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Pierw sze te o re tycz ne pod sta wy do
bu do wy la se rów sta no wi ła pra ca Al ber ta
Ein ste i na z ro ku 1917 na te mat spo nta -
nicz nej i wy mu szo nej emi sji pro mie nio -
wa nia elek tro ma gne tycz ne go. W ro ku
1960 na u ko wiec The o do re Ma i man
skon tru o wał pierw szy la ser, które go
ośro dek czyn ny sta no wił pręt ru bi no wy,
a już w 1961 r. pod ję to pierw sze próby
za sto so wa nia la se ra ru bi no we go w lecz -
nic twie[1]. W Pol sce pierw szy la ser ru bi -
no wy zo stał uru cho mio ny przez ze spół
na u kow ców z Ka te dry Pod staw Ra dio -
tech ni ki WAT pod kie row nic twem prof.
dr. inż. Zbi gnie wa Pu ze wi cza w ro ku
1963. Sta no wił on później pod sta wę do
skon stru o wa nia ko a gu la to ra oku li stycz -
ne go i mi kro drą żar ki la se ro wej, które
zo sta ły zbu do wa ne dwa la ta później[2].

Wy so ka sku tecz ność, pre cy zyj ność i re la -
tyw ne bez pie czeń stwo te ra pii spra wi ły,
że obe cnie ob ser wu je my sta ły roz wój
tech no lo gii la se ro wych, które po sia da ją
za sto so wa nie w lecz nic twie.

Sło wo la ser jest akro ni mem an giel -
skich słów: Li ght Am pli fi ca tion by Sti mu -
la ted Emis sion of Ra dia tion, co ozna cza
wzmoc nie nie świa tła przez wy mu szo ną
emi sję pro mie nio wa nia. La se ry za li cza ne
są do ge ne ra to rów i wzmac nia czy kwan -
to wych. Za sa da ich dzia ła nia opie ra się
na wy mu szo nej emi sji fo to nu, czy li czą st -
ki ele men tar nej nie po sia da ją cej ma sy ani
ła dun ku elek trycz ne go. Fo to ny to kwan -
ty po la elek tro ma gne tycz ne go. Wy e mi -
to wa ne przez la ser po sia da ją iden tycz ne
wła ści wo ści jak emi to wa ne przez in ne
źródła pro mie nio wa nia. Świa tło la se ra

Trud no so bie wy o bra zić no wo cze sną ko sme to lo gię i me dy cy nę este tycz -
ną bez la se rów. Dzię ki zna czą ce mu po stę po wi tech ni ki współ cze sne 
la se ry są co raz sku tecz niej sze i, co rów nie waż ne, co raz bez piecz niej sze. 
Wraz z ro sną cą po pu lar no ścią la se rów zwięk sza się tak że ofer ta te go 
ty pu sprzę tu na ryn ku. Jak więc wy brać ten la ser, który bę dzie speł niał
wszy st kie na sze ocze ki wa nia, a jed no cze śnie nie zruj nu je bu dże tu? Aby
od po wie dzieć na to py ta nie ko niecz ne jest wy ja śnie nie kil ku kwe stii tech -
nicz nych cha rak te ry zu ją cych współ cze sne la se ry.
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po sia da jed nak kil ka wy jąt ko wych cech.
Cha rak te ry zu je się spój no ścią (wiąz ka la -
se ro wa jest ko he rent na), mo no chro ma -
tycz no ścią (w skład wiąz ki wcho dzi je dy -
nie pro mie nio wa nie o tej sa mej dłu go ści
fa li) oraz ma łą roz bież no ścią (pro mie nie
prze mie szcza ją się wzdłuż okre ślo nej
osi). Świa tło o ta kich pa ra me trach nie
wy stę pu je w na tu rze i nie moż na go uzy -
skać z kon wen cjo nal nych źródeł[1,3].

