
Karta informacyjna.

Depilacja laserowa jest zabiegiem opartym o fizykalne oddziały-
wanie energii promieniowania świetlnego na tkanki. Wiązki 
promieni pochłaniane są przez zawartą we włosie melaninę 
(barwnik), dzięki czemu jest on niszczony wraz z korzeniem,  
co uniemożliwia jego wzrost w przyszłości. Ponieważ korzeń 
pochłania więcej energii niż otaczające go tkanki (skóra), jego 
temperatura rośnie szybciej i przy odpowiednim doborze para-
metrów jedynie on ulega zniszczeniu. 
Laser usuwa jedynie włosy znajdujące się w momencie zabiegu 
w tzw. fazie aktywnego wzrostu (anagen), stąd też konieczność 
wykonania serii kilku zabiegów w około 6- tygodniowych odstę-
pach. 
Metoda depilacji laserowej pozwala na eliminację zbędnego 
owłosienia z dowolnej części ciała (górna warga, pod-
bródek, plecy, klatka piersiowa, brzuch, przedramiona, 
linia bikini, uda, łydki etc.). Szczególnie polecana jest pacjen-
tom z zaburzeniami endokrynologicznymi (hormonalnymi), 
w przebiegu których pojawia się nadmierne owłosienie oraz 
osobom, u których po zastosowaniu tradycyjnych metod  
depilacji pojawiają się stany zapalne i objawy wrastania włosków. 
Depilacja laserowa dedykowana jest zarówno dla kobiet, jak i dla 
mężczyzn. 

Przed zabiegiem:
Przed zabiegiem skóra powinna być ogolona, umyta i niczym 
nieposmarowana. 
Należy pamiętać, aby nie opalać się (słońce, solarium) 1 miesiąc 
przed zabiegiem. Zabiegu nie wykonuje się u osób z opalenizną.
Nie należy wyrywać włosów (woskowanie, pęseta, depilator me-
chaniczny) minimum 4 tygodnie przed zabiegiem 
i stosować kremów depilujących przynajmniej na tydzień przed 
zabiegiem. 
Nie należy pić ziół uczulających na słońce (dziurawiec, nagietek) 
oraz stosować kremów zawierających retinol, isotretinoinę, kwasy 
owocowe, witaminę C, itp. 
Koniecznie należy poinformować osobę wykonującą zabieg o 
przyjmowanych lekach, w tym zwłaszcza o antybiotykach, lekach 
przeciwdepresyjnych. 

Zabieg:
Podczas zabiegu ogolona uprzednio skóra pokryta zostanie 
przezroczystym żelem ułatwiającym poślizg końcówki roboc-
zej oraz odprowa-dzanie ciepła. Z chwilą dotknięcia do skóry 
końcówki roboczej poczuje Pani/Pan wyraźny chłód stopy 
chłodzącej. Osoba wykonująca zabieg uruchomi następnie laser, 
przesuwając jednocześnie stopę roboczą po skórze. W zależności 
od grubości i barwy włosów może Pani/Pan odczuwać niewielki 
ból, określany zwykle jako „drobne ukłucia”. W przypadku okolic 
szczególnie wrażliwych i grubych ciemnych włosów (np. okolice 
łonowe) odczucia te mogą nieznacznie się nasilić. W rzadkich 
przypadkach szczególnie wrażliwych osób wykonujący zabieg 
może zmniejszyć dawkę energii. Możliwe jest również znieczulenie 
skóry kremem znieczulającym (EMLA, Swiss Medical). 

 

DEPILACJA 
LASEREM DIODOWYM

Przeciwwskazania:
- ciąża i karmienie piersią
- aktywna łuszczyca
- reakcje fotoalergiczne w przeszłości i aktualne zażywanie leków   
  fotouczulających
- świeża opalenizna
- choroba nowotworowa
- wirus opryszczki na obszarach zabiegowych
- skłonność do tworzenia bliznowców

Po zabiegu:
Zaczerwienienie i obrzęk skóry po zabiegu są zjawiskiem normal-
nym. U osób z ciemną karnacją mogą pojawić się przemijające 
przebarwienia skóry. Skórę na obszarze zabiegowym należy 
zabezpieczać przed słońcem (sun bloker) przez min. 2 tygodnie. 

Ilość zabiegów:
Jednokrotny zabieg usuwa jedynie włosy znajdujące się w fazie 
aktywnego wzrostu. Statystycznie jest to ok. 20 proc. włosów. 
Dlatego całkowita depilacja wymaga kilkakrotnego (5-7) poddania 
się zabiegowi. Najlepsze efekty uzyskuje się w przypadku włosów 
ciemnych.

