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Laser frakcyjny CO2

– analiza działania i zastosowanie 

La ser frak cyj ny CO2 jest na rzę dziem o sze ro kim za sto so waniu. Mo że on
sta no wić jed no z pod sta wo wych urzą dzeń w ga bi ne cie me dy cy ny este -
tycz nej oraz der ma to lo gicznym. Co raz sze rzej jest on rów nież wy ko rzy -
sty wa ny w dy na micz nie roz wi ja ją cej się gi ne ko lo gii este tycz nej. Wśród 10
pa cjen tów po 30 ro ku ży cia odwie dza ją cych ga bi net le ka rza me dy cy ny
este tycz nej lub der ma to lo ga u 9 znaj dą się wska za nia do za sto so wa nia la -
se ra CO2, co po ka zu je ogrom ną wszech stron ność te go urzą dze nia[1].

La ser CO2, czy li la ser gdzie ośrod kiem
czynnym jest dwu tle nek wę gla, jest do sko na -
le zna ną i prze te sto wa ną tech no lo gią. W cią -
gu ostat nich lat po wsta ły set ki róż nych apa ra -
tów me dycznych wy ko rzy stu ją cych wiąz kę
la se ro wą opartą o laser CO2. Po wo dy są
oczy wi ste – la ser ten cha rak te ry zu je się du żą
spraw no ścią, ma dłu gą ży wot ność, jest sto -
sun ko wo ta ni w eks plo a ta cji (ma ło ele men -
tów zu ży wal nych), a przy tym nie za wod ny[2].

Tech no lo gicz ne aspek ty dzia ła nia 
la se ra frak cyj ne go CO2

La ser CO2 jest jed nym z naj po pu lar niej -
szych i naj czę ściej sto so wa nych urzą dzeń la -
se ro wych. Mo że dzia łać w try bie frak cyj nym
lub chi rur gicz nym. Tryb chi rur gicz ny (do jed -
no rod ne go dzia ła nia na skórę) prze zna czo ny
jest do usu wa nia róż ne go ty pu zmian na

skórze, np. włók nia ków, ku rza jek, zna mion,
bro da wek. Tryb frak cyj ny (dzia ła nie wie lo -
punk to we) sto su je się do po pra wy ja ko ści
i wy glą du skóry, a tak że re duk cji blizn i roz -
stę pów.

Ośrod kiem czyn nym, w którym po wsta -
je świa tło w la se rze CO2, jest gaz – dwu tle -
nek wę gla. Od po wie dnie pa ra me try prą du
i układ optycz ny – re zo na tor – po wo du ją
wzbu dze nie ośrod ka czyn ne go i wzmoc nie -
nie świa tła o ści śle okre ślo nej dłu go ści fa li,
w tym przy pad ku 10600 nm. Nie mo że być
ono prze sy ła ne ela stycz nym świa tło wo dem,
czę sto wy ko rzy sty wa nym w in nych ty pach
la se rów, dla te go nie odłącz ną czę ścią la se ra
CO2 jest ra mię z prze gu ba mi i we wnę trz -
nym sy ste mem lu ster, dzię ki które mu pro -
mie nio wa nie do cie ra z urzą dze nia do gło wi -
cy za bie go wej. Laser CO2 może działać w
sposób ciągły lub impulsowy. Je go wiąz ka



58

jest sil nie ab sor bo wa na przez wo dę,
w związ ku z czym dzia ła nie wy biór czo na
wszy st kie tkan ki. Wni ka nie (dro ga ab sorp cji)
jest bar dzo krót kie i nie prze kra cza 0,3 mm.
Po chło nię te pro mie nio wa nie zmie nia się na -
tych miast w cie pło, które w za leż no ści od
do star czo nej daw ki grze je, od pa ro wu je lub
zwę gla tkan ki. Wy so ka tem pe ra tu ra pod czas
za bie gu pro wa dzi do ko a gu la cji małych na -
czyń i dzię ki te mu zmniej sza krwa wie nie
w le czo nym ob sza rze.

