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medycyna estetyczna

StarWalker® – nowość 
w laseroterapii

System StarWalker® firmy Fotona to laser, który generuje 4 długości fal
laserowych, oferując jednocześnie 14 trybów pracy. Jego ważną zaletą
jest duża moc przy ultrakrótkich impulsach. Dzięki temu jest skuteczny
w usuwaniu tatuaży. System StarWalker® można również zastosować 
w usuwaniu przebarwień, zmian naczyniowych, odmładzaniu, terapii
blizn, rozstępów, trądziku, a nawet w laserowej epilacji. 

Star Wal ker® łą czy 4 dłu go ści fa li la se ro -
wej i 14 try bów pra cy przy róż nych ro dza -
jach im pul sów – pi ko-, na no-, mi li- oraz mi -
kro se ku no wych. 

Za le ty sy ste mu Star Wal ker®:
1. Po tra fi emi to wać wy so ką moc w jak naj -

krót szym im pul sie. 
Sy stem Star Wal ker® fir my Fo to na emi tu jąc
fa lę la se ro wą o dłu go ści pi ko se kund, wy -
ko rzy stu je me cha nizm od dzia ły wa nia fo to -
a ku stycz ne go. Dzię ki te mu jest sku tecz ny
w usu wa niu ta tu a ży (nie za leż nie od ko lo ru
barw ni ka). Po nad to, dzię ki pi ko se kun do -
wej dłu go ści fa li, do brze spraw dza się
w te ra pii prze bar wień oraz zmian na czy -
nio wych.

2. Po tra fi ge ne ro wać róż ne dłu go ści fal
o róż nych ro dza jach im pul sów i w ten
spo sób sku tecz ne wal czyć z wie lo ma
pro ble ma mi skór ny mi. 

Star Wal ker® jest okre śla ny ja ko sy stem la se -
ro wy, po nie waż po tra fi emi to wać róż ne
dłu go ści fal: 1064 nm, 650 nm 532 nm
i 585 nm.
• Umoż li wia usu wa nie ta tu a ży wie lo barw -

nych. 
• Umoż li wia usu wa nie prze bar wień, w tym

me la smy, a tak że zmian na czy nio wych,
m.in. ru mie nia i pa jącz ków. 

• W try bach an ti-aging po pra wia ela stycz -
ność i ję dr ność skóry, dzia ła na ob ja wy
fo to sta rze nia, ue la stycz nia i ni we lu je bli -
zny oraz roz stę py. 

• Sku tecz nie zwę ża roz sze rzo ne po ry, re -
du ku je trą dzik po spo li ty o lek kim i umiar -
ko wa nym na tę że niu. 

• Usu wa zbęd ne owło sie nie (epi la cja la se -
ro wa twa rzy i cia ła).

3. Sku tecz nie i pre cy zyj nie dzia ła na wy bra -
ny frag ment tka nek, po zo sta wia jąc oko -
licz ne tkan ki bez uszko dzeń. 

Im pul sy pi ko se kun do we o du żej mo cy, ze -
bra ne w dłuż sze na no se kun do we se kwen -
cje, od dzia łu ją se lek tyw nie na wy bra ne chro -
mo fo ry. Da je to wy so ką sku tecz ność za bie -
gów, a do te go re du ku je do mi ni mum
ry zy ko po wi kłań oraz czas re kon wa le scen cji
po za bie go wej.

Star Wal ker® a ta tu a że

Da ne ame ry kań skiej fir my ba daw czej
Har ris Po ll z 2015 ro ku po ka zu ją, że pra wie
co trze ci mie szka niec USA (29%) po sia da
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przy naj mniej je den ta tu aż. Pra wie po ło wa
Ame ry ka nów w wie ku 18-35 lat ma mi ni -
mum je den, a 37% z nich po sia da dwa lub
wię cej. 

