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účinky a užití optického záření

Obr. 7. N. araneus (pavoučkový névus) 
a) před ošetřením, b) po jednom ošetření

a)

b)

tému Lumenis One prochází krystalem 
a gelem a ozařuje kůži pacienta. Tím je 
efekt rozptylu minimalizován. Dávka zá-
ření je konstantní a energie proniká do 
kůže hlouběji než při použití laseru. Čím 
vyšší je dávka záření, tím vyšší je teplo-
ta cílené léze a okolní kůže. K dispozici 
jsou dvě velikosti plochy krystalů (15 ×  
× 30 mm a 15 × 8 mm). Chladný gel a inter-
ní chlazení krystalu hlavice snižují úvod-
ní teplotu epidermis, a tím maximalizují 
teplotu, které je dosaženo během pulzu. 
Při ošetření povrchových žilek je někdy 
vhodné vypnout chlazení hlavice a pou-
žít nechlazený gel, aby se zabránilo vazo-
konstrikci (stažení cév).

Parametry pulzu

Hlavním úkolem při zákrocích s pou-
žitím světelné energie je prohřát cílenou 
lézi na teplotu dostatečně vysokou k je-
jímu zničení, ale bez poškození okolní 
tkáně. Melanin obsažený v epidermis ab-
sorbuje světlo, zvyšuje epidermální tep-
lotu a může způsobit negativní vedlejší 
efekty. Při zákrocích na hlubších lézích 
je třeba zvolit vyšší intenzitu záření, pro-
tože světelná energie je průnikem tkání 
tlumena. Zahřátí epidermis takto vyso-
kými dávkami může vést k poškození, 
proto se využívá tzv. termální selektivita 
(více pulzů, různé délky pulzů a pulzní 
prodleva). Doba chlazení cíle je nepřímo 
úměrná kvadrátu jeho velikosti; menší cíle 

nebo následně pigmentové léze s men-
ší koncentrací pigmentu se zchladí rych-
leji. Lumenis One využívá tuto termální 
selektivitu, tzn. delší dobu chlazení rela-
tivně velkých lézí a kratší dobu chlazení 
tenčí epidermis. Toho je dosaženo rozdě-
lením celkové použité energie do několi-
ka podpulzů (dvojitý nebo trojitý pulz). 
Délka pulzu představuje dobu, po kterou 
je léze vystavena každému podpulzu svět-

la. To znamená, že pulz by měl být delší 
než doba chlazení epidermis a kratší než 
doba chlazení cílené struktury. Prodleva 
mezi podpulzy (pulzní prodleva) v sek-
venci by měla být dostatečně dlouhá pro 
ochlazení epidermis mezi pulzy odevzdá-
ním tepla do chladícího gelu. Ale prodle-
va by současně měla být kratší než doba 
chlazení cílené léze, aby v ní část tepla 
zůstala a s každým dalším následujícím 
podpulzem se teplota zvyšovala. Tmavší 
kůže absorbuje více světla a zahřívá se na 
vyšší teplotu; proto jsou třeba delší pulz-
ní prodlevy.

Závěr

Důsledná ochrana očí všech osob 
v místnosti vykonávání zákroku je sa-
mozřejmostí, ochranné brýle pro léka-
ře i pacienty jsou dodávány jako součást 
přístroje.

Nejdůležitějším předpokladem úspěš-
ného zákroku a spokojeného pacienta je 
správná diagnóza, vhodná indikace a řád-
ně instruovaný pacient. Přístroj, který 
umožňuje kombinovat různá ošetření, je 
velkým pomocníkem v povolaných rukou 
odborníka. Pokud vývoj nové techniky 
a nových postupů nadále půjde stejným 
tempem, lze se těšit na skutečné „fontá-
ny mládí a krásy“.
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