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– Žur nā lā esam stās tī ju ši par da žā
dām sau dzī gām pret no ve co ša nās pro
ce dū rām, ko veic ar t. s. se lek tī va jiem 
lā ze riem. Ku rā brī dī tie vairs ne dod ce
rē to efek tu?

– Ja grum bas se jā jau ir iz teik tas un ru na 
ir ne ti kai par fo to no ve co ša nos, bet jau par 
re dza mu hro no lo ģis ko no ve co ša nos, tad 
se lek tī vie lā ze ri, kas ādā redz pig men tu un 
asins va dus, ne dos pie tie ka mu efek tu, jo tie 
ir pā rāk se lek tī vi un pā rāk virs pu sē ji, ie dar
bo jas gal ve no kārt uz epi der mu un der mas 
aug šē jo slā ni, bet grum bas jau pil nī bā ir 
der mas vei do jums.

– Kā ie spē jams pa nākt dzi ļā ku ie dar
bī bu?

– Šim no lū kam ir va ja dzī gi lā ze ri, kas 
no nāk der mā un ra da vē la mo at jau no ša
nās pro ce su – jaun a ko la gē na sin tē zi. Kā 
zi nāms, tie ši ko la gēns ir tas, kas no dro ši na 
ādas skais tu mu un elas tī gu mu. Jaun a ko la
gē na vei do ša nās me hā nisms tiek pa laists, 
ie dar bo jo ties uz ādu ar kar stu mu tā dā dzi
ļu mā, kur šis ko la gēns ir. Mūs die nās tā dam 
no lū kam iz man to frak ci onē tos lā ze rus, kas 
kļu vu ši ļo ti po pu lā ri.

– Kas ir frak ci onē tais lā zers un kā tas 
dar bo jas?

– Frak ci onē tais lā zers ir da ļējs ādas at
jau no tājs. Ag rāk, cī no ties ar ādas no ve co
ša nās iz paus mēm, ādas virs kār ta ti ka pil
nī bā no ņem ta ar spe ci ālām slīp ma šī nām. 
Paš laik no šīs pro ce dū ras at sa kās, jo tā ir 
ār kār tī gi ag re sī va un tai se ko ilg sto ša uz
tu rē ša nās mā jās, uz ap strā dā tās ādas vei do
jas kre ve le, āda il gu lai ku ir spil gti ro zā vai 
sar ka na, ļo ti sā pī ga un mā jas ap stāk ļos grū
ti kop ja ma. Jaun ākās pa au dzes frak ci onē
tais lā zers spēj ādā iz vei dot dau dzus ma zus 
tu ne lī šus, sa dur sta to kā ar ada ti ņām un 
no nāk līdz der mai. Ar šo dū rie nu pa lī dzī
bu ādas lau kums it kā tiek daudz kār šots, un 
līdz ar to arī dzī ša nas lau kums ir kriet ni lie

lāks ne kā tad, ja ādu slī pē vie nā lī ni jā, tā pēc 
tā sa dzīst daudz ātr āk un ie dar bī ba nav tik 
ag re sī va, jo ādas virs kār ta ne tiek no slī pē ta. 
Ta ču jā ņem vē rā, ka ādas aug šē jā kār ti ņa 
to mēr tiek pa kļau ta kar stu ma ie dar bī bai, 
tā pēc ap tu ve ni vie nu ne dē ļu pēc frak ci onē
tā lā ze ra pro ce dū ras tā iz ska tās un jū tas kā 
pēc sau les ap de gu ma: āda ir sar ka na, pie tū
ku si un sāk lo bī ties. Vir sē jais slā nī tis no lo
bās, bet dzi ļu mā no tiek ak tī va ādas dzī ša na 
un jaun u ko la gē na šķied ru sin tē ze. Šā dā 
vei dā ir ie spē jams jau pēc vie nas pro ce dū
ras pa nākt ma nā mas pār mai ņas ādā.

– Ja ru na ir par sie vie tēm ga dos, ro
das jau tā jums – vai ādai pie tiks spē ka 
at kal sa spa ro ties?