La ser CO2 naj czę ściej sto so wa ny jest ja -
ko la ser frak cyj ny pra cu ją cy me to dą punk to -
wej abla cyj nej fo to ter mo li zy skóry. Dzia ła nie
to opar te jest na wy twa rza niu siatki kraterów
w skórze o charakterystycznym wzorze
predefiniowanego rastra. W trakcie jednego
zabiegu laser działa na 10-20% obszaru za -
bie go we go. Stre fy uszko dze nia ter micz ne go
wo kół kra te rów po wo du ją, że w rze czy wi -
sto ści dzia ła niem la se ra ob ję te jest do 30%
po la za bie go we go. Re szta jest nie uszko dzo -
na, dzię ki cze mu goi się szyb ko i z mi ni mal -
nym ry zy kiem po wi kłań. Stąd pe łen efekt
uzy sku je się po prze pro wa dze niu 3-4
zabiegów na danym obszarze.

Punk to we, kon tro lo wa ne po pa rze nia
skóry po wo du ją więk szą ak tyw ność jed ne go
z naj sil niej po bu dza ją cych pro ce sy od no wy
w skórze czyn ni ka – bia łek szo ku cie pl ne go.
Pro ces go je nia za wsze na stę pu je od nie -

uszko dzo nych stref skóry. W cią gu 48 go dzin
po za bie gu la se rem CO2 do cho dzi do za -
koń cze nia pro ce su na skór ko wa nia. Po wo li
za cho dzi rów nież nor ma li za cja funk cji skóry
za po mo cą na mno żo nych ke ra ty no cy tów.
Jed no cze śnie two rzą cy się na no wo ko la gen
wy peł nia kratery. Czas two rze nia no we go
ko la ge nu wy no si od 3 do 6 mie się cy.

Bar dzo, istot na rów nież w przy pad ku
pra cy na la se rze frak cyj nym CO2, jest pre cy -
zja wy ko ny wa nych za bie gów i ide al nie pro -
sto pa dłe de po no wa nie im pul sów la se ro -
wych w tkan ce. Ma to ogrom ny wpływ na ja -
kość i efek tyw ność za bie gu oraz re ge ne ra cję
po za bie go wą. Uła twia ją to ska ne ry, w które
wy po sa żo ne są nie które ty py la se rów.

Jed nym z naj now szych urzą dzeń te go ty -
pu jest La ser eCO2 Lu tro nic, które go emi to -
wa na dłu gość fa li 10600 nm jest sil nie po -
chła nia na przez wo dę za war tą w ko mór kach
i w prze strze ni mię dzy ko mór ko wej. W efek -
cie do cho dzi do na tych mia sto we go od pa ro -
wa nia tkan ki czyli abla cji. Naj więk szą za le tą
tej me to dy jest ni skie po kry cie skóry wiąz ka -
mi la se ra – do 20% po wierzch ni. Skra ca to
czas go je nia oraz re du ku je ry zy ko po wi kłań.

Pod czas za bie gu do cho dzi do wy -
two rze nia mi krokra te rów o kształ cie
od wróco ne go stoż ka (Ryc. 1) się ga ją -
cych ma ksy mal nie do 3 mm w głąb
skóry, przy średnicy wejściowej mniej szej

Naskórek

Krater po ablacji

Krater po ablacji

Strefa skoagulowana

Tkanka niezmieniona

Ryc. 1. Wąski i długi krater ablacji z minimalną strefą koagulacji. 
Ilustracja: Dr hab. n. farm. Sławomir Wilczyński, Medyczny laser CO2 – jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny
estetycznej/dermatologa?, Aestethica 07/05/10.



59

od 150 mikrometrów. Głę bo kość kra te rów
w skórze zależy od za sto so wa nej ener gii
impulsów. Każ dy krater powstały w wyniku
ablacji tkanki otoczony jest warstwą nekrozy
(<100 �m) i strefą tka nek prze grza nych, co
po wo du je ob kur cza nie ko la ge nu.

