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Εισαγωγή
Η χωρίς προηγούμενο ζήτηση για θεραπείες ανανέωσης 

του δέρματος έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πολλών τεχνι-
κών και τεχνολογιών που στοχεύουν στη θεραπεία βλαβών 
οι οποίες σχετίζονται με την ηλικία και τον ήλιο. Μπορεί 
κανείς να ισχυριστεί ότι η αυξανόμενη ζήτηση για λιγότερο 
επεμβατικές διαδικασίες, με σύντομο χρόνο ανάρρωσης ή 
ελάχιστης νοσηλείας, έχει προλειάνει το δρόμο για νέες μη 
επεμβατικές τεχνικές.

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπ’ όψιν, έχει αναπτυ-
χθεί μια δυναμικά ανερχόμενη αγορά γύρω από αισθητι-
κές εφαρμογές που απαιτούν υψηλή αποτελεσματικότητα 
και ασφάλεια με λίγο έως καθόλου χρόνο αποθεραπείας. 
Οι συμβατικές εφαρμογές ανάπλασης με laser (επεμβατι-
κά μήκη κύματος) επιφέρουν βλάβη επιδερμική σε σχέση 
με τα laser τα οποία επιφέρουν μόνο θερμική συσσώρευ-
ση (μη επεμβατικά μήκη κύματος). Η μη επεμβατική ανά-
πλαση δέρματος με laser στο κοντινό και μη υπέρυθρο εύ-
ρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος επηρεάζει τη δερμί-
δα επιλεκτικά μέσω 2 βασικών μηχανισμών:

1. μέσω του στόχου των χρωμοφόρων του δέρματος, 
και

2. μέσω της χρήσης υπέρυθρων μηκών κύματος όπου η 
απορρόφηση από το νερό είναι αρκετά χαμηλή, έτσι ώστε 
να επιτευχθεί η εν τω βάθει διείσδυση της δέσμης.

Τα περισσότερα laser σήμερα απαιτούν δυνατούς ψυκτι-
κούς μηχανισμούς. Όμως, εξαιτίας του σχετικά υψηλού βαθ-
μού απορρόφησης από το νερό, με αποτέλεσμα την περι-
ορισμένη διείσδυση, η εν τω βάθει υψηλή θέρμανση του 
δέρματος είναι μη εφικτή, έχοντας ως αποτέλεσμα την πε-
ριορισμένη αποτελεσματικότητα στα περισσότερα υπέρυ-
θρα μήκη κύματος.

Σήμερα, στην αγορά υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα laser, 
επεμβατικά και μη. Τα επεμβατικά laser μπορούν να χειρι-
στούν περιπτώσεις ευρέως φάσματος, με μεγάλο, όμως, 
κίνδυνο πολυπλοκότητας και χρόνο αποθεραπείας. Με τα 
laser CO2 και Εr: Yag, ένα μόνο πέρασμα παλμικής ενέργει-
ας είναι ικανό να εξαχνώσει λεπτό στρώμα δέρματος. Όταν 
η διαδικασία επούλωσης τελειώσει, το δέρμα είναι πιο λείο 
και σφριγηλό λόγω της συρρίκνωσης των ινών κολλαγόνου. 
Τα παραπάνω lasers έχουν θεωρηθεί ως “gold standard” 
για επεμβατική ανάπλαση δέρματος.

