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Moje dziecko  
będzie silne  

i zdrowe
Nie zmienisz jego wzrostu, koloru oczu ani skóry. Masz jednak 

duży wpływ na to, czy potencjał dziecka zostanie  w pełni 
wykorzystany. Czy plecy będą proste, nóżki i biodra dobrze 

ustawione, skóra gładka. Zadbaj o to dziś, a w przyszłości smyk 
będzie miał szansę uniknąć wielu problemów ze zdrowiem.

 tEkst: Joanna karWat

→  zmień nawyki
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Dobre cechy odziedziczone po przodkach  
można wykorzystać lub nie. Wszystko zależy  
od rodziców dziecka. I wcale nie chodzi o ich 
możliwości finansowe, a o zasady, jakich się 
trzymają, wychowując pociechę. Jak różne mogą 
dawać efekty, pokazuje historia bliźniaczek jedno-
jajowych rozdzielonych w dzieciństwie. I choć 
przybrani rodzice obu dziewczynek chcieli dla 
nich jak najlepiej, jedna była smukłą nastolatką  
o regularnych rysach twarzy, a druga z powodu 
skrzywienia kręgosłupa była niższa, miała też 
nieładne zęby. Nie ulega wątpliwości: miłość 
rodzicielska najpełniej przejawia się nie liczbą 
gier komputerowych czy słodyczy kupowanych 
dziecku, a dbałością o zdrowie małego człowieka. 
Na szczęście dziś to proste: mamy dostęp  
do leków, kosmetyków, o jakich naszym przodkom 
się nie śniło. Trzeba tylko wiedzieć, jak ich użyć. 
I co robić, żeby dziecko wykorzystało w stu 
procentach swój potencjał.

prosty kręgosłup
Naturalna i najzdrowsza dla noworodka jest 
pozycja embrionalna. Potrzeba aż półtora roku, 
by maleństwo wyprostowało się jak dorosły. 
Zamiast trzymać dziecko pionowo, układaj 
szkraba – przytrzymując jego główkę – w zgięciu 
łokcia. Najlepszym treningiem, który formuje 
naturalne krzywizny kręgosłupa dziecka, jest 
raczkowanie. Staraj się, by potrzebujący ruchu 
malec jak najkrócej przebywał w kojcu. Nie 
sadzaj go zbyt wcześnie i nie kupuj mu chodzika! 
Urządzenie, w którym smyk odpycha się nóżkami, 
nie ustawia prawidłowo miednicy i kręgosłupa. 
Zdrowszym rozwiązaniem jest pchacz, przy 
którym dziecko naprawdę może ćwiczyć 
chodzenie. Kilkulatkowi zapewnij codzienny 
ruch, najlepiej na świeżym powietrzu. Pamiętaj, 
że dzięki aktywności równomiernie buduje się 
masa mięśniowa. A pod wpływem niedużych 
obciążeń kości dziecka stopniowo się wzmacniają 
(gromadzą więcej wapnia) i dzięki temu są mniej 
podatne na złamania.

zgrabne nogi
Ich długość zapisana jest w genach, ale kształt  
w dużej mierze zależy od trybu życia. Od tego, 
czy przy przewijaniu rodzice wsuwają dłoń pod 
pupkę dziecka, czy może unoszą je, trzymając  
za nóżki (źle!). Czy maluch często jest noszony  
w nosidle, czy ma nóżki prawidłowo ustawione  
i podparte w pozycji żabki. Warto też zwracać 
uwagę, by na podłodze dziecko siadało  
ze skrzyżowanymi nogami (tę pozycję odradza się 

pytaniE  
do EkspErta  
Czy dziECiom 

podajE się 
hormon  

wzrostu?  

konsultacja:
lEk. bartosZ  
paWlIkoWskI

pediatra, dermatolog

Hormon wzrostu jest 
podawany maluchom 
jedynie w razie jego 
niedoboru. Najpierw 
jednak wykonuje się 

badanie poziomu tego 
hormonu we krwi. Bierze 

się też pod uwagę objawy 
kliniczne (niskorosłość)  

i uwarunkowania 
genetyczne, czyli niski 

wzrost rodziców. 
Niedobór jest leczony 

indywidualnie dobranymi 
dawkami jedynie pod 

kontrolą endokrynologa 
– konieczne jest 

kontrolowanie jego 
poziomu w trakcie 

leczenia. Koszt terapii jest 
wysoki, choć przy 

wsparciu NFZ może być 
ona nawet bezpłatna. 
Leczenie prowadzi się 

przez kilka lat w okresie 
rozwoju kostnego.