Wy ko nu jąc za bie gi, za czy na się z re gu ły
od pra cy w try bie sta tycz nym. Po la ska no wa -
nia po win ny być od dzie lo ne od sie bie o 1-2
mm, aby unik nąć prze grza nia. Na stęp nie
wy rów nu je się po le za bie go we w try bie dy -
na micz nym, sto su jąc mniejszą energię niż
w try bie sta tycz nym.

Wska za nia do te ra pii la se rem 
frak cyj nym

La ser CO2 jest pod sta wo wym na rzę -
dziem wy ko rzy sty wa nym w der ma to lo gii
dzię ki moż li wo ści szyb kie go od pa ro wy wa nia
wszel kich nie zło śli wych zmian skór nych
w bez piecz ny i prze wi dy wal ny spo sób. Je go
za le tą jest bar dzo szyb ki pro ces go je nia i po -
zo sta wie nie su chych ran, które nie wy ma ga -
ją do dat ko we go opa trun ku. Za sto so wa nie
w za bie gach der ma to chi rur gicz nych obej -
mu je le cze nie na stę pu ją cych zmian:
• bro daw ki zwy kłe (Ver ru cae vul ga ris), bro -

daw ki stóp (Ve ru cae plan ta res),
• bro daw cza ki, pro sa ki,
• kłyk ci ny koń czy ste (Con dy lo ma ta acu mi -

na ta) i bro daw ki płcio we,
• ru mień (Ery the ma),
• włók nia ki mięk kie,
• włók nia ki twar de (Fi bro ma Du rum, Der -

ma to fi bro ma),
• ro go wa ce nie po sło necz ne,
• grzy bi ca,
• kęp ki żół te (Xan te la zma),
• ry bia łu ska (Ich ty o sis),
• cho ro ba Rec klin ghau se na (ner wia kow -

łók nia ko wa tość ty pu I),
• rak pod staw no ko mór ko wy[3],
• cho ro ba i rak Bo we na,
• ze spół zna mion dys pla stycz nych.

W ostat nich la tach la ser frak cyj ny stał się
na rzę dziem odmła dza ją cym skórę. Z je go
po mo cą moż na wy ko nać tzw. re sur fa cing la -
se ro wy, uzy sku jąc znacz ną po pra wę te kstu ry
skóry, wy gła dze nie zmar szczek, zwę że nie
po rów oraz re duk cję prze bar wień i in nych
nie do sko na ło ści zwią za nych z wie kiem oraz
fo to sta rze niem. La se rem frak cyj nym moż na
też zmniej szyć lub usu nąć bli zny – w tym tak -
że po trą dzi ko we – oraz zmniej szyć wi docz -
ność roz stę pów. Za bieg la se rem frak cyj nym
mo że być rów nież za bie giem pro fi lak tycz -
nym od oko ło 30 ro ku ży cia (za po bie ga nie
wiot cze niu i utra cie ję dr no ści).

Ideą re sur fa cin gu la se ro we go jest więc
re gu lar ne i prze wi dy wal ne uszko dze nie po -
wierzch ni skóry, które po bu dza ją do wzmo -
żo nej re ge ne ra cji i odbu do wa nia uszko dzeń,
dzię ki cze mu uzy sku je się no wą i lep szą struk -
tu ral nie tkan kę. Wi zu al nie da je to efekt spły -
ce nia i wy gła dze nia drob nych zmar szczek
oraz nie rów no ści, zwięk szo ne go na pię cia

Ryc. 2. Fot. Archiwum Saska Clinic.



60

skóry i jej po gru bie nia, a tak że wy rów na nia
ko lo ry tu. W związ ku ze sty mu la cją pro duk cji
no we go ko la ge nu w war stwie sia tecz ko wa tej
skóry wła ści wej efek ty na ra sta ją przez kil ka
ko lej nych mie się cy po za bie gu. Da je to rów -
nież wi docz ną po pra wę owa lu twa rzy oraz
in nych pod da nych za bie go wi ob sza rów cia ła.
Dla peł ne go efek tu naj le piej wy ko nać 4 za -
bie gi w od stę pie co naj mniej 4 ty go dni.