Τα μη επεμβατικά laser, από την άλλη, βελτιώνουν την 
εμφάνιση του δέρματος χωρίς επιδερμική βλάβη. Το laser 
Nd: Yag στα 1320 nm και το laser διοδικών ημιαγωγών στα 
1450 nm βελτιώνουν τις ρυτίδες μέσω ήπιας θερμικής διέ-
γερσης χωρίς να υπάρχει υψηλή απορρόφηση από το νερό 
(σε σύγκριση με τα επεμβατικά μήκη κύματος). Η απόδοση 
σχετίζεται με το χαμηλό βαθμό απορρόφησης από το νε-
ρό και την εν τω βάθει διείσδυση λόγω του μήκους κύμα-
τος. Παρόλο που έχουν σχεδιαστεί να βασίζονται στη μέ-
θοδο της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης, τα παλμικά laser 
στο υπέρυθρο εύρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος 
για μη επεμβατική ανάπλαση δέρματος, καταφέρνουν και 
επιφέρουν θερμική συσσώρευση στο δέρμα. Η θεραπευ-
τική αποτελεσματικότητα στηρίζεται στην επιλεκτική απορ-
ρόφηση του φωτός από τα χρωμοφόρα στοιχεία, στο μή-
κος κύματος, στην πυκνότητα ενέργειας και στη διάρκεια 
του παλμού. Η υψηλή ισχύς που απαιτείται, όμως, και το 
μεγάλο spot size των κεφαλών μπορεί να φέρουν ανεπι-
θύμητη θέρμανση ιστού.

Τα τεχνολογικά ιατρικά επιτεύγματα είναι πολλά. Όλοι, 
όμως, φυσικοί, ιατροί, ασθενείς, απαιτούν υψηλότερη απο-
τελεσματικότητα με λιγότερες συνεδρίες και χρόνο αποθε-
ραπείας. Μέχρι σήμερα, οι μη επεμβατικές τεχνικές (συμπε-
ριλαμβανομένης της τεχνολογίας I.P.L.), με σχεδόν μηδενι-
κό χρόνο αποθεραπείας, βρίσκονται πρώτες στη λίστα επι-
λογής των ιατρών για τη θεραπεία της φωτοανάπλασης. 
Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπ’ όψιν, μία συσκευή 
laser η οποία θα απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα επεμβα-
τικής θεραπείας και την ασφάλεια μιας μη επεμβατικής θα 
γινόταν αποδεκτή με ιδιαίτερη ικανοποίηση από την ιατρι-
κή κοινότητα.

Μέθοδος
Μία ελάχιστα επεμβατική τεχνολογία, αυτή της Fractional 

PhotoThermolysis (FPT) παρέχει σήμερα νέες δυνατότητες. Μία 
δέσμη laser επεμβατικού μήκους κύματος, μέσω κουκίδων 
(pixels), εστιάζεται, με αποτέλεσμα την υψηλή θέρμανση του 
ιστού. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας μικρο-θερμικές επεμ-
βατικές ζώνες δημιουργούνται, καθώς η παρακείμενη περιοχή 
παραμένει άθικτη και χρησιμοποιείται ως απόθεμα για γρήγορη 
επούλωση και επιθηλιοποίηση. Η θεραπευτική ιδιότητα της FPT 
βασίζεται στο βάθος και τη δυνατότητα διείσδυσης, στο σχήμα 
και το σχέδιο του αποτυπώματος της κουκίδας laser (PIXEL™), 
όπως επίσης και στον αριθμό των περασμάτων. Το σύστη-

μα laser Harmony 
(PIXEL™) στα 2940 
nm (Almalasers, 
Caesarea, Israel) 
γ ια επεμβατική 
fractional ανάπλα-
ση δέρματος, χρη-
σιμοποιεί τεχνο-
λογία μικρο-φα-
κών για να δημι-
ουργήσει ένα πλέγ-
μα πολλαπλών μι-
κρών επεμβατικών 
σημείων με πολλα-
πλά βάθη διείσδυ-
σης. Η διαδικασία εί-
ναι εύκολη και συνο-
δευτικά πρωτόκολλα 
μπορούν να εφαρ-
μοστούν (βλέπε laser 
360). Ο χρόνος απο-
θεραπείας είναι ελά-
χιστος και οι αντιδρά-
σεις ήπιες.

Η fractional τεχνο-
λογία PIXEL™ εκ-
πέμπει μικροδέσμες 
laser σε μήκος κύματος 2940 nm (Er: Yag), όπου ο βαθμός 
απορρόφησης από το νερό είναι ύψιστος (γρ. παράσταση 1). 
Δύο spot sizes, 7x7 και 9x9, με 49 και 81 pixel αντίστοιχα, πα-
ρέχουν αντίστοιχα μεγαλύτερη ή μικρότερη πυκνότητα ενέρ-
γειας ανά μικροδέσμη, ανάλογα με το στόχο θεραπείας.

