LASERY FOTONA
Zastosowanie laserów
w medycynie estetycznej
i dermatologii
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Nowoczesne systemy
laserowe, czyli cała klinika
w jednym urządzeniu.
Jak to możliwe?

R

Rozwój laseroterapii ma dziś jeden cel: za-

Powstają bowiem systemy laserowe, łączą-

spokoić

klientów,

ce w sobie wiele technologii i trybów pracy.

wyposażając gabinety i kliniki w możliwie

To one zapewniają najszerszy zakres abla-

największą

zamknię-

cyjnych i nieablacyjnych zabiegów lasero-

tych w jednym urządzeniu. Dziś już nikt

wych, których potrzebuje rynek. Uniwersal-

nie wierzy w to, że za pomocą jednego

ność w laseroterapii polega na tworzeniu

zabiegu można rozwiązać każdy problem

wielozadaniowych platform zabiegowych,

i trafić w każdą potrzebę. W czym innym

dopasowanych do wielu usług: od odmła-

specjalizują się lasery Nd: YAG, za co in-

dzania i liftingu przez zamykanie naczyń,

nego doceniamy Er: YAG. Rozwiązania

epilację laserową, redukcję przebarwień, po

typu Q-switched także mają swoje kon-

zabiegi dermatologiczne, usuwanie tatuaży

kretne przeznaczenie. Czy to oznacza,

czy leczenie łysienia. Cała klinika w jednym

że trzeba kupować dziesiątki maszyn? Nie!

urządzeniu to nie marzenie. To fakt!

Zobacz, co w dziedzinie estetyki

Ponad 50 lat doświadczenia umożliwiło fir-

i medycyny estetycznej potrafią

mie stworzenie zaawansowanych i wszech-

rosnące
liczbę

oczekiwania
technologii

platformy laserowe FOTONA.

stronnych technologii laserowych. Głowice
laserowe połączone w inteligentne, wie-

FOTONA to globalny lider technologii lase-

lofunkcyjne systemy zapewniają klinikom

rowych, wykorzystywanych w medycynie

i gabinetom wykonywanie pełnego spek-

estetycznej, chirurgii i stomatologii.

trum zabiegów laserowych.

3

Nowoczesne systemy laserowe, czyli cała
klinika w jednym urządzeniu. Jak to możliwe?

Urządzenia FOTONA to przede wszystkim

Systemy FOTONA StarWalker® oraz QX

najpotężniejsza kombinacja laserów Er: YAG

MAX w technologii Nd: YAG Q-switched

i Nd: YAG.

łączą 4 rodzaje długości fal. Są najbardziej
wyspecjalizowane

w

usuwaniu

tatuaży

Er: YAG o długości fali 2940nm:

– nawet wielobarwnych i głęboko położo-

• Laser w technologii VSP działa na skórę

nych. Jednocześnie dają bardzo dobre efek-

z większą precyzją niż inne systemy lase-

ty w leczeniu różnego typu przebarwień

rowe, bez przegrzewania i uszkadzania

i zmian naczyniowych, a także w fotood-

głębiej położonych tkanek.

mładzaniu i depilacji laserowej.

• Stosowany do resurfacingu i peelingów
laserowych.
• Z unikatowym trybem nieablacyjnym
SMOOTH, dającym efekt ujędrnienia.
• Skuteczny w usuwaniu łagodnych zmian
skórnych i przebarwień.
Nd: YAG o długości fali 1064 nm:
• Najbardziej jednorodna penetracja umożliwia skuteczne i głębokie zabiegi termiczne bez uszkodzenia naskórka (lifting
termiczny, fotoodmładzanie).
• Unikatowy tryb FRAC3® – pierwsze na
świecie

nieablacyjne

frakcjonowanie

skóry.
• Tryb PIANO do najgłębszego liftingu termicznego skóry w laseroterapii.
• Wielość zastosowań: zabiegi naczyniowe, depilacja laserowa, leczenie trądziku,
grzybicy stóp, w podologii i chirurgii.
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Mistrzowski lifting
laserowy – na czym
polega fenomen zabiegu
FOTONA 4D?

F

FOTONA 4D to mistrz laserowego odmła-

Znakiem rozpoznawczym FOTONY 4D

dzania. Najbogatsze połączenie czterech

jest unikatowy ENDOLIFTING, czyli lifting

laserowych procedur w jednym zabiegu.

wykonywany od wnętrza jamy ustnej.

Idealne rozwiązanie dla aktywnych i wy-

Daje efekt ujędrnienia i napięcia skóry,

magających pacjentów, którzy oczekują

a przy tym wypełnienia bruzd i zmarszczek

kompaktowych usług, rozwiązujących wiele

– bez zastosowania wypełniaczy.

problemów podczas jednej wizyty.

Dla kogo lifting laserowy? Jak
działa?
Lifting laserowy polecany jest dla wszyst-

Także dla osób, które planują zabiegi
z wypełniaczami i chcą przygotować skórę,
by była dobrej jakości lub zmniejszyć ilość
podanego potem kwasu hialuronowego.

kich, którzy chcą osiągnąć efekt gładkiej,

Lifting laserowy rekomenduje się jako

pełnej blasku skóry, bez zmarszczek i bruzd.

zabieg ujędrniający dla osób korzystają-

Zabieg zagęszcza tkanki, niweluje wiot-

cych z wypełniaczy. Wykonuje się go wtedy

kość skóry i unosi rysy twarzy. Jest wska-

przed kolejnymi iniekcjami, aby zadziałać

zany dla osób z tzw. chomikami, rozmytym

regenerująco i napinająco na skórę.

owalem, drugim podbródkiem, ale także

Kolejną grupę, która docenia efekty

z bruzdami nosowo-wargowymi i innymi

FOTONY 4D, stanowią osoby, u których

zmarszczkami grawitacyjnymi na twarzy,

obok wiotczenia i utraty jędrności skóry,

szyi i dekolcie.

występują

niedoskonałości,

rozszerzo-

Idealne rozwiązanie dla tych, którzy

ne pory, powierzchniowe przebarwienia

szukają skutecznych, ale nieinwazyjnych

np. pozapalne, itp. Jedna z procedur kon-

zabiegów odmładzających.

centruje się bowiem na wygładzeniu i wyrównaniu kolorytu naskórka.
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Mistrzowski lifting laserowy – na czym polega
fenomen zabiegu FOTONA 4D?

Z czego składa się zabieg

kolagenu. W rezultacie skóra zagęszcza się

FOTONA 4D?

i napina w trzech wymiarach. Lifting FRAC3®

Fotona 4D to laserowy lifting - połączenie

ka po skórę właściwą.

obejmuje wiele poziomów skóry, od naskór-

czterech procedur zabiegowych w jednej
terapii.

3. PIANO® – Najdłuższy impuls lasera
Nd: YAG napina duże powierzchnie skóry,

1. ENDOLIFTING® – Pierwsza część zabie-

a jego siła dociera aż do tkanki podskórnej.

gu polega na skanowaniu wewnętrznych

Terapeutyczne ciepło ok. 42 stopni Celsju-

mięśni w jamie ustnej, bocznych mięśni

sza oddziałuje liftingująco na skórę właści-

jarzmowych oraz górnej i dolnej części ust.

wą i powieź mięśniową, na poziomie której

Precyzyjne działanie nieablacyjnego trybu

pracują chirurdzy plastycy, bez urazów ter-

lasera Er: YAG w trybie SMOOTH® powoduje

micznych. To najgłębszy nieinwazyjny ter-

kurczenie się poluzowanych z wiekiem włó-

miczny lifting laserowy na rynku.

kien kolagenowych na całej grubości skóry.
Daje natychmiastowe wypełnienie bruzd

4. SUPERFACIAL™ – Delikatny peeling la-

nosowo-wargowych, uniesienie policzków,

serowy wykonywany laserem Er: YAG do-

wykonturowanie twarzy dzięki zwiększeniu

pełnia efekt, koncentrując się na poprawie

napięcia skóry. Ponieważ błona śluzowa we-

powierzchniowego wyglądu skóry. Reduku-

wnątrz jamy ustnej jest cały czas nawilżona,

je drobne zmarszczki, przebarwienia, roz-

procedura jest bezbolesna.

szerzone pory i ujednolica koloryt. Cera jest
wygładzona, rozświetlona, a pory zamknię-

2. FRAC3® – Polega na trójwymiarowym uję-

te. Peeling laserowy jest bardziej przewidy-

drnianiu skóry za pomocą lasera Nd: YAG.

walny i bezpieczny w porównaniu do peelin-

W unikatowej procedurze FRAC3® światło

gów chemicznych czy mikrodermabrazji.

lasera bezinwazyjnie przechodzi przez na-

Praca nad teksturą daje przejściowe efekty

skórek i tworzy w całym przekroju skóry mi-

uboczne w postaci zaczerwienienia skóry,

krouszkodzenia termiczne. Punkty te stają

a potem złuszczania.

się centrami regeneracji i produkcji nowego
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Mistrzowski lifting laserowy – na czym polega
fenomen zabiegu FOTONA 4D?