W Pol sce ta tu a że nie są aż tak po pu lar ne
jak za oce a nem, ale bran ża roz wi ja się dy na -
micz nie. Ba da nia Gru py IOS z 2015 ro ku
mówią, że co dzie sią ty Po lak w wie ku 15-50
lat ma ta tu aż, a co trze ci my śli o je go wy ko -
na niu.

Wraz z po pu lar no ścią tej for my zdo bie -
nia cia ła ro śnie po pu lar ność za bie gów,
które po zwa la ją ta tu aż usu nąć lub go prze -
ro bić. We dług pol skich sta ty styk o po zby ciu
się ta tu a żu my śli 12% ich po sia da czy,
w USA – aż 23%. 

Jak do tej po ry usu wa no ta tu a że? 

Ta tu a że wy ko nu je się przy po mo cy
róż no ko lo ro wych barw ni ków o roz ma i -
tym skła dzie che micz nym. Aby je cał ko wi -
cie usu nąć, na le ży za sto so wać fa le la se ro -
we róż nej dłu go ści, in ne dla ko lo rów –
czar ne go, gran to we go czy brą zu, in ne dla
czer wie ni, a je szcze in ne w przy pad ku
nie bie skie go czy zie le ni. Naj wię cej pro -
ble mów spra wia ło po zby cie się barw ni -
ków zie lo ne go i żół te go. Dla wie lu tech -
no lo gii są to ko lo ry wręcz nie moż li we do
usu nię cia. 

Za le ty za sto so wa nia sy ste mu 
Star Wal ker® w usu wa niu ta tu a ży

Sy stem Star Wal ker® emi tu je 4 dłu go ści
fal la se ro wych, dzię ki cze mu umoż li wia sku -
tecz ne usu wa nie wie lo ko lo ro wych ta tu a ży
za po mo cą jed ne go urzą dze nia: 
• 1064 nm Nd: YAG dla ciem nych pig -

men tów (czerń, brąz, gra nat),
• 532 nm KTP dla barw ni ków czer wo -

nych, fio le to wych i po ma rań czo wych,
• 650 nm dla barw ni ków zie lo nych,
• 585 nm dla pig men tów błę kit nych.

Dwu e ta po wa me to da usu wa nia ta tu a ży
Frac-Tat™

Etap 1. La ser frak cyj no-abla cyj ny
Skóra jest przy go to wy wa na wstęp nie do

usu wa nia ta tu a żu za po mo cą try bu frak cyj no-
abla cyj ne go, który two rzy w niej nie wi docz -
ne go łym okiem mi krootwo ry. Bę dą one
od pro wa dzać gaz i pa rę wod ną uwal nia ne
pod czas wła ści we go za bie gu usu wa nia pig -
men tów. Dzię ki te mu nie doj dzie do tzw.
efek tu mro że nia. 

Etap 2. Im puls Ma QX 
Szczy to wa ener gia Star Wal ke ra® da je sil ny

efekt fal fo to a ku stycz nych. Se kwen cja im pul -
sów ku mu lu je ener gię tam, gdzie znaj du ją się
barw ni ki i roz bi ja je na mniej sze czą stecz ki.
Uzy ska ne chro mo fo ry są tak ma łe, że orga -
nizm po przez układ lim fa tycz ny i bia łe krwin ki
usu wa je szyb ko i sku tecz nie. Sku tecz ność za -
bie gu jest więk sza w przy pad ku ciem nych
barw ni ków, po nie waż le piej ab sor bu ją one
świa tło la se ro we. In no wa cja la se ra Star Wal -
ker® i im pul su Ma QX po le ga na emi sji wy so -
kiej ener gii rzę du 10 J, która w krót kich se -
kwen cjach dzia ła na ja śniej sze pig men ty – zie -
lo ne, nie bie skie, żół te – bez uszko dze nia
ota cza ją cych je tka nek, mi mo podob nej bar wy
me la ni ny w skórze i he mo glo bi ny we krwi.

In ne za sto so wa nia Star Wal ke ra®

Sy stem la se ro wy Star Wal ker® jest sku -
tecz ny w za bie gach odmła dza nia, le cze niu
prze bar wień, blizn, roz stę pów, zmian na czy -
nio wych, a tak że w te ra pii trą dzi ku oraz epi -
la cji la se ro wej. 

