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Efektīva palīdzība
novecojošai ādai
Gadiem ritot, pienāk brīdis, kad ādas pirmo novecošanās pazīmju vietā redzam
jau izteiktākas un nopietnākas izmaiņas. Kļūst skaidrs, ka cīņai ar tām vairs
nederēs līdzšinējās metodes un acīmredzot būs vajadzīgi radikālāki pasākumi.
Daudziem ir ļoti svarīgi labi izskatīties – ne velti mūsu gadsimtu
mēdz dēvēt par skaistuma gadsimtu, bet jāņem vērā arī otrs
ne mazāk būtisks aspekts – ka lielās aizņemtības dēļ cilvēki
neizvēlas procedūras, kas prasa ilgstošu palikšanu mājās.
Lāzermedicīnas klīnika piedāvā efektīvus un mūsdienīgus
risinājumus šādā situācijā. Par to – Mājas saruna ar dermatoloģi,
medicīnas zinātņu doktori Kristīni Roznieci (attēlā).

– Žurnālā esam stāstījuši par dažā
dām saudzīgām pretnovecošanās pro
cedūrām, ko veic ar t. s. selektīvajiem
lāzeriem. Kurā brīdī tie vairs nedod ce
rēto efektu?
– Ja grumbas sejā jau ir izteiktas un runa
ir ne tikai par fotonovecošanos, bet jau par
redzamu hronoloģisko novecošanos, tad
selektīvie lāzeri, kas ādā redz pigmentu un
asinsvadus, nedos pietiekamu efektu, jo tie
ir pārāk selektīvi un pārāk virspusēji, iedar
bojas galvenokārt uz epidermu un dermas
augšējo slāni, bet grumbas jau pilnībā ir
dermas veidojums.
– Kā iespējams panākt dziļāku iedar
bību?
– Šim nolūkam ir vajadzīgi lāzeri, kas
nonāk dermā un rada vēlamo atjaunoša
nās procesu – jauna kolagēna sintēzi. Kā
zināms, tieši kolagēns ir tas, kas nodrošina
ādas skaistumu un elastīgumu. Jauna kola
gēna veidošanās mehānisms tiek palaists,
iedarbojoties uz ādu ar karstumu tādā dzi
ļumā, kur šis kolagēns ir. Mūsdienās tādam
nolūkam izmanto frakcionētos lāzerus, kas
kļuvuši ļoti populāri.
– Kas ir frakcionētais lāzers un kā tas
darbojas?
– Frakcionētais lāzers ir daļējs ādas at
jaunotājs. Agrāk, cīnoties ar ādas noveco
šanās izpausmēm, ādas virskārta tika pil
nībā noņemta ar speciālām slīpmašīnām.
Pašlaik no šīs procedūras atsakās, jo tā ir
ārkārtīgi agresīva un tai seko ilgstoša uz
turēšanās mājās, uz apstrādātās ādas veido
jas krevele, āda ilgu laiku ir spilgti rozā vai
sarkana, ļoti sāpīga un mājas apstākļos grū
ti kopjama. Jaunākās paaudzes frakcionē
tais lāzers spēj ādā izveidot daudzus mazus
tunelīšus, sadursta to kā ar adatiņām un
nonāk līdz dermai. Ar šo dūrienu palīdzī
bu ādas laukums it kā tiek daudzkāršots, un
līdz ar to arī dzīšanas laukums ir krietni lie

lāks nekā tad, ja ādu slīpē vienā līnijā, tāpēc
tā sadzīst daudz ātrāk un iedarbība nav tik
agresīva, jo ādas virskārta netiek noslīpēta.
Taču jāņem vērā, ka ādas augšējā kārtiņa
tomēr tiek pakļauta karstuma iedarbībai,
tāpēc aptuveni vienu nedēļu pēc frakcionē
tā lāzera procedūras tā izskatās un jūtas kā
pēc saules apdeguma: āda ir sarkana, pietū
kusi un sāk lobīties. Virsējais slānītis nolo
bās, bet dziļumā notiek aktīva ādas dzīšana
un jaunu kolagēna šķiedru sintēze. Šādā
veidā ir iespējams jau pēc vienas procedū
ras panākt manāmas pārmaiņas ādā.
– Ja runa ir par sievietēm gados, ro
das jautājums – vai ādai pietiks spēka
atkal sasparoties?
– Jo tuvāk menopauzei, jo ātrāk izsīkst
organisma spējas sevi atjaunot. Dzimum
aktīvais periods ar saviem hormoniem no
drošina to, ka viss arī dzīst labāk, bet pēc
menopauzes šie procesi notiek lēnāk. Jāsa
prot, ka lāzers neko mākslīgi nerada un ne
ievada kolagēnu, bet dod šūnām stimulu,
lai tās sāktu šo kolagēnu ražot pašas. Bet ne
vienmēr šūnām pietiek spēka un materiāla,
no kā to varētu sintezēt.
– Vai ir kāda iespēja nogurušajai ādai
palīdzēt?
– Jā, ir speciālas procedūras, kas kalpo
šim nolūkam. Pašlaik ne tikai dermatoloģi
jā, bet arī sporta medicīnā un citās jomās
arvien plašāk tiek izmantoti tā dēvētie aug
šanas faktori, kas ir šūnām gluži kā degviela
un liek tām reāli strādāt. Mūsu rīcībā ir me
tode, ko sauc par plazmoliftingu, pazīstama
arī ar apzīmējumu PRP (no angļu val. – pla
telet rich plasma). Speciālā tūbiņā tiek pa
ņemts neliels daudzums paša cilvēka asiņu,
tās centrifugē un atdala trombocītu masu,
kuros ir daudz augšanas faktoru, un šādu
preparātu ar injekciju palīdzību ievada ādā.
Pieredze liecina, ka ļoti veiksmīga ir frak
cionētā lāzera un plazmoliftinga kombinē