Ko lej nym wska za niem do za sto so wa nia
la se ra frak cyj ne go CO2 jest le cze nie blizn oraz
blizn po trą dzi ko wych[4]. Zwła szcza te dru gie
ma ją bar dzo ne ga tyw ny wpływ na ja kość ży -
cia pa cjen tów. Ich wi docz ność jest czę sto go -
rzej odbie ra na przez pa cjen tów niż nor mal ne
efek ty sta rze nia się skóry. Nie ste ty nie jest to
też nie do sko na łość ła twa do wy le cze nia. Nie -
rzad ko wy ma ga kil ku lub kil ku na stu se sji za bie -
go wych al bo łą cze nia róż nych me tod.

Bli zny po trą dzi ko we to uszko dze nia
skóry po wsta łe w pro ce sie go je nia się zmian
trą dzi ko wych. Ty py blizn po trą dzi ko wych to
bli zny hi per tro ficz ne, ke lo i dy oraz naj czę ściej
wy stę pu ją ce bli zny atro ficz ne[5]. Hi sto lo gicz -
nie bli zny atro ficz ne cha rak te ry zu ją się ubyt -
ka mi ko la ge nu i ela sty ny oraz za głę bie nia mi

w skórze do cho dzą cy mi aż do epi der my.
Naj czę ściej są po zo sta ło ścia mi po zmia nach
w po sta ci cyst w prze bie gu rop ne go trą dzi -
ku. Dzie li się je na:
• bli zny ty pu ice pick – naj czę ściej wy stę pu -

ją ce, sta no wią 65-70% blizn atro ficz -
nych, są wą skie i ma ją naj czę ściej kształt
li te ry V;

• rol ling scars – szer sze, do cho dzą aż do
pod skór nej tkan ki tłu szczo wej;

• bo xcar – o kształ cie pu deł ko wa tym, ma -
ją kształt li te ry U i wi docz ne dno[6].

La ser CO2 w tym przy pad ku da je
podwój ny efekt: sty mu lu je pro ce sy od no wy
w ra nie oraz zwięk sza pro duk cję my o fi bro -
bla stów i bia łek ma cie rzy po za ko mór ko wej
oraz kwa su hia lu ro no we go. Prze pro wa dzo -
ne ba da nia po ka za ły po pra wę w wy glą dzie
blizn na po zio mie od 50% do 80%[7]. Z ob -
ser wa cji wy ni ka, że w za leż no ści od wy glą du
blizn i kon dy cji skóry po win no się prze pro -
wa dzić oko ło 6 se sji la se ro wych. Od stęp po -
mię dzy za bie ga mi po wi nien wy no sić co naj -
mniej 4 ty go dnie. W 35% przy pad ków do -
cho dzi do cał ko wi tej re duk cji blizn. W 50%

Ryc. 3. Fot. Archiwum Saska Clinic.
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jest to zna czą ca re duk cja[7]. Naj lep szą od po -
wiedź na le cze nie uzy sku je się w przy pad ku
blizn ty pu ice pick. Na wet je że li bli zny cał ko -
wi cie nie znik ną, po pra wia się ich wy gląd
oraz wy gląd ca łej skóry, a w kon se kwen cji
kom fort ży cia pa cjen tów.