Kiedy maluch 
porusza się  

na czworakach, 
ćwiczy 

równowagę, 
wzmacnia też 

obręcz barkową  
i biodrową.
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tylko maluchom mającym szpotawe nogi – wygię-
te w „O”), a nie na piętach, bo to szkodzi stópkom. 
Pamiętaj! Aż 90% dzieci rodzi się ze zdrowymi 
nogami, a noszenie niewłaściwego obuwia 
zmienia ten stan – 80% dorosłych skarży się  
na dolegliwości stóp. Masz obawy, czy twój 
kilkulatek dobrze stawia stopy? Koniecznie 
zaprowadź go na konsultację do ortopedy lub 
podologa, który od razu może przygotować 
korygujące wkładki do butów. 

rośnie w siłę
Dbaj o sen dziecka: 80% dobowej dawki hormonu 
wzrostu wydziela się w nocy. Dla malucha ważna 
jest też drzemka w ciągu dnia, żeby i mózg mógł 
odpocząć, uporządkować zdobyte informacje  
– oglądanie bajki przed telewizorem to nie relaks! 
Ani dla oczu, ani dla umysłu. Dla każdego 
młodego człowieka istotny jest też ruch – bieganie 
i wszelkie zabawy stymulują centralny układ 
nerwowy, a to on nazywany jest pierwszym 
piętrem wydzielania hormonu wzrostu. Ważna 
jest też dieta. Codziennie podawaj dziecku 
warzywa, ryby (bogate w kwasy omega-3)  
i drób – jest lekkostrawny, a do tego bogaty  
w żelazo, potas, magnez, cynk oraz witaminy  
z grupy B, w tym aktywną biologicznie wita- 

Zawsze zwracaj 
uwagę na etykiety 
kosmetyków dla 

dzieci. Nie wszystkie 
mydełka, płyny  

i kremy mogą być 
stosowane  

u niemowląt.

minę B12, która występuje tylko w produktach 
pochodzenia zwierzęcego. Przygotowując  
dania dla malca, wybieraj mięso pakowane  
(przez producenta), jest bezpieczniejsze  
od sprzedawanego na wagę.

aksamitna i gładka skóra
Coraz więcej dzieci ma skórę suchą i wrażliwą, 
która wymaga stosowania emolientów, 
zapewniających jej warstewkę ochronną. 
Przybywa też alergików, ze skórą zaczerwienioną, 
swędzącą, z krostkami. Nie lecz jej sama, idź  
do dermatologa, który dobierze preparaty 
łagodzące objawy alergii i świąd. Dzięki nim 

Zwracaj uwagę na to, 
jak dziecko reaguje  

na dźwięki. Przechylanie 
głowy ciągle w tę samą 
stronę może oznaczać, 
że smyk gorzej słyszy  

na jedno ucho.
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waga w normie
W ciągu ostatnich 20 lat w Polsce trzykrotnie wzrosła 
liczba dzieci z nadwagą. Tylko u ok. 2% pociech 
nadwaga może mieć związek z chorobą lub zmianami 
hormonalnymi, tym bardziej ważne jest ułożenie diety 
w porozumieniu z lekarzem. Dodatkowe kilogramy 
powodują z wiekiem m.in. deformacje kości, stawów, 
bóle kręgosłupa. Pamiętaj! Ty decydujesz, co dostaje 
dziecko. Nie okazuj mu swojej miłości łakociami, 
słodkimi napojami, dużymi porcjami jedzenia. 
Zwłaszcza z syropem glukozowo-fruktozowym, bo zabu-
rza on mechanizm odczuwania sytości i uzależnia.

Zęby mleczne,  
tak jak stałe, 
wymagają 

regularnych 
kontroli i leczenia.  
Zajmuje się tym 

stomatolog 
dziecięcy, czyli  

pedodonta.

