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veselība

Liekot lietā 
lāzeru, kurš 
«redz» sarkano 
un brūno krāsu, 
var atbrīvoties 
no nepievilcīgā 
asinsvadiņu 
tīklojuma uz 
sejas un no 
pigmentācijas plankumiem, kā arī 
veikt virkni citu procedūru ādas 
veselībai un skaistumam. Daudzas 
lietas var pagūt sakārtot līdz 
Ziemassvētkiem un Jaungadam, kad 
vēlēšanās labi izskatīties mostas arī 
tajos, kuri ikdienā par ārieni daudz 
nedomā.

«Ir tādas procedūras, kas dod 
ādai stimulu, lai tā labi atjaunotos, 
un neprasa pārtraukt ikdienas 
aktivitātes, un ir tādas, kur notiek 
lielāka iejaukšanās, tāpēc jārēķinās 
ar atlabšanas periodu,» stāsta 
Lāzermedicīnas klīnikas dermatoloģe 
Kristīne Zabludovska (attēlā). 
«Viena no tām ir frakcionētā CO2 
lāzerslīpēšana.»

– Kāda ir šīs metodes būtība?
– Ādā ar noteiktu lāzera enerģiju 

noteiktā dziļumā tiek izsisti daudzi 
sīki tunelīši, noārdot veco kolagēnu 
un stimulējot jaunu kolagēna šķiedru 
veidošanos. Tieši kolagēns nodrošina 
ādas tvirtumu un elastīgumu. Āda kļūst 
tvirtāka, stingrāka, uzlabojas sejas 
krāsa, labvēlīgs blakusefekts ir tas, 
ka samazinās dažādi jaunveidojumi, 
piemēram, papilomas, seborejas, 
keratozes. Ja šie veidojumi ir lieli, tad 

tie vispirms jānoņem. Procedūras 
rezultātā izlīdzinās ādas reljefs, 
samazinās izteiktās mīmikas krunciņas 
un rētas, ko atstājušas pinnes.

– Kādos gadījumos šo procedūru 
nedrīkst veikt?

– Ja ir herpesvīrusa infekcija vai 
kāds cits ādas iekaisums, kā arī tad, 
ja pacients pēdējo trīs mēnešu laikā 
ir intensīvi sauļojies – tad jāgaida, lai 
iedegums pāriet. Rūpīgi pārbaudām 
jebkuru ādas veidojumu. Ja tas ir 
jānoņem – tad jānoņem! Pirmajā vietā 
veselība, un tikai pēc tam var rūpēties 
par skaistumu. 

– Vai noteikti jāslīpē visa sejas 
āda?

– Nekad nav tā, ka visa seja noveco 
vienmērīgi. Kādā sejas daļā vecuma 
pazīmes ir izteiktas vairāk, kādā 
mazāk, piemēram, smēķētājiem ap 
muti veidojas vertikālas krunciņas, 
savas mīmikas īpatnības ir cilvēkiem, 
kuriem ikdienā daudz jārunā, kādam 
ādas elastīgums īpaši mazinājies 
acu zonā, citam vecuma izmaiņas 
visvairāk atspoguļojas vaigu ādā. 
Varam veikt slīpēšanu tikai ap muti, 

tikai vaigiem, acu zonai vai citur, kur tas 
nepieciešams. Jo krunciņas dziļākas, 
jo iespaidīgāks rezultāts. Procedūru 
var veikt ne tikai sejai, bet arī kaklam. 
Dekoltē zonai un plaukstu virspusei 
visbiežāk veicam fotoatjaunošanu jeb 
IPL procedūru – šīs ķermeņa daļas bieži 
vien nav tik rūpīgi koptas kā seja, tāpēc 
rada nepatīkamu kontrastu un nodod 
patieso vecumu. Ja apstrādājamais 
ādas laukums nav liels, tam uzklāj 
anestezējošu krēmu un pacients jūt 
tikai nelielu durstīšanu, bet lielāku 
ādas laukumu slīpēšanu veic īslaicīgā 
sedācijā: pacients uz 30–40 minūtēm 

iemieg un pamostas, kad 
viss jau izdarīts.