Jakie problemy estetyczne
rozwiązuje?
Lifting laserowy FOTONA 4D jest jednym z
najskuteczniejszych zabiegów na rynku na
następujące problemy:
• bruzdy nosowo-wargowe,
• zmarszczki grawitacyjne (np. pionowe
wokół ust, linie marionetki),
• wiotkość skóry twarzy (opadające policzki, tzw. chomiki, rozmyty kontur twarzy,
opadająca skóra czoła, opadające brwi),
• niedoskonałości skóry (rozszerzone pory,
przebarwienia, łojotok i błyszczenie, zrogowacenia).

Czy należy wykonać serię?
Liczbę zabiegów dostosowujemy do stanu
skóry pacjenta. Dla utrzymania ciągłości
efektu zalecane jest powtarzanie zabiegu
raz w roku.
Systemy laserowe FOTONA wykonujące
zabieg

FOTONA

4D

z

Endoliftingiem

należą do rodziny SP Line (SP Dynamis,
SP Spectro).
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NOWOŚĆ! Laser Er:YAG
w leczeniu łysienia
androgenowego

Ł

Łysienie androgenowe należy do naj-

sowe wrażliwe na działanie męskich hor-

częstszych odmian łysienia, może doty-

monów skracają fazę wzrostu włosów

czyć zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Jest

(anagen), przez co zwiększa się liczba

uwarunkowane genetycznie, przyspiesza-

włosów „uśpionych” w stanie spoczyn-

ją je m.in.: zła dieta, stres, choroby ogól-

ku (telogen). U mężczyzn cofa się wtedy

noustrojowe. W diagnostyce stosujemy

linia włosów i stopniowo zanikają one

badanie trichoskopowe i wywiad lekarski.

od korony. U kobiet dochodzi do przerze-

W łysieniu androgenowym mieszki wło-

dzenia na całej skórze głowy.

Efekty i schemat terapii

Laser Er: YAG skuteczny w terapii

Podstawowa terapia składa się z trzech za-

łysienia!

biegów laserem Er: YAG, wykonywanych

Laser Er: YAG okazał się skuteczny w sty-

co 6 tygodni. Można łączyć laseroterapię

mulacji wzrostu włosów u pacjentów z ły-

z nanopeptydami, które w formie serum na-

sieniem androgenowym. Badania naukowe

kłada się na skórę głowy bezpośrednio po

potwierdziły, że laser o długości fali świetl-

zabiegu laserowym. Wnikają one do miesz-

nej 2940 nm budzi „uśpione” włosy do fazy

ków włosowych dzięki frakcjonowaniu, któ-

wzrostu.

re wykonuje laser w trybie Smooth. Kolejne
zalecenie, warto także dodatkowo naświetlać skórę głowy lampą LED przez 15 minut.
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NOWOŚĆ! Laser Er:YAG w leczeniu łysienia
androgenowego

Efekty terapii laserowej to:

i precyzyjne traktowanie różnych tkanek,

• większy wzrost nowych włosów,

bez ogrzewania otaczających je okolic.

• wzmocnienie istniejących włosów, które
stają się grubsze, bardziej wytrzymałe

Użyty w zabiegach tryb SMOOTH opie-

i wyglądają zdrowiej,

ra się na serii impulsów w trybie SP, gdzie

• zwielokrotnienie wzrostu włosów z jednej
jednostki włosowej,
• hiperpigmentacja - odrastające włosy nie
są siwe.

można ustawić ich łączną moc. W trakcie
jednego impulsu laser wytwarza nawet kilkaset mikrouszkodzeń, które dzięki technice frakcjonowania są otoczone zdrową
skórą. Regeneracja przebiega więc bardzo

Rekomendowany sprzęt i ustawienia:

szybko.

• Laser Fotona SP Dynamis 2940 nm
Er: YAG, tryb Smooth,
• końcówka PS03. średnica plamki 7 mm,
częstotliwość 3,3 Hz, moc 7,75 J.

Jak wykonywać zabieg?
Poinformuj pacjenta, by zgłosił się na zabieg ze świeżo umytymi włosami. Zaczy-

Dlaczego Er: YAG Fotona?

namy zabieg od utworzenia przedziałka,

Platformy Fotony wyposażone w laser

lasera wykonujemy serię „strzałów” bez na-

Er: YAG 2940 nm używają technologii VSP

kładania się na siebie (ang. stack), w dwóch

(Variable Square Pulse). „Kwadratowe im-

przejściach: od czubka głowy do czoła i od

pulsy laserowe” są bezpieczne, ponieważ

czoła do czubka głowy. Przejścia powta-

w tej technologii nie ma powolnego wzro-

rzamy dwukrotnie. Następnie tworzymy

stu i długiego spadku mocy impulsu la-

obok nowy przedziałek i powtarzamy pro-

serowego, co jest powszechne w mniej

cedurę. W ten sposób opracowujemy całą

zaawansowanych technologiach. Powol-

owłosioną skórę głowy. Po zabiegu pacjent

ne wzrosty i długie spadki mocy powo-

powinien nawilżać głowę za pomocy serum

dują niekontrolowane przegrzanie tkanek,

z kwasem hialuronowym, by zapobiegać

co zwiększa ryzyko skutków ubocznych

suchości i łuszczeniu. Jeśli zastosujesz na

(np. oparzeń) i zmniejsza skuteczność le-

finał nanopeptydy, pacjent nie powinien

czenia. Technologia VSP umożliwia łatwe

myć głowy przez dobę po zabiegu.

prostopadle do linii czoła. Następnie wiązką
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Resurfacing czy peeling
laserowy – różnice,
efekty

K

Klienci często zgłaszają się do gabine-

Zaproponuj laserowy resurfacing skóry

tów z kilkoma niedoskonałościami. Prze-

swoim klientom, którzy mają następujące

szkadzają im zmarszczki i bruzdy, ale też

problemy:

nierówności (np. potrądzikowe blizny),

Oznaki starzenia – zmarszczki, wiotkość

rozszerzone pory czy nadmiar zrogowa-

skóry, matowa, ziemista i szorstka cera,

ciałego naskórka, tworzący efekt ziemi-

skóra palacza, rozszerzone ujścia gruczo-

stej cery. Mówią wprost, że potrzebują

łów łojowych i łojotok, uszkodzenia posło-

nowej skóry. Jakie rozwiązanie im zapro-

neczne, fotostarzenie, niektóre przebar-

ponujesz? Podpowiadamy, że „nową”

wienia, blizny potrądzikowe, niejednolity

skórę najlepiej wyczarować za pomocą

koloryt.

laserowego resurfacingu, który - zgodnie z anglojęzyczną nazwą - odnawia po-

KONKRETY: Za pomocą lasera Er: YAG

wierzchnię skóry.

tworzymy w skórze setki tysięcy niewidocznych gołym okiem mikrouszkodzeń,

Na czym polega laserowe
frakcjonowanie skóry?

które przypominają kanaliki. Już jeden impuls tworzy od kilkudziesięciu do kilkuset
mikrouszkodzeń. Technika frakcyjna wyko-

Resurfacing laserowy wykonuje się lase-

rzystuje fakt, że punktowe uszkodzenia są

rem Er: YAG w technice frakcjonowania

otoczone zdrową tkanką. Dzięki temu re-

skóry. Zabieg sprawia, że tekstura naskórka

generacja przebiega szybko - cera staje się

zmienia się na gładką, rozjaśnioną, bez wi-

odmłodzona, ujędrniona i wygładzona. Na-

docznych porów, zmarszczek i innych nie-

świetlanie frakcyjne jest bardziej komforto-

doskonałości. W wersji bardziej intensyw-

we dla pacjenta, dzięki czemu prowadzący

nej działa ujędrniająco, ponieważ pobudza

zabieg może stosować wyższe poziomy

syntezę kolagenu.

fluencji na naświetlanych punktach.
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Resurfacing czy peeling laserowy – różnice,
efekty

Dlaczego z minimalną ablacją?