Z me dycz ne go punk tu wi dze nia
istot ną wiel ko ścią opi su ją cą wiąz kę la se ra
jest je go moc, która okre śla ilość ener gii
do star czo nej w jed no st ce cza su. Jed no -
st ką mo cy jest wat [W]: 

1 W = 1 J/1 s

Okre śle nie cał ko wi tej ener gii wpro -
wa dzo nej do tkan ki w cza sie za bie gu jest
nie zbęd ne do usta le nia daw ki te ra peu -
tycz nej, którą wy ra ża  się w dżu lach:

1 J = 1 W x 1 s

Wiel kość daw ki te ra peu tycz nej,
która przy pa da na jed no st kę po wierzch -
ni pod da nej za bie go wi okre śla się ja ko
na pro mie nio wa nie [J/cm2]. Zna jo mość
po wyż szych za leż no ści jest nie zbęd na
pod czas pra cy na la se rach ni skiej mo cy –
la se rach bio sty mu lu ją cych, w których
istot nym pa ra me trem jest ilość ener gii
prze ka za nej pod czas za bie gu[3].

Istot ną war to ścią w te ra pii la se ro wej
jest rów nież roz miar plam ki, czy li śre dni -
ca wiąz ki la se ro wej. W mo men cie
zwięk sze nia po wierzch ni plam ki, przy
sta łej war to ści ener gii po je dyn cze go im -
pul su, gę stość ener gii [J/cm2] spa da. 
Na to miast w od wrot nej sy tu a cji, gdy
zmniej sza my po wierzch nię plam ki, przy
sta łej war to ści ener gii po je dyn cze go im -
pul su, gę stość ener gii wzra sta. Zmia ny
gę sto ści w du żym stop niu wy pły wa ją na

in ten syw ność od dzia ły wa nia la se ra na
tkan kę[3].

Bio rąc pod uwa gę po wyż szą cha rak -
te ry sty kę, jed nym z klu czo wych ele men -
tów de ter mi nu ją cych wy bór la se ra jest
śre dni ca plam ki i gę stość jego ener gii. 
Je że li wiąz ka la se ro wa jest zbyt ma ła
(plam ka o zbyt ma łej śre dni cy), to po
pierw sze   – za bieg bę dzie trwał dłu go. Im
dłuż szy czas trwa nia za bie gu, tym oczy -
wi ście więk szy dys kom fort dla pa cjen ta
zwią za ny z bólem za bie go wym. Po nad to
śre dni ca plam ki de ter mi nu je głę bo kość
wni ka nia pro mie nio wa nia la se ro we go
w tkan kę. Im więk sza plam ka, tym pro -
mie nio wa nie wni ka głę biej – nie za leż nie
od wszy st kich in nych pa ra me trów la se ra.
Wy ni ka to m.in. z roz pra sza nia pro mie -
nio wa nia la se ro we go na ko la ge nie. Po -
nad to plam ka o ma łej śre dni cy zwięk sza
ry zy ko na kła da nia się ko lej nych im pul -
sów la se ro wych po kry wa ją cych po -
wierzch nię skóry, a więc zwięk sza ry zy -
ko dzia łań nie po żą da nych. Moż na więc
po wie dzieć, że im więk sza śre dni ca
plam ki, tym le piej. 

W me dy cy nie este tycz nej, der ma -
to chi rur gii i ko sme to lo gii sto so wa ne są
za zwy czaj la se ry im pul so we, które do -
star cza ją w bar dzo krót kim cza sie du żą
daw kę ener gii. W przy pad ku tych la se -
rów istot nym pa ra me trem jest tem po
prze ka zy wa nia ener gii. Czas im pul su
w la se rach te go ty pu mie rzo ny jest
w se kun dach, mi li se kun dach lub na no -
se kun dach (la se ry Q-Switch). Na to -
miast czę stość wy stę po wa nia po so bie
po je dyn czych im pul sów mie rzo na jest
w her cach [Hz]. Czas trwa nia im pul su
jest sko re lo wa ny z cza sem ter micz nej
re la ksa cji struk tu ry, która ma zo stać
zde gra do wa na.

