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Στη σημερινή εποχή, οι εφαρμογές των συσκευών Laser αυξάνονται διαρκώς και το Laser αποτελεί 
ένα εξαιρετικό όπλο στα χέρια του κάθε δερματοχειρουργού, αρκεί να ξέρει να το χρησιμοποιεί σω-
στά. Τα μηχανήματα αυτά υπάρχουν εδώ και δεκαετίες αλλά σήμερα αυξάνονται διαρκώς οι τομείς 
στους οποίους μπορούν να εφαρμοστούν. Στην παρούσα εργασία, περιγράφονται η ιστορία και η 
εξέλιξη των συσκευών laser και των πολυχρωματικών πηγών ενέργειας (PCL), οι τύποι αλληλεπί-
δρασης μεταξύ ακτινών και ιστών-στόχων, η δομή ενός laser μακρού παλμού (long-pulse laser) και 
οι ενδείξεις επιλεκτικής και εκτεταμένης επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης. Επιπλέον, γίνεται αναφορά 
στα επιφανειακά μέσα ψύξης, στις αρχές λειτουργίας και στις εφαρμογές των laser και PCL στη χει-
ρουργική δέρματος. Αναλύονται οι προδιαγραφές των εργασιακών χώρων με laser-PCL, οι κανόνες 
ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται, η προκαθορισμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται 
στους χώρους αυτούς και η διαδικασία ελέγχου της εισόδου στον εργασιακό χώρο. Τέλος, γίνεται 
αναφορά στην εκπαίδευση και στο χρόνο εκμάθησης και εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας των 
φορέων υγείας, καθώς και στα συχνά λάθη που γίνονται στους χώρους εγκατάστασης laser-PCL και 
αφορούν την εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Λέξεις κλειδιά: Laser, πολυχρωματικές πηγές ενέργειας (PCL), αλληλεπίδραση ακτινών και ιστών-στόχων, 
επιλεκτική και εκτεταμένη επιλεκτική φωτοθερμόλυση, προδιαγραφές των εργασιακών χώρων με laser-
PCL, πρωτόκολλα ασφαλείας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στη σύγχρονη εποχή, ο κάθε δερματοχειρουργός έχει στη διάθεσή του 
ένα σημαντικό αριθμό μηχανημάτων, όπως τα laser και οι πολυχρωματικές 
πηγές ενέργειας. Κάνοντας μία αναδρομή στην ιστορία τους, βλέπουμε ότι 
τόσο τα laser όσο και οι πολυχρωματικές πηγές ενέργειας υπάρχουν εδώ 
και δεκαετίες. Αυτό που συμβαίνει ωστόσο, και αποτελούν σήμερα πόλο 
έλξης για τον επιστημονικό κόσμο, είναι ότι ο αριθμός των εφαρμογών 
τους έχει αυξηθεί σημαντικά. Σαν αποτέλεσμα, πολλές παθήσεις, που δεν 
είχαν θεραπεία ή που για τη θεραπεία τους απαιτούνταν φαρμακευτική 
ή/και χειρουργική αποκατάσταση, σήμερα να αντιμετωπίζονται με ένα 
γρήγορο, αναίμακτο και αποτελεσματικό τρόπο.

42ο ΣΕμΙνΑΡΙο τΗΣ ΕΛΛΗνΙκΗΣ ΕτΑΙΡΕΙΑΣ δΕΡμΑτοχΕΙΡουΡΓΙκΗΣ 
ΕφΑΡμοΓΕΣ Laser κΑΙ ΑΛΛΩν ΠΗΓΩν ΕνΕΡΓΕΙΑΣ ΣτΗ δΕΡμΑτοΛοΓΙΑ
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ΙΣτοΡΙΑ κΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

Αναλυτικά, παρατίθενται οι ημερομηνίες-ορόσημα στην 
εξέλιξη των lasers:
•  Το 1960: κατασκευάστηκε το laser ρουβινίου (ruby 

laser) από τον Thodore H. Maiman στις Η.Π.Α. (Hughes 
Aircraft Research Lab U.S.A.).

•  Το 1962: κατασκευάστηκε το laser αργού (argon laser) 
από τον William B. Bridges στις Η.Π.Α. (Hughes Aircraft 
Research Lab U.S.A.).

•  Το 1964: κατασκευάστηκε το laser διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2 laser) από τον Kumar Patel στις Η.Π.Α.

•  Το 1968: κατασκευάστηκε το Nd: YAG laser (neodym-
ium-doped yttrium aluminium garnet) από τον Leon 
Goldman στις Η.Π.Α.

•  Το 1969: κατασκευάστηκε το laser χρωστικής με λάμπα 
παλμικού φλας (Flash Pumped Dye Laser) από τον Horace 
Furumoto στις Η.Π.Α.

•  Το 1970: χρησιμοποιήθηκαν laser διόδου (diode 

laser).
•  Το 1976: χρησιμοποιήθηκε το πολυχρωματικό υπέ-

ρυθρο φως (polychromatic infrared light).
•  Το 1983: εφαρμόστηκε η θεωρεία της επιλεκτικής 

φωτοθερμόλυσης από τον Rox Anderson και τον John 
Parrish στο Παρίσι.

•  Το 2001: εφαρμόστηκε η εκτεταμένη θεωρεία της επι-
λεκτικής φωτοθερμόλυσης από τον Rox Anderson και 
τους συνεργάτες του.

τυΠοΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙδΡΑΣΗΣ ΑκτΙνΩν-ΣτοχΩν

Οι δύο τύποι αλληλεπίδρασης των ακτίνων-στόχων 
είναι:
1)  η επιλεκτική φωτοθερμόλυση (SP-Selective Photo-

thermolysis), όπως φαίνεται στην εικόνα 1 και
2)  η εκτεταμένη επιλεκτική φωτοθερμόλυση (ESP-

Extended Selective Photothermolysis), όπως φαίνεται 
στην εικόνα 2.

