SHAR-POL W GALI

DEPILACJA
LASEROWA
– DLACZEGO WYBRAŁAM INMODE DIOLAZEXL
Depilacja to zabieg , który pojawił się na poczatku XIX w. Była to elektrokoagulacja. Od tego
czasu wiele się zmieniło i dla obecnego pokolenia Polek depilacja laserowa to standard.
W Polsce pierwszy laser pojawił się przecież w 1998 r. LASER NISZCZY WŁOS
i mieszek włosowy, nie uszkadzając otaczających tkanek.
Jakie przesłanki zadecydowały o wyborze lasera Inmode DiolazeXL?
– pytamy Anetę Murawiejską-Ptak
Skuteczność zabiegu
Dla pacjentów, którzy przychodzą na
zabieg ważny jest przede wszystkim
efekt. Włosy z jakimi się spotykamy w gabinecie róznią się kolorem,
grubością i głębokością położenia
mieszka w skórze. Włosy jasne są
na ogół cieńsze, wlosy ciemne grubsze. Aby depilacja była skuteczna
impulsy światła, muszą dotrzeć
na odpowiednią głębokość i zostać
zaabsorbowane w melaninie zawartej
w łodydze włosa. Cel ten jest osiągany dzięki odpowiednio dobranemu
kolorowi światła. I w tym miejscu
postawiliśmy sobie pytanie, czy da
się pogodzić skuteczność depilacji
z parametrami oferowanych laserów?
Wszystkim wiadomo, że laser aleksandrytowy (długość fali 755 nm)
jest skuteczny dla jasnych włosów, ale
działa stosunkowo płytko i jest agresywny dla opalonej skóry.

Rozpowszechnione lasery diodowe
o długości fali 810nm są nieskuteczne dla jasnych włosów, ale działaja
głębiej i są bezpieczniejsze dla opalonej skóry. Okazało się, że jest już
dostępny laser łączący w jednym
impulsie fale o długości 755 nm
i 810 nm. To Inmode DiolazeXL.
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Bolesność zabiegu
Czy zabieg będzie bolał to jedno
z częstszych pytań zadawanych przez
pacjentów. Zabieg depilacji musi trochę boleć. Warunkiem skutecznego
zabiegu jest obrzęk około mieszkowy,
który jest zawsze odczuwalny. Im lepiej jest chłodzona głowica
lasera tym ból jest mniejszy. Laser
DiolazeXL ma chłodzenie przed,
w trakcie i po emisji impulsu. Możemy również zastosować tryb dynamiczny mniej bolesny, lecz pierwszy zabieg w serii będzie dłuższy. Już
w następnych zabiegach kiedy ilość
włosów jest mniejsza i są słabsze użycie szybszego trybu statycznego jest
mniej bolesne.

Liczba zabiegów
Dla pacjentów jest ważny koszt i liczba zabiegów. Laserowa depilacja ze
względu na fizjologię włosa zawsze
wymaga wykonania serii zabiegów.
Ze względu na zróznicowanie koloru włosów i głębokości położenia
mieszka połączenie dwóch długości fali w jednym impulsie umożliwia
usunięcie większej liczby włosów w
jednym zabiegu. Tym samym liczba
zabiegów w serii dla DiolazeXL jest
mniejsza w porównaniu z laserem
755nm lub 810nm (3 do 5 zamiast 6
do 8). Dla pacjenta oznacza to niższy
koszt zabiegu depilacji i mniej czasu
spędzonego w gabinecie.
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