Prze bar wie nia – płyt kie, głę bo kie 
i wy bie la nie skóry 

Star Wal ker® do wal ki z prze bar wie nia -
mi sto su je róż ne ro dza je fal. Za po mo cą
dłu go ści 532 nm usu wa płyt kie prze bar -
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wie nia na skór ko we, w tym pie gi. Ta dłu -
gość fa li jest naj ła twiej ab sor bo wa na przez
me la ni nę, jed nak nie do cie ra głę biej. Dla te -
go do wal ki z prze bar wie nia mi w skórze
wła ści wej Star Wal ker® emi tu je fa le o dłu -
go ści 1064 nm. 

Zmia ny na czy nio we – płyt kie i głę bo kie

Sku tecz ność le cze nia zmian na czy nio -
wych za le ży od do pa so wa nia dłu go ści fa li
świe tl nej, ener gii im pul su i cza su na świe tla -
nia. Star Wal ker® w za bie gach na czy nio wych
wy ko rzy stu je dwie dłu go ści fa li. 

Ener gia świe tl na jest po chła nia na przez
he mo glo bi nę znaj du ją cą się w wy bra nym na -
czy niu, a na stęp nie za mie nia na na cie pło.
Wy so ka tem pe ra tu ra ni szczy ścian ki na czy nia
i pro wa dzi do je go za mknię cia. 

Nie wiel kie zmia ny na czy nio we, w których
wy stę pu je ma ło krwi, wy ma ga ją uży cia świa -
tła, które jest do brze ab sor bo wa ne przez he -
mo glo bi nę. Dla te go po wierzch nio we te le an -
giek ta zje, pa jącz ki i na czy nia ki pła skie naj le piej
za my ka fa la 532 nm o szczy to wej ab sorp cji
dla oksy he mo glo bi ny. Dzia ła ją cy w try bie
VER DE la ser Star Wal ker® dys po nu je wła śnie
tą dłu go ścią fa li. To sa mo urzą dze nie jest
w sta nie za my kać więk sze i głę biej po ło żo ne
zmia ny na czy nio we, pra cu jąc na in nej dłu go ści
fa li – 1064 nm. Jest ona w sta nie rów no mier -
nie roz grzać głę biej po ło żo ne na czy nie
i w spo sób bez piecz ny je sko a gu lo wać. 

Odmła dza nie

La se ro wy li fting 3D re ko men do wa ny jest
w przypad ku wiot kiej skóry twa rzy, szyi, de -
kol tu, a tak że ra mion, ko lan, dło ni itp. Dzię ki
uję dr nie niu i za gę szcze niu skóry urzą dze nie
dzia ła ją ce w try bie FRAC3® uno si owal, re -
du ku je tzw. „cho mi ki” oraz zmar szcz ki i bru -
zdy. Sy stem lase ro wy re du ku je zmar szcz ki
w dru gim try bie fa li 1064 nm – VER SA3,
która po zwa la emi to wać dłuż sze (mi li se kun -

do we) im pul sy, dzię ki cze mu uzy sku je się
z efekt głę bo kiej sty mu la cji ter micznej. 

Trą dzik

La ser Star Wal ker® jest sto so wa ny z po -
wo dze niem w le cze niu ła god nych i umiar -
ko wa nych form trą dzi ku po spo li te go. La -
ser Nd-YAG o dłu go ści fa li 1064 nm w try -
bie Ma QX dzia ła prze ciw za pal nie i prze -
ciw bak te ryj nie, a je go sku tecz ność wi docz -
na jest już po jed nym za bie gu. Świa tło la -
se ro we ni szczy bak te rie P. ac ne, które na -

Ryc. 1. StarWalker® – nowość w laseroterapii.