Εικόνα 1. Η επιλε-
κτική φωτοθερμό-
λυση (SR-Selective 
Photothermolysis).

Εικόνα 2. Η εκτεταμένη 
επιλεκτική φωτοθερμόλυ-
ση (ESP-Extended Selective 
Photothermolysis).

Εικόνα 3. Η εφαρμογή παγωμένου τζελ ως μέσου 
ψύξης.

Εικόνα 4. Η εφαρμογή παγωμένου νερού ως μέσου 
ψύξης.
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δομΗ ΕνοΣ Laser μΑκΡου ΠΑΛμου (LONG-
PULse Laser)

Ένα laser μακρού παλμού αποτελείται από:
1) έναν υπο-παλμό,
2) ένα διάστημα ενδιάμεσου υπο-παλμού ή ελαφρώς 
μεγαλύτερο σε διάρκεια από το χρόνο θερμικής χα-
λάρωσης της πηγής θερμότητας (αφορά στατικούς 
στόχους),
3) έναν υπο-παλμό,
4)  ένα διάστημα ενδιάμεσου υπο-παλμού ή ελαφρώς 

μεγαλύτερο σε διάρκεια από το χρόνο θερμικής 
χαλάρωσης της πηγής θερμότητας (αφορά δυνα-

μικούς στόχους) και
5) έναν υπο-παλμό.

ΕνδΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΛΕκτΙκΗΣ (sr) κΑΙ ΕκτΕτΑμΕνΗΣ 
ΕΠΙΛΕκτΙκΗΣ φΩτοΘΕΡμοΛυΣΗΣ

Όταν ο στόχος χαρακτηρίζεται από μία συγκεκριμένη 
ομάδα χρωμοφόρων και επιπλέον είναι μικρός και σταθε-
ρός, τότε η ιδανική επιλογή είναι η επιλεκτική φωτοθερ-
μόλυση (SP). Αντίθετα, όταν ο στόχος δε χαρακτηρίζεται 
από μία συγκεκριμένη ομάδα, είναι σχετικά μεγάλος και 
πολύπλοκος, τότε η επιλογή που ενδείκνυται είναι η 
εκτεταμένη επιλεκτική φωτοθερμόλυση (ESP).

Εικόνα 8. Οι τρεις τύποι αλληλεπίδρασης ιστών και 
laser.

Εικόνα 7. Η εφαρμογή σπρέι κρύου αζώτου ως μέσου 
ψύξης.

Εικόνα 5. Η εφαρμογή παγωμένων μεταλλικών πλακών 
(peltier) ως μέσου ψύξης.

Εικόνα 6. Η εφαρμογή παγωμένου αέρα ως μέσου 
ψύξης.
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ΕΠΙφΑνΕΙΑκΑ μΕΣΑ ΨυΞΗΣ

Τα μέσα ψύξης χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατη-
γορίες: σε αυτά που έρχονται σε επαφή με το δέρμα 
και σε αυτά που δεν έρχονται.

Τα μέσα ψύξης που έρχονται σε επαφή με το δέρμα 
είναι:
1)  το παγωμένο (3-4ο C) οπτικό διαφανές τζελ (εικόνα 

3), 
2)  το παγωμένο νερό οπτικά διαφανές (εικόνα 4) 

και
3)  οι παγωμένες (2-4ο C) μεταλλικές πλάκες (peltier-

εικόνα 5) και 
Τα μέσα ψύξης που δεν έρχονται σε επαφή με το 

δέρμα είναι:
α)  ο παγωμένος αέρας (εικόνα 6), 

β)  η εκπομπή κρύου αζώτου υπό μορφή σπρέι πριν 
την εφαρμογή του laser (εικόνα 7) και 

γ) το δυναμικό σπρέι υγρού αζώτου.

τυΠοΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙδΡΑΣΗΣ ΙΣτΩν κΑΙ Laser

Κατά την εφαρμογή του laser, οι ιστοί αλληλεπιδρούν 
με το laser. Τα lasers χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
I) τα αφαιρετικά ή χειρουργικά lasers, 
II) τα μη-αφαιρετικά lasers και
III) τα Q-Switched lasers.

Έτσι λοιπόν, ανάλογα με τον τύπο του laser που 
εφαρμόζεται, προκύπτουν και οι τρεις τύποι της αλλη-
λεπίδρασης ιστού και laser, όπως ακριβώς φαίνονται 
στην εικόνα 8.

Εικόνα 10. Μονοχρωματικό επαγγελματικό tattoo: Q-S 
1064 nm Tx.

Εικόνα 11. Εφαρμογή του laser για την αφαίρεση ηλιακών 
φακίδων: CALM: Q-S 532 nm LASER TX.

Εικόνα 12. Πολυχρωματικές πηγές ενέργειας πρώτης 
γενιάς (PCL sources-first generation).

Εικόνα 13. Πολυχρωματικές πηγές ενέργειας δεύτερης 
γενιάς (PCL sources-second generation).

Εικόνα 9. Πολλαπλές διαδοχικές εφαρμογές μονοχρω-
ματικών και πολυχρωματικών παλμών ποικίλων μηκών 
κύματος.
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ΕφΑΡμοΓΕΣ ΑφΑΙΡΕτΙκΩν Η χΕΙΡουΡΓΙκΩν 
Lasers

Το αφαιρετικό ή χειρουργικό laser μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί είτε για κοσμητικές επεμβάσεις, είτε για 
επανορθωτικές και τέλος θεραπευτικές επεμβάσεις 
στο δέρμα. Στην εικόνα 9, βλέπουμε τη βελτίωση 
στην εικόνα του προσώπου μετά από πολλαπλές 
διαδοχικές εφαρμογές μονοχρωματικών και πολυ-
χρωματικών παλμών ποικίλων μηκών κύματος. Το 
ίδιο αποτέλεσμα βλέπουμε και στις εικόνες 10 και 11, 
όπου το laser εφαρμόζεται για την αφαίρεση τατουάζ 
και των ηλιακών φακίδων αντίστοιχα.

ΠοΛυχΡΩμΑτΙκΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕνΕΡΓΕΙΑΣ (PCL)

Οι πολυχρωματικές πηγές ενέργειας (PCL) κατατάσσο-
νται σε τρεις γενιές, ανάλογα με τα συστατικά από τα οποία 
αποτελούνται. Έτσι, έχουμε τις πολυχρωματικές πηγές 
πρώτης γενιάς (εικόνα 12) που αποτελούνται από:
1) μία ανακλαστική επιφάνεια (reflective surface),
2) μία λάμπα (xenon flash-lamp 500-1200 nm),
3) ένα ψυκτικό μέσο (peltier cooling),
4) ένα οπτικό φίλτρο (optical filter) και
5) ένα παγωμένο τζελ.

Οι πολυχρωματικές πηγές ενέργειας δεύτερης γενιάς 
είναι ίδιες με αυτές της πρώτης γενιάς αλλά διαθέτουν 

Εικόνα 14. Πολυχρωματικές πηγές ενέργειας τρίτης 
γενιάς και ραδιοσυχνότητες (PCL sources-third genera-
tion & RF).

Εικόνα 15. Μη-χειρουργική κοσμητική αναδόμηση 
με πολυχρωματικές πηγές ενέργειας (non-ablative PCL 
cosmetic remodeling, predominantly type 1-moderately 
type 2).

Εικόνα 16. Ποικιλόδερμα του Civatte και φωτογήρανση 
(poichiloderma of Civatte & photoaging: PCL TX).

Εικόνα 17. Απολέπιση με φως-Ανάπλαση (photopeel-
rejuvenation, PCL+TCΑ-one session).

Εικόνα 18. Απολέπιση με φως και RF-ανάπλαση (pho-
topeel + RF-rejuvenation, PCL RF + TCΑ-one session).
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επιπλέον ένα φίλτρο παγωμένου νερού (chilled water 
filter cut-off 950 nm) στη θέση που στις πολυχρωμα-
τικές πηγές ενέργειας υπήρχε το ψυκτικό μέσο (peltier 
cooling-εικόνα 13).

Τέλος, οι πολυχρωματικές πηγές ενέργειας τρίτης γε-
νιάς είναι παρόμοιες με τις πηγές δεύτερης γενιάς μόνο 
που επιπλέον έχουν ραδιοσυχνότητες (RF-εικόνα 14).

ΠοΛυχΡΩμΑτΙκΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕνΕΡΓΕΙΑΣ ΕυΡΕοΣ 
φΑΣμΑτοΣ

Οι πολυχρωματικές συσκευές ευρέος φάσματος 

(BROAD BAND POLYCHROMATIC LIGHT SOURCES) είναι 
εξειδικευμένες τεχνολογικές συσκευές που παράγουν 
τη μέγιστη δυνατή ομοιόμορφη εκπομπή φωτός ευρέ-
ος φάσματος από λάμπες παλμικού φωτός από ξένιο 
(xenon flash lamps). Αν συνδυαστούν με περισσότερο 
αποτελεσματική ενεργειακή σταθερότητα, μέσω των 
λεπτών παλμών, δείχνουν καλύτερα και περισσότερο 
αξιόπιστα κλινικά αποτελέσματα.

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 1, όταν χρη-
σιμοποιηθεί φως ευρέος φάσματος (broad-band light 
spectrum) παίζει σημαντικό ρόλο και ο παλμός που θα 
χρησιμοποιηθεί. Αν ο παλμός είναι υψηλός (peak pulse), 

Διάγραμμα 1. Φαίνονται τα καλύτερα και περισσότερο 
αξιόπιστα κλινικά αποτελέσματα των πολυχρωματικών 
πηγών ενέργειας ευρέος φάσματος ανάλογα με τον τύπο 
του παλμού που θα χρησιμοποιηθεί.

Εικόνα 19. Το laser που χρησιμοποιείται στο μη-
χειρουργικό κλασματικό (fractional) surfacing (trade 
name: RELIANT-FRAXEL SR LASER, TX source: 1550nm 
ERBIUM-DOPED FIBER LASER).

Εικόνα 20. Το laser που χρησιμοποιείται στην αναγέν-
νηση δέρματος με plasma-kinetic (trade name: rytech-
PLASMAKINETIC CONTROLLED TISSUE THERMOLY-
SIS-BIOMODULATION, TX source: HIGH FREQUENCY 
ELECTRIC CURRENT).

Διάγραμμα 2. Χρόνοι εκμάθησης σε γιατρούς όσον αφορά 
τη στάνταρ διαδικασία ή την απλοποιημένη διαδικασία για 
την είσοδο σε χώρους εγκατάστασης laser-PCL.

MODULO CDO-A: TEMPI APPRENDIMENTO FUNZIONI OPERATIVE

PERSONALE MEDICO
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τότε, με την πάροδο του χρόνου, η δράση του φωτός 
εξασθενεί. Ενώ, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην περίπτωση 
του square pulse όπου η έκπτωση της δράσης του φωτός 
είναι πολύ μικρότερη. Έτσι, επιτυγχάνουμε καλύτερα 
κλινικά αποτελέσματα, ακόμα και με μία μόνο εφαρμογή 
του laser. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εφαρμογής 
φαίνονται στις εικόνες 15, 16, 17 και 18.

ΑΡχΕΣ ΛΕΙτουΡΓΙΑΣ κΑΙ οΙ ΕφΑΡμοΓΕΣ Lasers

Ακολούθως, αναλύονται οι αρχές λειτουργίας και οι 

εφαρμογές των διαφόρων τύπων lasers:
1) Μη-χειρουργικό fractional resurfacing
2)  Πλασματο-κινητική αναγέννηση δέρματος (plasma-

kinetic)
3)  Μικρο-αφαιρετικά χειρουργικά fractional lasers
4) ALA-PDT φωτοανανέωση
5) Χρήσεις φωτός
6) Συστήματα μονοπολικών ραδιοσυχνοτήτων
7) Συστήματα laser διπολικών ραδιοσυχνοτήτων

Το μη-χειρουργικό fractional resurfacing στηρίζεται 

Εικόνα 21. Μικρο-χειρουργικά κλασματικά lasers (trade 
name: FOTONA, WAVELIGHT, PALOMAR, DDD, LASER-
ING, LUMENIS, TX source: Er:YAG 2940 nm; Er:YSGG 
2790nm laser/CO2 10600 nm laser).