– Kāds ir 
rehabilitācijas periods 
pēc procedūras?

– Vēlams atrasties 
mājās un ievērot 
saudzējošu režīmu, jo 
viss apstrādātais ādas 
laukums noklājas ar 
krevelēm, 4.–5. dienā 

tās sāk nolobīties, un paliek ādas 
apsārtums, kas pakāpeniski mazinās 
– kādam tas notiek nedēļas laikā, 
citam vajadzīgas četras vai pat sešas 
nedēļas. Apsārtumu var nomaskēt 
ar kosmētiku. Viens no lielākajiem 
ierobežojumiem ir tas, ka jāizvairās 
no saules staru iedarbības vismaz trīs 
mēnešus – tas nozīmē, ka arī ikdienā 
ir jālieto saules aizsargkrēms, kura 
saules aizsargfaktors (SPF) ir 50, 
nedrīkst ceļot uz siltajām zemēm un 
jābūt adekvātai ādas kopšanai. Pats 

par sevi saprotams, ka jāatturas no 
solārija apmeklēšanas, arī vēlāk tas 
nav ieteicams.

– Ko darīt, ja šī procedūra 
cilvēkam būtu piemērota, bet viņš 
nevar atļauties palikt mājās tik ilgu 
laiku?

– Varam veikt gan  ļoti virspusēju 
slīpēšanu – gandrīz kā pīlingu, gan 
visnotaļ dziļu slīpēšanu, lai samazinātu 
dziļās mīmikas krunciņas. Procedūra 
tā pati, bet katram individuāla pieeja 
un atšķirīgas enerģijas kombinācijas, 
režīmi un citi faktori. 

– Vai frakcionēto CO2 
lāzerslīpēšanu kombinē arī ar citām 
metodēm?

– Nereti papildus klāt kombinējam 
PRP (platelet-rich plasma) jeb 
plazmoliftingu, kad no vēnas 
tiek ņemtas paša pacienta asinis, 
centrifugētas, iegūstot noteiktu asiņu 
daļu ar trombocītiem, kas ir ļoti 
bagāti ar augšanas faktoriem. Pēc 
lāzerslīpēšanas āda ir sacaurumota 
līdz dermai – slānim, kurā notiek 
jauno kolagēna šķiedru veidošanās, 
plazmoliftings dod ādai papildu 
stimulu, un rezultāts parādās ātrāk. 
Šis ir arī laiks, kad turpinām iesāktās 
ClearLift lāzerprocedūras, lai uzlabotu 
ādas elastīgumu, veicam arī Impact 
procedūras, kas ir stimulējošu vielu 
ievadīšana dziļāk ādā ar spiediena 
un ultraskaņas palīdzību. Šis ir arī 
brīdis, kad turpinām fotodinamiskās 
procedūras aknes ārstēšanai. 
Sava vieta procedūru klāstā ir 
mezoterapijai, biorevitālizācijai u.c. 
Neviena procedūra nav absolūta 
panaceja, bet, ja ārsts tās pareizi 
sakombinē un pacients nodrošina 
ādai kārtīgu ikdienas kopšanu, varam 
panākt labu rezultātu. 

– Kāda vecuma pacientiem 
ir piemērota frakcionētā CO2 
lāzerslīpēšana?

– Lielākoties tās ir sievietes, kuras 
sasniegušas 45–50 gadu vecumu, 
bet gados jauniem cilvēkiem to veic, 
ja ādā ir aknes atstātas rētas vai 
citi defekti. Jaunākiem pacientiem 
varam piedāvāt virspusēju slīpēšanu, 
lai stimulētu ādas atjaunošanos. 
Procedūru veicam arī sievietēm, 
kurām visu dzīvi bijusi plāna, sausa 
āda – viņām novecošanas process ir 
ātrāks. Teorētiski CO2 lāzerslīpēšanu 
var sākt jau no 20 gadu vecuma, bet 
praktiski mīmikas krunciņu un ādas 
novecošanas problēma sāk kļūt 
aktuāla 35–40 gados.

