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Η επεμβατική κλασματική τεχνολογία έχει γί-
νει η απαραίτητη επιλογή των γιατρών που επι-
θυμούν να προσφέρουν αποτελεσματική ανά-
πλαση δέρματος. Από τότε που η εταιρεία Alma 
Lasers (Buffalo Grove, III) εισήγαγε στην αγορά 
το πρώτο σύστημα επεμβατικής κλασματικής τε-

χνολογίας, αρκετές άλλες εταιρείες έχουν έρθει στο προσκήνιο. Η δε οικονομική 
κρίση αύξησε την εστίαση σε ανταγωνιστικούς παράγοντες, όπως τεχνική υποστή-
ριξη και κόστος αναλώσιμων. «Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα υπήρξαν 
ανέκαθεν τα πλέον σημαίνοντα κριτήρια στην επιλογή ενός συστήματος», λέει ο 
Bruce Katz, M.D., επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου 
Δερματολογίας και Λέιζερ Juva (New York, N.Y.). «Συνήθως 
οι οικονομικοί παράγοντες είναι δευτερεύοντες, αλλά στις μέ-
ρες μας αυτό το διάκενο τελικά φαίνεται μικρότερο από ό,τι 
ήταν κάποτε».

Στο ολοένα και πιο έντονο παιχνίδι του ανταγωνισμού στον 
τομέα της κλασματικής τεχνολογίας, το PIXEL™ της Alma Lasers 
υπόσχεται στους ιατρούς πολλά περισσότερα από ασφάλεια, 
ελάχιστο χρόνο αποθεραπείας και θεαματικά αποτελέσματα. 
Το PIXEL™ προσφέρει βιώσιμες οικονομικά επιλογές, οι οποίες 
επιτρέπουν σε κάθε επαγγελματία της αισθητικής ιατρικής να 
εισαχθεί με αξιοπιστία στην αρένα της επεμβατικής κλασματι-
κής τεχνολογίας παρά τους χαλεπούς οικονομικούς καιρούς. 
Επιπρόσθετα, η Alma Lasers προσφέρει υψηλές υπηρεσίες 
μάρκετινγκ και τεχνικής υποστήριξης, προκειμένου να βοηθήσει τους επαγγελμα-
τίες ιατρούς του χώρου να προσεγγίζουν μελλοντικούς πελάτες και να διατηρούν 
τα μηχανήματά τους σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

Σύμφωνα με τον Edward Zimmerman, M.D., 
πλαστικό xειρουργό με δραστηριότητα στον ιδι-
ωτικό τομέα του Las Vegas (Nev.), το PIXEL™ της 
Alma Lasers ήταν από τις πρώτες συσκευές στην 
αγορά που εφάρμοσε την κλασματική τεχνολο-
γία των μικροσκοπικών θερμικών βλαβών με 

ένα επεμβατικό λέιζερ, ως επιπρόσθετη κεφαλή στην πλατφόρμα του μηχανήμα-
τος Harmony®.

Ο ίδιος μας λέει ότι «το μήκος κύματος στα 2940nm έχει τον υψηλότερο βαθ-
μό απορρόφησης από το νερό. Ένα μεγάλο μέρος των ιατρών αισθητικής ιατρικής 
πιστεύει ότι πραγματικά ουσιαστική δερματική ανάπλαση και σύσφιξη δεν μπορεί 
να επέλθει χωρίς έστω ένα μερικό βαθμό επεμβατικότητας, άσχετα με την ενέρ-
γεια ή το μήκος κύματος». «Το Erbium γενικά θεωρείται πιο ασφαλές και με λιγό-
τερο χρόνο αποθεραπείας από ότι το CO2. Σου δίνει τη δυνατότητα να αλλάξεις το 
μήκος του παλμού, προκειμένου να διοχετεύσεις περισσότερη (μεγαλύτερος παλ-
μός) ή λιγότερη (μικρότερος παλμός) θερμότητα, καθώς και τη δυνατότητα για επι-
τόπιο έλεγχο, προσαρμόζοντας έτσι τη θεραπεία στις απαιτήσεις του κάθε ασθενή. 
Επομένως, με αυτόν τον τρόπο μπορώ να κάνω θεραπείες ασχέτως με το χρώμα 
δέρματος του ασθενή. Διεξάγω επιτόπιους ελέγχους, χρησιμοποιώντας μία κλίμα-
κα διαφόρων παραμέτρων και μετά από λίγες εβδομάδες επιλέγω τις ρυθμίσεις με 
τα πιο ασφαλή και ικανοποιητικά αποτελέσματα. Έπειτα θεραπεύω την υφή, τον 
τόνο και την επιφανειακή μελαγχρωματική βλάβη του δέρματος, του προσώπου, 
του λαιμού, του στήθους, του ντεκολτέ και του πίσω μέρους των χεριών – κυριο-
λεκτικά δηλαδή από άκρη σε άκρη».