Πρωτόκολλο θεραπείας
Το σύστημα HARMONY, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα 

αισθητικών εφαρμογών με πάνω από 8 διαφορετικές τεχνο-
λογίες laser και πάνω από 60 εγκρίσεις από το F.D.A., απο-
τελεί την ιδανική λύση για ολιστική προσέγγιση.

Η ανάπλαση δέρματος μέσω του προγράμματος laser 360 
αποτελεί ό,τι πιο νέο και αποτελεσματικό έχει να επιδείξει η 
ιατρική αισθητική σήμερα. Ένα νέο πρωτόκολλο θεραπεί-
ας, το laser 360, με 3 διαφορετικές τεχνολογίες laser σε μό-
νο 60 ημέρες και 7 συνεδρίες, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες 
της σύγχρονης ιατρικής αισθητικής.

Α. Ρυτίδες, ουλές ακμής (υφή δέρματος), μέλασμα με 
fractional Er: Yag.

Β. Μελαγχρωματικές και αγγειακές επιφανειακές βλάβες μέ-
σω της I.P.L. τεχνολογίας (AFT™).

Γ. Σύσφιξη δέρματος (Skin Tightening - ST) με τεχνολογία 
υπέρυθρης τεχνολογίας.

Η νέα ST (Skin Tightening) μέθοδος, η οποία προσαρμό-
ζεται στο σύστημα Harmony, αντιπροσωπεύει μια καινοτό-
μο προσέγγιση στον τομέα της μη επεμβατικής σύσφιξης του 
δέρματος.  Η τεχνολογία του υπέρυθρου φωτός (780-1000 
nm) επιτρέπει την εν τω βάθει διείσδυση της δέσμης (έως 2,5 
mm- γρ. παράσταση 3) και την αποτελεσματική δερμική θέρ-
μανση, χωρίς την ανάγκη επιθετικής ψύξης, εξαιτίας του «οπτι-
κού παραθύρου» (optical window 780-1.000 nm, γρ. παρά-
σταση 2) όπου ο βαθμός απορρόφησης από το νερό και από 
τη χρωστική της μελανίνης είναι χαμηλός.Από την άλλη, η 
τεχνολογία laser σε μήκη κύματος μεταξύ 1.100 –1.800 nm 
(όπου ο βαθμός απορρόφησης από το νερό είναι συγκριτι-
κά υψηλός) παρέχει δερμική θέρμανση με τρόπο έμμεσο -εν 
μέρει με απ’ ευθείας θέρμανση (επιδερμικά) και εν μέρει με 
επαγώγιμη μεταφορά της θερμότητας (υποδερμικά)- μια τε-
χνική που απαιτεί επιθετική επιδερμική ψύξη, περιορίζοντας 
τη διείσδυση γύρω στο 1 mm.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την επίτευξη των ιδανικών για 
τα σημερινά δεδομένα κλινικών αποτελεσμάτων, τα επεμ-
βατικά laser (Er: Yag, CO2) δε χρησιμοποιούνται για δερμική 
θέρμανση, μιας και το μεγαλύτερο μέρος της οπτικής ενέρ-
γειας απορροφάται έντονα από το υγρό στοιχείο της επιδερ-
μίδας (εξάχνωση).

Ανάπλαση δέρματος με Fractional laser Er:Yag
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Γραφική παράσταση 1. Μεταβολή του βαθμού απορρόφησης 
από το νερό στα διάφορα μήκη κύματος.

Γραφική παράσταση 2. Μεταβολή του βαθμού απορρόφησης των 
χρωνοφόρων στα διάφορα μήκη κύματος 100nm - 1200nm.

Γραφική παράσταση 3. Μεταβολή του βαθμού διείσδυσης της 
οπτικής δέσμης σε διάφορα μήκη κύματος.
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Εικόνα 1. Τεχνολογία Fractional 
Photothermolysis.

Εικόνες 2, 3. Αποτέλεσμα της χρήσης 
fractional τεχνολογίας PIXEL™.