Czas po je dyn cze go im pul su jest więc
ko lej nym istot nym pa ra me trem de ter mi -
nu ją cym moż li wość za sto so wa nia la se ra.
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Im la ser emi tu je krót sze im pul sy, tym
mniej sze struk tu ry mo że usu wać. Je że li
więc pla nu je my usu wać ta tu aż, które go
czą st ki są bar dzo ma łe (oko ło 0,1  m), 
la ser mu si emi to wać bar dzo krót kie 
im pul sy – rzę du na no se kund (la ser 
Q-swit ched). Je że li na to miast do ce lo -
wym miej scem dzia ła nia la se ra bę dą du że
na czy nia krwio no śne, śre dni cy kil ku set
mi kro me trów, za sto su je my znacz nie
dłuż sze im pul sy mie rzo ne w mi li se kun -
dach. 

La se ry kla sy fi ku je my ze wzglę du na:
moc urzą dze nia, ro dzaj ośrod ka ak tyw -
ne go, dłu gość emi to wa nej fa li, spo sób
pra cy (cią gła lub im pul so wa) lub prze zna -
cze nie da ne go apa ra tu. Za leż nie od wiel -
ko ści emi to wa nej mo cy mo że my wy róż -
nić la se ry ni sko e ner ge ty cze (1-6 mW),
śre dnio e ner ge tycz ne (7-500 mW) i wy -
so ko e ner ge tycz ne (po wy żej 500 mW).
Obe cnie w za bie gach z za kre su me dy cy -
ny este tycz nej sto su je się głów nie la se ry
wy so ko e ner ge tycz ne, które po wo du ją
ko a gu la cję, od pa ro wa nie lub me cha nicz -
ne zni szcze nie okre ślo nych tka nek[3].

Ma te riał, z które go zbu do wa ny jest
ośro dek ak tyw ny la se ra, mo że wy stę po -
wać w róż nym sta nie sku pie nia. Ośrod -
kiem ak tyw nym mo że być cia ło sta łe,
ciecz lub gaz[4,5].

1. La se ry, w których ośro dek czyn ny
jest cia łem sta łym, to:

a. la ser er bo wo-ya go wy (Er-YAG),

b. la ser ne o dy mo wo-ya go wy 
(Nd-YAG),

c. la ser er bo wo-szkla ny (Er-Glass),

d. la ser ru bi no wy,

e. la ser ale ksan dry to wy.

2. La se ry, w których ośro dek czyn ny
jest ga zem, to:

a. la ser CO2,

b. la ser ar go no wy,

c. la ser he lo wo-ne o no wy (He-Ne),

d. la ser na pa rach mie dzi.

3. La se ry, w których ośro dek czyn ny
jest pły nem, to:

a. la ser barw ni ko wy im pul so wy,

b. la ser barw ni ko wy cią gły.

Osob ną gru pę la se rów sta no wią 
la se ry pół prze wo dni ko we, których
ośrod kiem czyn nym jest dio da elek tro lu -
mi ne scen cyj na. Ge ne ro wa na przez nie
dłu gość fa li za le ży od ro dza ju ak tyw ne go
me dium. Wiąz ki wy twa rza ne przez 
dio dy ce chu ją się jed nak mniej szą ko he -
rent no ścią[3].

O wni ka niu i po chła nia niu przez
skórę świa tła la se ra de cy du ją przede
wszy st kim zja wi ska odbi cia, roz pro sze -
nia, trans mi sji i ab sorp cji (po chła nia nia)
pro mie nio wa nia. Na tkan kę od dzia łu je
je dy nie ta część pro mie nio wa nia, która
prze nik nie w głąb jej struk tur. Roz pro -
sze nie wiąz ki la se ro wej, które na stę pu je
pod czas prze cho dze nia pro mie nio wa nia
przez ko lej ne ele men ty skóry, zmniej sza
in ten syw ność jej dzia ła nia. Ab sorp cja
ener gii w tkan ce uwa run ko wa na jest
przez wy stę po wa nie w niej struk tur zwa -
nych chro mo fo ra mi. Po chła nia nie fo to -
nów przez chro mo fo ry pro wa dzi do 
re ak cji fo to che micz nej, której wy ni kiem
jest roz pro sze nie ener gii w po sta ci cie -
pła. Do chro mo fo rów ludz kiej skóry za -
li cza my: me la ni nę, he mo glo bi nę, wo dę
i biał ka (ko la gen). Zna jo mość za kre sów
pro mie nio wa nia, które są w naj wyż szym
stop niu po chła nia ne przez okre ślo ny 
ro dzaj chro mo fo rów, po zwa la na do bór
od po wie dnich pa ra me trów za bie go -
wych za leż nie od da ne go pro ble mu der -
ma to lo gicz ne go[3,6].

