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Zastosowanie platformy
laserowej Duetto MT EVO
– wybrane problemy kliniczne

Po łą cze nie dwóch róż nych dłu go ści fal la -
se ra da je le ka rzo wi sze ro ki za kres moż li wo ści
ich sto so wa nia w róż nych kon fi gu ra cjach. Pro -
du cent prze wi dział wy ko rzy sta nie każ de go
z la se rów od dziel nie, jak też po łą czo ne emi -
to wa nie dwóch fal la se ro wych, za rów no
w try bie sy mul ta nicz nym, jak i se kwen cyj nym.
Ze sta wie nie dwóch la se rów w jed nym urzą -
dze niu po zwa la na re duk cję su ma rycz nej
ener gii im pul sów, co ma prze ło że nie na zde -
cy do wa ne zmniej sze nie in wa zyj no ści i bo le -
sno ści za bie gu, a tak że na zwięk sze nie bez pie -
czeń stwa pa cjen tów oraz uzy ska nie lep szych
efek tów po za bie go wych. Moż li wość wy bo ru

dłu go ści fa li la se ra oraz wła ści wej se kwen cji
im pul sów po zwa la do sto so wać pa ra me try za -
bie gu do ro dza ju skóry pa cjen ta, uwzglę dnia -
jąc tak że jej wraż li wość.

Kwa li fi ka cja pa cjen ta do za bie gu

Wska za nia do la se ro te ra pii

• Li kwi da cja zmian na czy nio wych (po sze -
rzo ne na czyn ka na twa rzy i no gach, ru -
mień, na czy nia ki);

• Usu wa nie prze bar wień (pie gi, pla my
star cze, wro dzo ne wy kwi ty skór ne ty pu
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café au la it, prze bar wie nia po sło necz ne,
po le ko we, po za pal ne i po u ra zo we);

• Trwa ła re duk cja owło sie nia u pa cjen tów
z fo to ty pa mi skóry od I do VI we dług kla -
sy fi ka cji Fitz pa trick’a;

• Fo to odm ła dza nie skóry;
• Le cze nie grzy bi cy płyt ki pa znok cio wej;
• Le cze nie za pal nych zmian trą dzi ko -

wych[1,2];
• Re duk cja blizn atro ficz nych.

Prze ciw wska za nia do la se ro te ra pii

• Bak te ryj ne, wi ru so we i grzy bi cze in fek cje
skóry;

• Opry szcz ka w ob sza rze za bie go wym;
• Sta ny za pal ne skóry;
• Cho ro by au to im mu no lo gicz ne;

• Cho ro by no wo two ro we;
• Pa dacz ka – moż li wość wy stą pie nia epi -

zo du drgaw ko we go pod czas za bie gu;
• Ta tu aż w ob sza rze za bie go wym;
• Nadwraż li wość na świa tło (spo wo do wa -

na przyj mo wa niem sub stan cji świa tło u -
czu la ją cych: re ti no i dy, nie które an ty bio -
ty ki, zio ła itp.);

• Świe ża opa le ni zna (za le ca ne prze su nię -
cie za bie gu o 2-3 mie sią ce);

• Cią ża i kar mie nie pier sią.

Wy bra ne pro ble my kli nicz ne

Za my ka nie zmian na czy nio wych

Me to dą de dy ko wa ną do za my ka nia roz -
sze rzo nych na czyń krwio no śnych jest te ra pia
la se rem  ne o dy mo wo-ya go wym, które go
świa tło o dłu go ści fa li 1064 nm w spo sób wy -
biór czy jest ab sor bo wa ne przez he mo glo bi -
nę, do ce lo wy chro mo for w tym za bie gu.
Prze pro wa dzo ne w ten spo sób za bie gi na -
czy nio we są bez piecz ne i sku tecz ne. Wiąz ka
la se ra Nd:YAG uży ta w try bie stan dar do wym
(ja ko wiąz ka izo lo wa na) za my ka za rów no
drob ne po wierz chow ne na czyn ka, jak i du że,
głę biej po ło żo ne[3].  Dzię ki głę bo kiej pe ne tra -
cji w na skór ku i ma łe mu po wi no wac twu do
me la ni ny, fa la ta se lek tyw nie pod grze wa na -
czy nie krwio no śne, a jed no cze śnie stwa rza
ma łe ry zy ko wy stą pie nia prze bar wień.

