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Οι χειριστές του διοδικού laser Soprano XL 
της εταιρείας Alma Lasers (Ft. Lauderdale, 
Fla.) πλέκουν το εγκώμιο του εν λόγω 

συστήματος, επειδή παρέχει άριστα κλινικά απο-
τελέσματα, με χαμηλό ρίσκο παρενεργειών και 
ελάχιστο βαθμό ενόχλησης για τον ίδιο τον ασθε-
νή. Επίσης, η θεραπεία της αποτρίχωσης είναι 
και πολύ γρήγορη χάρη στη μεγάλη επιφάνεια 
επαφής της κεφαλής (spot size) και στην ταχύ-
τατη κλίμακα επανάληψης των παλμών σε πο-
λύ υψηλή συχνότητα.

Αποτελώντας το νέο πρότυπο τεχνολογίας διοδικού 
laser στα 810nm, το Soprano XL διαθέτει 600Watt 
συνεχόμενο κύμα εκπομπής, προκειμένου να δια-
σφαλίσει την ομοιογενή κατανομή της ενέργειας καθ’ 
όλη τη διάρκεια του παλμού. Στην ομοιομορφία αυ-
τή οφείλονται και τα καλύτερα κλινικά αποτελέσμα-
τα, η μικρότερη αίσθηση ενόχλησης κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας και οι ελάχιστες έως μηδενικές δερμα-
τικές βλάβες. Το σύστημα Soprano XL μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε όλους τους τύ-
πους δέρματος, συμπεριλαμβανομένου και του μαυ-
ρισμένου από τον ήλιο.

Τα έξι προκαθορισμένα προγράμματα -ένα για κά-
θε τύπο δέρματος- κάνουν την εκμάθηση του χειρι-
σμού του συστήματος πολύ πιο εύκολη και το ίδιο 
το σύστημα μια πολύ αποδοτική επένδυση. Το εύ-
ρος του παλμού κυμαίνεται από 10 έως 1350ms 
και το σημείο επαφής της κεφαλής έχει μέγεθος 10 
x 12mm. «Το ορθογώνιο σημείο επαφής της κεφα-
λής γλιστράει κατά μήκος του δέρματος του ασθε-
νούς, ώστε να καλύπτει την περιοχή πολύ αποτελε-
σματικά, σε αντίθεση με την επικάλυψη (overlapping) 
που συμβαίνει όταν το spot size είναι κυκλικό», είπε 
η Madeline Krauss, MD, μια δερματολόγος που ιδι-
ωτεύει στο Wellesley, Mass.

Με συχνότητα επανάληψης παλμού στα 3Hz (pulse/
sec) το σύστημα Soprano XL αποδίδει μέχρι και 73J/
cm2. «Ακόμη και σε υψηλές ενέργειες, δε χρειάζεται 
να επιβραδύνουμε», δήλωσε η Dr. Krauss. «Μπορώ 
να τελειώσω την πλάτη ενός ασθενούς σε μόλις 25 
λεπτά. Εργονομικά, το σύστημα είναι καταπληκτικό 
λόγω της ομαλούς και συνεχούς του κίνησης».

«Το ορθογώνιο σημείο επαφής της κεφαλής γλι-
στράει κατά μήκος του δέρματος του ασθενούς, 
ώστε να καλύπτει την περιοχή πολύ αποτελεσμα-
τικά, σε αντίθεση με την επικάλυψη (overlapping) 
που συμβαίνει όταν το spot size είναι κυκλικό».

Η οθόνη αφής είναι διαισθητική και πολύ εύκο-
λη στη χρήση της. «Απλά επιλέγετε το πρόγραμμα, 
το επίπεδο της ενέργειας σε Joules και την ταχύτητα. 
Έτσι, όλα αυτά γίνονται πολύ πιο εύκολα και κατά 