Obe cność chro mo fo rów w skórze
umoż li wi ło roz wój tech nik la se ro wych
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opar tych na zja wi sku se lek tyw nej fo to -
ter mo li zy. W za bie gach te go ty pu sto so -
wa ne są la se ry wy so ko e ner ge tycz ne,
których za da niem jest pod grza nie od po -
wie dnich struk tur skóry, cze go efek tem
jest ich de na tu ra cja i utra ta funk cji bio lo -
gicz nych. Ko lej nym na stęp stwem dzia ła -
nia wy so kiej tem pe ra tu ry jest ko a gu la cja,
która pro wa dzi do ni szcze nia tka nek.
Sto so wa nie krót kich im pul sów po zwa la
na uszko dze nie je dy nie tkan ki do ce lo wej
i ogra ni cza prze ka zy wa nie cie pła do ota -
cza ją cych tka nek. Czas im pul su po wi nien
być krót szy niż czas ter micz nej re la ksa cji
tkan ki (czas, w którym obiekt od da je do
oto cze nia po ło wę do star czo nej ener gii).
Prze strze ga nie tej re gu ły po zwa la za dzia -
łać na ści śle okre ślo ny ob szar bez uszka -
dza nia oko licz nych struk tur[3,7].

Bio rąc pod uwa gę wy żej okre ślo ne
za leż no ści, klu czo wym pa ra me trem dla
wy bo ru la se ra jest dłu gość emi to wa nej
fa li, co jest sko re lo wa ne z chro mo fo rem,
który bę dzie po chła niał pro mie nio wa nie
la se ro we. Je że li więc chce my od pa ro -
wać tkan ki, za sto su je my la se ry abla cyj ne.
Bę dą to przede wszy st kim la ser CO2, 
er bo wo-ja go wy i er bo wo-szkla ny. La se ry
abla cyj ne wy ko rzy sta ne są przede wszy -
st kim w za bie gach la se ro we go re sur fa cin -
gu oraz usu wa niu blizn i roz stę pów.

Waż nym czyn ni kiem de ter mi nu ją -
cym wy bór la se ra jest tak że wy daj ność
sy ste mów chło dze nia na skór ka. Chło -
dze nie mo że być re a li zo wa ne po przez
m.in. chło dze nie kon tak to we, me to dy
krio ge nicz ne (np. pa ra mi cie kłe go azo tu),
stru mie niem sprę żo ne go po wie trza.
Sku tecz na chło dnia na skór ka nie tyl ko
zmniej sza ból za bie go wy, ale rów nież
zmniej sza ry zy ko po pa rzeń na skór ka. 

Nie mniej jed nak nadrzęd nym kry te -
rium wy bo ru la se ra jest je go za sto so wa -
nie. La se ry znaj du ją za sto so wa nie w co raz
szer szym spek trum za bie gów ko sme -

tycz nych i este tycz nych, m.in. w: usu wa -
niu zmian na czy nio wych, la se ro wej te ra -
pii prze bar wień skóry, usu wa niu owło -
sie nia czy ta tu a ży.

