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itam Doktorze. W chwili obecnej jest intensyw-
ny okres kongresów, sympozjów i specjalistycz-
nych szkoleń.  Czy uczestnictwo w takich spotka-
niach jest niezbędne z punktu widzenia lekarza 
prowadzącego klinikę medycyny estetycznej?

Zdecydowanie są to wydarzenia, w których warto wziąć udział. 
W kongresach biorą udział 
specjaliści, którzy dzielą 
się, wymieniają swoimi 
doświadczeniami czy 
nowo stworzonymi proce-
durami. Z pewnością takie 
szkolenia w  wiodących 
ośrodkach krajowych jak 
i zagranicznych pomagają 
stale poszerzać i  aktuali-
zować wiedzę. Dziedzina 
medycyny estetycznej 
rozwija się bardzo prężnie 
i  należy być na bieżąco 
z innowacyjnymi rozwiąza-
niami, trendami.  Na rynku 
nieustannie pojawiają się 
nowości w  postaci kolej-
nych produktów, laserów 
i  innych technologicznych 
rozwiązań.

A  czy w  najbliższym 
czasie planuje Doktor 
w  swojej klinice jakieś 
nowe rozwiązania?

Postęp technologiczny 
jest tak intensywny, że każ-
dego roku pojawiające się 
nowe rozwiązania i techni-
ki przykuwają moją uwagę. 
Jednocześnie staram się 
być ostrożnym w stosunku 
do ”nowości”, których jest 
jeszcze więcej i  często są 
imitacją innych urządzeń. 
W ubiegłym roku podczas 
Międzynarodowego Kon-
gresu Medycyny Estetycz-
nej w Monte Carlo miałem 
okazję przyjrzeć się bliżej 
najnowszym rozwiąza-
niom technologicznym w  zakresie laserów o  nanosekundowym 
impulsie tzw. Q-switch. RevLite SI to najnowsza generacja lasera 
Q-switch i aktualnie należy on do najskuteczniejszych na świecie.  
Pomimo, że posiadam już w swojej praktyce laser Q-switch to nie 
mogłem się oprzeć aby zakupić ten „wyjątkowy”. 

Mógłby Doktor powiedzieć kilka słów na jego temat? 
Zabieg z użyciem Revlite SI, a właściwie jego unikalność opiera 

się na wysokiej mocy podwójnych ultrakrótkich (nanosekundo-
wych) impulsach światła laserowego kierowanego w  głąb skóry. 
Impulsy światła pochłaniane są wyłącznie przez melaninę lub inny 
barwnik np. tatuaż. Dzięki temu zjawisku, w trakcie usuwania zmian 

pigmentowych, przebar-
wień czy tatuaży działamy 
wyłącznie na barwnik bez 
uszkodzenia otaczającej 
skóry. Kolejnym atutem 
jest możliwość zastosowa-
nia 4 długości fali, dzięki 
temu zabieg jest sperso-
nalizowany dla danego 
problemu, przebiega se-
lektywnie oraz skutecznie. 

Jakie problemy można 
rozwiązać przy pomocy 
lasera RevLite SI?

Usuwanie wielokoloro-
wych tatuaży- technologia 
RevLite SI wykorzystuje 
wysoką moc szczytową, 
podwójny impuls, aby 
skutecznie rozbić tusz na 
maleńkie cząsteczki, prak-
tycznie bez ryzyka powsta-
nia blizn czy zmian pig-
mentacyjnych. Fale lasera 
o różnej długości skutecz-
nie usuwają oprócz trady-
cyjnie czarnego i  czerwo-
nego koloru tatuaży także 
takie jak żółty, zielony czy 
niebieski. 

Zmiany pigmentacyj-
ne w  naskórku i  skórze 
właściwej- różne długo-
ści wiązki światła lasera 
umożliwiają leczenie róż-
nych zmian pigmentacyj-
nych, przy różnych typach 
skóry w tym: melasmy czy 
plam soczewicowatych. 
Większość zmian można 
usunąć zmniejszając ryzy-

ko nawrotu hiperpigmentacji. Przy odpowiednim zastosowaniu im-
pulsu, odpowiednio dobranej dawce energii można uzyskać efekty 
usuwania przebarwień dotychczas nieosiągalne przez inne lasery 
czy urządzenia IPL. 
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Usuwanie tatuaży i przebarwień 
na miarę XXI wieku

zdrowie i uroda66 
PrezeNTaCJa