τη διάρκεια της θεραπείας», σημειώνει η Dr. Krauss. 
Το Soprano XL παρέχει την ταχύτερη απόδοση με 
την υψηλότερη πυκνότητα ενέργειας (120J/cm2) στην 
αγορά. Επιπλέον, η μοναδική δομή του παλμού 
εμπεριέχει δύο διαφορετικούς παλμούς. Ο πρώ-
τος είναι ένας μακρύς παλμός (προθέρμανσης), που 
θερμαίνει με ασφάλεια τον ιστό και ο δεύτερος εί-
ναι ένα σύντομος παλμός, που καταστρέφει αποτε-
λεσματικά το θύλακα της τρίχας και των περιβαλ-
λόντων αγγείων. «Θεωρώ ότι η ενσωμάτωση δύο 
παλμών σε ένα αποφέρει πολύ καλύτερα αποτελέ-
σματα», είπε η Dr. Krauss, καθώς, επίσης, μας απαλ-
λάσσει και από τη διαδικασία επιλογής για το συν-
δυασμό μικρής και μεγάλης διάρκειας παλμών». 
Επίσης, το Soprano XL δύναται να προσφέρει δύο 
μηχανισμούς ψύξης για ύψιστη επιδερμική ασφάλεια: 
το ζαφείρι που βρίσκεται ενσωματωμένο στο σημείο 
επαφής της κεφαλής και τον επιπρόσθετο μηχανισμό 
κρύου αέρα Cryo5 Zimmer, που προσαρμόζεται ανα-
λόγως. Η συνδυαστική τεχνολογία ψύξης (DualChill) 
αυξάνει την άνεση του ασθενή κατά τη θεραπεία και 
επιτρέπει την εφαρμογή υψηλότερων ενεργειών σε 
όλους τους τύπους δέρματος. «Δεν είναι μόνο το κρύο 
ζαφείρι της κεφαλής που αγγίζει το δέρμα και το ψύ-
χει, αλλά και ο κρύος αέρας που επιδρά στο δέρμα 
ακριβώς πριν την επανάληψη του παλμού, προσφέ-

ροντας, έτσι, επιπλέον ψύξη», εξηγεί η Dr. Krauss. 
«Αυτή η δροσερή αίσθηση αποσπά τον ασθενή από 
την όποια ενόχληση μπορεί να αισθανθεί κατά τη θε-
ραπεία. Το Soprano XL είναι κατασκευασμένο κατά 
τέτοιο τρόπο, που ο αέρας παρέχεται με μαθηματική 
ακρίβεια στο σημείο που χρειάζεται. Ο ψυχρός αέρας 
εμφανίζεται ακριβώς πριν μετακινήσουμε την κεφαλή 
στον παρακάτω στόχο της θεραπείας».

«Δεν είναι μόνο το κρύο ζαφείρι της κεφαλής 
που αγγίζει το δέρμα και το ψύχει, αλλά και ο 
κρύος αέρας που επιδρά στο δέρμα ακριβώς πριν 
την επανάληψη του παλμού, προσφέροντας, έτσι, 
επιπλέον ψύξη».

Η Dr. Krauss εκτιμά το γεγονός ότι το σύστημα 
Soprano XL δεν απαιτεί αναλώσιμα. Η δε εγγύη-
ση που δίνει η εταιρεία για το μηχάνημα είναι, επί-
σης, πολύ μεγάλη μιας και «οι ίδιοι είναι απόλυτα 
σίγουροι για την ανθεκτικότητα και την κατασκευα-
στική αρτιότητα του μηχανήματος». «Το Soprano XL 
έχει αφήσει ικανοποιημένους τόσο τους ασθενείς όσο 
και τους χειριστές του. Κάθε φορά που προσφέρου-
με μια όχι και τόσο ευχάριστη θεραπεία, όπως αυτή 
της αποτρίχωσης, το να την καταστήσουμε πιο γρή-
γορη και λιγότερο δυσάρεστη αυξάνει σίγουρα την 
ικανοποίηση των ασθενών και κατ’ επέκταση τα θε-
τικά σχόλια που αυτοί επικοινωνούν σε τρίτους από 
στόμα σε στόμα. Επειδή το Soprano XL είναι ένα δι-
οδικό laser μακρού παλμού, υπάρχουν πολύ λιγό-
τερες παρενέργειες, όπως αυτή της υπέρχρωσης. 
Όποιος έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν ένα άλ-
λο λέιζερ για θεραπεία αποτρίχωσης, θα καταλάβει 
αμέσως τη διαφορά».