La se ro we usu wa nie zmian 
na czy nio wych

Te le an giek ta zje są po wszech nie spo -
ty ka nym pro ble mem este tycz nym. Za -
bie gi po le ga ją ce na za my ka niu roz sze -
rzo nych na czyń krwio no śnych są jed nym
z naj czę st szych za bie gów la se ro wych
wy ko ny wa nych w me dy cy nie este tycz -
nej. W przy pad ku tych za bie gów do ce lo -
wym chro mo fo rem jest oksy he mo glo bi -
na i tzw. zre du ko wa na he mo glo bi na,
które znaj du ją się w na czy niach krwio no -
śnych skóry. Dłu gość fa li za sto so wa nej
pod czas za bie gu po win na od po wia dać
szczy tom krzy wej ab sorp cji oksy he mo -
glo bi ny, które wy no szą 418 nm, 542 nm
i 577 nm. Dłu go ści te są mi ni mal ne kon -
ku ren cyj ne dla in ne go chro mo fo ru –
me la ni ny, co wpły wa na wy so ką sku tecz -
ność za bie gu i zmniej sza ry zy ko po wi kłań
w po sta ci odbar wień skóry. Do bór 
ro dza ju la se ra oraz pa ra me trów za bie go -
wych jest uza leż nio ny od głę bo ko ści po -
ło że nia oraz sze ro ko ści na czy nia. Szer -
sze, głę biej po ło żo ne na czy nia wy ma ga ją
dłuż szej fa li, o więk szej mo cy i dłuż sze go
cza su trwa nia im pul su, aby za pew nić od -
po wie dnią głę bo kość pe ne tra cji wiąz ki
la se ra i wy star cza ją ce pod grza nie ca łej
ob ję to ści na czy nia. Naj czę ściej sto so wa -
nym la se rem w przy pad ku te le an giek ta zji
jest la ser KTP o dłu go ści fa li 532 nm. Ze
wzglę du na dość płyt ką pe ne tra cję tej
dłu go ści fa li naj lep sze efek ty la se rem KTP
moż na uzy skać w przy pad ku zmian
umiej sco wio nych na twa rzy. Zmia ny 
na czy nio we po ło żo ne na koń czy nach
dol nych naj czę ściej usu wa się, sto su jąc 
la ser Nd:YAG o dłu go ści fa li 1064 nm[3,6].
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La se ro wa te ra pia 
prze bar wień skóry

Pod czas za bie gów, których ce lem
jest usu nię cie prze bar wień skóry, chro -
mo fo rem do ce lo wym jest barw nik me la -
ni na. Ab sor bu je ona pro mie nio wa nie
o sze ro kim spek trum 250-1200 nm, jed -
nak dłu gość fa li 630-1100 nm jest naj ko -
rzy st niej sza do te go ty pu za bie gów. Spo -
wo do wa ne jest to fak tem, że ten za kres
dłu go ści jest le piej ab sor bo wa ny przez
me la ni nę niż he mo glo bi nę, co gwa ran tu -
je od po wie dnio głę bo kie wni ka nie wiąz -
ki la se ro wej. Do usu wa nia prze bar wień
sto su je się rów nież la se ry ty pu Q-switch,
o bar dzo krót kich im pul sach – rzę du 
na no se kund. W wy ni ku gwał tow ne go
roz sze rze nia struk tur po wsta je fa la ude -
rze nio wa, która ni szczy ko mór ki. Istot -
nym pa ra me trem jest głę bo kość oraz ro -
dzaj zmia ny, którą pod da je my za bie go -
wi. Wraz z wy dłu że niem dłu go ści fa li 
ab sorp cja przez me la ni nę ma le je, na to -
miast zwięk sza się głę bo kość pe ne tra cji
la se ra w skórze. Krót sze dłu go ści fa li
znaj du ją za sto so wa nie w le cze niu płyt ko
po ło żo nych prze bar wień, na to miast
dłuż sze – w przy pad ku prze bar wień 

po ło żo nych w skórze wła ści wej. W te ra -
pii prze bar wień sto su je się la se ry barw ni -
ko we im plu so we (510 nm), KTP (532
nm), ru bi no we pra cu ją ce w try bie zwy -
kłym i Q-switch (694 nm), Nd:YAG pra -
cu ją ce w try bie zwy kłym i Q-switch (532
nm i 1064 nm), ale ksan dry to we pra cu ją -
ce w try bie zwy kłym i Q-switch (755
nm) oraz mie dzio we (510 nm). Prze bar -
wie nia skóry moż na rów nież li kwi do wać,
sto su jąc la se ry abla cyj ne, których dzia ła -
nie opie ra się na od pa ro wa niu tka nek,
np. la se ry CO2

[3,8]. 