PoPrawki  
na stole 

oPeracyjnym
Operacje przeprowadzane  

ze wskazań życiowych  
czy zdrowotnych nie podlegają 

dyskusji, ale kiedy (i czy w ogóle) 
zoperować dziecku mankamenty 

urody? Rodzice najczęściej decydują 
się na wykonanie operacji lub 

zabiegu plastyczno-korekcyjnego, 
gdy ich pociecha ma:

↘
krótkie  

wędzidełko  
języka 

Zabieg podcięcia go  
(w płytkiej narkozie) wykonuje 

się już u niemowląt, bo gdy 
wędzidełko jest za krótkie, 
dziecku trudniej ssać pierś.

↘  
rozszczep  

w obrębie twarzy
Wada powinna być leczona 

operacyjnie, najlepiej między 
szóstym a ósmym miesiącem 

życia dziecka.

↘  
izolowany  
rozszczep  

podniebienia 
Operuje się zwykle  

między piątym a siódmym 
miesiącem życia.

↘  
wnętrostwo, 

 czyli niezstąpienie 
jąder

 Wskazaniem do zabiegu 
 jest to, że jedno lub oba jądra 
nie zstąpiły do moszny, zanim 

smyk skończył dwa latka.

↘  
odstające uszy
 Lekarze odradzają  

korektę u małych dzieci,  
gdy konieczne jest znieczulenie 

ogólne, a smyk w ciągu 
kolejnych lat może jeszcze się 
zmienić. Po szóstym roku życia 
kończy się wzrost małżowiny  

i łatwiej można ocenić, czy 
dziecku w ogóle przeszkadza 
kształt jego uszu. Zaleca się,  

by zabieg przeprowadzać, gdy 
smyk ma minimum 8-10 lat.

↘  
stulejka

 Polega na zwężeniu napletka, 
które uniemożliwia odsłonięcie 
żołędzi członka. W niektórych 

przypadkach (w wieku 
przedszkolnym lub szkolnym) 

konieczne jest leczenie 
operacyjne.

neonatolog

To lekarz specjalizujący 
się w opiece oraz 

pielęgnacji 
noworodków. Zajmuje 
się zarówno chorymi, 

jak i zdrowymi dziećmi 
do 4. tygodnia życia. 
Zwraca szczególną 

uwagę na ewentualne 
odchylenia od normy  

u bobasa. 

pediatra

Pierwsza wizyta  
u pediatry powinna się 
odbyć najpóźniej, gdy 

dziecko skończy  
6 tygodni (jeśli dziecko 

jest zdrowe). Lekarz 
zbada niemowlę  

i omówi z rodzicami 
kalendarz 

obowiązkowych  
i zalecanych szczepień.

neurolog

Odwiedzicie go, gdy 
maluch ma zbyt duże 
lub za małe napięcie 

mięśni, np. zaciska 
piąstki. Lekarz bada też 

odruchy noworodka, 
sprawdza, jak reaguje 

na bodźce,  
i w razie potrzeby 

zaleca wizytę  
u fizjoterapeuty. 

ortopeda

Sprawdzi, czy 
maleństwo nie ma 
dysplazji stawów 
biodrowych. Jest  

to schorzenie 
wrodzone (całkowicie 

wyleczalne), które 
polega  

na nieprawidłowym 
ustawieniu tych 

stawów. 

lekarze do zadań sPecjalnych

można zminimalizować ryzyko, że na ciele na zawsze 
pozostaną blizny po rozdrapanych krostkach.