– Jo tu vāk me no pau zei, jo ātr āk iz sīkst 
or ga nis ma spē jas se vi at jau not. Dzi mum
ak tī vais pe ri ods ar sa viem hor mo niem no
dro ši na to, ka viss arī dzīst la bāk, bet pēc 
me no pau zes šie pro ce si no tiek lē nāk. Jā sa
prot, ka lā zers ne ko māk slī gi ne ra da un ne
ie va da ko la gē nu, bet dod šū nām sti mu lu, 
lai tās sāk tu šo ko la gē nu ra žot pa šas. Bet ne 
vien mēr šū nām pie tiek spē ka un ma te ri āla, 
no kā to va rē tu sin te zēt.

– Vai ir kā da ie spē ja no gu ru ša jai ādai 
pa lī dzēt?

– Jā, ir spe ci ālas pro ce dū ras, kas kal po 
šim no lū kam. Paš laik ne ti kai der ma to lo ģi
jā, bet arī spor ta me di cī nā un ci tās jo mās 
ar vien pla šāk tiek iz man to ti tā dē vē tie aug
ša nas fak to ri, kas ir šū nām glu ži kā deg vie la 
un liek tām re āli strā dāt. Mū su rī cī bā ir me
to de, ko sauc par plaz mo lif tin gu, pa zīs ta ma 
arī ar ap zī mē ju mu PRP (no an gļu val. – pla
te let rich plas ma). Spe ci ālā tū bi ņā tiek pa
ņemts ne liels dau dzums pa ša cil vē ka asi ņu, 
tās cen tri fu gē un at da la trom bo cī tu ma su, 
ku ros ir daudz aug ša nas fak to ru, un šā du 
pre pa rā tu ar in jek ci ju pa lī dzī bu ie va da ādā. 
Pie re dze lie ci na, ka ļo ti veik smī ga ir frak
ci onē tā lā ze ra un plaz mo lif tin ga kom bi nē

ša na: ap mē ram ne dē ļu pēc lā zer pro ce dū ras 
mēs vei cam šo PRP pro ce dū ru. Tē lai ni var 
teikt: lā zers ir uz aris aug sni, ta gad mēs ie
lie kam sēk lu. Me to des vie na ot ru pa pil di
na, un šā dā vei dā la bi var pa nākt tie ši der
mas – ādas vi dē jā slā ņa – at jau no ša nos, pie 
vie na arī epi der mas – bo jā tā vir sē jā slā ņa – 
no lo bī ša nos, un tur arī at aug jaun a āda. Ja 
grib pa nākt vēl dzi ļā ku ie dar bī bu, tad to var 
kom bi nēt arī ar ra dio frek ven ces pro ce dū
rām, kas vēr stas uz dzi ļā ka jiem audiem un 
pa līdz at gūt tvir tā ku se jas ovā lu. Kom bi nē
jot šīs trīs pro ce dū ras, tiek pa nākts pa tie si 
spē cīgs pret no ve co ša nās efekts, se ja ie gūst 
stin grā kus ap vei dus; grum bi ņas kļūst ma
zā kas un arī to vei do ša nās nā kot nē ir pie
brem zē ta.

– Sprie žot pēc ap rak sta, PRP šķiet 
kaut kas lī dzīgs au to he mo te ra pi jai, ko 
dau dzi at ce ras kā sā pī gu pro ce dū ru...

– Au to he mo te ra pi ja ir vēr sta uz imū no 
sis tē mu, ta jā ņem asi nis no vē nas un in
ji cē intra mus ku lā ri. PRP ir pa vi sam ci ta 
me to de. Pre pa rā ta ie va dī ša nas teh ni ka ir 
tā da pa ti kā me zo te ra pi jā, kas ir po pu lā ra, 
dau dzām sie vie tēm pa zīs ta ma un ie ras ta 
pro ce dū ra.

– Un kā ar frak ci onē tā lā ze ra pro ce
dū ru – vai tā ir sā pī ga? Kā di ie ro be žo ju
mi pēc tās jā ie vē ro?