La se ro we usu wa nie owło sie nia

Podob nie jak w przy pad ku fo to te -
ra pii prze bar wień chro mo fo rem do ce -
lo wym pod czas la se ro we go usu wa nia
owło sie nia jest barw nik me la ni na. Świa -
tło la se ra jest se lek tyw nie ab sor bo wa ne
przez me la ni nę obe cną w struk tu rach
wło sa, gdzie zmie nia się w ener gię cie -
pl ną i po wo du je uszko dze nia ter micz -
ne. Aby uszko dzić bro daw kę wło sa
świa tłem la se ra, włos po wi nien znaj do -
wać się w fa zie wzro stu – ana ge nie
oraz po wi nien za wie rać eu me la ni nę.
Eu me la ni na jest brą zo wo-czar ną
odmia ną me la ni ny, która w prze ci wień -
stwie do fe o me la ni ny (ko lor czer wo ny)
sil nie ab sor bu je pro mie nio wa nie la se ra.
Istot nym pa ra me trem pod czas la se ro -
we go usu wa nia owło sie nia jest głę bo -
kość pe ne tra cji la se ra, który mu si do -
trzeć 2-7 mm po ni żej po wierzch ni
skóry. Na tej głę bo ko ści znaj du je się
dol na część ko rze nia wło sa, która w fa -
zie ana ge nu za wie ra me la no cy ty z ziar -
ni sto ścia mi. Do za bie gów de pi la cji wy -
ko rzy stu je się la se ry ale ksan dry to we
(755 nm), pół prze wo dni ko we (810
nm) i ne o dy mo wo-ya go we (1064 nm).
Pa ra me try fi zycz ne la se ra po win ny być
do bie ra in dy wi du al nie do każ de go 

Ryc. 1. Efekty działania ablacyjnego
lasera frakcyjnego (CO2) na skórę 
w zabiegu redukcji rozstępów.
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pa cjen ta, za leż nie od ro dza ju wło sa, je go
ko lo ru i czę ści cia ła na której wy stę pu je.
Na sku tecz ność de pi la cji wy pły wa wie le
czyn ni ków ta kich jak: ko lor wło sa, je go
głę bo kość w skórze, gru bość czy lo ka li -
za cja, ko lor skóry, od stę py mię dzy za bie -
ga mi, wła ści we przy go to wa nie do za bie -
gu oraz obe cność nie pra wi dło we go
owło sie nia (hir su tyzm). Naj ko rzy st niej -
sze efek ty uzy sku je się w przy pad ku
ciem nych wło sów i ja snej kar na cji. Se ria
za bie gów la se ro wych po wo du je trwa łą
re duk cję owło sie nia (per ma ment ha ir 

re duc tion). Ozna cza to, że po za koń czo -
nym le cze niu na stę pu je czę ścio wa, ale
trwa ła re duk cja owło sie nia na ob sza rze
pod da nym za bie go wi[9]. 