Ba da nia po rów naw cze prze pro wa dzo ne
na gru pie pa cjen tów z azja tyc kim fo to ty pem
skóry wy ka za ły, że w przy pad ku te ra pii blizn
po trą dzi ko wych i skóry z roz sze rzo ny mi po -
ra mi lep sze efek ty da je za sto so wa nie wy -
ższej ener gii i mniej szej gę sto ści mi kro u szko -
dzeń. W ba da niach jed ną po ło wę twa rzy pa -
cjen ta pod da no dzia ła niu la se ra frak cyj ne go
CO2 o dłu go ści fa li 10600 nm z pa ra me tra -
mi: ener gia impulsu 30 mJ, gęstość kraterów
250/cm2 (12,8% po wierzch ni skóry). Dru gą
po ło wę le czo no, sto su jąc pa ra me try: 70 mJ,
gę stość kraterów 150/cm2 (12,3% po -
wierzch ni skóry) w jednym przejściu w
trybie statycznym pracy lasera. Dru gie usta -
wie nia dawały lepsze efek ty w za kre sie po -
pra wy te kstu ry skóry, zmniej sze nia po rów,
re duk cji blizn po trą dzi ko wych. W ce lu uzy -
ska nia za do wa la ją cych re zul ta tów ko niecz ne
jest prze pro wa dze nie 2–4 za bie gów[9].

Kwa li fi ka cja pa cjen tów do za bie gu i do -
bór pa ra me trów la se ra frak cyj ne go

Naj lep szy mi kan dy da ta mi do le cze nia la -
se rem frak cyj nym CO2 są pa cjen ci z grub szą
skórą, która jest do brze na wil żo na i w ogól -
nej do brej kon dy cji. Przy cień szych skórach
pa ra me try la se ro we po win ny być nie co zre -
du ko wa ne, a kra ter abla cyj ny po wi nien mieć
ma ksy mal nie 120 mi kro me trów. Rów nież
gę stość wy ko ny wa nych mi kro u szko dzeń
po win na być mniej sza, gdyż za gwa ran tu je to
szyb kie go je nie i zmniej szy ry zy ko po wi kłań.

Pro ble ma tycz na jest skóra z ten den cją do
ru mie nia i te le an giek ta zji. U tych pa cjen tów
czę sto ob ser wu je się za o strze nie ru mie nia
oraz po ja wia nie się no wych te le an giek ta zji.
Ta kich pa cjen tów z re gu ły przy go to wu je się
do za bie gu, wy ko nu jąc, oczy wi ście w przy -
pad ku bra ku prze ciw wska zań, 2 ty go dnie
wcze śniej za bieg z wy ko rzy sta niem oso cza
bo ga to płyt ko we go, które wzmac nia me cha -
ni zmy re ge ne ra cyj ne skóry. Do dat ko wo
w ku ra cji do u st nej moż na do łą czyć Cal cium
Do be si la te w daw ce 2 ra zy 500 mg na do bę.

Wy jąt ko wą ostroż ność na le ży rów nież
za cho wać u pa cjen tów z nie do czyn no ścią

Ryc. 4. Zmarszczki i wiotkość skóry. A – przed, B – po.

A B

Ilustracja: Marek Mindak, Medyczny laser CO2 ze skanerem do punktowej fototermolizy skóry, Laser Projekt 2000.
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tar czy cy, zwła szcza cho ro bą Ha shi mo to,
przyj mu ją cych do u st nie hor mo ny tar czy cy.
U tych pa cjen tów, po za nie co wol niej szą re -
ge ne ra cją skóry, ist nie je bar dzo du ża ten -
den cja do po wsta wa nia prze bar wień. Rów -
nież ob ser wo wa ne efek ty po za bie go we nie
są aż tak do bre, jak u pa cjen tów bez podob -
ne go ob cią że nia.

Prze ciw wska za nia do za bie gów z za sto -
so wa niem la se ra frak cyj ne go CO2 to:
• ak tyw na opry szcz ka,
• opa lo na skóra,
• czyn ne in fek cje bak te ryj ne, grzy bi cze,

wi ru so we,
• cien ka per ga mi no wa skóra,
• te ra pia re ti no i da mi do u st ny mi w cią gu

ostat nich 6 mie się cy,
• cią ża i okres kar mie nia pier sią,
• czyn na cho ro ba no wo two ro wa,
• ten den cja do two rze nia blizn prze ro sto -

wych, ke lo i dów,
• V i VI fo to typ skóry we dług Fitz pa tric ka[10].