In no wa cyj nym roz wią za niem pro po no -
wa nym w plat for mie Du et to MT EVO jest
tryb „Mi xed Tech no lo gy”. Po le ga on na se -
kwen cyj nym lub sy mul ta nicz nym uży ciu
dwóch dłu go ści fal – 755 nm i 1064 nm. Po -
sze rza to zna czą co moż li wo ści za bie gów
prze pro wa dza nych na na czy niach krwio no -
śnych, zwięk sza jąc ich efek tyw ność i bez pie -
czeń stwo. Me cha nizm dzia ła nia la se ra w tym
try bie opie ra się na ge ne ro wa nej prze fa lę la -
se ra ale ksan dry to we go za mia nie he mo glo bi -
ny w me the mo glo bi nę. Me the mo glo bi na
trzy ra zy sil niej ab sor bu je fa lę la se ra ne o dy -Ryc.1. Platforma laserowa Duetto MT EVO.



mo wo-ya go we go niż he mo glo bi na. Dzię ki
te mu moż li we jest zmniej sze nie gę sto ści
ener gii la se ra Nd:YAG aż o 60% w przy pad -
ku za bie gów na twa rzy i 40% w przy pad ku
za bie gów na no gach[4].

Z ko lei chło dze nie skóry tuż przed emi -
sją świa tła la se ra po zwa la ogra ni czyć ry zy ko
opa rzeń i dys kom fort pa cjen ta[5].

Re duk cja prze bar wień

Li kwi da cja prze bar wień wy ko ny wa na jest
za po mo cą la se ra ale ksan dry to we go, wy ka zu -
ją ce go wy so kie po wi no wac two do me la ni ny.
Wiąz ka la se ro wa w spo sób bez bo le sny pod -
grze wa i de gra du je ten barw nik, zaś je go usu -
nię cie do ko nu je się pod czas na tu ral ne go pro -
ce su re ge ne ra cji na skór ka. Skut kiem za bie gu
mo że być de li kat ne prze mi ja ją ce ście mnie nie
zmia ny pod da nej za bie go wi i ru mień – ob ja -
wy te ustę pu ją w cią gu kil ku dni. W przy pad -
ku usu wa nia zmian pig men ta cyj nych bez -
względ nym wa run kiem jest pew ność co do
ła god ne go cha rak te ru prze bar wień.

Epi la cja

Du et to MT EVO do sko na le spraw dza się
ja ko la ser sku tecz nie i trwa le usu wa ją cy nie -
chcia ne owło sie nie na ca łym cie le. Emi to wa na
wiąz ka la se ro wa do cie ra do głę bo kich warstw
skóry, po wo du jąc uszko dze nie mie szków
wło so wych. Wy jąt ko wość tej plat for my la se -
ro wej po le ga na moż li wo ści epi la cji we wszy -
st kich fo to ty pach skóry i nie mal wszy st kich ko -
lo rach wło sów. Za sa da dzia ła nia la se ra ale -
ksan dry to we go po le ga na se lek tyw nej
fo to ter mo li zie (uszko dze niu ter micz nym) mie -
szków wło so wych, co pro wa dzi do ich obu -
mar cia. Świa tło 755 nm zo sta je za ab sor bo wa -
ne przez za war tą w mie szkach wło so wych
me la ni nę, a więc je go uży cie jest wska za ne dla
pa cjen tów, którzy po sia da ją fo to typ skóry niż -
szy lub rów ny IV. Z ko lei za sto so wa nie la se ra
ne o dy mo wo-ya go we go o dłu go ści fa li 1064

nm zo sta ło prze wi dzia ne dla pa cjen tów
z ciem nym fo to ty pem skóry lub świe żą opa le -
ni zną, u których fa la la se ra ale ksan dry to we go
755 nm spo wo do wa ła by opa rze nia. Za sa da
dzia ła nia Nd:YAG w epi la cji po le ga na za -
mknię ciu na czyń odży wia ją cych mie szki wło -
so we, co rów nież skut ku je ich obu mar ciem[6].