Εικόνα 22. Το laser που χρησιμοποιείται σε ALA-PDT 
φωτοανανέωση (trade name: DDD, DEKA, PALOMAR, 
SYNERON, LUMENIS, TX source: SHORT CONTACT 5-
ALA (30’-60’)-INTERMEDIATE CONTACT COMBINED 
WITH CW LIGHT SOURCES or PCL).

Εικόνα 23. Ο τρόπος που επιδρά το φως μέσω του 
υπερωσμωτικού χημικού παράγοντα και ποιοι είναι αυτοί 
οι παράγοντες.

Εικόνα 24. Συστήματα μονοπολικών ραδιοσυχνοτήτων 
(prototype trade name: THERMAGE-THERMA-COOL, 
TX source: RADIOFREQUENCY ELECTRIC CURRENT-
MONOPOLAR MODE).
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στην ελεγχόμενη (σε βάθος και ένταση) απόπτωση 
κωνοειδών θερμικών ζωνών. Ταυτόχρονα, διατηρού-
νται οι περιφερικοί ιστοί, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 
για την επούλωση χωρίς ουλές και τη σύσφιξη των 
ιστών που θα επακολουθήσουν. Οι συνιστώμενες 
κλινικές επιδράσεις αφορούν την εφαρμογή του στα 
ακόλουθα: στη σύσφιξη του δέρματος, στη βελτίωση 
των ουλών, στην απομάκρυνση του χλοάσματος 
και στις ραβδώσεις cutis distensae (Striae Distensae 
Cutis-εικόνα 19).

Η πλασματο-κινητική αναγέννηση δέρματος (plasma-
kinetic) στηρίζεται στο να ελέγχεται η επιφανειακή και 
η βαθιά απόπτωση ή βιολογική διέγερση του ιστού 
μέσα από την παραγωγή πλάσματος. Οι κλινικές 
οντότητες στις οποίες συνίσταται είναι: το επιδερμικό 
surfacing και η σύσφιξη του δέρματος (εικόνα 20).

Όσον αφορά τα μικρο-αφαιρετικά χειρουργικά 
κλασματικά lasers, η λειτουργία τους στηρίζεται στην 
ελεγχόμενη επιφανειακή απόπτωση και βιολογική 
διέγερση των ιστών μέσω φωτοθερμικής επίδρασης 

Εικόνα 25. Συστήματα laser διπολικών ραδιοσυχνο-
τήτων.

Εικόνα 26. Η κάτοψη ενός σωστά προστατευμένου και 
ασφαλούς χώρου laser.

Εικόνα 27. Προδι-
αγραφές εξωτερικού 
περιβάλλοντος.

Εικόνα 28. Εξει-
δικευμένος εξο-
πλισμός, όπως 
προστα τ ευ τ ι κά 
γυαλιά, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται 
στους  χώρους 
laser.
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πάνω τους. Χρησιμοποιείται κυρίως σε επιδερμική 
φωτοεξαίρεση και σύσφιξη δέρματος (εικόνα 21).

Στην ALA-PDT φωτοανανέωση, η λειτουργία των 
lasers στηρίζεται στην ελεγχόμενη επιφανειακή από-
πτωση ή βιολογική διέγερση των ιστών μέσω φωτο-
βιολογικών επιδράσεων. Χρησιμοποιείται κυρίως 
σε καθαρισμό της επιδερμίδας και σε σύσφιξη του 
δέρματος (εικόνα 22).

Σχετικά με τον οπτικό καθαρισμό, η αρχή στην 
οποία στηρίζεται αφορά τη χρησιμοποίηση υπε-
ρωσμωτικών χημικών παραγόντων, οι οποίοι όταν 
εφαρμοστούν τοπικά, μπορούν να αλληλεπιδράσουν 
θετικά με τη διαφορά που υπάρχει στον διαθλαστική 
δείκτη ανάμεσα στο νερό και στο κολλαγόνο. Αυτή 
η αλληλεπίδραση τα καθιστά λιγότερο δυνατά και 
κατά αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται και αυξάνεται 
η διείσδυση του φωτός, η οποία είναι εξίσου καλή 
με τις φωτοθερμικές ή φωτοβιολογικες επιδράσεις 
και συγχρόνως είναι πιθανόν να έχει και λιγότερες 
παρενέργειες (εικόνα 23).

Στα συστήματα μονοπολικών ραδιοσυχνοτήτων, 
η αρχή λειτουργίας τους αφορά την επιφανειακή 
αλλά και τη βαθύτερη ηλεκτροθερμική απόπτωση 
ή βιολογική διέγερση των ιστών. Αυτό επιτυγχάνεται 
μέσω μίας ομοιόμορφης κατανομής της ενέργειας 
κατά μήκος όλης της επιφάνειας του ηλεκτροδίου, το 
οποίο είναι υπεύθυνο για την ογκομετρική θέρμανση 
του ιστού. Συνίστανται κυρίως σε σύσφιξη δέρματος 

(εικόνα 24).
Τέλος, όσον αφορά τα συστήματα lasers διπολικών 

ραδιοσυχνοτήτων, η λειτουργία τους στηρίζεται στην 
ελεγχόμενη επιφανειακή αλλά και στη βαθύτερη 
ηλεκτρο-οπτική θερμική απόπτωση ή βιολογική δι-
έγερση των ιστών (ELOS technology: ELectro Optical 
Synsergy). Και αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούνται 
στη σύσφιξη του δέρματος (εικόνα 25).