šana: apmēram nedēļu pēc lāzerprocedūras
mēs veicam šo PRP procedūru. Tēlaini var
teikt: lāzers ir uzaris augsni, tagad mēs ie
liekam sēklu. Metodes viena otru papildi
na, un šādā veidā labi var panākt tieši der
mas – ādas vidējā slāņa – atjaunošanos, pie
viena arī epidermas – bojātā virsējā slāņa –
nolobīšanos, un tur arī ataug jauna āda. Ja
grib panākt vēl dziļāku iedarbību, tad to var
kombinēt arī ar radiofrekvences procedū
rām, kas vērstas uz dziļākajiem audiem un
palīdz atgūt tvirtāku sejas ovālu. Kombinē
jot šīs trīs procedūras, tiek panākts patiesi
spēcīgs pretnovecošanās efekts, seja iegūst
stingrākus apveidus; grumbiņas kļūst ma
zākas un arī to veidošanās nākotnē ir pie
bremzēta.
– Spriežot pēc apraksta, PRP šķiet
kaut kas līdzīgs autohemoterapijai, ko
daudzi atceras kā sāpīgu procedūru...
– Autohemoterapija ir vērsta uz imūno
sistēmu, tajā ņem asinis no vēnas un in
jicē intramuskulāri. PRP ir pavisam cita
metode. Preparāta ievadīšanas tehnika ir
tāda pati kā mezoterapijā, kas ir populāra,
daudzām sievietēm pazīstama un ierasta
procedūra.
– Un kā ar frakcionētā lāzera proce
dūru – vai tā ir sāpīga? Kādi ierobežoju
mi pēc tās jāievēro?
– Jārēķinās ar to, ka procedūras laikā,
kas caurmērā ilgst 10–15 minūšu, ir de

dzināšanas sajūta. Iepriekš tiek veikta at
sāpināšana. Kā jau teicu, pēc procedūras
sajūta ir līdzīga kā pēc spēcīga saules ap
deguma, un mēs arī izskaidrojam, kā āda
ir jākopj, iesakām speciālus līdzekļus, hi
aluronskābi saturošas maskas un citus, kas
palīdz atvieglot pašsajūtu pirmo nakti pēc
procedūras. Pēc tam pašsajūta uzlabojas un
cilvēkam jau kļūst interesanti skatīties spo
gulī, sekot, kā mainās ādas stāvoklis, kā pa
rādās procedūru efekts. Āda vidēji sadzīst
nedēļas laikā, bet atkarībā no individuālām
īpatnībām tās var būt četras līdz desmit
dienas, kas jāpavada mājās. Cilvēkiem, ku
ri izvēlas šo procedūru, attiecīgi jāsaplāno
sava dienaskārtība. Tie, kuri interesējas par
skaistumkopšanu un lāzerprocedūrām, jau
zina, ka ir divu veidu frakcionētie lāzeri –
Erbium un CO2 lāzers. Mēs izmantojam
CO2 lāzeru, jo tas spēcīgāk sakarsē ādu un
savilkšanās efekts ir labāks, pat ja dzīšanai
vajadzīga kāda diena vairāk.
– Vai pēc šīm procedūrām ir piepra
sījums, un cik tās maksā?
– Jā, daudzi cilvēki vēlas šīs procedūras
veikt, par spīti tam, ka tā ir diezgan nopiet
na lieta un ir jābūt morāli sagatavotam, kā
arī jāatvēl šim pasākumam nedēļa. Šī nekā
dā gadījumā nav rutīnas procedūra, ko var
spontāni sadomāt veikt pusdienas pārtrau
kumā. To neveic biežāk kā reizi 6–12 mē
nešos. Ādas frakcionētā CO2 lāzeratjauno

šana visai sejai maksā 285 eiro, acu zonai
un vaigiem – 145, zodam vai virslūpai – 75,
kaklam – 145, dekoltē zonai – 215 eiro.
Pirmajā tikšanās reizē mēs cilvēkam iz
skaidrojam procedūras būtību, informējam
par iespējām kombinēt to ar citām proce
dūrām, dodam laiku apdomāties un izda
rīt izvēli. Katrs no mums ir unikāls, tāpēc
pieejai ādas atjaunošanas procedūrām jā
būt individuālai. Katram cilvēkam iesakām
tieši viņam piemērotāko metodi vai meto
žu kombināciju pēc tam, kad sarunā esam
izvērtējuši ādas stāvokli un ieguvuši datus
par vispārējo veselību. Visā pasaulē arvien
lielāku popularitāti gūst nevis vienas kon
krētas metodes izmantošana, bet kombinē
ta terapija. Ir situācijas, kad labāko efektu
varētu dot plastikas ķirurģija, bet arī to
bieži kombinē ar frakcionētā lāzera proce
dūrām, jo plastikas operācija nostiepj ādu,
bet lāzerprocedūra to atjauno, rūpējas par
ādas struktūru un kvalitāti, un šajā ziņā tā
ir neaizvietojama.
– Kādā gadalaikā vislabāk plānot
frakcionētā lāzera procedūru?
– Mēs neiesakām to veikt pavasarī un
vasarā, kad ir intensīvs saules starojums,
bet rudens un ziema ir vispiemērotākais
laiks. Procedūra ne tikai palīdz cīnīties
pret ādas hronoloģisko novecošanu, bet
pie viena koriģē arī saules bojājumu, ja tāds
vasarā ādai nodarīts. n
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