
Φυσική των Laser - Βασικές έννοιες

Η σχέση της σκέδασης (Scattering) δέσμης laser με  
• την θερμότητα (Q Ωφέλιμη) στον ιστό στόχο 
• την θερμότητα (Q Διαχεόμενη) 

στον περιβάλλοντα ιστό  
• το βάθος διείσδυσης της δέσμης laser        

H μείωση του μήκους κύματος (nm) δέσμης laser, διερχόμενης διαμέσου της 
επιδερμίδας εντός του δέρματος, έχει σαν αποτέλεσμα:
– την μείωση της θερμότητας (Q ΩΦ) στον ιστό στόχο

(ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)
– την αύξηση της θερμότητας (Q Δ) στον περιβάλλοντα ιστό                               

(ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)
– την μείωση του βάθους διείσδυσης

(ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)
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Η διάρκεια παλμού πρέπει να είναι αφενός μεν αρκετά μικρή, ώστε 
η θερμότητα να περιορίζεται στον ιστό στόχο χωρίς να προκαλείται 
υπερβολική θερμότητα στον περιβάλλοντα ιστό 
(Άρα: διάρκεια παλμού < TRT ιστού στόχου)
και αφετέρου δε αρκετά μεγάλη, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η συσσώρευση 
θερμότητας στην επιδερμίδα 
(Άρα: διάρκεια παλμού > TRT επιδερμίδας) :

TRT επιδερμίδας < διάρκεια παλμού < TRT ιστού στόχου

Για την αποτρίχωση: Οι κατάλληλες τιμές της διάρκεια παλμού ώστε             
αφενός μεν να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης δερματικής βλάβης 
από την υπερθέρμανση της επιδερμίδας και αφετέρου δε να μεγιστοποιηθεί 
η αποτελεσματικότητα, ικανοποιούν συνήθως την ακόλουθη διπλή 
ανισότητα:  

10 msec < διάρκεια παλμού < 30 msec

(TRT επιδερμίδας ≈ 3 – 10 msec, TRT τριχοθυλάκων ≈ 40 – 100 msec)

Α Π Ο  Τ Η  Β Ι Β λ Ι Ο Θ Η Κ Η  Τ Ω Ν  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν

1. Ο συντελεστής απορρόφησης συναρτήσει του μήκους κύματος 2. Η απορρόφηση συναρτήσει του μήκους κύματος

3. Η σκέδαση (Scattering) συναρτήσει του μήκους κύματος

Η μείωση του μήκους κύματος συνεπάγεται:                                                     
• την αύξηση της σκέδασης
• την μείωση του βάθους διείσδυσης της δέσμης

Συνεπώς: Οι δέσμες laser Ruby, Alexandrite, Diode 
εμφανίζουν αντίστοιχα περίπου 3.0, 2.5, 2.0 φορές υψηλότερη σκέδαση, με ανάλογη 
μείωση του βάθους διείσδυσης, συγκρινόμενες με τη δέσμη laser Nd:YAG.

5. Χρόνος θερμικής ανάπαυσης (TRT) του ιστού

Είναι ο χρόνος ο οποίος απαιτείται ώστε ο ιστός να μειώσει 

κατά το ήμισυ την θερμοκρασία

(άρα και να αποβάλει το 50% της θερμότητας)                                           

την οποία απέκτησε αμέσως μετά την έκθεσή του στο φως laser

• Ο TRT είναι ανάλογος της μάζας του ιστού             

 (m1 > m2 Δ TRT1 > TRT2)

TRT της δομής των τριχοθυλάκων ≈ 40-100 msec

TRT της επιδερμίδας ≈ 3 -10 msec

TRT λεπτού επιπολής αγγείου, διαμέτρου 100 μm (0.1mm) ≈ 5 msec

TRT μικροαγγειακής δομής, διαμέτρου 50 μm (0.05mm) ≈ 1 msec

6.  Η συσχέτιση της διάρκειας παλμούμε τον TRT της επιδερμίδας 
και του ιστού στόχου

4.
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11.  Η σχέση της Διάρκειας Παλμού laser με την πρόκληση 
θερμότητας στον ιστό στόχο και στην επιδερμίδα

8. Ισχύς ανά παλμό φωτός laser®  Watt

Ενεργειακή πυκνότητα (Fluence) ® Joule/cm2

Είναι η ενέργεια (Joule) του παλμού φωτός laser που εκπέμπεται ανά επιφάνεια 
ενός cm2 (1 cm2) κάθετης τομής της δέσμης laser

Ενέργεια ανά παλμό φωτός laser ® Joule/παλμό

Είναι η συνολική ενέργεια που εκπέμπεται με έναν παλμό φωτός laser

Πώς υπολογίζεται η ενέργεια ανά παλμό από την ενεργειακή πυκνότητα

Εάν πολλαπλασιαστεί η ενεργειακή πυκνότητα (Joule/cm2) 
με το εμβαδόν (cm2) της επιφάνειας του spot της δέσμης laser 
προκύπτει η ενέργεια ανά παλμό.

Παράδειγμα:
 
Έστω ενεργειακή πυκνότητα: 60 Joule/cm2 
Έστω διάμετρος του spot δέσμης laser: 10 mm (1 cm). Άρα η ακτίνα (R): 0,5 cm
Το εμβαδόν του spot θα είναι: π • R2 = 3,14 • (0,5 cm)2 = 0,785 cm2

H ενέργεια ανά παλμό θα είναι: (60 Joule/cm2) • (0,785 cm2) = 47,1 Joule

Είναι η συνολική ισχύς που μεταφέρεται με ένα παλμό φωτός laser

Παράδειγμα:
 
Έστω ενεργειακή πυκνότητα: 60 Joule/cm2

Έστω διάμετρος του spot δέσμης laser: 10 mm (1 cm). Άρα η 

ακτίνα (R) = 0,5 cm

Έστω Διάρκεια παλμού: 10 msec (0,01 sec)

Το εμβαδόν του spot θα είναι  π • (R)2 = 3,14 • (0,5)2 = 0,785 cm2

Η ενέργεια ανά παλμό θα είναι (60 Joule/cm2) • (0,785 cm2) = 47,1 Joule 

Η ισχύς ανά παλμό θα είναι 47,1 Joule/0,01 sec = 4.710 Watt

Ισχύς (Watt)  = 
Ενέργεια ανά παλμό (Joule)

Διάρκεια παλμού (sec)

IDΠροσφορά της Dermanet - Hellas  •  Ιατρικά Mηχανήματα  •  Τηλ. 210 6776132   -   Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος των συστημάτων Laser της Cutera - U.S.A.

9.  Η σχέση της Διάρκειας Παλμού laser με την τοπική πρόκληση 
θερμότητας στον ιστό

10.  Η σχέση της Διάρκειας Παλμού laser με την τοπική πρόκληση 
θερμότητας στον ιστό

7.

12.  Η σχέση της Eνεργειακής Πυκνότητας J/cm2 με την τοπική 
πρόκληση θερμότητας στον ιστό