Bar dzo istot ną spra wą jest po in for mo wa -
nie pa cjen tów o ko niecz no ści od sta wie nia
ziół fo to u czu la ją cych co naj mniej 2 ty go dnie
przed pla no wa nym za bie giem. Do ty czy to
zwła szcza dziu raw ca, po krzy wy, skrzy pu,

brat ka, ar cy dzię gla oraz bar dzo po pu lar ne go
ostat nio czy st ka. Zio ła te mo gą dzia łać świa -
tło u czu la ją co i zwięk szać przez to ry zy ko po -
wsta wa nia prze bar wień. Uwa żać na le ży
rów nież na le ki prze ciw za pal ne oraz prze -
ciw bólo we, głów nie ke to pro fen, di klo fe nak,
ibu pro fen. Przyj mo wa ne w du żej ilo ści także
zwięk sza ją ry zy ko hi per pig men ta cji. Nie bez -
piecz ne by wa ją rów nież le ki prze ciw grzy bi -
cze, zwła szcza w po sta ci ma ści. Zde cy do wa -
nie więk sza ten den cja do hi per pi gemn ta cji
zwią za na jest też z przyj mo wa niem do u st -
nych le ków an ty     kon cepcyj nych, sul fo na mi -
dów oraz an ty bio ty ków, przede wszy st kim
do ksy cy kli ny (mniej te tra cy kli ny) i be ta blo ke -
rów wy ko  rzysty wanych w le cze niu nad ci -
śnie nia tęt ni cze go.

Moż li we po wi kła nia po za bie go we

Naj czę ściej wy stę pu ją cym po wi kła niem
po za bie go wym jest hi per pig men ta cja po za -
pal na, która do ty czy 10-30% za bie gów. Ten
ro dzaj prze bar wień utrzy mu je się zwy kle od
2-3 ty go dni do na wet kil ku mie się cy.
W wie lu przy pad kach trze ba za sto so wać ku -
ra cje odbar wia ją ce. Przy te go ty pu prze bar -
wie niach po za pal nych bar dzo du żą po pra wę

Ryc. 5. Zmarszczki i wiotkość skóry. A – przed, B – po.

A B

Ilustracja: Marek Mindak, Medyczny laser CO2 ze skanerem do punktowej fototermolizy skóry, Laser Projekt 2000.
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da ją za bie gi z wy ko rzy sta niem oso cza bo ga -
to płyt ko we go.

In ne moż li we po wi kła nia to:

• opry szcz ka – gdy pa cjent ma do niej skłon -
no ści, na le ży pro fi lak tycz nie za sto so wać do -
u st nie acy klo wir, gdyż po ja wie nie się opry -
szcz ki mo gło by mieć ne ga tyw ny wpływ na
go je nie się ob sza rów po la se ro wych[10],

• nad ka że nie bak te ryj ne – ob ser wo wa ne
zwła szcza przy nie pra wi dło wej pie lę gna -
cji po za bie go wej,

• nadwraż li wość skóry oraz skłon ność do
re ak cji aler gicz nych – naj czę ściej zwią za -
na z nie pra wi dło wą pie lę gna cją po za bie -
go wą lub za sto so wa niem zbyt wy so kich
pa ra me trów za bie go wych,

• ru mień,
• prze trwa ły obrzęk[10] – naj czę ściej utrzy -

mu ją cy się od 2 do 4 ty go dni,
• bli zny prze ro sto we.
• opuchnięcie twarzy (ok. 5% pacjentów).

