
aparatura i technika

Sy ste my IPL  są jed nym z naj star szych i naj po pu lar niej szych na rzę dzi
do za bie gów fo to odm ła dza nia skóry. Swo ją po pu lar ność zy ska ły dzię -
ki pro sto cie ob słu gi, niż szym ko sztom za ku pu w po rów na niu do sy -
ste mów la se ro wych i moż li wo ści le cze nia sze ro kie go za kre su zmian
za rów no na czy nio wych, jak i pig men to wych. Ich za le tą jest sze ro kie
spek trum świa tła emi to wa ne go przez lam pę IPL, które dzię ki fil trom
moż na ła two do pa so wać do róż ne go ro dza ju zmian, oraz ener gia bły -
sku, więk sza niż w sy ste mach la se ro wych.
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Efek tyw ne usu wa nie zmian
na czy nio wych i pig men to wych 
za po mo cą sy ste mów IPL

Pa ra me try ofe ro wa nych urzą dzeń zna -
czą co się róż nią i okre śle nie „sy stem IPL”
nie okre śla au to ma tycz nie, ja kie są moż li -
wo ści da ne go urzą dze nia. Pierw szy z sy ste -
mów IPL wpro wa dzo nych w la tach dzie -
więć dzie sią tych, ze wzglę du na pio nier ski
cha rak ter i brak ba dań kli nicz nych, wy ko -
rzy sty wał du żą ilość fil trów oraz miał
nadmier nie roz bu do wa ne moż li wo ści re -
gu la cji kształ tu im pul su. Był sku tecz ny, ale
je go ob słu ga by ła skom pli ko wa na przez
bar dzo du żą ilość czyn ni ków, które na le ża -
ło uwzglę dnić. Z te go po wo du ten sam
apa rat do brze dzia łał w rę kach jed ne go
ope ra to ra, a źle w rę kach in ne go. Dzię ki
do świad cze niu in ży nie ro wie sku pi li się na
opty ma li za cji fil tra cji świa tła, upro szcze niu
usta wia nych pa ra me trów oraz opty ma li za -

cji chło dze nia skóry. Za o wo co wa ło to po -
wsta niem sy ste mów, w których ogra ni czo -
no ilość fil trów  do dwóch, np. 515 i 580
nm, oraz na sta wia no au to ma tycz nie pa ra -
me try im pul su. Sy ste my te uzy ski wa ły sku -
tecz ność podob ną do pier wot nej kon struk -
cji, ty le że znacz nie ła twiej by ło opa no wać
tech ni kę pra cy. Wy da wa ło się, że sy ste my
IPL osią gnę ły kres swo ich moż li wo ści.

W 2016 r. po ja wi ła się jed nak no wa,
re wo lu cyj na kon struk cja, w której zmie nio -
no spek trum świa tła emi to wa ne go przez
sa mą lam pę IPL. Izra el ska fir ma In va six ja ko
pierw sza za pre zen to wa ła ni sko ci śnie nio wą
lam pę IPL (In mo de Lu mec ca™), która
w pa śmie 500-600 nm emi tu je trzy ra zy
wię cej świa tła w po rów na niu do kla sycz -
nych sy ste mów IPL, uzy sku jąc znacz nie
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więk szą sku tecz ność przy mniej szej ilo ści
za bie gów. Jak wia do mo z te o rii se lek tyw -
nej fo to ter mo li zy, opty mal ny za kres dłu go -
ści fa li z punk tu wi dze nia ab sorp cji świa tła
w na czy niach krwio no śnych i prze bar wie -
niach to wła śnie 500-600 nm. Krót sze fa le
ultra fio le to we (po ni żej 500 nm) nie nada ją
się do te ra pii ze wzglę du na ich szko dli -
wość, a dłuż sze (po wy żej 600 nm) ab sor -
bu ją się zbyt sła bo i efek tem ich dzia ła nia
jest je dy nie ogól ne, nie se lek tyw ne na grze -
wa nie wierzch nich warstw skóry. Z te go
wzglę du, im wię cej świa tła w lam pie IPL
ma dłu gość fa li w za kre sie 500-600 nm,

tym niż sza jest ener gia nie zbęd na do prze -
pro wa dze nia sku tecz ne go za bie gu. Przy -
kła do wo, ty po wa gę stość ener gii do sku -
tecz ne go usu wa nia ru mie nia dla apli ka to ra
Lu mec ca™ 515 nm to 12 J/cm2, pod czas
gdy dla kla sycz nych sy ste mów IPL wy no si ła
ona 24 – 32 J/cm2. 

Dru gim, bar dzo waż nym pa ra me trem
de cy du ją cym o sku tecz no ści za bie gu se lek -
tyw nej fo to ter mo li zy, jest czas im pul su

Ryc. 1. Wy kres ab sorp cji świa tła przez he mo -
glo bi nę, me la ni nę i wo dę, w funk cji fa li świa -
tła. Za zna czo ny ob szar to za kres opty mal ny
dla ab sorp cji w he mo glo bi nie i me la ni nie.

Ryc. 2. Wy kres roz kła du świa tła dla lam py IPL
Lu mec ca™ w po rów na niu do kla sycz ne go
IPL.  Kla sycz ne sy ste my IPL w pa śmie uży tecz -
nym 500-600 nm do star cza ją je dy nie 12-15
% ener gii cał ko wi tej, Lu mec ca™ aż 40 %.