Η Dr. Krauss χρησιμοποιεί τo Soprano XL δεκάδες 
φορές τη μέρα. «Τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με 
οποιοδήποτε άλλο laser που κυκλοφορεί στην αγο-
ρά», μας δήλωσε η γιατρός. Επίσης, λόγω του μικρού 
του βάρους, το σύστημα μπορεί να μεταφέρεται πολύ 
εύκολα μεταξύ των διαφόρων δωματίων θεραπείας.  
«Το Soprano XL είναι σχετικά ανώδυνο σε σύγκριση 
με κάποια άλλα συστήματα», είπε η Mary Holmes, 
εξειδικευμένη βοηθός ιατρού στο Davis Laser Center, 
Inc. στο Davis, της Καλιφόρνια, όπου εργάζεται με τον 
ιατρό σύζυγό της, Kyle Holmes, M.D. «Η θεραπεία 
τώρα είναι πολύ περισσότερο ανεκτή από ότι με προ-
ηγούμενα διοδικά στα 810nm. Βασικά με το Soprano 
XL, δε χρησιμοποιώ καθόλου τοπική αναισθησία». 
Με τέσσερις έως έξι συνεδρίες, σχεδόν όλοι οι ασθε-
νείς καταφέρνουν να απαλλαχθούν από την ανεπι-
θύμητη τριχοφυΐα κατά 90% με 95%. «Αναφορι-
κά με το πρόσωπο, οι θεραπείες προγραμματίζονται 
κάθε τέσσερις εβδομάδες», δήλωσε η κ. Holmes. 
«Αλλά για το μπικίνι, οι συνεδρίες γίνονται μία φο-
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Η aποτελεσματικότητα του Soprano XL 
στη μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALmA LASerS

Πριν τη θεραπεία.

Μετά τη θεραπεία με Soprano XL.
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ρά κάθε έξι εβδομάδες και για την περιοχή του γα-
στροκνημίου μία φορά κάθε δύο μήνες. Άλλα συ-
στήματα θα μας επέτρεπαν να ανέβουμε μόνο μέχρι 
τα 2Hz ή ακόμα και λιγότερο. Τώρα, όμως, με το 
Soprano XL είμαι σε θέση να ολοκληρώσω μια 
ολόκληρη πλάτη σε περίπου 20 λεπτά. Άλλα συ-
στήματα θα έκαναν από 75 μέχρι και 90 λεπτά». 
Το Soprano XL δύναται να τοποθετηθεί απευθείας σε 
επαφή με το δέρμα. «Μερικά άλλα συστήματα, όμως, 
χρειάζονται αποστάτη», μας μετέφερε η κ. Holmes. 
«Με μια πολύ ελαφρά πίεση, όμως, στο δέρμα με 
την κεφαλή του Soprano XL, η θεραπεία γίνεται πο-
λύ γρήγορα και με τη μέγιστη ασφάλεια. Μέχρι τώρα, 
πάντως, δεν έχω συναντήσει καμία περίπτωση με μη 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το να διαθέτεις ένα διο-
δικό laser συνεχούς κύματος αυξάνει τόσο την ασφά-
λεια όσο και την άνεση στη θεραπεία για λογαριασμό 
του ασθενή. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας, από την 
άλλη, είναι και αυτός μεγαλύτερος, λόγω του ότι το 
σύστημα μπορεί να αποδώσει περισσότερα Joules 
χωρίς πόνο. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε το εύ-
ρος του παλμού, μετατρέποντάς τον σε λίγο συντο-
μότερο, προκειμένου να θεραπεύσετε τις πιο λεπτές 
και ανοιχτόχρωμες τρίχες λίγο αποτελεσματικότερα». 
«Λόγω της τεχνολογίας εκπομπής συνεχόμενου κύ-
ματος (continuous wave technology), το Soprano 
XL είναι ένα πολύ πιο ασφαλές και προβλέψιμο σύ-
στημα», δήλωσε η Andrea Hamel, R.N., διευθυ-
ντής του Complete Laser Clinic με ιατρικά κέντρα 
στο Morganton και το Asheville, N.C. «Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι η τεχνολογία εκπομπής συνεχόμενου 
κύματος είναι ό,τι νεότερο έχει βγει για τη θεραπεία 
αποτρίχωσης με διοδικό laser. Με προηγούμενες τε-
χνολογίες, όπου η κυματομορφή της δέσμης ήταν 
με κορυφώσεις (peaks), ο χρόνος θερμικής ανάπαυ-
σης ήταν μεγαλύτερος, αλλά οι κορυφώσεις δεν εί-
ναι τόσο προβλέψιμες όσο η εκπομπή συνεχόμενου 
κύματος. Η τεχνολογία εκπομπής συνεχόμενου κύ-
ματος μας απαλλάσσει από τη διαδικασία να μαντέ-
ψουμε τη σωστή διάρκεια παλμού».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τεχνολογία εκ-
πομπής συνεχόμενου κύματος είναι ό,τι νεότε-
ρο έχει βγει στη θεραπεία αποτρίχωσης με διο-
δικό laser».