Za le ce nia po za bie go we

Rekonwalescencja po za bie gu la se rem
CO2 ze ska ne rem trwa od 3 do 7 dni i uwa -

run ko wa na jest agre syw no ścią za bie gu oraz
wła ści wo ścia mi skóry pa cjen ta. Oczy wi ście
za bie gi sil niej sze da ją  lep szą  po pra wę sta nu
skóry, ale wy dłu ża ją pro ces go je nia. Nig dy nie
na le ży sto so wać agre syw nych pa ra me trów
w pierw szym za bie gu u pacjenta z powodu
nieznajomości re ak cji je go skóry. Po szyb kim
i bez pro ble mowym go je niu mo żna znacz nie
zwięk szać ener gię, uzy sku jąc bez piecz nie
zna ko mi ty efekt wy gła dze nia i po pra wy  ję dr -
no ści skóry.

Że by okres go je nia prze bie gał pra wi dło -
wo i że by ogra ni czyć ry zy ko po wi kłań po za -
bie go wych, nie zbęd na jest pra wi dło wa pie lę -
gna cja skóry przez pa cjen ta. W pierw szej do -
bie po za bie gu skóra nie po win na mieć
kon tak tu z wo dą. Na le ży sto so wać kre my po -
pra wia ją ce go je nie (naj le piej na ba zie gli ce ry -
ny, mo gą być z do dat kiem cyn ku, wi ta mi ny
E lub ma sła shea) lub zwy kłą wa ze li nę.
W prak ty ce bar dzo czę sto za le ca się kre my
za wie ra ją ce w skła dzie Ce ra mi dy III, które
bar dzo szyb ko re ge ne ru ją skórę. W ko lej nej
do bie moż na sto so wać wo dę ter mal ną. Przez
okres 3-4 dni nie za le ca się na kła da nia ma ki ja -
żu. Od pierw szych go dzin po za bie gu po win -
na być sto so wa na wy so ka ochro na prze ciw -
sło necz na, SPF 30-50. Skóra po za bie gu jest

Ryc. 6. Blizny potrądzikowe. A – przed, B – po.

A B

Ilustracja: Marek Mindak, Medyczny laser CO2 ze skanerem do punktowej fototermolizy skóry, Laser Projekt 2000.
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wy jąt ko wo wraż li wa i mo że za re a go wać aler -
gicz nie na róż ne go ro dza ju skła dni ki kre mów,
które wcze śniej by ły sto so wa ne. Z te go po -
wo du bar dzo istot ne jest wy ko rzy sty wa nie
der ma ceu ty ków o pro stym skła dzie i szyb ka
re ak cja, je że li pa cjent zgła sza podraż nie nie
skóry, po nie waż istot nie mo że to wy dłu żyć
okres go je nia oraz zwięk szyć ry zy ko po wsta -
nia hi per pig men ta cji.

Pod su mo wa nie

W ostat niej de ka dzie ob ser wu je się
olbrzy mi roz wój tech no lo gicz ny w dzie dzi -
nie der ma to lo gii i me dy cy ny este tycz nej. Ca -
ły czas po ja wia ją się no we urzą dze nia oraz
udo sko na la ne są już te obe cne na ryn ku. Jed -
nak la ser frak cyj ny CO2 po zo sta je nadal jed -
nym z naj czę ściej sto so wa nych i naj bar dziej
wszech stron nych urzą dzeń. Je go sze ro kie
spek trum za sto so wa nia – po cząw szy od der -
ma to gii, przez la se ro wy re sur fa cing skóry, po
le cze nie trą dzi ku i usu wa nie blizn – a przy
tym ni skie ko szty eks plo a ta cji spra wia ją, że
jest to do bra in we sty cja zwła szcza dla no wo -
pow sta łych ga bi ne tów me dy cy ny este tycz -
nej. Na le ży jed nak wy bie rać naj lep szy sprzęt,
który gwa ran tu je uzy ska nie sa ty sfak cjo nu ją -
cych efek tów, ale przede wszy st kim mi ni ma -

li zu je ry zy ko wy stą pie nia dzia łań nie po żą da -
nych. Naj waż niej sze są jed nak do świad cze -
nie i so lid na wie dza le ka rza oraz od po wie -
dnie za kwa li fi ko wa nie pa cjen ta.
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