Czym różni się peeling lasero-

Resurfacing laserowy Fotony to zabieg frak-

wy od resurfacingu?

cjonowania skóry z minimalną ablacją, która

W peelingu laserowym zabiegiem obejmu-

od razu usuwa elementy skoagulowanych

jemy całą powierzchnię skóry. Nie opraco-

tkanek. Jest lepszy dla pacjenta od zabie-

wujemy więc siatki mniejszych wysepek

gów nieablacyjnych, w których uszkodzo-

skóry, jak to ma miejsce w zabiegach frak-

ne termicznie komórki zostają uwięzione

cyjnych. Płytko położone tkanki leczone są

w skórze i powodują przegrzanie tkanek,

całostrefowowo. Peeling laserowy wykony-

a co za tym idzie - bolesność i obrzęki.

wany jest więc zawsze pełną plamką. Zale-

W metodzie minimalnie ablacyjnej okres re-

camy go, gdy pacjentowi zależy na szyb-

konwalescencji jest zredukowany, a czyste

szych efektach i może pozwolić sobie na

kanaliki mikrouszkodzeń tak samo inten-

dłuższą rekonwalescencję. Zawsze jednak

sywnie mobilizują skórę do regeneracji.

działa on płycej niż zabiegi frakcyjne.

Powiedz o tym swoim klientom

3-6 miesięcy. W tym czasie zmarszczki będą stawać się coraz płytsze, a skóra

Pierwsze efekty resurfacingu (peelingu)

– jędrniejsza.

laserowego widoczne będą dopiero gdy

Jeśli Twój klient nie może sobie pozwolić

minie faza złuszczania, której trwanie zale-

na okres rekonwalescencji, zaproponuj mu

ży od intensywności zabiegu.

lżejszą wersję zabiegu, powtarzaną co 5 ty-

Efekt ujędrnienia może narastać przez

godni.

11

Resurfacing czy peeling laserowy – różnice,
efekty

Rodzaje resurfacingów

Może

i peelingów laserowych

a gdy zaczerwienienie zniknie, skóra na-

LEKKIE ZŁUSZCZANIE (RESURFACING

skóry rozpoczyna się w ciągu 2-5 dni od

ŁAGODNY, LIGHT PEEL)

zabiegu. Ta wersja zabiegu zwana jest po-

Aby odświeżyć skórę, wykonujemy mi-

wszechnie „peelingiem Las Vegas”.

wystąpić

lekkie

zaczerwienienie,

bierze brązowego odcienia. Łuszczenie się

nimalnie ablacyjny resurfacing (lub Light
Peel) w trybie MSP. Zabieg zwykle nie wy-

GŁĘBOKIE ZŁUSZCZANIE (GŁĘBOKI RE-

wołuje zaczerwienienia, ewentualnie poja-

SURFACING, DEEP PEEL)

wia się jednodniowe lekkie zaczerwienienie.

To najgłębszy resurfacing laserowy, który

Polecamy go osobom młodszym w celu

dociera do warstwy papilarnej skóry wła-

ujednolicenia kolorytu, wygładzenia tekstu-

ściwej. Zabieg można powtórzyć po 3-9

ry naskórka, redukcji rozszerzonych porów,

miesiącach. Przeznaczony jest dla osób

zmniejszenia łojotoku czy przebarwień po-

z wyraźnymi objawami starzenia - przebar-

zapalnych. W celu uzyskania reakcji kolage-

wieniami, zmarszczkami, bruzdami, blizna-

nowej, która da efekt ujędrnienia, podajemy

mi i zwiotczałą skórą. U pacjentów wystąpi

do skóry większą ilości ciepła. W tym celu

silne, intensywne zaczerwienienie (czerwień

stosujemy większą szerokość impulsu przy

pomidora) przez okres do 10 dni. Zaczer-

tych samych ustawieniach mocy. Tego typu

wienienie zwykle zaczyna ustępować do

zabiegi wiążą się z odrobinę dłuższą rekon-

5. dnia po zabiegu.

walescencją. Tryb SP powoduje 2-dniowe
zaczerwienienie, a LP - trzydniowe.

Resurfacingi i peelingi laserowe wykonywane są za pomocą następujących syste-

ŚREDNIE ZŁUSZCZANIE (RESURFACING

mów FOTONA:

ŚREDNIOGŁĘBOKI, MEDIUM PEEL)

• SP Line (SP Dynamis, SP Spectro),

Średnie złuszczanie daje bardziej widoczne

• XP Line (XP Dynamis, XP Spectro),

efekty, ale wymaga dłuższego czasu goje-

• XS Dynamis.

nia zarówno w wersji frakcyjnej jak i całostrefowej.
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Laserowe zabiegi
odmładzające – przegląd
popularnych procedur

S

Systemy laserowe, takie jak platformy

Jest dla pacjentów atrakcyjna, ponieważ

FOTONA, oferują dziś wiele możliwości.

nie wyłącza ich z codziennej aktywności

Wykonując zabieg, możesz bez trudu

i nie wymaga znieczulenia, przed procedurą

dobierać idealną kombinację parame-

stosuje się jedynie chłodzenie zimnym po-

trów (tj. energię/gęstość energii, często-

wietrzem.

tliwość powtarzania, szerokość impulsu,
rozmiar wiązki) do planowanych efek-

Nazwa T3 wywodzi się od słów opisują-

tów klinicznych. Warto jednak korzystać

cych efekty zabiegu: Tightening, Toning,

ze sprawdzonych procedur, które zosta-

Texturing,

ły opracowane przez doświadczonych

kolorytu i poprawa struktury skóry. Efekt

specjalistów, stosujących laseroterapię

napięcia (Tightening) osiągany jest za spra-

Fotona w swoich klinikach.

wą liftingu termicznego, czyli podgrza-

czyli

napinanie,

wyrównanie

nia głębokich warstw skóry. Światło lasera

Bezinwazyjnie?

Nd: YAG w trybie pracy VERSA jest po-

Fotoodmładzanie laserowe T3

chłaniane też przez hemoglobinę i melani-

Wielu klientom zależy na odmłodzeniu, uję-

i rozszerzone naczynka. W rezultacie koloryt

drnieniu i wygładzeniu skóry, ale nie mogą

skóry ujednolica się (Toning). Pobudzenie fi-

sobie pozwolić na najmniejszą nawet rekon-

broblastów do produkcji kolagenu, elastyny

walescencję. Dlatego szukają zabiegów cał-

i kwasu hialuronowego – prowadzi z kolei

kowicie bezinwazyjnych. Potrafią to zabiegi

do zagęszczenia, napięcia i wygładzenia

laserem Nd: YAG. To doskonała alternatywa

skóry (Texturing).

nę, dlatego redukuje przebarwienia, rumień

dla głębokich peelingów chemicznych, które oddziałują na warstwę papilarną skóry

Dla kogo?

właściwej, ale wiążą się z dłuższą rekonwa-

Osoby z pierwszymi objawami starzenia,

lescencją.

fani zabiegów nieinwazyjnych, szukający
zabiegu, który zadziała na kilka problemów

ATUTY: Technika świetlnego remodelin-

(przebarwienia,

gu kolagenu laserem Nd: YAG, zwana ina-

utrata jędrności skóry), osoby z objawami

czej terapią T3, nie uszkadza naskórka.

fotostarzenia.

rozszerzone

naczynka,
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Laserowe zabiegi odmładzające – przegląd
popularnych procedur

Starzenie kolagenowe?