Piękny uśmiech
Dzieci najczęściej trafiają do dentysty, gdy mają 
pierwszą dziurę w zębie, a do ortodonty przychodzą  
z zębami stałymi. Późno! Niektóre wady zgryzu mają 
początek w okresie niemowlęcym i wynikają z błędów 
popełnianych przez rodziców. O tym, by nie całować 
dziecka w usta i myć mu ząbki, pamięta większość 
rodziców. Co jeszcze jest ważne? Karm piersią, bo 
podczas ssania maluch ćwiczy żuchwę. Jeśli podajesz 
smoczek, niech będzie tak wyprofilowany, by ssanie 
przypominało karmienie naturalne. Pilnuj, żeby smyk 
nie zasypiał z butlą mleka i nie pił soku w nocy.  
Od kondycji i liczby zębów mlecznych zależy zdrowie 
stałych. Przedwczesna utrata mleczaków może 
hamować rozwój szczęki lub żuchwy. Bywa też,  
że w wolnym miejscu wyrasta inny ząb, np. stała 
„szóstka” pojawia się w miejscu zbyt wcześnie 
utraconej piątki. Można temu zapobiec, jeśli dziecko 
odpowiednio wcześnie trafi do ortodonty, który  
za pomocą specjalnej korony zabezpieczy przestrzeń 
dla nowego zęba. Czasem też zakłada się aparaty 
ortodontyczne (nawet u czterolatków), żeby  
w przyszłości twarz nie była zdeformowana, a zęby 
dobrze spełniały swoją funkcję. Uważaj! Do powstania 
tyłozgryzu mogą prowadzić częste infekcje lub 
przerośnięty trzeci migdał. Dziecko nie może 
swobodnie oddychać przez nos i wciąż ma otwarte usta.  
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Nowoczesna 
broń laserowa

Światło lasera precyzyjnie trafia w cel, skutecznie odmładza lub usuwa to, czego chcemy 
się pozbyć, a przy tym nie zmienia rysów twarzy. Może też wspomagać wyszczuplanie 

sylwetki. Nic zatem dziwnego, że zabiegi  z użyciem tego rodzaju sprzętu cieszą się coraz 
większą popularnością w gabinetach medycyny estetycznej.

tEkst: Joanna karWat

konsultacJa: BartosZ PaWlIkoWskI, 
 specjalista dermatolog, ekspert w dziedzinie laseroterapii,  

członek Amerykańskiego Towarzystwa Laseroterapii,  
Klinika Pawlikowski w Łodzi, klinikapawlikowski.pl

→  dla urody

lepiej wychwytywane przez melaninę, inne przez 
hemoglobinę, a jeszcze inne przez wodę tkankową. 
Są więc lasery działające naskórkowo (ablacyjne)
albo takie, które przenikają w głębsze warstwy 
skóry, podgrzewając je (nieablacyjne). Naukowcy 
nieustannie starają się stworzyć takie technologie 
laserów, w których impuls będzie jak najkrótszy, 
bez straty jego mocy sprawczej. Dzięki temu 
zabieg będzie mniej bolesny, okres gojenia się 
skóry ulegnie skróceniu, wystarczy mniejsza liczba 
zabiegów. Nowoczesne lasery pikosekundowe  
emitują sygnał trwający 3-60 pikosekund. 
Zapewne wkrótce dostępny będzie sprzęt w tech-
nologii femtosekundowej – impuls będzie tak 
krótki, że receptory bólu nie zdążą go zarejestro-
wać. Dzięki temu zabiegi będą bardziej komfor-
towe i niewymagające znieczulenia.

Rozjaśni pRzebaRwienia 
Miejscowe nagromadzenie barwnika, które jest 
rezultatem obrony organizmu przed szkodliwymi 
bodźcami, np. promieniami słońca, da się zlikwi-
dować. Barwnik odpowiedzialny za przebarwienia 
to melanina, która wytwarzana jest w naskórku 
przez melanocyty. Melanina może niejako wędro-
wać w obrębie skóry, może być wydalona z komó-
rek, przekazana innym komórkom, ale może też 
pozostać w naskórku lub przemieścić się głębiej, 
czyli do skóry właściwej. Może być zatem położona 
dość płytko (przebarwienia naskórkowe) lub  

Dzięki rozwojowi nauki mamy coraz więcej nowo-
czesnych urządzeń. Unikatowe technologie wyko-
rzystują też lekarze, bo dzięki nim mogą zaofero-
wać swoim pacjentom z problemami skórnymi 
coraz skuteczniejsze leczenie skrojone na miarę. 
Lasery, nazywane przez niektórych „mieczami 
świetlnymi”, doskonale wpisują się w ten trend 
nowoczesnych i bardzo skutecznych terapii. 
Wystarczy spojrzeć, jak wiele mają zastosowań  
w dermatologii i medycynie estetycznej.