W przy pad ku epi la cji wy jąt ko wość plat -
for my la se ro wej Du et to MT EVO po le ga na
sto so wa niu dwóch dłu go ści fal jed no cze śnie,
co ma zna cze nie w przy pad ku skóry śre dnio
opa lo nej lub o fo to ty pie wy ższym niż IV.
Pro to kół za bie go wy prze wi du je po łą cze nie
ma łej daw ki ener gii z la se ra ale ksan dry to we -
go z ma łą ilo ścią ener gii z la se ra ne o dy mo -
wo-ya go we go. W po rów na niu z wy ko rzy -
sta niem sa me go la se ra Nd:YAG na ciem nej
skórze, uzy sku je my więk szą sku tecz ność le -
cze nia przy jed no cze śnie więk szym bez pie -
czeń stwie i mniej szej bo le sno ści za bie gu. Mi -
ni ma li zo wa nie do znań bólo wych w przy pad -
ku re duk cji owło sie nia za po mo cą Du et to
MT EVO jest szcze gól nie pod kre śla ne i do -
ce nia ne przez pa cjen tów, którzy wcze śniej
pod da wa li się bo le snej epi la cji la se rem dio -
do wym. Po nad to kom bi na cja za sto so wań
dwóch la se rów rów no cze śnie po zwa la sku -
tecz nie usu wać owło sie nie rów nież na
skórze męż czyzn i li kwi do wać nie chcia ne
głę bo ko ro sną ce wło sy – co nie za wsze by ło
ła twe do osią gnię cia dla in nych la se rów.

Na le ży pa mię tać, że uszko dze nie mie -
szków wło so wych jest moż li we tyl ko wów -
czas, gdy za bieg zo sta nie prze pro wa dzo ny
w fa zie wzro stu wło sa (ana gen). Dla te go też
dla cał ko wi te go wy e li mi no wa nia owło sie nia
trze ba prze pro wa dzić kil ka se sji za bie go -
wych. Tyl ko wte dy mo że my li czyć na trwa łe
usu nię cie wszy st kich wło sów. Śre dnio trze ba
za pla no wać 5 za bie gów z uży ciem la se ra ale -
ksan dry to we go, 8 za bie gów z uży ciem la se -
ra ne o dy mo wo-ya go we go oraz 6 przy uży -
ciu try bu sy mul ta nicz ne go. Od stęp mię dzy
za bie ga mi wy no si 4-6 ty go dni, za leż nie od
ob sza ru cia ła pod da wa ne mu za bie go wi.
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Za bie gi epi la cji la se ro wej wy ko nu je się nie
za po mi na jąc o chło dze niu skóry. Za po bie ga
to jej prze grza niu, które wy ni ka z ab sorp cji
wiąz ki la se ro wej przez me la ni nę znaj du ją cą
się w na skór ku i re du ku je uczu cie dys kom for -
tu pod czas se sji za bie go wej. Waż ne jest, by
chło dze nie skóry sto so wać bez po śre dnio
przed eks po zy cją na świa tło la se ra. Trze ba
zwra cać uwa gę na to, by koń ców ka chło dzą -
ca za wsze po prze dza ła im puls la se ra oraz by
by ła wła ści wie przy ło żo na do skóry. Po nad to
wy dłu że nie cza su im pul su la se ra w za kre sie
war to ści prze wi dzia nych w pro to ko le za bie -
go wym tak że re du ku je prze grza nie na skór ka.

Waż ne jest rów nież od po wie dnie przy -
go to wa nie pa cjen ta do za bie gu. Wło sy mu szą
mieć dłu gość ma ksy mal nie 1 mm, dla te go też
na le ży ogo lić je na 1-2 dni przed se sją. Obe -
cność wło sów w mie szkach wło so wych jest
nie zbęd na dla sku tecz no ści prze pro wa dza ne -
go za bie gu. Z te go też wzglę du przed za pla -
no wa ną epi la cją la se ro wą nie po win no się
sto so wać de pi la cji me cha nicz nej.

Za bie gu epi la cji nie wol no wy ko ny wać
w obrę bie na czy nia ków oraz ta tu a ży, po nie -
waż ist nie je du że ry zy ko wy wo ła nia opa rze -
nia i po wsta nia blizn; wy klu cze ni są tak że pa -
cjen ci z no wo two ra mi skóry. Zmia ny barw -
ni ko we w obrę bie skóry po win ny być
za kry te przed świa tłem la se ra.