Η ελεγχόμενη θέρμανση ενός ιστού είναι το κλειδί 
για τη βελτίωση της χαλαρότητας του δέρματος και 
επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των ακόλουθων 
τεχνικών:
α) συστήματα μονοπολικών ραδιοσυχνοτήτων,
β) συστήματα laser διπολικών ραδιοσυχνοτήτων,
γ)  laser υπερύθρων-συμβατικής ή κλασματικής τε-

χνολογίας,
δ)  υπέρυθρα φώτα-συμβατικής ή κλασματικής τε-

χνολογίας και
ε) συνδυασμό των παραπάνω τεχνολογιών.

ΕφΑΡμοΓΕΣ Laser κΑΙ PCL ΣτΗ 
χΕΙΡουΡΓΙκΗ δΕΡμΑτοΣ

Α) Μη διηθητικές

•  Φωτοπηξία (εξωτερική προσέγγιση)
•  Φωτοανανέωση (IR LASERS, PCL, PCL+RF)
•  Φωτοαποτρίχωση
•  Φωτο-βιορύθμιση (ακμή, λεύκη, ψωρίαση)

Διάγραμμα 3. Χρόνοι εκμάθησης σε νοσοκόμες όσον 
αφορά τη στάνταρ διαδικασία ή την απλοποιημένη διαδικα-
σία για την είσοδο σε χώρους εγκατάστασης laser-PCL.

Ε ι κ ό ν α  2 9 . 
Αυτό ματες συ-
ρόμενες πόρτες, 
ένας τρόπος για 
να διασφαλίζεται 
η ασφάλεια του 
χώρου.
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Β) Μικροδιηθητικές

•  Q-S υπερεκλεκτική φωτοαποδόμηση
•  Μη διηθητική λειτουργική αναδόμηση
•  Er:YAG/CO2 laser μικροδιηθητική φωτοεξαίρεση

Γ) Μακροδιηθητικές

•  CO2/Er:YAG laser deep resurfacing
•  Φωτοπηξία (εσωτερική προσέγγιση)

ΠΡοδΙΑΓΡΑφΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑκΩν χΩΡΩν μΕ Laser-
PCL

Ένα μοντέρνο δερματολογικό περιβάλλον πρέπει 
να παρέχει τον κατάλληλο χώρο για έναν αξιόλο-
γο αριθμό συσκευών υψηλής τεχνολογίας. Τέτοιες 
συσκευές είναι τα laser, οι πολυχρωματικές πηγές 
ενέργειας (PCL) και οι ραδιοσυχνότητες.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο περιβάλλον οφείλει να 
πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές. Όσον αφορά 
την εκτέλεση μη-διηθητικών ή μικροδιηθητικών ε-
φαρμογών, απαιτούνται απλές διαπιστευμένες ιατρι-
κές εγκαταστάσεις. Ενώ, όταν πρόκειται για χώρους 
όπου θα εκτελεστούν μακροδιηθητικές εφαρμογές, 
πρέπει να υπάρχει διαπίστευση για χειρουργικές 
εγκαταστάσεις.

ΑΣφΑΛΕΙΑ ΣτουΣ ΕΡΓΑΣΙΑκουΣ χΩΡουΣ μΕ 
Laser-PCL

Σε όλους τους εργασιακούς χώρους που διαθέτουν 
συσκευές lasers και PCL, το πιο σημαντικό ζήτημα είναι 

η διασφάλιση της ασφάλειας των εφαρμογών. Αυτή 
η ασφάλεια αφορά τέσσερις παράγοντες, οι οποίοι 
είναι οι ασθενείς, το προσωπικό που χειρίζεται τις 
συγκεκριμένες συσκευές, το εξωτερικό περιβάλλον 
και τέλος το εσωτερικό περιβάλλον (δηλαδή το χώρο 
όπου γίνονται οι συγκεκριμένες εφαρμογές).

Η ασφάλεια βασίζεται σε πρωτόκολλα τα οποία 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα ενεργά και τα παθη-
τικά. Τα ενεργά πρωτόκολλα ασφαλείας, όσον αφορά 
τους φορείς υγείας οφείλουν να κατανοούν τις οδηγίες, 
να μάθουν πώς να χειρίζονται τα μηχανήματα και να 
τηρούν αυστηρά τα πρωτόκολλα ασφαλείας του κά-
θε μηχανήματος. Από την πλευρά τους, οι ασθενείς 
οφείλουν να κατανοούν οδηγίες και να διατηρούν 
τα προστατευτικά μέσα στη θέση τους. Το εσωτερικό 
περιβάλλον πρέπει να αποτρέπει την είσοδο χωρίς 
προστασία ενώ το εξωτερικό περιβάλλον οφείλει να 
αποτρέπει την τυχαία διαφυγή φωτός εκτός των χώρων. 
Τα παθητικά πρωτόκολλα ασφαλείας, από την πλευρά 
των φορέων υγείας, απαιτούν αυτοί οι τελευταίοι να φο-
ρούν προστατευτικές μάσκες προσώπου και συγχρόνως 
να ελέγχουν την είσοδο στο χώρο του laser. Οι ασθενείς 
οφείλουν να προσέχουν τις προειδοποιητικές πινακίδες 
και τα σήματα με τα φώτα, να διακόπτουν την ηλεκτρική 
παροχή ρεύματος σε περίπτωση που ανοίξει η πόρτα ενώ 
δεν είναι εγκεκριμένη η είσοδος (δηλαδή η πόρτα πρέπει 
να έχει ένα σύστημα κλειδώματος), να φορούν πάντα τα 
κατάλληλα προστατευτικά μέσα στα μάτια, στο δέρμα και 
τα δόντια και τέλος να αποφεύγουν την εισπνοή αερίων 
και την ανάφλεξη. Το εσωτερικό περιβάλλον οφείλει να 
διατηρεί πάντα τα προστατευτικά ρούχα ασφαλή ενώ το 

Εικόνα 30. Μα-
γνητικό σύστημα 
κλειδώματος της 
πόρτας προκειμένου 
να είναι ασφαλής ο 
χώρος λειτουργίας 
του laser.