Tryb PIANO ma także działanie napinające,

FRAC3® i PIANO!

ale jego moc dociera głębiej - aż do tkanek

FRAC3® to specjalna terapia nieablacyjna,

kaną skalę impulsy lasera Nd: YAG, powo-

która bez uszkadzania naskórka urucha-

dując równomierne i całościowe nagrzanie

mia trójwymiarową regenerację kolagenu

skóry właściwej, ale nie tylko! Ten najgłęb-

w skórze. Jest polecana dla tych klientów,

szy laserowy lifting oddziałuje nawet na po-

którzy obserwują objawy wiotkości skóry

więź mięśniową, napina duże powierzchnie

(zmarszczki, obwiśnięcia policzków, utra-

i pobudza pracę fibroblastów do produkcji

ta owalu). Starzenie kolagenowe prowadzi

nowego kolagenu, elastyny i kwasu hialuro-

do rozkręcania, a nawet zrywania włókien

nowego.

podskórnych! PIANO wydłuża na niespoty-

podporowych skóry. Aby je skręcić i odbudować stosujemy laser Nd: YAG w try-

Dla kogo?

bie FRAC3®. Krótkie i bezbolesne impulsy

Posiadacze skór dojrzałych, osoby z wiotką,

Nd: YAG tworzą na całym przekroju skó-

luźną skórą twarzy, szyi i dekoltu, w tera-

ry sieć punktowych mikrouszkodzeń, bez

pii zmarszczek i bruzd grawitacyjnych, dla

naruszania ciągłości naskórka. Wokół tych

osób z rozmytym konturem twarzy (opa-

punktów rozpoczyna się trójwymiarowe od-

dające policzki, drugi podbródek), wiotka

mładzanie skóry. Naturalne procesy gojenia

skóra wybranych obszarów ciała (kolana,

prowadzą do wytworzenia nowego kolage-

ramiona, uda, pośladki).

nu. Skóra – dzięki odbudowie włókien podporowych - zagęszcza się, napina i ujędrnia.
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Laserowe zabiegi odmładzające – przegląd
popularnych procedur

Unikat! Frakcjonowalnie z

Dla kogo?

elementami ablacji SMOOTH

Zabieg

Wyjątkowy zabieg, w którym światło lasera

ścią skóry, które jednocześnie obserwują

Er: YAG:

u siebie niedoskonałości powierzchnio-

• wykonuje najpierw powierzchniową abla-

we: rozszerzone pory, niejednolity koloryt,

cję naskórka (efekt odświeżenia cery jak

rumień, piegi, przebarwienia, niewielkie

po peelingu),

blizny.

odmładzający

w

technologii

SMOOTH jest polecany osobom z wiotko-

• a potem rozprasza się w skórze właściwej
i przebudowuje kolagen.
Przy minimalnej ablacji jest to zabieg skracający rekonwalescencję do jednego dnia
zaczerwienienia skóry. Działanie złuszczające jest tutaj lepsze niż przy średniej mikrodermabrazji, ale nie jest tak agresywne.
Frakcjonowanie sprawia, że mikrokanaliki
uszkodzonej skóry są otoczone nienaruszoną tkanką. Dzięki temu regeneracja jest
szybka. Po zabiegu na koloryt skóry ujednolica się, zmniejszają przebarwienia posłoneczne, piegi czy rozszerzone pory. Tekstura naskórka wygładza, a głębiej naczynia
krwionośne obkurczają się. Ponieważ światło lasera rozprasza się i działa też na skórę
właściwą, lifting termiczny skręca poluzowane z wiekiem włókna kolagenowe i pobudza produkcję nowego kolagenu.
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Lasery w terapii skór
naczyniowych

Z

Zabiegi laserowe to złoty standard w le-

Jak to się dzieje, że laser

czeniu zmian naczyniowych. Skutecznie

usuwa „pajączki”? Wyjaśnienie

zamykają rozszerzone naczynia krwionośne na twarzy i ciele (tzw. pajączki).

dla klientów

Redukują rumień utrwalony i napado-

Najprostsze wytłumaczenie jest takie, że

wy. Usuwają różnego rodzaju naczyniaki

światło lasera uderza w hemoglobinę, czy-

krwionośne i malformacje, plamy naczy-

li czerwony barwnik krwi znajdujący się

niowe typu czerwonego wina itd.

w żyle. Barwnik jest dla lasera chromoforem - pochłaniając energię, przekształca ją

Co do zasady, leczenie laserowe może

w ciepło. Dochodzi wtedy do odparowania

obejmować naczynia krwionośne o śred-

wody i koagulacji (zniszczenia) naczynia.

nicy do 4 mm.

Rozszerzone naczynie zasklepia się, a zdegradowane tkanki zostają usunięte przez

Długość ma znaczenie!

układ odpornościowy, podobnie jak siniaki,

Fala o długości 1064 nm lasera Nd: YAG

zywa się fototermolizą.

w ciągu kilku-kilkunastu dni. Zjawisko to na-

to obecnie najgłębiej penetrujący promień
światła laserowego, który umożliwia le-

Drugie trudne określenie to fototermoli-

czenie nawet głęboko położonych zmian

za selektywna, zjawisko bardzo ważne dla

naczyniowych.

lasery

bezpieczeństwa. Chodzi o to, że laser na-

Nd: YAG Fotony wnikają nawet na 5-6 mm

czyniowy działa precyzyjnie tylko i wyłącz-

w głąb skóry, co pozwala na wysoce sku-

nie w obszarze leczonych zmian. Otaczają-

teczne zabiegi. Niezależne badania poka-

ce tkanki pozostają nietknięte i są w pełni

zują, że ponad 75% pacjentów z głębokimi

bezpieczne.

Długo-impulsowe

zmianami naczyniowymi widzi spektakularną poprawę po terapii Nd: YAG 1064 nm.
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Lasery w terapii skór naczyniowych

Co warto powiedzieć klientowi?

Ma na to wpływ wiele czynników: od diety,
przez tryb życia po skłonności genetyczne.

Zachęcaj klientów do wczesnego re-

Zalecaj klientom z tendencją do zmian

agowania na zmiany naczyniowe. Mniejsze

naczyniowych regularne korzystanie z za-

zmiany usuwa się łatwiej, nasilone – wyma-

biegów laserowych. Dzięki temu będą cie-

gają większej liczby powtórzeń.

szyć się „czystą” skórą bez tzw. pajączków

Uprzedzaj, że laser usuwa istniejące teleangiektazje, ale nie jest w stanie zapobiec

(pojawiające się niewielkie zmiany będą
usuwać w trybie wczesnego reagowania).

tworzeniu się nowych zmian naczyniowych.

Jakie rodzaje zmian naczyniowych usu-

Systemy laserowe rekomendowane do te-

niesz laserem FOTONA?

rapii naczyniowych:

• Teleangiektazje na nogach i całym ciele

• Fotona XP Dynamis,

tzw. pajączki.

• Fotona XP Spectro,

• Rumień i rozszerzone naczynka na twarzy.

• Fotona XP Focus,

• Malformacje żylne, tętnicze, limfatyczne

• Fotona StarWalker®.

i złożone.
• Naczyniaki powierzchowne i głębokie.
• Naczyniaki starcze.
• Plamy naczyniowe typu czerwonego wina.

17

Przebarwienia

Ł

Łagodne zmiany barwnikowe usuwa się

Innowacja StarWalkera to zastosowanie do

powszechnie za pomocą zabiegów lasero-

walki z przebarwienia dwóch rodzajów fal.

wych. Nowoczesne technologie są w sta-

Urządzenie za pomocą długości 532 nm

nie likwidować przebarwienia naskórkowe,

usuwa płytkie przebarwienia naskórkowe,

jak i docierać do głębiej położonych zmian

w tym piegi. Do walki z przebarwieniami

barwnikowych w skórze właściwej.

w skórze właściwej StarWalker® wysyła fale
o długości 1064 nm.

StarWalker w leczeniu zmian
barwnikowych
Najszerszą gamę zmian barwnikowych usu-

Laser Er: YAG w terapii
przebarwień

wa obecnie technologia Q-Switched z po-

Do walki z rogowaceniem i innymi zmiana-

dwójną częstotliwością KTP, którą wykorzy-

mi barwnikowymi stosuje się lasery Er: YAG.

stano w urządzeniu StarWalker Fotona. Ten

Dają one rozjaśnienie przebarwień i wyrów-

najbardziej zaawansowany system laserowy

nanie kolorytu przy minimalnej głęboko-

wytwarza aż 4 rodzaje fal, w tym bardzo

ści penetracji i zredukowanej inwazyjności.

krótkie (pikosekundowe) impulsy intensyw-

Lasery erbowo-yagowe emitują falę świetl-

nego światła, które rozbijają pojedyncze

ną o długości 2940 nm, a głowica frakcjonu-

pigmenty, a nie całe komórki. To sprawia,

jąca - dzięki systemowi minimalnej i szybkiej

że StarWalker jest stosowany do usuwa-

ablacji - usuwa gorące pozostałości tkanek

nia „najtrudniejszych” tatuaży i dlatego też

tworzących zmianę barwnikową, co przy-

skutecznie pokonuje całe spektrum zmian

spiesza gojenie i redukuje nieprzyjemne

barwnikowych: od piegów, przez melasmę,

odczucia.

ostudę, plamy posłoneczne po przebarwienia wtórne.
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Przebarwienia

Jak laser usuwa przebarwienie?

nościowy. Zanim skóra oczyści się, prze-

Wyjaśnienia dla klientów

barwienie może być ciemniejsze, przez ok.

Mechanizm jest prosty: najpierw wiązka

sie możemy ocenić efektywność zabiegu.