– Vai pacienti, kuri vēlas šo 
procedūru, spēj adekvāti izvērtēt 
tās piemērotību savai situācijai?

– Ne vienmēr. Ja mēs redzam, 
ka procedūra konkrētam cilvēkam 
būs par agresīvu vai arī – ka tā nedos 
efektu, tad mēs to neveicam. Te ļoti 
būtiska ir saruna ar pacientu. Vienmēr 
noskaidrojam, kādas ir viņa gaidas, 
cik tās ir reālistiskas, cik paškritisks 
un līdzestīgs ir šis cilvēks. Estētiskajā 
medicīnā ir ļoti svarīgi, lai saskanētu 
pacienta un ārsta viedoklis par to, kas 
ir skaisti. Izstāstām pacientam, ko mēs 
varam sasniegt un kādi nosacījumi būs 
jāievēro viņam pašam. Ja redzam, ka 
cilvēkam trūkst kritiskas attieksmes 
pret sevi un viņš nav gatavs kopt 
ādu tā, kā tas nepieciešams, tad 
nepiedāvājam agresīvas procedūras, 
bet atrodam citas alternatīvas, kur tik 
liela līdzestība nav vajadzīga.

– Dažkārt cilvēki uzskata, 
ka šādas profesionālas aparātu 
procedūras atbrīvos viņus no ādas 
rūpīgas kopšanas ikdienā, bet, 
kad problēmas atkārtosies, varēs 
atkārtot arī procedūras. Vārdu 
sakot: es maksāju – un dodiet man 
jaunību un skaistumu, vienalga, 
kādiem līdzekļiem...

– Ja mēs pārāk bieži veiksim 
agresīvas procedūras, āda vienkārši 
izsīks un vairs tik labi neatjaunojas. 
Dziļu slīpēšanu var atkārtot vidēji 5–10 
gados, virspusēju, ja ir aknes rētas – 
jau pēc pusgada, gada. Priekšstats 
par to, ka estētiskā medicīna var 
nodrošināt mūžīgu jaunību, ja tikai 
pacients maksā, sāk mazināties. 
Ja tas būtu tikai naudas jautājums, 
tad bagātās kinozvaigznes vai 
popdīvas taču nenovecotu, tomēr ar 
gadiem izmaiņas skar ikvienu. Mēs 
cenšamies iemācīt pacientēm, ka 
jānoveco ir skaisti. Bez paplašinātiem 
asinsvadiem, pigmenta plankumiem 
un dziļām mīmikas krunkām, tomēr 
atbilstoši saviem gadiem. Ādu nevar 
nomainīt, un arī plastiskā operācija 
nepārvērtīs ādas struktūru. Mēs 
varam veikt piemērotas procedūras, 
bet pašu labāko rezultātu nodrošina 
pacients pats ar rūpīgu ādas kopšanu. 
Dermatologa sapnis ir pacients, kurš 
no rīta un vakarā lieto mitrinošu 
krēmu, dienā – piemērotu saules 
aizsargkrēmu, nesmēķē un guļ astoņas 
stundas diennaktī. Lai āda atjaunotos 
un būtu skaista ilgtermiņā, ir par to 
jārūpējas. Tas, ko mēs darām šodien, 
ir ieguldījums priekšdienām.n  

Ilgtermiņa 
ieguldījums  
veselai, 
skaistai ādai
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Rudens dermatologiem ir aktīva 
darba periods, kad var uzsākt 
procedūras, kuras neveic gada 
saulainākajos mēnešos, pabeigt 
cīņu ar vasarā ādai nodarīto 
pārestību sekām, piemēram, tiem, 
kuri sauļojoties piedzīvojuši aknes 
paasinājumu. 

Mēs cenšamies iemācīt 
pacientēm, ka jānoveco ir skaisti. 
Bez paplašinātiem asinsvadiem, 
pigmenta plankumiem un dziļām 
mīmikas krunkām


