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Starzenie się okolicy oka przychodzi 
w okamgnieniu. Dzięki laserowi AcuPulse 
możemy odsunąć w czasie blefaroplastykę 
oraz wygładzić kurze łapki.
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Komu poleca pan ten zabieg?  
Zabieg sprawdza się u osób z ptozą, czyli opadaniem powieki 
drugiego stopnia. To taka sytuacja, w której skóra powieki jest 
pomarszczona, fałd skóry przekracza milimetr, ale jeszcze nie 
opiera się na rzęsach.
Lasery frakcyjne to złoty standard w medycynie estetycz-
nej. Czym różni się AcuPulse od innych laserów CO2?
To pierwsze urządzenie, w którym lekarz może samodziel-
nie ustawić niezależnie zarówno parametry ablacji, jak i ko-
agulacji impulsu. Laser w zależności od rodzaju problemu 
ustawiony jest bardziej na ablację – delikatne odparowanie 
tkanek – lub na koagulację, czyli przegrzanie skóry. Gdy 
pracujemy na bliznach, możemy ustawić obydwa parametry 
na wartościach maksymalnych. Przy cienkiej skórze po-
wiek wybieramy niską wartość parametru ablacji. Dzięki 
temu zabieg jest dostosowany do potrzeb skóry pacjenta. 
Obydwa efekty działania wiązki – wyjątkowo w tym lase-
rze CO2 – uzyskujemy w tym samym czasie. Pozwala to na 
precyzyjne opracowanie tkanek i uzyskanie bardziej prze-
widywanego efektu oraz skrócenie czasu rekonwalescencji.  
Jak wygląda sam zabieg?
Pielęgniarka znieczula zdezynfekowaną uprzednio górną 
okolicę oczu maścią znieczulającą, a po 30 minutach lekarz 
przystępuje do opracowania obszaru zabiegowego laserem. 
Najczęściej wykonuje się jedno przejście, by stopień uszko-
dzenia skóry nie był zbyt duży, bo nie przenosi się to na efekt 
zabiegu, a wydłuża znacząco okres rekonwalescencji. Po 
zabiegu naświetlamy skórę lampą LED w celu wzmocnienia 
efektu oraz skrócenia czasu gojenia. Pojedynczy impuls lasera, 
przenikając w głąb skóry, mocno ją przegrzewa i wytwarza 
płytką ablację widoczną na powiece w postaci mikrodziurek. 
Wystymulowane w ten sposób procesy naprawcze odbywają 
się na dwóch poziomach naraz – na powierzchni naskórka 
i w głębi skóry. 
A co z dolną powieką?
AcuPulse możemy zastosować także na dolną powiekę, by ujędr-
nić skórę i wygładzić kurze łapki. Zabieg stosuje się też w obszarze 
nad górną wargą i na podbródku. Niektórzy pacjenci, szczegól-
nie ci z głębszymi zmarszczkami i rozległymi uszkodzeniami 
słonecznymi, decydują się na leczenie całej twarzy.   ●

S emiblefaro to nazwa nowego zabiegu na 
powieki. Na czym polega ta procedura?   
Zabieg wykorzystuje nowy typ lasera CO2, laser Acu-

Pulse firmy LUMENIS, i polega na dwupoziomowym opra-
cowaniu wiotczejącej skóry górnych powiek. To de facto 
przełomowa, zaraz po pikosekundowej, metoda opracowania 
obszaru powiek laserem. Po raz pierwszy mamy bowiem do 
czynienia z sytuacją, w której jednoczesne „podgrzanie” skóry 
na powierzchni koreluje z kontrolowanym uszkodzeniem ter-
micznym wygenerowanym w głębokich jej partiach, i do tego 
w tym samym impulsie. Skóra pod wpływem wyemitowanej 
przez laser energii naturalnie się przebudowuje i w efekcie od 
kilku do kilkunastu tygodni po zabiegu ujędrnia oraz lekko 
unosi górną powiekę. Zabieg ten wyraźnie, a przy tym bardzo 
naturalnie otwiera oko.


