
LAZER EP|LASYON NED|R?

Lazer enerjisi, elektromanyetik
spektrumda belli bir dalga boyuna sahip
olan griglendirilmig rgrk demetidir. Lazer ile
epilasyon igleminde; milisaniyelik atrglar ile
cilde uygulanan lazer rgrgr, segici olarak krl
kokrinde yo!unlagarak krsa srireli ytiksek rsr

olugturur ve bu rst krl follikulunu tekrar
btiyuyemeyecek gekilde tahrip eder. Mevcut
anda krllar btiyume (anajen), duraklama
(katojen) veya d6kulme (telojen)
evrelerinden birinde bulunmaktayken lazer
tedavisi srrasrnda gogunlukla anajen evrede
olan krllar tahrip olmaktadrr. Bu evreye krllar
birbirinden bagrmstz olarak degigik
zamanlarda gireceginden bir bolgedeki tum
krllarr tahrip edebilmek igin tekrarlayan
seanslara ihtiyag olacaktr r.

NEDEN LAZER EPiLASYON?

Kahcr epilasyon amact ile lazer
oncesi donemde geleneksel igneli epilasyon
(elektroliz) yontemi kullanrlmaktaydr. Bu
yontemde her bir krl kokrine tek tek igne ile
girilip elektrik enerjisi verilmekte, sonuglarr
tatmin edici olmakla birlikte gogu hasta igin
tedavi sureci a$n ve zaman agrsrndan
tolere edilemez bulunmaktaydr. Bu
agamada lazer epilasyon etkili oldugu kadar
konforlu bir alternatif olarak ortaya grktr ki
i$neli epilasyon yontemi ile bir saatten fazla
suren bir bolgenin tedavisi birkag dakika-da
sadece hafif batma hissi yaratarak tedavi
edilebilir hale geldi.

Gun0mtjzde lazer epilasyon
tedavisi, gozler ozel gdzluk ile korunmak
gartryla koyu renkli tum vticut tuylerine
uygulanabilmektedir.

FARKLI EPiLASYON LAZERLERi
VAR MI?

694 nm dalga boyuna sahip Ruby
Lazer, 755 nm dalga boylu Alexandrite
Lazer,800 nm dalga boyunda Diode Lazer
ve 1064 nm dalga boyu lgrk tireten
Nd:YAG Lazer bugun piyasada kahcr
epilasyon amact ile kullanrlan lazer
gegitleridir. Ayrrca tam manast ile lazer
olmayan intense Pulse Light (lPL) sistemi
de mevcuttur.

12 Mayrs 2003 tarih ve 25106 sayrh
resmi gazetede yayrnlanarak yrirurluge
giren Guzellik ve Estetik Amagh Saghk
Kuruluglarr Hakkrnda Yonetmelik uyannca
lazer tedavileri doktor kontrolu altrnda
uygulanrr.

KA9 SEANS TEDAV| Cenerine

Sonuglar bireylere ve aynt kigide de
farkh b6lgelere gore degigiklik gostermekle
birlikte genel
olarak arzu edilen sonuglarrn elde edilmesi
igin 3-6 seanstn gerektigi gorrilmektedir.

LAZER|N IIEROC ZARARI OLUR
MU?

Trbbrn degigik alanlarrnda 40 yrh
agkrn bir stiredir kullanrlan lazer



tedavilerinin gimdiye kadar birikici bir yan
etkisine rastlanmamrgttr ve lazer epilasyon
uygulamasrnrn etki ve guvenilirligi Amerikan
Grda ve ilag Dairesi (FDA) tarafrndan 1997
yrhnda onaylanmtgtrr.

Lazer epilasyon tedavisi sonrasl
nadir bir yan etki olarak ciltte pigmentasyon
de$igikli$i ortaya grkabilirse de gegici bir
durum olup aylar igerisinde kaybolur. Yine
tedavi seanstnt takiben uygulama
bolgesinde 2-24 saat surebilecek bir
ktzarma ve kabarma ortaya grkabilecegini,
sosyal hayatr planlarken goz ontinde
bulundurmakta fayda olacaktr r.

ONERILER
Lazer tedavisi oncesi cilt; parf0m,

fondoten gibi maddelerden anndrrrlmahdrr.
itgiti bolgeye 24 saat boyunca

keseleme ve peeling gibi tahrig edici
iglemler uygulanmamahdr r.

G0nege maruziyet s6z konusu
olacak ise tedavi bolgesine g0neg [oruyucu
urun surulmesi tavsiye olunur (doktorunuza
danrgrnrz).

Tedavi seanstnt takip eden hafta
boyunca krllann buyuyor gibi gorfinmelerine
kargr bunlann go$unun o[i olup vucuttan
atrlmakta olduklarr hatrdanmahdrr.

Seanslar genellikle 4-10 hafta
arahklar ile yaprlmakta olup tedavi
arahklanna do$ru olarak uyulmasr onem az
etmektedir.

Tedavi seanslarr arqlarrnda
bdlgedeki krllara sarafima, boyama, crmbrz
ve a$da uygulanmamahdrr.
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