Εικόνα 31. Ο πίνακας ελέγ-
χου στο εσωτερικό ενός εργα-
σιακού χώρου laser-PCL.
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εξωτερικό να διαθέτει αδιαφανή γυαλιά στα παράθυρα 
και να ελέγχουν το κλείσιμο των παραθύρων. Στην εικόνα 
26, φαίνεται η κάτοψη ενός σωστά προστατευμένου και 
ασφαλούς χώρου laser.

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι πρέπει να υπάρχουν συγκε-
κριμένες οδηγίες όσον αφορά τον κάθε τομέα ασφάλειας. 
Για παράδειγμα, στο εξωτερικό περιβάλλον πρέπει οι 
χώροι όπου εφαρμόζονται τα laser να έχουν συγκεκριμέ-
νες προδιαγραφές (εικόνα 27). Επιπλέον, στους χώρους 
αυτούς πρέπει να υπάρχει και εξειδικευμένος εξοπλισμός, 
όπως τα γυαλιά που φαίνονται στην εικόνα 28. Η είσοδος 
στους χώρους αυτούς πρέπει να γίνεται με αυτόματες 

συρόμενες πόρτες (εικόνα 29) ή με μαγνητικό σύστημα 
κλειδώματος της πόρτας (εικόνα 30).

ΠΡοκΑΘοΡΙΣμΕνΗ δΙΑδΙκΑΣΙΑ Που ΠΡΕΠΕΙ 
νΑ ΑκοΛουΘΕΙτΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑκουΣ χΩΡουΣ μΕ 
Laser-PCL

1) Άνοιγμα της πόρτας (από το γιατρό)
2) Κλείδωμα της πόρτας από μέσα
3) Εξωτερική επιγραφή ότι το laser λειτουργεί
4) Εξαερισμός στο χώρο του laser
5)  Επιλογή του κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού 

και χρησιμοποίησή του
6)  Ενεργοποίηση των ειδικών κουρτινών προστασίας 

στα παράθυρα
7)  Ενεργοποίηση του εξοπλισμού laser-PCL
8)  Έλεγχος ότι χρησιμοποιούνται και έχουν φορεθεί τα 

κατάλληλα προστατευτικά μέσα
9)  Επιλογή των παραμέτρων στο laser-PCL και έλεγχός 

τους πριν την εκπομπή
10) Ανάβει η χειρουργική επιγραφή
11) Έναρξη θεραπείας
12)  Ολοκλήρωση θεραπείας (οι συσκευές lasers-PCL 

παραμένουν σε αναμονή)
13)  Απενεργοποίηση των συσκευών lasers και PCL
14)  Αφαίρεση και αποθήκευση του προστατευτικού 

εξοπλισμού
15) Σβήσιμο της χειρουργικής επιγραφής
16)  Απενεργοποίηση των ειδικών κουρτινών προστασίας 

στα παράθυρα
17)  Σβήσιμο της εξωτερικής επιγραφής ότι το laser βρί-

σκεται σε λειτουργία
18)  Απενεργοποίηση του κλειδώματος της πόρτας, που 

έγινε εσωτερικά

Διάγραμμα 5. Ο χρόνος προσαρμογής που χρειάζεται 
το προσωπικό που παρέχει τις ιατρικές υπηρεσίες στην 
ηλεκτρονικά απλοποιημένη μορφή εκμάθησης, προ-
κειμένου να ενεργοποιήσει κάποιους τυποποιημένους 
αυτοματισμούς στη συμπεριφορά του.

Διάγραμμα 4. Ο χρόνος προσαρμογής που χρειάζεται 
το προσωπικό που παρέχει τις ιατρικές υπηρεσίες στη 
στάνταρ διαδικασία εκμάθησης, προκειμένου να ενεργο-
ποιήσει κάποιους τυποποιημένους αυτοματισμούς στη 
συμπεριφορά του.

Εικόνα 32. Ανεύ-
ρεση και τοποθέ-
τηση του κατάλλη-
λου προστατευτι-
κού εξοπλισμού 
στον εξωτερικό 
χώρο.
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19) Άνοιγμα της πόρτας από το γιατρό
20)  Απενεργοποίηση του εξαερισμού στο χώρο του 

laser

δΙΑδΙκΑΣΙΑ ΕΛΕΓχου τΗΣ ΕΙΣοδου Στον 
ΕΡΓΑΣΙΑκο χΩΡο μΕ Laser-PCL

1)  Αίτημα για είσοδο στο χώρο από έξω προκειμένου 
να εγκριθεί

2)  Διαρκής ενημέρωση και γνώση του μήκους κύμα-
τος laser-PCL που χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή 
(εικόνα 31)

3)  Σωστή ανεύρεση του κατάλληλου προστατευτικού 
εξοπλισμού από έξω

4)  Τοποθέτηση του κατάλληλου προστατευτικού εξο-
πλισμού και επικοινωνία των δύο χώρων, εσωτερι-
κού-εξωτερικού (εικόνα 32)

5)  Διακοπή της διαδικασίας και οι συσκευές lasers-PCL 
παραμένουν σε αναμονή

6)  Ξεκλείδωμα της πόρτας από το εσωτερικό
7)  Άνοιγμα της πόρτας από το εσωτερικό
8)  Είσοδος των ατόμων, που έλαβαν άδεια, από το 

εξωτερικό στο εσωτερικό
9)  Κλείσιμο και κλείδωμα της πόρτας από το εσωτε-

ρικό
10)  Έλεγχος από τον χειριστή του laser-PCL ότι τα άτομα 

που εισήλθαν στο χώρο φορούν τον κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισμό σωστά

11)  Συνέχιση της διαδικασίας με laser-PCL.