światła laserowego przechodzi przez tkan-

Co ważne dla bezpieczeństwa, fala świetlna

ki i jest wchłaniana przez barwnik tworzą-

jest pochłaniana wyłącznie przez nadmiar

cy przebarwienie, bez uszkodzenia ota-

melaniny, bez uszkodzenia otaczających ją

czających tkanek. Energia lasera rozkłada

tkanek. Dlatego laserowe usuwanie prze-

barwnik na mniejsze cząsteczki, które są

barwień należy do zabiegów o wysokim

usuwane z organizmu przez układ odpor-

bezpieczeństwie.

Rodzaje zmian barwnikowych usuwanych

Systemy laserowe rekomendowane do te-

laserowo:

rapii zmian barwniokowych:

• Przebarwienia różnego rodzaju twarzy,

• SP Dynamis PRO,

dekolcie, dłoniach, przedramionach.
• Plamy soczewicowate, posłoneczne.

2 tygodnie będzie zanikać, po tym cza-

• XS Dynamis PRO,
• StarWalker®.

• Melasma, ostuda.
• Niektóre przebarwienia wrodzone.
• Piegi.
• Przebarwienia wtórne: pozapalne, polekowe, termiczne, pourazowe.
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Laserowe usuwanie blizn
i rozstępów

K

Które lasery sprawdzają się w leczeniu

struktury, tworzące blizny czy rozstępy.

blizn i rozstępów? Odpowiedź jest prosta:

W zależności od rodzaju blizny, można tak-

optymalne są takie platformy laserowe,

że odpowiednio układać procedurę, po-

które emitują kilka rodzajów fal. Bada-

nieważ innego podejścia wymagają np. bli-

nia pokazują, że terapie skojarzone, wy-

zny potrądzikowe, a innego – przerostowe.

korzystujące moc laserów Nd: YAG i Er:

Gdy stosujemy kilka technik - np. w lecze-

YAG, przewyższają skutecznością zabie-

niu rozstępów - jednocześnie wygładzamy

gi jednorodne. Dają lepsze efekty, ponie-

powierzchnię naskórka i przebudowujemy

waż oddziałują wielokierunkowo na różne

głębsze struktury kolagenowe skóry.

Nd: YAG i Er: YAG – razem mogą

czającego ją ciała. Proces ten narasta przez

więcej!

3-6 miesięcy po terapii. Metoda nieablacyj-

Lasery Nd: YAG oddziałują na skórę właści-

gólnie polecana przy rozstępach, bliznach

wą, zwiększając syntezę nowego kolagenu

zanikowych i pooperacyjnych.

nego frakcjonowania Nd: YAG jest szcze-

i elastyny poprzez pobudzenie fibroblastów.
Energia cieplna przebudowuje także istnie-

Laser Er: YAG uzupełnia terapię, jest nato-

jące włókna kolagenowe. Zastosowana tutaj

miast podstawą zabiegów na blizny potrą-

technika FRAC3D tworzy w skórze trójwy-

dzikowe. Łagodny resurfacing z minimal-

miarową matrycę mikrouszkodzeń. Wokół

ną ablacją wygładza powierzchnię blizn

tych punktów, położonych równomiernie

(a także rozstępów). Fala świetlna o długo-

w całej strukturze skóry, rozpoczyna się

ści 2940 nm złuszcza naskórek, ale indukuje

intensywna przebudowa. Co widzi klient?

także na przebudowę kolagenu. Minimalna

Po serii zabiegów skóra pokryta blizną czy

ablacja jest tutaj pożądana, ponieważ od

rozstępami staje się elastyczna, bez przy-

razu usuwa pozostałości zniszczonej lasero-

kurczów, zaników (wgłębień) i zgrubień. Jej

wo tkanki. Zmniejsza to odczucia pozabie-

barwa zaczyna wtapiać się w koloryt ota-

gowe i skraca rekonwalescencję.

20

Laserowe usuwanie blizn i rozstępów

Rodzaje blizn usuwanych lase-

i „wieku” blizn. Najlepsze efekty dają za-

rowo

biegi wykonywane na świeże – czerwone

Laserowo usuwa się: blizny zanikowe

my w momencie, gdy skóra jest jeszcze

i przerostowe, potrądzikowe, po zabie-

w stanie zapalnym i procesy regenera-

gach chirurgicznych (po cesarskim cię-

cyjne występują w niej naturalnie. Gdy

ciu), polekowe, powypadkowe, po po-

rozstępy zbieleją, potrzebne będą do-

parzeniach, ukąszeniach, po usuniętych

datkowe zabiegi, aby pobudzić skórę do

tatuażach. Zabiegi laserowe mogą być

przebudowy. Podobnie z bliznami – war-

wykonywane zarówno na świeże jak

to zgłosić się nawet po zdjęciu szwów i

i wieloletnie rozstępy na całym ciele,

zaplanować szybką terapię, wtedy ogra-

zarówno u kobiet, jak i mężczyzn.

niczamy liczbę zabiegów i maksymali-

– rozstępy, ponieważ wtedy interweniuje-

zujemy efekty. Średnia rekomendowana

O czym warto powiedzieć klien-

liczba zabiegów to 3-6 powtórzeń co 5

towi?

tygodni.

Laserowe usuwanie blizn i rozstępów to

W terapii blizn i rozstępów wykorzystuje-

proces, który wymaga kilku zabiegów.

my następujące modele laserów FOTONA:

Ich liczba zależy od wielkości, charakteru

• SP Line (SP Dynamis, SP Spectro),
• XS Dynamis.
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Trądzik i blizny
potrądzikowe

Z

Zabiegi laserowe są coraz częściej włącza-

Laser na blizny potrądzikowe

ne w protokoły leczenia trądziku. Dlatego
urządzenia laserowe stają się standardo-

Gdy trądzik został pokonany, ale pozosta-

wym wyposażeniem gabinetów derma-

wił po sobie blizny, także sięgamy po lase-

tologicznych. Dermatolodzy kierują także

roterapię. Fotona oferuje tutaj uzupełniają-

pacjentów do gabinetów laseroterapii na

cy zabieg laserowy oparty na precyzyjnej

zabiegi wspomagające terapię dermatolo-

i delikatnej procedurze resurfacingu skóry

giczną.

z wykorzystaniem wiązki Er: YAG. Laser
delikatnie odparowuje mikronowe warstwy

Laserowa redukcja trądziku

tworzące blizny potrądzikowe i odkrywa

W walce z aktywnymi formami trądzi-

resurfacing to szybka i przede wszystkim

ku skuteczne okazują się lasery Nd: YAG

bezpieczna procedura. W przeciwieństwie

o długości fali 1064 nm. Mają działanie

do peelingów chemicznych i dermabrazji,

przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Świa-

pozwala na precyzyjną kontrolę głęboko-

tło Nd: YAG bezpiecznie i całkowicie bez-

ści penetracji.

zdrową, nieuszkodzoną skórę. Laserowy

inwazyjnie przenika do skóry, gdzie:
• selektywnie niszczy nadaktywne gruczoły łojowe,
• zmniejsza ryzyko rozwoju nowych stanów zapalnych,

Urządzenia FOTONA rekomendowane do
terapii trądziku:
• SP Dynamis PRO,
• XP Dynamis,

• przyspiesza gojenie,

• XP Spectro,

• niszczy bakterie p.acnes bytujące wokół

• XS Dynamis PRO,

oraz bezpośrednio w mieszkach włoso-

• StarWalker®.

wych.
Kolejna korzyść jest taka, że Nd: YAG stymuluje przebudowę kolagenu, co jest ważne w profilaktyce blizn potrądzikowych.
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Depilacja laserowa

B

Bezpieczna i skuteczna redukcja owłosienia

Co ważne, laser Nd: YAG oddziałuje za-

jest nazywa w laseroterapii epilacją. Często

równo na włosy ciemne jak i jasne przy

jednak klienci posługują się określeniem

każdym kolorze skóry. Wyjątkiem są wy-

depilacja laserowa. Bez względu na nazew-

łącznie włosy pozbawione pigmentu (bia-

nictwo chodzi o trwałe zmniejszenie owło-

łe lub siwe). Ze względu na najdłuższą falę

sienia skóry. Lasery Fotona są skuteczne

1064 nm laser działa destrukcyjnie na naj-

w precyzyjnym usuwaniu zbędnego owło-

głębiej położone struktury odżywiające

sienia twarzy, pach, dłoni i innych niewielkich

włos w mieszku włosowym. Włosy po za-

powierzchni. Przy połączeniu ze skanerem,

biegu osłabiają się, po czym wypadają po

są w stanie opracowywać większe obszary,

2-3 tygodniach.

takie jak nogi, plecy, klatka piersiowa.