Τροποποιώντας απλές παραμέτρους, η θεραπεία PIXEL™ μπορεί με ευκολία να 

προσαρμοστεί στους περιορισμούς του χρόνου αποθεραπείας 
που έχει ο κάθε ασθενής ξεχωριστά. Και αυτό είναι ένα τερά-
στιο πλεονέκτημα σύμφωνα με τον Dr. Katz. «Μπορούμε να 
κάνουμε είτε μία μόνο θεραπεία είτε πολλαπλές και με μεγά-
λες ενέργειες, όπου σίγουρα θα έχουμε καλύτερα αποτελέ-
σματα, έχοντας, όμως κατά νου ότι σε αυτή την περίπτωση 
ο χρόνος αποθεραπείας θα είναι μεγαλύτερος. Στις περιπτώ-
σεις δε, όπου υπάρχει περιθώριο λίγων μόνο ημερών απο-
θεραπείας, μπορούμε να κάνουμε τέσσερις με έξι θεραπεί-
ες, με χαμηλότερες όμως ενέργειες. Επιπλέον, με το PIXEL™ 
τόσο η διαδικασία της εκπαίδευσης όσο και η ίδια η θερα-
πεία είναι πολύ εύκολη, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα λά-
θους», μας λέει ο Dr. Katz.

Στο PIXEL™ υπάρχουν 2 tips ίδιων δι-
αμέτρων (11mm), που διοχετεύουν δύο 
κλασματικές δέσμες, εκ των οποίων η μία 
είναι 7x7 (49 pixels – μεγαλύτερη εξάχνω-
ση/μικρότερη θερμική βλάβη) και η άλ-
λη 9x9 (81 pixels, μικρότερη εξάχνωση/

μεγαλύτερη θερμική βλάβη). Το Er:YAG Pixel με την πλατφόρμα του συστήμα-
τος Harmony® συνδυάζει προσαρμόσιμο μήκος κύματος (σύντομη, μέτρια και μα-
κρά διάρκεια παλμού) και βαθμό ενέργειας (από 300mJ/pixel έως 2.500mJ/pixel). 
«Χρησιμοποιώ το Er:YAG Pixel για λιγότερο επεμβατικές θεραπείες σε ασθενείς 
που θέλουν μικρό ή καθόλου χρόνο αποθεραπείας, όπως για παράδειγμα σε πε-
ριπτώσεις ουλών, ρυτίδων και αρκετά επιφανειακής δυσχρωμίας του δέρματος». 
«Η θεραπεία είναι σχεδόν ανώδυνη», λέει ο Eduardo Weiss, M.D., διευθυντής στο 
Hollywood Dermatology and Cosmetic Surgery Specialists (Hollywood, Florida). 
«Επίσης, μου αρέσει πολύ ως θεραπεία για τις λεπτές γραμμές γύρω από τα μά-
τια, καθώς και σε περιπτώσεις μελαγχρωματικών βλαβών και ήπιας δερματικής 
βλάβης από τον ήλιο».

«Το λέιζερ HarmonyXL Er:YAG Pixel φτάνει σε πολύ μικρό βάθος –περί τα 70 έως 
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150 μικρά του μέτρου– οπότε μπορείτε να εφαρ-
μόσετε μια μικρή μόνο ποσότητα τοπικής αναισθη-
σίας και μόνο στην περίπτωση που το θεωρείτε 
αναγκαίο για 20 μόλις λεπτά αντί για μία ολόκλη-
ρη ώρα», εξηγεί ο Peter Rullan, M.D., επιστημονι-
κός διευθυντής του Dermatology Institute (Chula 

Vista, California). «Μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα ακόμη και με ένα μό-
νο πέρασμα. Για παράδειγμα, ένας ασθενής με ήπιες ουλές ακμής μπορεί να θερα-
πευθεί με το Er:YAG Pixel ακόμα και όταν παράλληλα βρίσκεται σε θεραπεία με το 
Accutane της εταιρείας Hoffman-LaRoche (Nutley, N.J.). Η συγκεκριμένη πράξη δε, 
σε παρόμοιες περιπτώσεις που αναλαμβάνω εγώ, έχει αναπληρώσει τη θεραπεία με 
χημικά επιφανειακά peeling».