La se ro we usu wa nie ta tu a ży

Ta tu aż po wsta je w wy ni ku wpro wa -
dze nia pod skórę eg zo gen ne go pig men -
tu, który po zo sta je w skórze i jest 
wi docz ny na jej po wierzch ni. La se ro we
usu wa nie ta tu a ży jest skom pli ko wa ną
pro ce du rą, której skut ki trud no jest prze -
wi dzieć. Barw ni ki, ja kie sto su je się do
two rze nia ta tu a ży, są bar dzo zróż ni co -
wa ne. Ozna cza to, że nie ma my jed no -
rod ne go, zna ne go chro mo fo ru. Po wo -
du je to trud no ści w do pa so wa niu od po -
wie dnie go ro dza ju la se ra i pa ra me trów
za bie go wych. Obe cnie naj czę ściej sto so -
wa ny mi ro dza ja mi la se rów są: la ser ru bi -
no wy Q-switch (694 nm), la ser Nd:YAG
Q-switch (532 nm i 1064 nm) oraz la ser
ale ksan dry to wy Q-switch (755 nm).
Dzię ki od po wie dnie mu do bo ro wi dłu -
go ści fa li, gę sto ści ener gii i cza su trwa nia
im pul su (rzę du na no se kund), po wsta je
fa la ude rze nio wa. Po wo du je ona frag -
men ta cję barw ni ka, które go re szt ki są
na stęp nie usu wa ne przez ma kro fa gi
skóry. La ser ru bi no wy Q-switch sku tecz -
nie usu wa ta tu a że czar ne i gra na to we,

sła biej zie lo ne. La ser Nd:YAG Q-switch
(1064 nm) rów nież sku tecz nie usu wa
czar ne i gra na to we ta tu a że, nie nada je
się jed nak do usu wa nia ta tu a ży czer wo -
nych i żół tych. Na to miast la ser Nd:YAG
z kry szta łem podwa ja ją cym czę sto tli -
wość umoż li wia uzy ska nie dru giej har -
mo nicz nej czę sto tli wo ści 532 nm, przy
której ide al nie usu wa ne są ta tu a że czer -
wo ne. La ser ale ksan dy to wy (755 nm)
wy ka zu je du żą sku tecz ność w przy pad ku
zie lo ne go barw ni ka. Do usu wa nia ta tu a -
ży moż na rów nież sto so wać la se ry abla -
cyj ne, np. la ser CO2, jed nak nie da ją one
sa ty sfak cjo nu ją cych efek tów ko sme tycz -
nych[3,10]. 

La se ro we odmła dza nie skóry

Pod czas za bie gów la se ro wych ma ją -
cych na ce lu odmło dze nie skóry moż na
za sto so wać dwie me to dy: abla cyj ną i nie -
a bla cyj ną (fo to odm ła dza nie). W przypad -
ku za bie gów nie a bla cyj nych nie do cho dzi
do uszko dze nia po wierzch ni na skór ka.
Dzię ki te mu za bie gi te są mniej in wa zyj -
ne, a co za tym idzie – skra ca się czas go -
je nia i ry zy ko po wi kłań po za bie gu. Fo to -
odm ła dza nie sto su je się w ce lu wy rów -
na nia ko lo ry tu skóry, usu nię cia roz sze -
rzo nych na czyń i prze bar wień, a jed no -
cze śnie w ce lu po bu dze nia pro duk cji 
ko la ge nu, co skut ku je zwięk sze niem na -
pię cia skóry i wy gła dze niem drob nych
zmar szczek. Pod czas za bie gu tem pe ra -
tu ra w obrę bie skóry wła ści wej się ga 
55-56°C, co po wo du je ob kur cze nie
biał ko wych wią zań krzy żo wych po mię -
dzy włók na mi ko la ge nu. Sty mu lu je to
rów nież pro duk cję no we go ko la ge nu
przez fi bro bla sty. W ce lu uzy ska nia opty -
mal nych efek tów za le ca się wy ko na nie
5-6 za bie gów, co 3-4 ty go dnie. Na stęp -
nie co kil ka mie się cy za le ca się sto so wa -
nie za bie gów przy po mi na ją cych. W tej
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me to dzie wy ko rzy stu je się la se ry KTP
(532 nm), barw ni ko we pul sa cyj ne (585
nm, 595 nm), Nd:YAG pra cu ją ce w try -
bie zwy kłym i Q-switch (1064 nm, 1391
nm, 1320 nm), dio do we (980 nm, 1450
nm) oraz świa tło wo do wo-er bo wo-
szkla ne (1550 nm)[3,7].