– Jā rē ķi nās ar to, ka pro ce dū ras lai kā, 
kas caur mē rā ilgst 10–15 mi nū šu, ir de

dzi nā ša nas sa jū ta. Ie priekš tiek veik ta at
sā pi nā ša na. Kā jau tei cu, pēc pro ce dū ras 
sa jū ta ir lī dzī ga kā pēc spē cī ga sau les ap
de gu ma, un mēs arī iz skaid ro jam, kā āda 
ir jā kopj, ie sa kām spe ci ālus lī dzek ļus, hi
alu ron skā bi sa tu ro šas mas kas un ci tus, kas 
pa līdz at vieg lot paš sa jū tu pir mo nak ti pēc 
pro ce dū ras. Pēc tam paš sa jū ta uz la bo jas un 
cil vē kam jau kļūst in te re san ti ska tī ties spo
gu lī, se kot, kā mai nās ādas stā vok lis, kā pa
rā dās pro ce dū ru efekts. Āda vi dē ji sa dzīst 
ne dē ļas lai kā, bet at ka rī bā no in di vi du ālām 
īpat nī bām tās var būt četr as līdz des mit 
die nas, kas jā pa va da mā jās. Cil vē kiem, ku
ri iz vē las šo pro ce dū ru, at tie cī gi jā sa plā no 
sa va die nas kār tī ba. Tie, ku ri in te re sē jas par 
skais tum kop ša nu un lā zer pro ce dū rām, jau 
zi na, ka ir di vu vei du frak ci onē tie lā ze ri – 
Er bi um un CO2 lā zers. Mēs iz man to jam 
CO2 lā ze ru, jo tas spē cī gāk sa kar sē ādu un 
sa vil kša nās efekts ir la bāks, pat ja dzī ša nai 
va ja dzī ga kā da die na vai rāk.

– Vai pēc šīm pro ce dū rām ir pie pra
sī jums, un cik tās mak sā?

– Jā, dau dzi cil vē ki vē las šīs pro ce dū ras 
veikt, par spī ti tam, ka tā ir diez gan no piet
na lie ta un ir jā būt mo rā li sa ga ta vo tam, kā 
arī jā at vēl šim pa sā ku mam ne dē ļa. Šī ne kā
dā ga dī ju mā nav ru tī nas pro ce dū ra, ko var 
spon tā ni sa do māt veikt pus die nas pār trau
ku mā. To ne veic bie žāk kā rei zi 6–12 mē
ne šos. Ādas frak ci onē tā CO2 lā ze rat jau no

ša na vi sai se jai mak sā 285 eiro, acu zo nai 
un vai giem – 145, zo dam vai virs lū pai – 75, 
kak lam – 145, de kol tē zo nai – 215 eiro.

Pir ma jā tik ša nās rei zē mēs cil vē kam iz
skaid ro jam pro ce dū ras bū tī bu, in for mē jam 
par ie spē jām kom bi nēt to ar ci tām pro ce
dū rām, do dam lai ku ap do mā ties un iz da
rīt iz vē li. Katrs no mums ir uni kāls, tā pēc 
pie ejai ādas at jau no ša nas pro ce dū rām jā
būt in di vi du ālai. Kat ram cil vē kam ie sa kām 
tie ši vi ņam pie mē ro tā ko me to di vai me to
žu kom bi nā ci ju pēc tam, kad sa ru nā esam 
iz vēr tē ju ši ādas stā vok li un ie gu vu ši da tus 
par vis pā rē jo ve se lī bu. Vi sā pa sau lē ar vien 
lie lā ku po pu la ri tā ti gūst ne vis vie nas kon
krē tas me to des iz man to ša na, bet kom bi nē
ta te ra pi ja. Ir si tu āci jas, kad la bā ko efek tu 
va rē tu dot plas ti kas ķi rur ģi ja, bet arī to 
bie ži kom bi nē ar frak ci onē tā lā ze ra pro ce
dū rām, jo plas ti kas ope rā ci ja no stiepj ādu, 
bet lā zer pro ce dū ra to at jau no, rū pē jas par 
ādas struk tū ru un kva li tā ti, un ša jā zi ņā tā 
ir ne aiz vie to ja ma.

– Kā dā ga da lai kā vis la bāk plā not 
frak ci onē tā lā ze ra pro ce dū ru?

– Mēs ne ie sa kām to veikt pa va sa rī un 
va sa rā, kad ir in ten sīvs sau les sta ro jums, 
bet ru dens un zie ma ir vis pie mē ro tā kais 
laiks. Pro ce dū ra ne ti kai pa līdz cī nī ties 
pret ādas hro no lo ģis ko no ve co ša nu, bet 
pie vie na ko ri ģē arī sau les bo jā ju mu, ja tāds 
va sa rā ādai no da rīts. n
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