Działania niepożądane:
W rzadkich przypadkach stany zapalne wywołane efektem ter-
micznym, przebarwienie.

Sprzęt:
Pracujemy na laserach diodowych niemieckiej firmy Asclepion:   
MedioStar NeXT. Są one obecnie najsilniejszymi, najskutecz-
niejszymi, a przy tym całkowicie bezpiecznymi,  lasera-
mi dostępnymi na rynku. MedioStar NeXT posiada certyfi-
kat bezpieczeństwa i jakości wydany przez U.S.FDA (Ford 
& Drug Administration) respektowany na całym świecie 
oraz deklarację zgodności CE w zakresie bezpieczeństwa 
użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. MedioStar 
NeXT  usuwa niechciane włosy na stałe w sposób bezinwazyjny,  
nie uszkadzając skóry. 
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Fotoodmładzanie jest jedną z najnowszych, najskuteczniejszych  
i najbezpieczniejszych metod kompleksowej odnowy skóry. Po-
lega na regeneracji skóry za pomocą wiązek światła o różnej 
długości fal emitowanych w jej głąb we wszystkich kierunkach, 
w celu pobudzenia komórek odpowiedzialnych za produkcję 
kolagenu i elastyny. Zabieg jest kuracją uniwersalną, gdyż 
jednocześnie niweluje różne skutki fotouszkodzeń skóry: drobne 
zmarszczki i przebarwienia, wiotkość skóry, niejednolity koloryt, 
poszerzone pory, piegi.

Fotoodmładzaniu mogą być poddawane wszystkie partie 
ciała, które wymagają poprawienia kondycji skóry, a zwłaszcza 
twarz, szyja, dekolt i dłonie. Ilość zabiegów jest uzależniona  
od rodzaju skóry i problemów, które trzeba rozwiązać. Najczęściej,  
by efekty były widoczne i trwałe, potrzeba 5 zabiegów w odstępach 
4-6 tygodniowych. Pierwsze efekty, takie jak rozświetlona 
cera, zwężone pory, jednolity koloryt, spłycenie zmarszczek, 
zwiększenie elastyczności i napięcia twarzy, młodszy i zdrowszy 
wygląd są widoczne już po 2-3 zabiegach. 

Zabieg:
Podczas zabiegu  skóra pokryta zostanie przezroczystym żelem 
ułatwiającym poślizg końcówki roboczej oraz odprowadzanie 
ciepła. Z chwilą dotknięcia do skory końcówki roboczej poczuje 
Pani/Pan wyraźny chłód stopy chłodzącej.
Osoba wykonująca zabieg uruchomi następnie laser, przesuwając 
jednocześnie stopę roboczą po skórze. W zależności od indy-
widualnej wrażliwości może Pani/Pan odczuwać niewielki ból 
określany zwykle, jako „drobne ukłucia”. Ich poziom nie powin-
ien być wysoki. W rzadkich przypadkach szczególnie wrażliwych 
osób wykonujący zabieg może zmniejszyć dawkę energii.  

Przed zabiegiem:
Zabiegu nie wykonuje się u osób ze świeżą opalenizną oraz  
u osób cierpiących na choroby skóry. 
Skóra poddawana zabiegowi powinna być czysta, pozbawiona 
makijażu.
Nie należy pić ziół uczulających na słońce (dziurawiec, nagietek) 
oraz stosować kremów zawierających retinol, isotretinoinę, kwasy 
owocowe, witaminę C.
Minimum na tydzień przed zabiegiem nie stosować peelingów.

Po zabiegu:
Nie opalać się przez co najmniej miesiąc. 
Przez kilka dni należy unikać korzystania z sauny i basenu, a także 
stosowania środków mogących podrażnić i wysuszyć skórę, jak 
mydło, spirytusu, toniki na bazie alkoholu, itp. Zaleca się stoso-
wanie przez 2-3 dni kilka razy dziennie kremu alantan, solcoseryl 
lub bepanten bądź innych preparatów łagodzących.
Każda skóra reaguje na footoodmładzanie laserowe w sposób 
indywidualny. W niektórych przypadkach, bezpośrednio po za-
biegu, mogą wystąpić podrażnienia, rumień, pieczenie, lekki 
obrzęk.

FOTOODMŁADZANIE
LASEREM DIODOWYM

Przeciwwskazania:
- ciąża i karmienie piersią, 
- zażywanie leków i ziół światłouczulających, 
- bielactwo i łuszczyca, 
- aktywna opryszczka, 
- skłonność do bliznowacenia  
 
Powikłania, działania niepożądane:
W rzadkich przypadkach stany zapalne wywołane efektem ter-
micznym, następcze przebarwienia.

