
Blizny, niezależnie od przyczyny ich powstania (potrądzikowe, pooperacyjne, pourazowe,
pooparzeniowe) często trudno usunąć domowymi sposobami - tylko i wyłącznie przy użyciu
maści, żeli oraz innych kosmetyków czy farmaceutyków. Te, powstałe w widocznych
miejscach na ciele, trudno ukryć nawet pod makijażem. Są często przyczyną poczucia
dyskomfortu, niechęci do odsłaniania ciała nawet letnią porą i ogromnych kompleksów.

Blizna jest zbudowana z tkanki łącznej włóknistej i w zależności od rodzaju oraz miejsca,
może pozostać czerwona i wypukła nawet po upływie kilkunastu miesięcy od momentu jej
powstania. Z czasem powinna jednak ulec spłyceniu i rozjaśnieniu. Nie oznacza to jednak,
że pozostanie niewidoczna. To, po jakim czasie może dojść do zaniku blizny, zależy od wielu
czynników. Nie zawsze niestety tak musi się stać. W takim przypadku warto sięgnąć po
zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, takie jak laserowe usuwanie blizn. Jest to obecnie
najskuteczniejsza metoda walki z tym problemem.

Blizny dzielimy na zanikowe i przerostowe. Zdarza się też, że na skutek zbyt intensywnego
namnażania się fibroblastów, dochodzi do powstania bliznowców (keloidów). Taki rodzaj
blizny przypomina narośl o zgrubiałej, wypukłej, lekko lśniącej powierzchni i jest
zdecydowanie najmniej pożądanym efektem gojenia się rany. Keloidy najczęściej powstają u
osób cierpiących na choroby autoimmunologiczne, metaboliczne, naczyniowe oraz u osób w
młodym wieku. W celu usunięciu bliznowców rekomenduje się różne sposoby:
farmakoterapię, ostrzykiwanie, stosowanie specjalnych opatrunków, usuwanie chirurgiczne,
krioterapię oraz tak jak przypadku leczenia zwykłych blizn - zabiegi z udziałem lasera CO2.

Jak skutecznie pozbyć się blizn?

W skutecznym leczeniu blizn z pomocą przychodzą zabiegi z zakresu medycyny
estetycznej, takie jak radiofrekwencja mikroigłowa czy laser CO2. Jest to rekomendowana,
sprawdzona i popularna metoda, która trwale likwiduje nawet trudne do usunięcia
niedoskonałości. Laser CO2 podgrzewa wybrany fragment skóry, powoduje powstanie
mikrouszkodzeń i stymuluję syntezę kolagenu.
Zdarza się, że aby całkowicie usunąć bliznę, należy wykonać serię zabiegów, jednak nadal
są to metody przynoszące najlepsze rezultaty. Ich ilość jest uzgadniana z lekarzem i zależy
od obszaru leczenia, problemu i aktualnej kondycji skóry.

Laser frakcyjny CO2 - działanie

Laser frakcyjny CO2 to innowacyjne i bardzo skuteczne narzędzie stosowane w klinikach
medycyny estetycznej. Zabiegi z jego użyciem są bardzo popularne w zakresie odmładzania
skóry, leczeniu blizn, usuwaniu rozstępów i wszelkiego rodzaju przebarwień. W przypadku
cery tłustej i trądzikowej, leczenie laserem pomaga usunąć blizny zanikowe, a także zwęzić
pory i ujednolicić koloryt skóry.

Efekty działania lasera CO2 są widoczne od razu i co warto podkreślić - są trwałe. Zabiegom
można poddawać całe ciało: twarz, szyję, dekolt, brzuch, plecy, ramiona czy dłonie.

Stosowanie lasera CO2 w leczeniu blizn



Naświetlanie laserem frakcyjnym CO2 polega na kontrolowanej emisji wiązek światła na
wybrany obszar. Światło lasera działa na głębokie warstwy skóry, które “podgrzewa” i
zachodzi zjawisko ablacji. Podczas zabiegu złuszcza się naskórek, włókna kolagenowe
obkurczają się. Dochodzi do intensywnej syntezy kolagenu, dzięki czemu skóra regeneruje
się i odbudowuje.

Zabiegi przy użycia lasera CO2 doskonale sprawdzają się w leczeniu blizn potrądzikowych,
pooparzeniowych czy powstałych w wyniku operacji i urazów mechanicznych i zapobiegają
powstawaniu blizn przerostowych.

W leczeniu blizn bardzo ważny jest czas, dlatego lepiej zbyt długo nie zwlekać z
wykonaniem zabiegów czy choćby stosowaniu leczniczych maści. Po zagojeniu się rany
najlepiej udać się do specjalisty na konsultację, który wskaże najlepsze rozwiązanie i termin
rozpoczęcia kuracji.

Zalecenia po zabiegu usuwania blizn laserem frakcyjnym CO2

Laserowe usuwanie blizn jest całkowicie bezpieczne i komfortowe dla pacjenta. Po zabiegu
skóra może być podrażniona, co objawia się jej zaczerwienieniem i uczuciem swędzenia. W
celu szybkiego wygojenia się, pacjent może stosować specjalnie przepisane maści.
Powinien także przestrzegać zaleceń, do jakich należą: stosowanie kremów z wysokim
filtrem przeciwsłonecznym, unikanie gorących kąpieli, pobytu w saunie oraz kosmetyków
złuszczających.

Efekty zabiegów z udziałem lasera frakcyjnego CO2

Zabiegi z użyciem lasera frakcyjnego CO2 cieszą zasłużoną popularnością wśród
pacjentów, którzy borykają się z problemem blizn, rozstępów, niedoskonałości związanych z
pigmentacją i nierówną strukturą skóry, a także jej starzeniem się. Gdy inne metody
zawodzą, ta okazuje się najskuteczniejsza i dająca najtrwalsze efekty. Te jednak nie
pojawiają się od razu. Pierwsze są zauważalne po kilku dniach, natomiast najbardziej
spektakularne pojawiają się w ciągu kilku miesięcy od ostatniego zabiegu. Warto więc mieć
taką świadomość i uzbroić się w nieco cierpliwości, aby móc móc ze spokojem cieszyć się
postępującymi rezultatami zabiegu.
Z korzyści działania lasera CO2 korzystają równie chętnie osoby, które pragną, aby ich cera
jak najdłużej wyglądała młodo i świeżo. Poprawa jędrności, napięcia skóry oraz redukcja
zmarszczek to jedne z podstawowych efektów anti-aging, jakich można się spodziewać po
zabiegu laserowym. Dla ich wzmocnienia można połączyć się działanie lasera frakcyjnego z
osoczem bogatopłytkowym. Powoduje ono syntezę kolagenu oraz regenerację tkanek za
pomocą czynników wzrostu zawartych w osoczu. Taki zabieg pozwala na osiągnięcie
spektakularnego efektu wow, przypominającego chirurgiczny lifting.