Epilacja laserowa. Co klient powinien wiedzieć?
Epilacja laserowa daje pożądane efekty,

Laserowa redukcja owłosienia daje pożądane efekty estetyczne po wykonaniu serii.
W zależności od obszaru zalecamy 3-5 sesji
w odstępie od sześciu do ośmiu tygodni.

gdy jest wykonywana w serii w odpowiednich odstępach czasu.
Tylko wtedy jesteśmy w stanie wyłapać

Urządzenia FOTONA z trybem depilacji laserowej

odpowiednie fazy wzrostu włosów (lasery

• QX MAX,

działają tylko na włosy w aktywnej fazie

• Linia SP (SP Dynamis, SP Spectro),

wzrostu, część owłosienia jest w innych

• Linia XP (XP Dynamis, XP Spectro),

fazach).

• StarWalker®.

Włosy mogą po pewnym czasie odrastać z powodów hormonalnych, przy pewnych zaburzeniach klienci muszą się liczyć
z większą liczbą powtórzeń.
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Laserowe leczenie
grzybicy i innych
schorzeń stóp

Z

Zabiegi laserowe szybko i skutecznie le-

pierwotnego stanu. Terapia jest bezpiecz-

czą grzybicę paznokci stóp za pomocą

na (bez efektów ubocznych) i samodzielna

światła laserowego Nd: YAG.

– nie wymaga stosowania środków che-

Procedura Fotona ClearSteps™
do walki z grzybicą paznokci

micznych czy leków doustnych. Laseroterapia zapobiega nawrotom, ponieważ
światło lasera oddziałuje także na tkanki
otaczające paznokieć i eliminuje stamtąd
wszystkie pasożytnicze grzyby. Zabiegi są

Opatentowana technologia Fotona VSP

wykonywane zwykle czterokrotnie w tygo-

ClearSteps™ niszczy pasożytnicze grzyby,

dniowych odstępach.

które zainfekowały paznokcie. Głębokie,
pulsacyjne podgrzewanie łożyska paznok-

Leczenie grzybicy można wykonać za

cia zabija pasożyty oraz wzmacnia proce-

pomocą

sy odpornościowe. Umożliwia to wzrost

Nd: YAG, w tym następujących systemów:

zdrowych paznokci i przywrócenie ich do

linia XP, SP.

wszystkich

laserów

Fotona
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Laserowe

leczenie

grzybicy

i

innych

schorzeń stóp

Brodawki wirusowe – lasero-

się bez znieczulenia. W rezultacie klient

terapia

nie musi w sposób specjalny pielęgnować
miejsca zabiegowego.

Do walki z brodawkami stosuje się dwa rodzaje laserów: Er: YAG i Nd: YAG. Najpierw
za pomocą lasera Er: YAG wykonujemy

Laserowe usuwanie odcisków

niezwykle precyzyjną ablację brodawki.

i modzeli

Następnie głębokie i selektywne światło
Nd: YAG powoduje krzepnięcie naczyń

Odciski i modzele skutecznie usuwają za-

krwionośnych ją odżywiających. W rezul-

biegi ablacyjne z wykorzystaniem lasera

tacie brodawka obumiera. Wiązka lasera

Er: YAG. Są precyzyjne: usuwają tylko od-

Nd: YAG przenika nawet przez zrogowa-

ciski czy modzele, bez naruszania otacza-

ciałą tkankę i daje dobre efekty terapeu-

jących tkanek. Zapobiegają nawrotom.

tyczne. Działanie antybakteryjne laserote-

Nie są bolesne, więc klienci nie muszą

rapii sprzyja szybszemu gojeniu i zmniejsza

stosować leków przeciwbólowych. Lasery

możliwość nawrotu. Co ważne, zabieg nie

FOTONA są też wykorzystywane do lecze-

wymaga zastosowania skalpela i odbywa

nia wrastających paznokci stóp.
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Laserowe usuwanie
łagodnych zmian
skórnych

L

Laserowe usuwanie łagodnych zmian

• Plamy soczewicowate starcze

skórnych jest doskonałą alternatywą dla

• Znamiona naskórkowe

skalpela. Daje trwały efekt, raz usunię-

• Prosaki

ta zmiana nie odrasta. Nie wymaga za-

• Kępki żółte

kładania szwów. Krwawienie z usuwanej

• Gruczolaki

zmiany jest minimalne, dzięki zjawisku

• Brodawki płaskie

koagulacji zanika niemal natychmiast po

• Rogowacenie słoneczne

laseroterapii.

• Brodawczaki włóknisto-nabłonkowe
• Melasma

Pamiętaj, że nie należy usuwać laserowo
żadnych podejrzanych zmian skórnych.

Laser Er:YAG precyzyjnie przecina tkanki

Podstawą do zabiegu laserowego powin-

miękkie, może więc być także stosowany

na być ocena zmiany za pomocą bada-

w zabiegach chirurgicznych. Przy odpo-

nia dermatoskopowego, które ma na celu

wiednich ustawieniach ogranicza do mi-

wykluczenie ewentualnych schorzeń.

nimum lub pozwala uniknąć krwawienia.
Jego zastosowanie w chirurgii nie wyma-

Za pomocą lasera Er: YAG usuwamy na-

ga specjalnego leczenia przed zabiegiem,

stępujące łagodne zmiany skórne:

a zalecenia pozabiegowe są takie same

• Brodawki łojotokowe

jak przy zabiegach z użyciem skalpela.
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Laserowe usuwanie
tatuaży

D

Dlaczego usuwanie tatuaży to poszuki-

górne warstwy skóry i uderzać selektywnie

wana usługa? Tatuowanie skóry jest jedną

w pigmenty, które chcemy usunąć.

z najdynamiczniej rozwijających się usług
estetycznych w Polsce. Ostatnie dane
z 2015 roku mówią, że co 10. Polak w wie-

Innowacja – system StarWalker®

ku 15-50 lat ma tatuaż i aż co trzeci myśli

Laser Fotona StarWalker® emituje aż czte-

o jego wykonaniu. Obecnie moda na ta-

ry rodzaje fal, w tym ultrakrótkie impulsy

tuowanie ma najpewniej jeszcze większy

MaQX o potężnej energii. Jest wyjątkowy,

zasięg. Wraz z nią dynamicznie rozrasta

ponieważ potrafi usuwać barwniki tatuaży,

się branża związania z usuwaniem tatu-

zbliżone kolorem do melaniny w skórze

aży, także po to by przerabiać je na nowe

i hemoglobiny we krwi. Wyłapuje „najtrud-

(tworząc tak zwane covery).

niejsze pigmenty”, co jest praktycznie nieosiągalne dla innych systemów.

Jaki laser do usuwania tatuaży?

Jak to robi? StarWalker® kumuluje potężną

Najbardziej skuteczne są takie urządzenia,

energię 10J i w krótkich nanosekundowych

które potrafią usunąć wszystkie, także ja-

sekwencjach (złożonych z jeszcze krót-

śniejsze pigmenty, zbliżone barwą do ko-

szych impulsów pikosekundowych) dzia-

loru ciała. Wielobarwne tatuaże, ale także

ła na problematyczne pigmenty – zielone,

rysunki głęboko położone o skompliko-

niebieskie, żółte - bez uszkodzenia otacza-

wanym składzie chemicznym, są najtrud-

jących je tkanek. To jest właśnie innowacja!

niejsze do usunięcia. Skuteczne okazują

Pozostałe barwniki usuwane są przez ten

się wtedy takie systemy, które wytwarzają

sam system, ale innymi długościami fal.

bardzo krótkie impulsy intensywnego świa-

1064 nm oddziałuje na ciemne pigmenty,

tła. Pikosekundowe impulsy jako jedyne

a 532 nm KTP - na czerwone, fioletowe

potrafią przechodzić nieszkodliwie przez

i pomarańczowe.
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Laserowe usuwanie tatuaży

Maksymalny efekt?

sób naturalny. Podobny proces usuwania

Dwuetapowa metoda usuwa-

obcych chromoforów odbywa naturalnie

nia tatuaży FRAC-TAT™
Fotona wprowadza do usuwania tatuaży

w skórze, ale bardzo powoli. To dlatego
tatuaże bledną z czasem. Zabiegi laserowe po prostu przyspieszają ten proces.

jeszcze jedną innowację. Aby barwniki szybciej się rozpadały, przygotowuje
skórę do usuwania pigmentów. Najpierw
w trybie frakcjonowania laser tworzy niewidoczne gołym okiem mikro-otwory,
które niczym mikroskopijne tunele będą
odprowadzać gaz i parę wodną uwalniane podczas właściwego zabiegu. Dzięki
temu nie dojdzie do tzw. efektu mrożenia
(bez tuneli gaz zbierający się na skutek
działania lasera blokowałby działanie impulsów).