Sprzęt:
Zabieg wykonywany jest laserem MedioStar NeXT firmy ASCLE-
PION GmbH.
Jest on obecnie najsilniejszym, najskuteczniejszym, a przy tym 
całkowicie bezpiecznym laserem dostępnym na rynku. MedioStar 
NeXT posiada certyfikat bezpieczeństwa i jakości wydany przez 
U.S.FDA (Ford & Drug Administration) respektowany na całym 
świecie oraz deklarację zgodności CE w zakresie bezpieczeństwa 
użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.
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Zabieg jest oparty o fizykalne oddziaływanie energii promienio-
wania świetlnego na tkanki. Energia lasera przenika głęboko do 
skóry i osiąga skutek dzięki absorpcji przez pigment lub podobne 
substancje światłoczułe. Poprzez uzyskany efekt termiczny 
zniszczeniu ulegają bakterie tworzące porfiryny i grzyby, które 
uznaje się za lokalnie wywołujące trądzik. Zabieg znacząco redu-
kuje stan zapalny, działa bakteriobójczo, zwęża pory skóry i nor-
malizuje pracę gruczołów łojowych.
Należy pamiętać, że leczenie trądziku jest procesem wyjątkowo 
złożonym i niezbędne jest podejście kompleksowe do kuracji.  
Częstą procedurą przynoszącą najlepsze rezultaty są terapie 
łączone, składające się 
z leczenia farmakologicznego, laserowego,  zdiagnozowania i 
wykluczenia z diety substancji uczulających oraz kompleksowej 
pielęgnacji skóry kosmeceutykami dobranymi indywidualnie dla 
każdego pacjenta. 

Zabieg:
Podczas zabiegu  skóra pokryta zostanie przezroczystym żelem 
ułatwiającym poślizg końcówki roboczej oraz odprowadzanie 
ciepła. Z chwilą dotknięcia do skory końcówki roboczej poczuje 
Pani/Pan wyraźny chłód stopy chłodzącej.
Osoba wykonująca zabieg uruchomi następnie laser, przesuwając 
jednocześnie stopę roboczą po skórze. W zależności od indy-
widualnej wrażliwości może Pani/Pan odczuwać niewielki ból 
określany zwykle, jako „drobne ukłucia”. Ich poziom nie powin-
ien być wysoki. W rzadkich przypadkach szczególnie wrażliwych 
osób wykonujący zabieg może zmniejszyć dawkę energii.  

Przed zabiegiem:
Zabiegu nie wykonuje się u osób ze świeżą opalenizną oraz u 
osób cierpiących na choroby skóry. 
Skóra poddawana zabiegowi powinna być czysta, pozbawiona 
makijażu.
Nie należy pić ziół uczulających na słońce (dziurawiec, nagietek) 
oraz stosować kremów zawierających retinol, isotretinoinę, kwasy 
owocowe, witaminę C.
Minimum na tydzień przed zabiegiem nie stosować peelingów.

Po zabiegu:
Nie opalać się przez co najmniej miesiąc. 
Przez kilka dni należy unikać korzystania z sauny i basenu, a także 
stosowania środków mogących podrażnić i wysuszyć skórę, jak 
mydło, spirytusu, toniki na bazie alkoholu, itp. Zaleca się stoso-
wanie przez 2-3 dni kilka razy dziennie kremu alantan, solcoseryl 
lub bepanten bądź innych preparatów łagodzących.
Każda skóra reaguje na footoodmładzanie laserowe w sposób 
indywidualny. W niektórych przypadkach, bezpośrednio po za-
biegu, mogą wystąpić podrażnienia, rumień, pieczenie, lekki 
obrzęk.

LASEROWE 
WSPOMAGANIE 
LECZENIA TRĄDZIKU

Przeciwwskazania:
- ciąża i karmienie piersią, 
- zażywanie leków i ziół światłouczulających, 
- bielactwo i łuszczyca, 
- aktywna opryszczka, 
- skłonność do bliznowacenia 
 
Powikłania, działania niepożądane:
W rzadkich przypadkach stany zapalne wywołane efektem ter-
micznym, następcze przebarwienia.