Η κ. Hamel είπε ότι στην αρχή ήταν διστακτική να 
συνδυάσει τους δύο μηχανισμούς ψύξης «…αλλά 
τώρα το λατρεύω», μας λέει. «Ο σωλήνας του ψυ-
κτικού μηχανισμού είναι το μόνο που χρειάζεται να 
χρησιμοποιήσω και είναι πανάλαφρος. Έχω, επίσης, 
τη δυνατότητα να ελέγχω και το βαθμό της ψύξης 
που επιθυμώ. Ένας καλά εκπαιδευμένος χειριστής 
θα πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώνει με άνε-
ση τη θεραπεία μιας πλάτης σε 25 λεπτά, συγκριτι-
κά με τα 60 λεπτά που θα χρειαζόταν με άλλα συ-
στήματα. Με άλλα λόγια, το Soprano XL μειώνει το 
χρόνο θεραπείας κατά το ήμισυ. Πολύ σημαντικό, 
επίσης, είναι ότι και οι ασθενείς δε χρειάζεται να δι-
αθέσουν τόσο πολύ από το χρόνο του για μία μό-
νο θεραπεία».

Επίσης, με το σύστημα Soprano XL δεν υπάρχει 
καθόλου χρόνος αποθεραπείας. «Με άλλα διοδι-
κά συστήματα, ο ασθενής μετά το πέρας της θερα-
πείας καταλήγει με περιθυλακικό οίδημα, ερυθρό-
τητα και ερεθισμό», δηλώνει η κ. Hamel. «Ο δικός 
μας χώρος στεγάζεται εντός του εμπορικού κέντρου 
του Asheville, όπου πολλοί περαστικοί έρχονται 
απλά για να αποτριχώσουν την περιοχή του άνω 
χείλους. Δεκαπέντε λεπτά μετά φαίνεται σαν να μην 
έχουν κάνει τίποτα. Σημειωτέον, δε, ότι δεν απαιτεί-
ται καμία καταπραϋντική κρέμα μετά το πέρας της 
θεραπείας». 

Το τυπικό πρωτόκολλο θεραπείας είναι τέσσερις 
έως έξι συνεδρίες, με ένα διάστημα μεταξύ των συ-
νεδριών έξι με οκτώ εβδομάδων. «Οι ασθενείς μπο-
ρούν να περιμένουν τουλάχιστον 90% μείωση της 
τριχοφυΐας μετά από πέντε κιόλας συνεδρίες», είπε 
η κ. Hamel, που συνεργάζεται με τον ιατρό σύζυ-
γό της, John Hamel, M.D. «Επί το πλείστον, γλιτώ-
νουμε μία ολόκληρη συνεδρία. Για όλους αυτούς 
τους λόγους, το Soprano XL είναι αποτελεσματικό-
τερο από άλλα διοδικά laser. Πολύ σημαντικό, επί-
σης, ότι δεν έχουμε δει καμία παρενέργεια όλο αυ-
τό το διάστημα. Τέλος, μπορώ να πω ότι το συνιστώ 
ανεπιφύλακτα για περιστατικά αποτρίχωσης σε με-
γάλες περιοχές θεραπείας».

Τέλος, σε περιπτώσεις προσώπου που κρίνεται η 
ανάγκη της εξάχνωσης της τρίχας για αισθητικούς 
λόγους, είναι πλέον εφικτή με την καινοτόμο τεχνο-
λογία SHR χωρίς κανένα αναλώσιμο. ID