Szybki impulS
Początki laseroterapii przypadają na lata 60.  
XX wieku, kiedy to amerykański naukowiec Theo- 
dore Maiman po raz pierwszy pobudził pręt rubi-
nowy umieszczony wewnątrz lampy błyskowej do 
emisji wiązki światła. Powstały w ten sposób laser 
rubinowy został wykorzystany przez pewnego der-
matologa do leczenia czerniaka i usuwania tatuaży. 
Obecnie każdy laser ma swoją specjalizację, choć 
zasada działania wszystkich jest taka sama – polega 
na skupieniu i wzmocnieniu wiązki światła mono-
chromatycznego, którego źródłem może być gaz, 
ciało stałe lub kryształ. Poszczególne typy laserów 
emitują światło tylko o jednej długości fali, za to  
o różnej gęstości i mocy – niektóre długości są 
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Technologia IPL to dobra metoda, kiedy  
w grę wchodzą małe piegi, przebarwienia 
posłoneczne na dłoniach, plecach, biuście, 
klatce piersiowej lub przebarwienia star-
cze. Jeśli jednak okaże się, że przebarwie-
nia sięgają głębiej, niestety będzie to 
zabieg nieskuteczny. 
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głęboko (przebarwienia skórne i mieszane). Decy-
zja o wyborze metody usuwania przebarwień 
powinna być podjęta na podstawie dokładnej ana-
lizy zmian skórnych, wieku, przyjmowanych leków 
oraz wielu innych czynników. Jakim laserem 
można pokonać ciemne plamy? Trzeba pamiętać, 
że to, co jeszcze kilka lat temu było hitem, obecnie 
ma już godnych i lepszych następców. Zatem kon-
kurencyjna cena za zabieg może oznaczać, że 
będzie on wykonany nieco przestarzałą metodą.  
W usuwaniu plam stosuje się zarówno lasery abla-
cyjne, czyli takie, które złuszczają powierzchnię 
skóry (np. CO2 lub erbowo-yagowy), i nieablacyjne 
(np. Q-switch oraz pikosekundowy). Laser typu 
Q-switch będzie odpowiedni na przebarwienia 
posłoneczne – piegi i plamy starcze. Głęboko pene-
truje, daje najmniejsze powikłania (jest najmniej-
sze ryzyko przebarwień pourazowych), dobrze się 
po nim goją uszkodzenia skóry. Minusem tego 
lasera jest mała plamka zabiegowa, przez co nie 

jest wygodny do usuwania rozległych plam. Umie-
jętnie stosowany, wspomaga i przyspiesza terapię 
przebarwień typu melasma. Q-switch jest też lase-
rem z wyboru na przebarwienia pozapalne, tyle 
tylko, że stosuje się inny tryb leczenia niż przy 
przebarwieniach po opalaniu. Z kolei laser  
bromkowo-miedziowy ma dwie długości fali, emi-
tuje światło zielone (najlepiej pochłaniane przez 
komórki barwnikowe) i dodatkowo światło żółte 
(pochłaniane przez kolor czerwony, więc jest nie-
zastąpiony przy przebarwieniach hormonalnych 

typu naczyniowego). Laser frakcyjny jest skuteczny 
w usuwaniu przebarwień zarówno powierzchow-
nych, jak i tych głębokich. Liczba wykonywanych 
zabiegów jest zależna od rodzaju i głębokości  
przebarwień. Światło lasera oddziałuje na mela-
ninę i powoduje rozbicie i usunięcie części lub 
całości nagromadzonego pigmentu. Trzeba jednak 
pamiętać, że laser frakcyjny jest zabiegiem dość 
inwazyjnym, wyłączającym z codziennych czynno-
ści przez ok. 7 dni. Skóra po zabiegu jest mocno 
zaczerwieniona i złuszcza się, konieczny jest więc 
okres rekonwalescencji. Ta metoda poprzez frak-
cjonowanie, czyli „dziurkowanie” skóry, jest sku-
teczna, ponieważ pobudza komórki do regeneracji, 
jednak istnieje też ryzyko powikłań pozabiego-
wych w postaci blizn, nowych przebarwień lub 
odbarwień skóry. Niektóre gabinety informują,  
że usuwają przebarwienia laserami do depilacji.  
W teorii jest to wprawdzie możliwe, jednak prze-
barwienie w skórze ma mniejsze zagęszczenie 

melaniny niż mieszek włosowy, a sam laser nie działa 
tak selektywnie jak te wymienione wcześniej.