Me to dy abla cyj ne (skin re sur fa cing)
sto so wa ne w odmła dza niu skóry opie ra -
ją się na od pa ro wa niu po wierzch nio -
wych warstw skóry i pod grza niu warstw
le żą cych głę biej. Efek tem ta kie go dzia ła -
nia jest ob kur cze nie włókien ko la ge no -
wych, sty mu la cja fi bro bla stów i sil ne po -
bu dze nie pro ce sów re ge ne ra cyj nych
skóry. Pro ce sy te trwa ją na wet przez 
3-6 mie się cy od za bie gu i w efek cie po -
wo du ją sil ne na pię cie skóry i wy gła dze -
nie zmar szczek. Do dat ko wą ko rzy ścią tej
me to dy jest wy rów na nie ko lo ry tu i po -
wierzch ni skóry dzię ki usu nię ciu po -
wierz chow nych zmian po sło necz nych.
Okres go je nia po za bie gu wy no si śre dnio
7-14 dni i wy klu cza pa cjen ta z co dzien -
ne go ży cia. Po za bie gu ob ser wu je się za -
czer wie nie nie, obrzęk oraz wy two rze nie
stru pów w miej scu pod da nym za bie go -
wi. La se ry sto so wa ne w tej me to dzie to
la ser CO2 (10 600 nm) i Er:YAG (2940
nm). Są one sil nie ab sor bo wa ne przez
wo dę za war tą w skórze. Za bie gi te
obar czo ne są du żym ry zy kiem po wi kłań
w po sta ci bli zno wa ce nia lub nad ka że -
nia[3,7].

Sto sun ko wo no wą me to dą te ra pii la -
se ro wej jest fo to ter mo li za frak cyj na. Za -
bie gi po le ga ją na na świe tla niu tyl ko czę ści
skóry, a nie ca łej jej po wierzch ni.
W skórze wy twa rza ne są mi kro sko pij ne,
nie przy le ga ją ce do sie bie ko lum ny
uszko dze nia ter micz ne go (stre fy mi kro -
prze grza nia). Są one oto czo ne przez
nie uszko dzo ną tkan kę, co za pew nia
szyb sze go je nie niż w przy pad ku tra dy -
cyj nych me tod. Me to dę frak cyj ną rów -
nież moż na podzie lić na za bie gi abla cyj ne
i nie a bla cyj ne. Me to dy abla cyj ne po wo -
du ją od pa ro wa nie skóry w stre fie mi kro -
prze grza nia. Znacz nie skra ca to czas re -
kon wa le scen cji po za bie gu w po rów na niu

z me to da mi abla cyj ny mi ca łej po -
wierzch ni skóry. Naj czę ściej sto so wa ny -
mi la se ra mi są la se ry CO2 (10 600 nm).
Me to dy nie a bla cyj ne po wo du ją je dy nie
prze grza nie skóry w obrę bie ko lumn.
W tym wy pad ku naj czę st szy mi la se ra mi
są er bo wo-szkla ne (1550 nm)[3].

Pod su mo wu jąc, aby wy brać opty -
mal ne pa ra me try la se ra, które go za mie -
rza my uży wać, ko niecz ne jest pre cy zyj ne
okre śle nie je go za sto so wa nia. Na le ży
rów nież zwrócić uwa gę na ta kie pa ra -
me try, jak: dłu gość fa li la se ra, gę stość
ener gii, śre dni ca plam ki, dłu gość im pul su
czy wy daj ność sy ste mów chło dze nia 
na skór ka. 

Po nad to la ser po wi nien za pew niać
kom fort je go ope ra to ro wi. Gło wi ca po -
win na być er go no micz na i nie zbyt cięż -
ka, aby wy go dnie pro wa dzić za bie gi. Na -
le ży rów nież zwrócić uwa gę na ko szty
eks plo a ta cji la se ra. Ja ko przy kład moż na
po dać la se ry CO2, które tech no lo gicz nie
róż nią się bu do wą ośrod ka czyn ne go, co
zna czą co wpły wa na ich ży wot ność. 
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