ΕκΠΑΙδΕυΣΗ κΑΙ χΡονοΣ ΕκμΑΘΗΣΗΣ 
φοΡΕΩν υΓΕΙΑΣ

Από τα διαγράμματα 2 και 3, παρατηρούμε τους 
χρόνους εκμάθησης σε γιατρούς και νοσοκόμες, όσον 
αφορά τη στάνταρ διαδικασία ή την απλοποιημένη 
διαδικασία για την είσοδο σε χώρους εγκατάστασης 
laser-PCL. Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι γιατροί χρει-
άζονται πολύ περισσότερο, σχεδόν διπλάσιο χρόνο, 
για να μάθουν τη στάνταρ διαδικασία σε σχέση με την 
απλοποιημένη. Από την πλευρά τους, οι νοσοκόμες 
χρειάζονται περίπου τον ίδιο χρόνο, αν και λίγο λιγότερο 
χρειάζονται για την απλοποιημένη διαδικασία εκμάθη-
σης. Συγκριτικά μεταξύ τους, γιατροί και νοσοκόμες, 
έχουν περίπου την ίδια απόδοση.

Στα διαγράμματα 4 και 5, βλέπουμε το χρόνο προ-
σαρμογής που χρειάζεται το προσωπικό που παρέχει 
τις ιατρικές υπηρεσίες ανάλογα με τη μορφή της πα-
ρεχόμενης εκπαίδευσης, προκειμένου να ενεργοποι-

ήσει κάποιους τυποποιημένους αυτοματισμούς στη 
συμπεριφορά του. Οι τομείς στους οποίους γίνεται η 
εκπαίδευση αφορούν την ενεργοποίηση των συστημάτων 
ασφαλείας, την πρόσβαση σε αυτά τα συστήματα και 
την απενεργοποίησή τους. Γενικά, βλέπουμε ότι οι δύο 
διαδικασίες δεν έχουν ιδιαίτερα σημαντικές διαφορές 
μεταξύ τους. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι στη στάνταρ 
διαδικασία εκμάθησης, η πρόσβαση στα συστήματα 
ασφαλείας είναι αυτή που είναι περισσότερο χρονο-
βόρα, ενώ αντίστοιχα στην ηλεκτρονικά απλοποιημένη 
διαδικασία τον περισσότερο χρόνο καταλαμβάνει η 
ενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας.

ΣυχνΑ ΛΑΘΗ ΣτΗ ΣυμΠΕΡΙφοΡΑ Που 
ΑφοΡουν τΗν ΑΣφΑΛΕΙΑ ΣτουΣ χΩΡουΣ 
ΕΓκΑτΑΣτΑΣΗΣ Laser-PCL

Τα λάθη τα οποία παρατηρούνται στη συμπεριφορά 
του προσωπικού που παρέχει τις υπηρεσίες, γιατροί 
και νοσοκόμες, στους χώρους εγκατάστασης laser-
PCL χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, στα μικρά λάθη ή 
ήσσονος σημασίας, στα ενδιάμεσα και στα σημαντικά 
ή μείζονος σημασίας. Βέβαια, σημαντικό ρόλο στον 
εντοπισμό των συγκεκριμένων λαθών παίζει και το 
άτομο που παρατηρεί.

Στην πρώτη περίπτωση, όπου το άτομο που παρα-
τηρούσε ήταν ο χειριστής των συσκευών lasers-PCL, 
σημειώθηκαν τα ακόλουθα λάθη στη συμπεριφορά του 
προσωπικού. Στα μικρά λάθη εντάχθηκαν η διατήρηση 
των συσκευών lasers-PCL σε κατάσταση αναμονής και 
η καθυστερημένη ενεργοποίηση του εξαερισμού, με 
αποτέλεσμα την καθυστερημένη αναρρόφηση των 
αερίων που παράγονται από τις συσκευές. Στα ενδιά-
μεσα λάθη συμπεριλαμβάνονται το ότι ξεχάστηκε να 
χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας 
για τα μάτια πριν την έναρξη της χρησιμοποίησης των 
συσκευών, το ότι ξεχάστηκε να γίνει έλεγχος στην 
ασφάλεια του ασθενούς πριν από την έναρξη ή τη 
συνέχιση-μετά από διακοπή-της διαδικασίας, και το 
ότι ξεχάστηκε να κλειδωθεί εσωτερικά το σύστημα 
ασφαλείας. Στα σοβαρά ή μείζονος σημασίας λάθη 
περιλαμβάνονται το ότι ξεχάστηκε να τεθούν σε αναμονή 
οι συσκευές lasers-PCL προτού ξεκλειδωθεί ο χώρος, 
το ότι ξεχάστηκε να γίνει έλεγχος στο προσωπικό που 
μόλις μπήκε στο χώρο ότι έχει φορέσει τον κατάλληλο 
εξοπλισμό για την προστασία του και το ότι ανοίχτηκε 
η πόρτα ασφαλείας χωρίς να διακοπεί προσωρινά η 
λειτουργία των συσκευών.

Στη δεύτερη περίπτωση έγινε καταγραφή των λα-
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θών, κατηγοριοποιημένων και αυτών σε τρεις μορφές, 
αλλά αυτή τη φορά ο παρατηρητής ήταν το ιατρικό 
προσωπικό που εισερχόταν στο χώρο. Στα ήσσονος 
σημασίας λάθη καταγράφηκαν το αίτημα εισόδου στο 
χώρο το οποίο ήταν διαφορετικό από αυτό που ορίζει 
η στάνταρ διαδικασία που ακολουθείται, καθώς και η 
παρατεταμένη αναζήτηση των προστατευτικών γυαλιών 
για να εισέλθουν στο χώρο. Στα ενδιάμεσης σημασίας 
λάθη, αναφέρθηκε ότι ξεχάστηκε να γίνει έλεγχος στο 
προσωπικό που εισέρχεται στο χώρο ότι φορούν τα 
κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, ότι ξεχάστηκε να 
γίνει έλεγχος ότι κλειδώθηκε η πόρτα μετά την είσοδο 
στο χώρο και ότι η πόρτα παρέμεινε ανοικτή μετά την 
είσοδο. Τέλος, στα υψίστης σημασίας λάθη σημειώθη-
καν το άνοιγμα της πόρτας ασφαλείας χωρίς έγκριση 
μετά από αίτημα εισόδου από τον εξωτερικό χώρο, η 
είσοδος στο χώρο φορώντας προστατευτικά γυαλιά 
αλλά τοποθετημένα με το λάθος τρόπο και το άνοιγμα 
της πόρτας χωρίς έγκριση και χωρίς να υπάρχει αίτημα 
από τον εξωτερικό χώρο.