Sku tecz ność epi la cji la se ro wej wy ko ny -
wa nej z wy ko rzy sta niem plat for my Du et to
MT EVO jest nie zwy kle wy so ka. Wzrost no -
wych wło sów w przy szło ści mo że się zda -
rzyć w przy pad ku za bu rzeń hor mo nal nych.

Fo to odm ła dza nie skóry

Z bie giem cza su skóra pod da wa na dzia -
ła niu pro mie ni UV po cho dzą cych z pro mie -
nio wa nia sło necz ne go ule ga stop nio we mu
sta rze niu się. Skóra tra ci sprę ży stość, po ja -
wia ją się prze bar wienia, te le an giek ta zje
i zmar szcz ki – dzia ła nie fo to odm ła dza ją ce la -
se ra po le ga na nie u ra zo wym spo wal nia niu

i od wra ca niu tych zmian. Tryb se kwen cyj ny
plat for my Du et to MT EVO stwa rza moż li -
wość kom ple kso we go le cze nia po szcze gól -
nych oznak sta rze nia się skóry. Po le ga to
przede wszy st kim na tym, że świa tło la se ra
ne o dy mo wo-ya go we go, bę dąc ab sor bo wa -
ne przez wo dę, pod no si tem pe ra tu rę
włókien ko la ge no wych i do pro wa dza do
zwięk sze nia ich na pię cia oraz po bu dza fi bro -
bla sty do syn te zy no we go ko la ge nu. La ser
Nd:YAG wy ka zu je do dat ko wo po wi no wac -
two do ko lej ne go chro mo fo ru, ja kim jest he -
mo glo bi na w na czy niach krwio no śnych.
Dzię ki te mu do pro wa dza do za mknię cia
drob nych na czyń. Z ko lei wiąz ka la se ra ale -
ksan dry to we go jest wy chwy ty wa na przez
me la ni nę, wy rów nu jąc ko lo ryt skóry. Sy ner -
gicz ne dzia ła nie świa tła obu la se rów po zwa -
la re du ko wać ener gię nie zbęd ną do sku tecz -
ne go i bez piecz ne go usu wa nia zmian. Wy -
star czy kil ka za bie gów, by wy ra źnie
po pra wić ela stycz ność i wy gląd skóry. Du et -
to MT EVO jest cie ka wym roz wią za niem dla
nie a bla cyj nych za bie gów przy wra ca ją cych
skórze mło dy wy gląd.

Le cze nie grzy bi cy pa znok ci

Zna ko mi te efek ty da je la se ro we le cze nie
grzy bi cy płyt ki pa znok cio wej. Te ra pia świa -
tłem la se ra ne o dy mo wo-ya go we go umoż li -
wia osią gnię cie sku tecz no ści na po zio mie 80-
90% wo bec nie raz dys ku syj nej sku tecz no ści
do u st nej an ty bio ty ko te ra pii i le cze nia miej -
sco we go[7,8]. Płyt ka pa znok cio wa jest na świe -
tla na wraz z ma cie rzą. Świa tło la se ra prze ni -
ka przez ca łą gru bość pa znok cia i do cie ra do
wszy st kich tka nek za a ta ko wa nych przez
grzyb nię; za bieg jest mi ni mal nie bo le sny.
Wiąz ka Nd:YAG wy ja ła wia za in fe ko wa ną
płyt kę pa znok cia, ni szcząc ter micz nie strzęp -
ki grzy ba. Na świe tla nie po wta rza się kil ka -
krot nie co 4-6 ty go dni. W mia rę wzro stu pa -
znok cia po ja wia się co raz więk szy mar gi nes
zdro wej płyt ki pa znok cio wej[9].
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Moż li we po wi kła nia po za bie go we

Dla zmi ni ma li zo wa nia ry zy ka po wsta -
nia po wi kłań po za bie go wych nie zbęd ne
jest wy ko na nie te stu kon trol ne go; je że li
jed nak po wi kła nia wy stę pu ją, są ła god ne
i krót ko trwa łe. Na po cząt ku każ de go za -
bie gu do bie ra my pa ra me try la se ra (wiel -
kość plam ki, gę stość ener gii, sze ro kość
im pul su) in dy wi du al nie dla każ de go pa -
cjen ta, po ru sza jąc się w ra mach ści śle
okre ślo nych pro to ko łów za bie go wych.
Le karz ob ser wu je re ak cję skóry na dzia ła -
nie świa tła la se ro we go, na bie żą co ko ry -
gu jąc usta wie nia plat for my la se ro wej.