Ryc. 3. Wy kres cza su re la ksa cji ter micz nej
TRT dla na czyń krwio no śnych o róż nej śre -
dni cy. Przy kła do wo: na czy nie o śre dni cy 50
μm (ty po we dla ru mie nia) ma czas TRT na
po zio mie 2 ms, te lan giek ta zja o śre dni cy
100 μm – ok. 7 ms.

Ryc. 4. Wy kres sy mu la cji tem pe ra tu ry na czy -
nia uzy ski wa nej dla tej sa mej ener gii, dla im -
pul su o dłu go ści trzy ra zy więk szej niż TRT
(nie bie ski) oraz trzy ra zy mniej szej niż TRT
(czer wo ny). Z wy kre su wi dać, że dla im pul -
su dłuż sze go niż TRT, zna czą ca część ener -
gii ule ga roz pro sze niu do tka nek ota cza ją -
cych i tem pe ra tu ra na czy nia jest o po ło wę
niż sza. W kon se kwen cji, do osią gnię cia tej
sa mej tem pe ra tu ry krót szy z im pul sów wy -
ma ga o po ło wę mniej ener gii świa tła.
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świa tła. Czas ten po wi nien być krót szy od
cza su re la ksa cji ter micz nej (TRT) zmia ny,
którą chce my usu nąć. TRT jest ni czym in -
nym jak cza sem, w którym po ło wa do star -
czo nej ener gii roz pra sza się do ota cza ją cych
tka nek. Je śli więc czas im pul su jest zbyt dłu gi,
do star czo na przez świa tło ener gia wy cie ka
do ota cza ją cych tka nek i za miast pod grzać
se lek tyw nie cel, roz grze wa tkan ki wo kół, co
jest zja wi skiem nie ko rzy st nym – ro śnie ry zy -
ko ogól ne go opa rze nia skóry.

Kla sycz ne sy ste my IPL bez pro ble mu
emi tu ją im pul sy rzę du 20-30 ms, jed nak
aby uzy skać cza sy im pul su po ni żej 10 ms,
po trzeb na jest wy so ka moc szczy to wa bły -
sku lam py –  tu kla sycz ne roz wią za nia czę -
sto za wo dzą. Uzy ski wa ne ty po wo im pul sy
20 ms ogra ni cza ją za sto so wa nia IPL do na -
czyń po wy żej 150 μm, co kwa li fi ku je do le -
cze nia tyl ko sto sun ko wo du że na czy nia. Ty -
po wo w zmia nach ru mie nio wych znaj du je -
my na czy nia o śre dni cy 10-100 μm, za tem
opty mal nym cza sem im pul su do usu wa nia
ru mie nia jest kil ka mi li se kund. I znów, dzię -
ki naj now szej kon struk cji lam py Lu mec ca™
ma my moż li wość uzy ska nia gę sto ści mo cy
do 9,9kW/cm2, co prze kła da się na czas
im pul su rzę du 3-4 ms dla ty po wych pa ra -
me trów, sto so wa nych do usu wa nia zmian
na czy nio wych 10-12 J/cm2. Zna czą co
zwięk sza się w ten spo sób ilość na czyń,

które są moż li we do usu nię cia i ro śnie cał -
ko wi ta sku tecz ność za bie gu. Uzy ski wa nie
tak krót kich cza sów im pul sów zbli ża sy stem
IPL do zło te go stan dar du, ja kim w usu wa niu
zmian na czy nio wych jest la ser barw ni ko wy.

W przy pad ku usu wa nia zmian pig men -
to wych, opty mal ne są im pul sy na no se kun -
do we (la se ry q-switch) i pi ko se kun do we,
ale  sy ste my IPL z im pul sa mi mi li se kun do -
wy mi rów nież nada ją się do usu wa nia ta kich
zmian w płyt kich war stwach skóry (ang. epi -
der mal-der mal juc tion). Podob nie jak opi sa -
no po wy żej, w po rów na niu do kla sycz nych
IPL, sy stem Lu mec ca™ dzię ki więk szej mo -
cy (krót sze cza sy im pul su) oraz więk szej
ab sorp cji w me la ni nie (40 % spek trum
świa tła w pa śmie 500-600 nm), za pew nia
więk szą se lek tyw ność i mniej sze na grze wa -
nie tka nek ota cza ją cych. Krót sze im pul sy
po zwa la ją na usu wa nie zmian pig men to -
wych we wcze śniej szym sta dium (o mniej -
szym kon tra ście w sto sun ku do skóry),
w cza sie gdy je szcze nie są wi docz ne dla
nie u zbro jo ne go oka. 

Dzię ki swo im ce chom, In mo de Lu -
mec ca™ jest sy ste mem IPL wy róż nia ją cym
się spo śród kla sycz nych urzą dzeń. Lu mec -
ca™ umoż li wia lep sze do pa so wa nie świa -
tła do usu wa nych zmian, więk sze bez pie -
czeń stwo za bie gu oraz wol niej szą de gra -
da cję lam py.

Ryc. 5. Usuwanie zmian naczyniowych okolicy nosa za pomocą systemu Inmode Lumecca™.
Pacjent przed zabiegiem (A) oraz dwa dni po zabiegu (B).
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