Wygładzi blizny 
Można wiele zrobić, by ślad po przecięciu, zranie-
niu czy oparzeniu skóry był mniej widoczny. Doty-
czy to także blizn potrądzikowych. Niektóre proce-
dury leczenia blizn, jak na przykład dermabrazję, 
czyli usuwanie zewnętrznej warstwy skóry, można 
przeprowadzać już na etapie przebudowy (remode-
lingu) tkanki, czyli miesiąc lub dwa po utworzeniu 
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zlikWiduje tatuaż
Jeszcze do niedawna tatuaż był dożywotnim 

ornamentem. Obecnie można go bezpiecznie usunąć. 
To jednak wymaga ingerencji w głębsze warstwy skóry 

(aż do warstwy podstawnej), gdzie zlokalizowane są 
komórki żerne wypełnione barwnikiem. Urządzenie 

generuje falę uderzeniową zdolną do rozbicia 
barwnika na drobniejsze cząsteczki. Laserowe 

usuwanie tatuażu wymaga kilku sesji. Ich liczba zależy 
od wielkości tatuażu i barwników zastosowanych  

do jego wykonania. W przypadku barwnika czarnego 
należy wykonać kilka zabiegów, a w przypadku 

kolorowego – kilkanaście. Znaczenie ma także kolor 
skóry oraz indywidualna reakcja na laser. Podczas 

zabiegu używa się lasera o odpowiedniej długości fal, 
które wnikają w różne głębokości skóry, wychwytując 

różne barwniki. To może być laser Q-switch, 
pikosekundowy. Czasami łączy się kilka technologii. 

→  dla urody

Laser zamiast skalpela? Pozwala precyzyjnie usunąć brodawki, kurzajki, tłuszczaki i inne 
narośle skórne, które nie wymagają dalszego badania histopatologicznego (laser zniszczyłby 
materiał). Wszelkie niepokojące pieprzyki lekarz usunie tradycyjną, chirurgiczną metodą.
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Wymodeluje ciało
Nadprogramowe komórki tłuszczowe można miej-
scowo usunąć na wiele sposobów. Do tych bardziej 
inwazyjnych należą lipoliza iniekcyjna (ostrzykiwa-
nie preparatem, który rozpuszcza błony komór-
kowe, potem tłuszcz jest metabolizowany w wątro-
bie), liposukcja, czyli mechaniczne odsysanie 
tłuszczu specjalną kaniulą, lub lipoliza laserowa. 
Polega ona na selektywnym działaniu promienio-

wania laserowego na komórki 
tłuszczowe. Lekarz wykonuje 
niewielkie nacięcie w skórze  
i wprowadza światłowód o śred-
nicy ok. 0,3 mm do tkanki tłusz-
czowej. Następnie światło lasera 
rozbija błony komórek tłuszczo-
wych i doprowadza do uwolnie-
nia zawartych w nich trójglice-
rydów. W ten sposób komórki 
tłuszczowe zamieniane są  
w emulsję, która jest usuwana  
z organizmu na dwa sposoby: 
małe ilości tłuszczu są transpor-
towane do wątroby i wydalane 
przez organizm na drodze natu-
ralnych procesów metabolicz-
nych; większe ilości tłuszczu 
(dotyczy bardziej rozległych 
obszarów) są odsysane specjal-
nym urządzeniem. Podczas 
zabiegu ciepło lasera działa  
na tkanki podskórne i stymuluje 
do produkcji kolagenu i elastyny. 
Mimo iż laser głęboko penetruje 
skórę, nie uszkadza ani jej, ani 
naczyń krwionośnych. Dodat-
kowo obkurcza już istniejące 
włókna kolagenowe, co powo-
duje efekt napięcia skóry.  
Po zabiegu, który obejmował 
większe obszary ciała, stosuje się 
kostium uciskowy. Lekarz może 
także zalecić krótką kurację 
antybiotykową, w celu zminima-
lizowania ryzyka infekcji.