Jak to się dzieje, że tatuaż znika? Dla dociekliwych
Szczytowa energia StarWalkera® daje silny efekt fal fotoakustycznych. Sekwencja
impulsów kumuluje energię w barwnikach i rozbija je na mniejsze cząsteczki.
Uzyskane chromofory są tak małe, że
organizm,

poprzez

układ

limfatyczny

i białe krwinki usuwa je szybko w spo-
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Wskazania do zabiegów
laserowych

E
Estetyka:

Dermatologia:

• odmładzanie skóry

• leczenie trądziku pospolitego

• redukcja zmarszczek

• terapia trądziku różowatego

• zagęszczanie i ujędrnianie wiotkiej

• znamiona naskórkowe

skóry twarzy, szyi i dekoltu

• naczyniaki

• lifting laserowy

• keloidy

• usuwanie przebarwień

• ziarniniaki ropne

• zmiany naczyniowe (pajączki)

• brodawki

na twarzy i ciele
• terapia blizn i rozstępów

• leczenie blizn
• resurfacing i ablacja

• usuwanie tatuażu
• zbędne i nadmierne owłosienie

Podologia:
• grzybica paznokci
• brodawki stóp
• wrastające paznokcie
• odciski i modzele
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Przeciwwskazania

P

Poniżej wymieniamy najważniejsze przeciwskazania

do

zabiegów

laserowych.

• Niektóre choroby autoimmunologiczne,
np. toczeń.

Pełny spis znajduje się w formularzach

• Zaburzenia endokrynologiczne.

i dokumentacji zabiegowej dla osoby wy-

• Ataki padaczkowe.

konującej zabieg i klienta.

• Aktywna opryszczka.

• Zaburzenie bliznowacenia i gojenia ran.

• Zaburzenia krzepliwości krwi.

• Infekcja, przerwana ciągłość skóry lub

• Choroby serca i płuc.

stan zapalny w miejscu zabiegu.
• Świeża opalenizna (3 tygodnie odstępu).
• Wrażliwości na światło lub przyjmowanie leków czy ziół fotouczulających (np.
retinoidy doustne wymagają 6 miesięcy
odstępu).
• Ciąża i karmienie piersią.
• Cukrzyca.

• Problemy żylne (w tym popularne problemy z krążeniem).
• Nieunormowane nadciśnienie.
• Zaburzenia krzepliwości krwi i przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych.
• Gorączka.
• Przyjmowanie suplementów żelaza i leczenie złotem.

• Nowotwór.
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Jak wykonać zabieg?
Przygotowanie, przebieg
i pielęgnacja po

P
Przed

opracowaniem

planu

leczenia

mieć znaczenia z puntu widzenia przej-

upewnij się, że nie ma żadnych objawów

ściowych skutków ubocznych terapii.

dyskwalifikujących klienta z terapii lase-

• Omów rodzaje leków i ziół, których

rowej. Poniżej przedstawiono niepełną

przyjmowanie wywołuje wrażliwość na

listę spraw, które należy poruszyć:

światło i które muszą być odstawione

• Omów procedurę leczenia.

na ok. 3-4 tygodnie przed i po zabiegu.

• Wyłącz z terapii osoby, które opalały

• Wyklucz z terapii osoby które w ciągu

skórę w ciągu 3 tygodni poprzedzają-

pół roku przed laseroterapią przyjmo-

cych zabieg.

wały izotretinoinę.

• Przeprowadź

szczegółowy

wywiad,

• Poproś o odstawienie minimum tydzień

uwzględniający wcześniejsze zabiegi.

przed zabiegiem kremów z retinolem,

• Ustal oczekiwania pacjenta, wyjaśnij

kwasami owocowymi oraz peelingów

potencjalne ograniczenia, a także konieczność wykonywania serii.
• Omów procedury przed- i pozabiegowe.
• Wyjaśnij, że podczas zabiegu pacjent

złuszczających.
• Przypomnij, aby na 2 tygodnie przed
zabiegiem nie depilować miejsca zabiegowego.
• Zachęcaj do zadawania pytań.

może odczuwać lekki dyskomfort, a po
zabiegu może wystąpić przejściowe

Na zabieg zgłaszamy się z czystą, ogolo-

zaczerwienienie lub obrzęk.

ną skórą w miejscu wykonywania zabie-

• Porozmawiaj o ewentualnych zbliżają-

gu. W dniu zabiegu nie pijemy alkoholu.

cych się planach klienta, które mogą
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Jak wykonać zabieg? Przygotowanie,
przebieg i pielęgnacja po

Przebieg zabiegu

jamy ustnej w procedurze endoliftingu
również nie pojawiają się odczucia inne

Zawsze w trakcie laseroterapii klient ma

niż ciepło, ponieważ śluzówka jest cały

chroniony wzrok przez specjalne okula-

czas nawilżona.

ry ochronne. W zależności od procedury
zabieg może trwać od kilku do kilkudzie-

W zabiegach, gdzie dochodzi do od-

sięciu minut. Na najdłużej trwający lifting

parowywania wody z naskórka, klient

Fotona 4D klient powinien zarezerwować

odczuwa lekkie szczypanie w trakcie

ok. 1.5-2 godziny.

i kilkanaście minut po zabiegu. Przypomina ono odczucia podczas peelingu

Generalnie w zabiegach laserowych gło-

chemicznego. Podobnie w przypadku

wica urządzenia jest przykładana do skó-

laserowego zamykania naczynek i usu-

ry zgodnie z wybraną procedurą. Okre-

wania przebarwień, gdzie chromoforami

śla ona liczbę przejść, moc zastosowanej

są hemoglobina i melanina. W zabiegach

energii itp. W zabiegach nieablacyjnych

nieablacyjnych stosuje się chłodzenie,

wykonywanych laserem Nd: YAG klient

które niweluje nieprzyjemne odczucia.

nie odczuwa nic lub zgłasza jedynie deli-

Urządzenie chłodzące doprowadza zim-

katne ukłucia w momentach emisji dużej

ne powietrze do skóry, w temperaturze

dawki energii. W procedurach jednorod-

pomiędzy -20°C a -30°C. Chłodzenie sto-

nych bez skoków energii, gdzie nagrze-

suje się też przez kilka minut po zabiegu,

wa się głębokie warstwy skóry i tkanek

aby klient wyszedł z kliniki w najbardziej

podskórnych, zabiegi są całkowicie nie-

komfortowej formie.

odczuwalne. Przy skanowaniu wnętrza
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Jak wykonać zabieg? Przygotowanie,
przebieg i pielęgnacja po

Po zabiegu laserowym

konkretnej procedurze zabiegowej. W zabiegach przebudowujących naskórek po

W zabiegach nieablacyjnych bez skoków

kilku dniach występuje złuszczanie, któ-

energii nie ma żadnych efektów poza-

rego nie należy przyspieszać. Skórę my-

biegowych. Klient wraca do normalnej

jemy wtedy łagodnymi środkami, stosuje-

aktywności. W zabiegach laserowych

my wskazane przez personel zabiegowy

typu ablacyjnego, a także po zabiegach

kremy i przestrzegamy ogólnych zaleceń.

naczyniowych, na przebarwienia i blizny

A są one takie: przez 2 tygodnie po za-

trzeba przygotować się na okres poza-

biegach laserowych nie należy korzystać

biegowy. Skóra np. po resurfacingu czy

z sauny, basenu, gorących kąpieli, a przez

peelingu laserowym może być lekko za-

4 tygodnie – stosować wysoką ochro-

czerwieniona i obrzęknięta – te niedo-

nę UV i unikać słońca. Nie należy także

godności mijają po kilku-kilkunastu go-

stosować peelingów złuszczających, kre-

dzinach w zależności od intensywności

mów z kwasami owocowymi i retinolem.

zabiegu. Personel zabiegowy informuje,

Warto uzupełniać niedobory witamin (np.

jak można chłodzić skórę cold-packami i

witaminy C), dbać o nawilżenie organizmu

jakie kremy łagodzące będą najlepsze po

i skóry.
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Korzyści dla Twojego
gabinetu

C

Cała klinika w jednym urządzeniu!

dopasowanie oferty laseroterapii do róż-

Dzięki platformom laserowym FOTONA

nych potrzeb estetycznych i dermatolo-

możesz oferować klientom pełną gamę

gicznych.

zabiegów laserowych bez inwestowania
w wiele sprzętów.