Ο Gregory S. Keller, M.D., πλαστικός χειρουργός, που εξειδικεύεται σε επεμβάσεις 
προσώπου στο Los Angeles, California χρησιμοποιεί, επίσης, το Er:YAG Pixel για ήπιες 
περιπτώσεις δερματικής ανάπλασης.

Επίσης, οι χρήστες των συστημάτων της Alma Lasers μπορούν να προωθήσουν τη 
θεραπεία Laser 360. Πρόκειται για ένα πακέτο πολλαπλών θεραπειών γενικότερης 
ανάπλασης προσώπου, κατά την οποία χρησιμοποιείται ποικιλία τεχνολογιών φω-
τός και λέιζερ. Παρόλο που κάποιοι γιατροί προτιμούν να εφαρμόζουν τις θεραπείες 
με μία εβδομάδα διαφορά τη μία από την άλλη, πολλοί επιλέγουν να ολοκληρώ-
νουν όλες τις αλληλοσυμπληρούμενες θεραπείες την ίδια ημέρα, το οποίο και είναι 
απόλυτα ασφαλές. «Επίσης, μπορεί να συνδυαστεί η τεχνολογία AFT™ (Advanced 
Florescence Technology) με την κλασματική τεχνολογία PIXEL™ και να προστεθεί η 
θεραπεία σύσφιγξης ST (Νear InfraRed) ή η θεραπεία ραδιοσυχνοτήτων RF του συ-
στήματος AccentXL για την αντιμετώπιση των μελαγχρωματικών και αγγειακών βλα-
βών, καθώς και για προβλήματα δερματικής υφής και χαλάρωσης» σημειώνει ο Dr. 
Keller. «Και πραγματικά στις περιπτώσεις όπου οι ασθενείς λαμβάνουν ολοκληρω-
τικά το εν λόγω πακέτο θεραπειών, τα αποτελέσματα είναι κάτι παραπάνω από κα-
ταπληκτικά». Παρομοίως, ο Dr. Keller συνδυάζει το Pixel™ με το σύστημα AccentXL, 
προκειμένου να προσφέρει μη επεμβατική δερματική σύσφιγξη ως εναλλακτική σε 
ασθενείς που απεχθάνονται το νυστέρι και δε δέχονται να προβούν σε χειρουργικό 
λίφτινγκ προσώπου.

Και ο Dr. Weiss προσφέρει τη συνδυαστική θεραπεία Laser 360 και μας λέει: «πολύ 
συχνά διαχειρίζομαι περιπτώσεις ασθενών κάνοντας ένα πέρασμα με την κεφαλή AFT 
540 του συστήματος HarmonyXL για τις σκούρες κηλίδες, συνδυάζοντας στη συνέχεια 
ένα ή δύο περάσματα με την κεφαλή Erbium Pixel, προκειμένου να ενισχύσω το γενι-
κότερο αποτέλεσμα της θεραπείας. Θα επαναλάβω δε την ίδια διαδικασία μετά από 
τέσσερις με έξι εβδομάδες, εάν κρίνω ότι χρειάζεται. Για ασθενείς με τηλεαγγειεκτασί-
ες, μπορεί να χρησιμοποιήσω την κεφαλή AFT 515 ή 570 αντί για την 540. Διαθέτω, 
ακόμα, την κεφαλή 1064 Nd:YAG μακρού παλμού, που ανήκει και αυτή στη γκάμα 
των 16 διαφορετικών κεφαλών, που διαθέτει η πλατφόρμα Harmony®».

Το Pixel™ έχει κερδίσει τον παγκόσμιο σεβασμό γιατρών και ασθενών για την κύ-
ρια εφαρμογή του, τη δερματική ανάπλαση και ο Dr. Weiss τελειώνει, λέγοντας: «ο 
βαθμός ικανοποίησης των ασθενών είναι συνολικά παραπάνω από 95%. Το δε πε-
λατολόγιό μου έχει αυξηθεί σημαντικά εξαιτίας της θεραπείας Pixel™, που οι ίδιοι οι 
ασθενείς μου διαδίδουν».

Peter Rullan, M.D., 
Medical Director, 
Dermatology 
Institute, Chula 
Vista, CA.
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