mna ża ją się w po rach skór nych i w mie -
szkach wło so wych, wy wo łu jąc sta ny za pal -
ne. La se ro te ra pia ogra ni cza tak że
nadmier ną pra cę gru czo łów ło jo wych,
dzię ki cze mu zmia ny za pal ne go ją się szyb -
ciej, a bak te rie zwią za ne z trą dzi kiem nie
ma ją nie zbęd ne go śro do wi ska do roz wo -
ju. Mi mo że efek ty wi docz ne są już po jed -
nym za bie gu, wska za ne jest wy ko na nie 3-
4 po wtórzeń co 4 ty go dnie. Rów no le gle
na le ży sto so wać od po wie dnią pie lę gna cję
skóry trą dzi ko wej oraz kon sul to wać jej
stan z der ma to lo giem. 

Usu wa nie owło sie nia, usu wa ne 
bro da wek, le cze nie grzy bi cy pa znok ci

Star Wal ker® ge ne ru je im pul sy 1064 nm
w try bie VER SA3 o sze ro kim za kre sie cza su
trwa nia (15, 20, 25 oraz 50 ms). Ba da nia kli -
nicz ne po twier dza ją, że im pul sy te nada ją się
do usu wa nia owło sie nia, bro da wek oraz le -
cze nia grzy bi cy pa znok ci. Do dat ko wo tech no -
lo gia ASP Star Wal ker umoż li wia mo du lo wa nie
im pul su, two rząc mi kro se kun do wą struk tu rę
ty pu FRAC3 na kła da ją cą się na mi li se kun do wy
im puls VER SA, co po zwa la po łą czyć ko rzy ści
pły ną ce z dłu gie go im pul su 1064 nm z sa mo -
in duk cyj no ścią frak cyj ną try bu FRAC3. 

Wska za nia

• usu wa nie ta tu a ży czar nych i barw nych

(tak że barw ni ków zie lo nych i żół tych);

• usu wa nie ma ki ja żu per ma nent ne go;

• usu wa nie prze bar wień;

• usu wa nie ob ja wów fo to sta rze nia;

• re duk cja zmar szczek, po pra wa ję dr no ści

skóry;

• re duk cja roz sze rzo nych po rów (uj ścia

gru czo łów ło jo wych);

• le cze nie trą dzi ku po spo li te go i blizn po -

trą dzi ko wych;

• le cze nie blizn i roz stę pów;

• usu wa nie zmian na czy nio wych;

• te ra pia trą dzi ku różo wa te go;

• usu wa nie zbęd ne go owło sie nia;

• usu wa nie bro da wek;

• le cze nie grzy bi cy pa znok ci. 

Prze ciw wska za nia

• cią ża i kar mie nie pier sią;

• nie u sta bi li zo wa na cu krzy ca i nie le czo ne

nad ci śnie nie;

• cho ro ba no wo two ro wa;

• AIDS, za ra że nie wi ru sem HIV;

• żół tacz ka (ty pu B i C);

• roz ru sznik ser ca;

• za bu rze nia krzep nię cia krwi i sto so wa nie

le ków ob ni ża ją cych krze pli wość;

• epi le psja;

• skłon ność do prze bar wień i bli znow ców;

• bie lac two;

• łu szczy ca;

• opa le ni zna (mie siąc przed i po za bie gu

na le ży zre zy gno wać z opa la nia i uni kać

eks po zy cji skóry na słoń ce); 

• ak tyw ne zmia ny wi ru so we lub bak te ryj ne

na skórze – do kon sul ta cji przed za bie giem;

• przyj mo wa nie le ków, w tym ste ry dów,

a tak że ziół fo to u czu la ją cych (2 ty go dnie

przed za bie giem);

• sto so wa nie kre mów z po chod ny mi wi ta -

mi ny A (4 ty go dnie prze rwy);

• le cze nie re ti no i da mi w cią gu 6 mie się cy

przed za bie giem;

• pe e lin gi (7-10 dni przez za bie giem);

• spo ży cie al ko ho lu 24 go dzi ny przed za -

bie giem.

www.btlestetyka.pl
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