Opatentowane technologie stosowane przez markę FOTONA (takiej jak EFC,

Twoja oferta jest kompleksowa! Połą-

VSP) koncentrują się na minimalnej inwa-

czenie doskonałej jakości laserów Er: YAG

zyjności i krótkim czasie rekonwalescen-

i Nd: YAG sprawia, że masz w ofercie naj-

cji, co jest ważne dla Twoich klientów.

szerszy zakres ablacyjnych i nieablacyj-

FOTONA

inwestuje

w

rozwiązania

nych zabiegów, jakie może zaoferować

ultra-bezpieczne, przez co Twoja klinika

pojedynczy system laserowy.

także jest ceniona za bezpieczeństwo.

Masz w cenniku to, co jest modne. Kul-

Takie rozwiązania jak kontrola zwrotna

towe procedury FOTONA takie jak Endo-

energii impulsów laserowych eliminują

lifting, Lifting FOTONA 4D, FRAC3 czy

ryzyko przegrzania tkanek czy zmniej-

SMOOTH są szeroko opisywane w me-

szonej skuteczności zabiegów.

diach i poszukiwane na rynku.

Zabiegi laserowe wykonywane za po-

Dzięki urządzeniu FOTONA StarWal-

mocą renomowanych systemów FOTO-

ker® możesz wyspecjalizować się w naj-

NA są efektywne z pełnym wykorzysta-

bardziej skutecznym usuwaniu tatuaży,

niem energii laserowej i bez zbędnych

a także wykonywać całą gamę zabiegów

przestojów. W rezultacie zabiegi ofe-

estetycznych i dermatologicznych.

rowane przez Twój gabinet czy klinikę

Masz wolność wyboru. Duża gama głowic i skanerów FOTONA umożliwia Ci

są szybkie i sprawne. A czas to przecież
pieniądz!
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Fotoodmładzanie T3

leżności od potrzeb możesz odpowied-

Usuwanie owłosienia

nio skonfigurować urządzenie, dopaso-

Frakcjonowanie 3D

wując jego działanie do potrzeb Twoich

Leczenie grzybicy

klientów.
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Dynamis XS

Dynamis SP

Er: YAG, Nd: YAG oraz Q-switched. W za-

Leczenie trądziku

Spectro SP

rozwiązania z wykorzystaniem laserów

Zamykanie naczyń

Dynamis XP

bardziej zaawansowane technologicznie

Spectro XP

S

Systemy laserowe FOTONA oferują naj-

StarWalker

Modele laserów Fotona:
spersonalizuj wybór

Endolifting FOTONA 4D

Dopasuj laser do potrzeb

Usuwanie tatuaży

Twoich pacjentów i Twojego

Lipoliza laserowa

gabinetu

Wewnątrzżylne usuwanie żylaków

•

Usuwanie przebarwień

•

•
•
•
•
• •

ciem w optymalnym doborze sprzętu,

Resurfacing, peeling,
frakcjonowanie

•

• • •

przeprowadzą także testy i szkolenia dla

Usuwanie blizn

•

• • •

Przedstawiciele firmy BTL Polska, która jest dystrybutorem laserów FOTONA
w Polsce, służą profesjonalnym wspar-

zespołu Twojej kliniki czy gabinetu.
Wcześniej opisaliśmy najczęstsze zasto-

Leczenie nadpotliwości
Leczenie hemoroidów

Ginekologia estetyczna
FOTONA INTIMA

• • •

Podstawowe zabiegi
dermatochirurgiczne

• • •

sowania systemów laserowych w este-

Leczenie chrapania

tyce i dermatologii. Teraz przedstawimy

TightSculpting FOTONA TS

• • •
•
Nd:YAG + Er:YAG

Nd:YAG + Er:YAG

Er:YAG

Nd:YAG

Nd:YAG

serowych FOTONA

PICO-NANO-KTP

możliwości poszczególnych systemów la-
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Linia FOTONA SP

Er: YAG trzeciej generacji z precyzyjną
kontrolą ablacji umożliwia całe spektrum

Najbardziej wszechstronny system laserowy, zaprojektowany do wykonywania
wszystkich głównych zabiegów estetycznych. Łączy dwie komplementarne długości fali lasera Er: YAG i Nd: YAG, które
mają szeroki zakres zastosowań w estetyce, chirurgii i ginekologii.

zabiegów: od powierzchownych do głębokich peelingów, od lekkiej do pełnej
ablacji i od zabiegów frakcyjnych po resurfacing pełną plamką. Energia Er: YAG
jest silnie absorbowana w wodzie - docelowym chromoforze w resurfacingu skóry
- i dzięki temu może odparować skórę z
precyzją mikronową i bardzo małym prze-

Technologia Nd: YAG firmy Fotona ma
zastosowanie w liftingach laserowych,
odmładzaniu, redukcji owłosienia, trądziku, a także w zabiegach naczyniowych.
Rewolucyjny ultra długi tryb Fotona PIANO umożliwia wykonywanie najgłębszego liftingu laserowego, sięgającego

wodnictwem cieplnym. Dzięki temu niepożądane efekty, a także czas powrotu
do zdrowia, są minimalne. Unikatowy tryb
SMOOTH dzięki sekwencji wydłużonych
impulsów o niskiej fluencji, regeneruje naskórek oraz pobudza produkcję kolagenu
w skórze właściwej.

tkanek podskórnych przy jednoczesnym
bezpieczeństwie i komforcie (zabieg bez
uszkodzenia naskórka). Laser zapewnia

Łatwość użycia

jednorodne wchłanianie w skórze i ni-

Linia SP posiada intuicyjny, łatwy w uży-

ską absorpcję w melaninie, dzięki czemu

ciu interfejs z konfigurowalnymi ustawie-

może być bezpiecznie stosowany u pa-

niami pamięci. Dzięki temu można praco-

cjentów ze wszystkimi fototypami skóry.

wać na nim szybciej i bardziej efektywnie.
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Opatentowane rozwiązania

Rozkład energii jest równy, co zabezpie-

- najwyższe bezpieczeństwo

cza nas przed ryzykiem przegrzania lub

i precyzja

poparzenia tkanek i gwarantuje najwyższe
bezpieczeństwo. Rozwiązanie to zwiększa

Technologia Kontroli Zwrotnej Impulsu

także efektywność wiązki laserowej (peł-

(EFC) gwarantuje, że energia wyjściowa

ne wykorzystanie energii laserowej) oraz

jest zawsze zgodna z parametrami. Ozna-

wpływa na szybkość zabiegu (bez niepo-

cza to najwyższą kontrolę energii impul-

trzebnych przestojów).

sów laserowych, bez skoków i niepełnych
impulsów (bez ryzyka przegrzania lub nie-

Końcówki i akcesoria

pełnej skuteczności).

Specjalnie

Technologia Zmiennego Kwadratowe-

zaprojektowana,

innowa-

cyjna głowica lasera Fotona umożliwia

go Impulsu (VSP) dostosowuje parametry

bezpieczne,

precyzyjnie

kontrolowane

laserowe do zabiegu z pominięciem okre-

i optymalne dostarczanie impulsów lase-

su narastania i opadania energii impulsu.

rowych do obszaru leczenia.
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FOTONA StarWalker®

• OPTOflex® precyzyjne, lekkie oraz kompaktowe ramię przegubowe umożliwia

Ultra wydajny system laserowy Pico-Na-

przenoszenie wiązki laserowej bez utraty

no-KTP w technologii Q-switched opraco-

energii.

wany do usuwania tatuaży wielobarwnych
i trudnych w terapii. Rekomendowany tak-

• Dwukanałowy układ kontroli energii
EFC.

że do leczenia zmian naczyniowych, rumienia, różnego rodzaju przebarwień, fotouszkodzeń skóry, a także do usuwania
zbędnego owłosienia, łagodnych zmian
skórnych oraz do terapii grzybicy paznokci.
StarWalker® swoimi możliwościami przewyższa modele laserów starszych generacji, łącząc w kompaktowym systemie aż 4
długości fali laserowej i 14 trybów pracy na
różnych rodzajach impulsów – piko, nano,
mili oraz mikrosekunowych.
Zalety:
• Technologia

Dopasowanego

Impulsu

Laserowego ASP.
• Vacuum

Cell

(komory

próżniowe),

zapewniające

niemalże

perfekcyjną

jednolitość wiązki laserowej.
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LASERY FOTONA
Dziękujemy
za pobranie ebooka!

BTL Polska Sp. z o.o.
Leonidasa 49
02-239 Warszawa
tel. 22 667 02 76
btlnet@btlnet.pl
www.btlestetyka.pl
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