Sprzęt:
Zabieg wykonywany jest laserem MedioStar NeXT firmy ASCLE-
PION GmbH.
Jest on obecnie najsilniejszym, najskuteczniejszym, a przy tym 
całkowicie bezpiecznym laserem dostępnym na rynku. MedioStar 
NeXT posiada certyfikat bezpieczeństwa i jakości wydany przez 
U.S.FDA (Ford & Drug Administration) respektowany na całym 
świecie oraz deklarację zgodności CE w zakresie bezpieczeństwa 
użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.
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Zabieg:
Zabieg zamykania naczyń krwionośnych laserem oparty jest  
o fizykalne oddziaływanie energii promieniowania świetlnego na 
tkanki. W zabiegu wykorzystane jest zjawisko silnego pochłaniania 
energii przez zawartą w naczyniach hemoglobinę. Ponieważ nac-
zynie pochłania więcej energii niż otaczające tkanki, jego tem-
peratura rośnie szybciej i możliwe jest takie dobranie parametrów 
zabiegu (moc lasera, czas impulsu), aby uszkodzeniu uległo tylko 
naczynie.
W zależności od indywidualnej wrażliwości może Pani/Pan 
odczuwać ból, określany zwykle jako „drobne ukłucia”. W rza-
dkich przypadkach szczególnie wrażliwych osób wykonujący  
zabieg może zmniejszyć dawkę energii. 

Przed zabiegiem:
Nie należy opalać się na co najmniej 4 tygodnie przed zabiegiem. 
Trzeba odpowiednio nawilżyć skórę poprzez picie dużej ilości wody 
mineralnej i stosowanie odpowiednich kremów nawilżających. 
W dniu zabiegu nie wolno pić alkoholu, gdyż zaburza on przepływ 
krwi. 
Nie wolno wykonywać innych zabiegów laserowych oraz peel-
ingów w obszarze skóry poddawanej leczeniu na co najmniej  
4 tygodnie przed zabiegiem. 

Po zabiegu:
W miejscach poddanych działaniu lasera mogą się pojawić zac-
zerwienienia, lekki obrzęk, pieczenie, swędzenie lub większa 
wrażliwość skóry (tkliwość). Mogą również pojawić się drobne 
strupy i w szczególności u osób z ciemną karnacją przemijające 
przebarwienia skóry.
Obowiązuje bezwzględny zakaz opalania przez minimum  
4 tygodnie. 
Niezbędna jest ochrona przed słońcem przez minimum 1 miesiąc 
po zabiegu – stosowanie kremów z wysokim filtrem ochronnym. 
Należy unikać czynników mogących spowodować rozszerzenie 
naczyń, takich jak wysiłek fizyczny, sauna, zmiany temperatury – 
przez ok. 4-5 dni. 
W przypadku uszkodzonej skóry należy unikać stosowania 
makijażu na naświetlane miejsca przez ok. 4-5 dni po zabiegu, 
w pozostałych przypadkach makijaż można nałożyć następnego 
dnia po zabiegu. 
Przez  kilka dni po zabiegu nie należy stosować mydła, spirytu-
su i toników na bazie alkoholu, nie wykonywać peelingów i in-
nych zabiegów laserowych, nie ocierać leczonych miejsc gąbką  
lub ręcznikiem w celu uniknięcia podrażnień i urazów skóry. 
Miejsce zabiegu można smarować maścią Bepanthen.

Ilość zabiegów:
Ilość zabiegów jest ustalana indywidualnie. W przypadku drob-
nych, pojedynczych zmian często wystarczy tylko jeden zabieg, 
przy większej sieci czerwonych “pajączków” należy go 3-4 krotnie 
powtórzyć. W przypadku większych zmian naczyniowych zaleca 
się skleroterapię. 

ZAMYKANIE NACZYŃ 
KRWIONOŚNYCH 
LASEREM QUADROSTAR

Efekty:
Efekty zabiegu laserowego nie są natychmiastowe. Całkowite 
wchłonięcie zamkniętego naczynia powinno nastąpić w okresie 
kilku, bądź kilkunastu dni. Zdarza się, że niewielka część naczyń 
pozostaje niewrażliwa na leczenie. 

Przeciwwskazania:

- ciąża i karmienie piersią 
- świeża opalenizna (co najmniej 4 tygodnie przerwy) 
- spożywanie leków i ziół światłouczulających (retinoidy, 
  p/depresyjne, tetracykliny, dziurawiec, nagietek) 
- spożycie alkoholu na dobę przed zabiegiem 
- cukrzyca 
- bielactwo i aktywna faza łuszczycy 
- epilepsja 
- zaburzenia krzepnięcia krwi i stosowanie leków zmniejszających 
  krzepliwość 
- skłonność do powstawania bliznowców (keloidów) 

Działania niepożądane:
W rzadkich przypadkach stany zapalne wywołane efektem ter-
micznym, następcze przebarwienie/odbarwienie. 

Sprzęt:
Zabieg wykonywany jest dermatologicznym laserem QuadroStar, 
przeznaczonym do zabiegów naczyniowych, niemieckiej produk-
cji Asclepion Laser Technologies. 
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