Moż li we skut ki ubocz ne pod czas 
te ra pii

• Zmia na ko lo ru skóry w ob sza rze za bie -
go wym (de li kat ne prze bar wie nie lub
odbar wie nie skóry) – mo że po ja wić się
2-4 dni po za bie gu, ustę pu je w cią gu 3-6
mie się cy;

• Po wierz chow ne pę che rze w obrę bie
na skór ka – ich po ja wie nie się obli gu je do
zmniej sze nia war to ści gę sto ści ener gii
(flu en cji)  i sze ro ko ści im pul su; zmia ny te
go ją się za zwy czaj bez po zo sta wie nia
blizn, za le ca na ostroż na pie lę gna cja ma -
ścią z an ty bio ty kiem;

• Bo le sność za bie gu – sto su je my chło dze -
nie skóry przed emi sją wiąz ki la se ra lub
po eks po zy cji (w za leż no ści od ro dza ju
le czo nych pro ble mów skór nych), co
ogra ni cza do zna nia bólo we pa cjen ta
i do dat ko wo chro ni skórę przed opa rze -
niem;

• Ru mień i obrzęk oko lic za bie go wych –
ustę pu ją ce w cią gu kil ku go dzin – dni po
za bie gu;

• Stru py – są wy ni kiem opa rzeń; pa cjent
po wi nien uni kać ich do ty ka nia i me cha -
nicz ne go draż nie nia, dzię ki cze mu za go -
ją się bez śla dów;

• Bli zny – rzad ko wy stę pu ją, zwy kle na
sku tek nie do zwo lo ne go sto so wa nia la se -
ra na skórę po kry tą ta tu a żem lub na
zmia nach na czy nio wych, co mo że po -
wo do wać opa rze nia.

Po wyż sze po wi kła nia wy stę pu ją rzad ko
i z re gu ły ustę pu ją sa mo i st nie.

Za le ce nia po za bie go we

• Po za bie gu na le ży chło dzić skórę;
• Uży wać kre mów na wil ża ją cych, za wie -

ra ją cych alo es lub tle nek cyn ku;
• Przez okres 6-10 ty go dni po za bie gu

uni kać eks po zy cji na słoń ce oraz uży wać
kre mów z wy so kim fil trem UV (mi ni -
mum filtr 35);

• Nie draż nić me cha nicz nie ewen tu al nych
stru pów.

Pod su mo wa nie

W ostat nich la tach ob ser wu je my dy na -
micz ny roz wój tech no lo gii w dzie dzi nie
me dy cy ny este tycz nej. Po ja wia ją się no we
roz wią za nia tech nicz ne, a te już ist nie ją ce są
udo sko na la ne. Po wo dze nie i re no ma kli ni ki
me dy cy ny este tycz nej za le żą od
doświadczenia i wie dzy le ka rza, ale tak że
od do bo ru jak naj lep szych sprzę tów. Wy -
bór la se ra w po sta ci plat for my la se ro wej
Du et to MT EVO po zwa la zna czą co zwięk -
szyć kom fort pra cy dzię ki wszech stron no ści
je go za sto so wań. Uni kal ne po łą cze nie oby -
dwu la se rów – ale ksan dry to we go i ne o dy -
mo wo-ya go we go – umoż li wia du żą re duk -
cję war to ści ener gii im pul su, za pew nia jąc
dzia ła nie sku tecz ne, a jed no cze śnie bez -
piecz ne i bar dziej kom for to we dla pa cjen -
tów. Ta ce cha la se ra jest szcze gól nie przez
nich do ce nia na i wy róż nia la ser fir my Qu an -
ta Sy stem na tle in nych do stęp nych na ryn -
ku urzą dzeń do epi la cji, usu wa nia zmian na -
czy nio wych czy prze bar wień.
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