Wygładzi zmarszczki
Światłem lasera można stymulo-
wać skórę do intensywnej prze-
budowy. Poprawia się jej struk-
tura i gęstość. Zostaje 

pobudzona do produkcji nowego kolagenu. Pierw-
sze efekty są widoczne po tygodniu – to głównie 
wygładzenie, rozjaśnienie. Jednak potrzeba  
3–6 miesięcy, by zobaczyć pełny efekt pracy fibro-
blastów pobudzonych do wzmożonej produkcji 
kolagenu i elastyny. Tyle trwa cały proces przebu-
dowy, którego efektem jest gładsza skóra i lepiej 
zaznaczony owal twarzy.

blizny. Obecnie najczęściej stosuje się jednak 
lasery. Początkowo, kiedy blizna jest jeszcze czer-
wona lub różowa, wskazane jest zastosowanie 
lasera „naczyniowego” – zamyka on drobne 
naczynka w obrębie blizny, zmniejszając prze-
krwienie i minimalizując ryzyko powstania kelo-
idu. Następnie stosuje się lasery ablacyjne, np. 
CO2 lub erbowo-yagowy, by przebudować bliznę 
do niewidocznego śladu. Można też wykorzystać 
laser pikosekundowy. Dzięki 
skróceniu czasu trwania 
impulsu laserowego do piko- 
sekund skuteczność zabiegów 
jest wyższa o 60%, a czas 
rekonwalescencji o 70% krótszy 
w porównaniu z dotąd używa-
nymi laserami o takim prze-
znaczeniu. Rodzaj zabiegu  
na blizny wybiera dermatolog 
lub chirurg plastyczny po 
dokładnym obejrzeniu skóry. 

zamknie naczynka
Energia wykorzystywana  
w laserach barwnikowych jest 
pochłaniana przez hemoglo-
binę i przekształcana w energię 
termiczną, która niszczy ściany 
naczyń krwionośnych,  
co powoduje fotokoagulację.  
W efekcie rumień, popękane 
naczynka i teleangiektazje zni-
kają. I to od razu, jak  
za dotknięciem magicznej 
różdżki! Choć w przypadku 
bardzo nasilonych zmian 
trzeba zabieg powtórzyć (nie-
kiedy jest kilka w odstępie  
2-3 tygodni). Każde uszko-
dzone naczynko zostaje potem 
wchłonięte i usunięte przez 
organizm (zajmuje to średnio  
ok. 2 tygodni). Niestety, często 
zdarza się, że po 6–12 miesią-
cach w tej samej okolicy staje 
się widoczne inne rozszerzone 
naczynko. Z pomocą lasera 
można leczyć zmiany naczy-
niowe, także u dzieci.

usunie zbędne 
oWłosienie
Nowoczesne lasery pozwalają usunąć nawet jasne 
włosy z ciemnej karnacji, co było niemożliwe jesz-
cze kilka lat temu. Mało tego, zabiegi są mało bole-
sne i dla pełnego efektu potrzeba mniej powtórzeń 
niż kiedyś. Ale powtarzać trzeba, bo ta metoda 
działa tylko na włosy będące w fazie wzrostu,  
a każdorazowo to ok. 30% na danej powierzchni.

Peeling  
W gabinecie

Laserowe złuszczanie naskórka sprawdza 
się przy problemach z rozszerzonymi 

ujściami gruczołów łojowych u pacjentów 
leczących trądzik oraz u osób, które 

poddawały skórę niekorzystnemu działaniu 
promieniowania UV, dymu papierosowego. 
Przez ok. 2 dni po zabiegu skóra może być 

zaczerwieniona, lekko obrzęknięta,  
a przebarwienia ciemniejsze. Następnie 
dochodzi do złuszczania naskórka. Skórę 

należy wówczas chronić przed 
promieniowaniem UV kremem z wysokim 

filtrem SPF 50+. Efekty peelingu 
laserowego widoczne są już po pierwszym 
zabiegu, po zregenerowaniu się naskórka,  

a postępują jeszcze przez kilka tygodni. 
Specjalista może zaproponować nałożenie 
maski węglowej aktywowanej światłem 

lasera (zdj.). Drobinki węglowe 
absorbują energię laserową, dzięki 

czemu dochodzi do ich „mikroeksplozji” 
i w efekcie do złuszczenia i wygładzenia 
naskórka. Zabieg przeznaczony jest do 
skóry tłustej i trądzikowej. Oczyszcza, 
zmniejsza widoczność zaskórników.
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