Επιπλέον, έγινε αξιολόγηση των λαθών στις τρεις 
αυτές κατηγορίες, τόσο των γιατρών όσο και των νο-
σοκόμων, ανάλογα αν ο τρόπος εκμάθησης ήταν ο 
προκαθορισμένος ή ο ηλεκτρονικά απλοποιημένος. 
Το εντυπωσιακό ήταν πως δεν παρατηρήθηκε κανένα 
λάθος στη συμπεριφορά τους σχετικά με τους κανόνες 
ασφαλείας, ούτε από τους γιατρούς ούτε από νοσοκόμες, 
όταν χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονικά απλοποιημένη 

μορφή εκμάθησης των κανόνων ασφαλείας στις χει-
ρουργικές μονάδες με lasers-PCL. 

Τέλος, αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε και από τους 
ίδιους τους ασθενείς, μέσω ερωτηματολογίου που 
συμπλήρωσαν, σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
των συσκευών lasers-PCL, την αντίληψη της ασφάλειας 
και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας μετά από 
επεμβάσεις σε απλοποιημένες χειρουργικές ή απλές 
εγκαταστάσεις lasers-PCL (πίνακας 1). Το ερωτηματο-
λόγιο δόθηκε σε 120 ασθενείς και ήταν όλοι 100% 
ικανοποιημένοι. 

ΣυμΠΕΡΑΣμΑτΑ

Η laser δερματολογία είναι αναμφισβήτητα μία πολυ-
άσχολη και ενεργή τεχνική, επαγγελματική και κλινική 
πτυχή της επιστήμης μας. Ωστόσο, έχει ακόμα ένα πολλά 
υποσχόμενο μέλλον. Η επιτυχία του βέβαια συνδέεται 
στενά με την επιλογή κατάλληλων συστημάτων από 
καλά εκπαιδευμένους γιατρούς. Και αυτό είναι το κλειδί 
για να θεραπεύσουμε αποτελεσματικά ένα μονίμως 
εξαπλούμενο εύρος δερματολογικών παθήσεων.

Η αγορά ενός συστήματος laser-PCL δε σημαίνει 
απαραίτητα ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και 
σωστά. Οι συσκευές lasers-PCL χρειάζονται κατάλληλο 
εργασιακό χώρο και σωστή εφαρμογή των απαιτούμενων 
διαδικασιών ασφαλείας. Επιπλέον, ένας εξοπλισμός υψη-
λής τεχνολογίας χρειάζεται και ένα ανάλογα οργανωμένο 
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Θα το εκτιμούσαμε αν αφιερώνατε ελάχιστα λεπτά από το χρόνο σας για να απαντήσετε σε κάποιες 
ερωτήσεις σχετικές με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από την ιατρική εγκατάσταση

Επίπεδο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ κατά τη διάρκεια 
παραμονής στη μονάδα νοσηλείας

  

Σχόλια:

Αίσθημα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατά τη διάρκεια παραμονής 
στη μονάδα νοσηλείας

  

Σχόλια: 

Επίπεδο ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ κατά τη διάρκεια παραμονής 
στη μονάδα νοσηλείας

  

Σχόλια: 

ΠΙνΑκΑΣ 1. ΕΡΩτΗμΑτοΛοΓΙο ΑΞΙοΛοΓΗΣΗΣ 
του ΕΠΙΠΕδου ΑΠοτΕΛΕΣμΑτΙκοτΗτΑΣ/ΑΣφΑΛΕΙΑΣ/ΠοΙοτΗτΑΣ Που δοΘΗκΕ ΣΕ 120 ΑΣΘΕνΕΙΣ.
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περιβάλλον εργασίας υψηλών προδιαγραφών, προκει-
μένου να χρησιμοποιηθεί σωστά και να αξιοποιηθούν 
στο μέγιστο οι δυνατότητές του. Τέλος, ο κατάλληλα και 
συγκεκριμένα διαμορφωμένος χώρος εργασίας βοηθά 
στο να μειωθούν δραστικά ο χρόνος εκπαίδευσης των 
φορέων υγείας που χειρίζονται τα μηχανήματα καθώς 
και λάθη που ενδεχομένως μπορεί να γίνουν και να 
είναι επικίνδυνα. Αλλά ταυτόχρονα, προωθεί και μία 
εξαιρετικά σημαντική αίσθηση αποτελεσματικότητας, 
ασφάλειας και ποιότητας στους ασθενείς.

sUMMarY

The applications of laser devices are currently in-
creasing and the use of laser is an excellent weapon 
in the hands of every dermatologic surgeon, as long 
as he knows how to use it properly. These devices 
exist for decades but today the areas where they 
can be implemented are increasing. In this work, the 
history and evolution of laser and PCL, the types of 
light-tissue interaction, the structure of a ‘’long-pulse’’ 
laser and the selective and extended selective pho-
tothermolysis are described. Furthermore, reference 
is made to epicutaneous cooling systems and to the 
principles and proposed clinical effects of laser and PCR 
on dermatologic surgery. The requirements of laser-

PCR working environment, the safety protocols and 
the procedure of access control are analyzed. Finally, 
references are made concerning the implementation 
time required for health care providers as well as to 
the common behavioral errors made in the laser-PCR 
treatment rooms.

Key words: Laser, PCL, light-tissue interaction, selective 
and extended selective photothermolysis, requirements 
of laser-PCR working environment, safety protocols.
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