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Pavasarim tuvojoties, cilvēkos mostas
arīvēlmepēcskaistākas,tvirtākasungludā
kasādas.Jolielākašīvēlmeirtad,japirmo
novecošanās pazīmju vietā stājušās jau iz
teiktākasizmaiņasuncīņaiartāmvajadzīgi
radikālākipasākuminekā līdz šim.Pēdējā
laikāarvienpieprasītākakļūstādas frakci
onētājebdaļējāslīpēšana,kotautāsaucpar
lāzerapīlingu.Mājavēlējāsnoskaidrot,ko
aršīsmetodespalīdzībuvarpanākt.

– Ādas slī pē ša na, iz man to jot lā ze ru, 
bi ja pa zīs ta ma jau se nāk. Kā frak ci onē
tā lā ze ra ie dar bī ba at šķi ras no ag rāk lie
to tās me to des?

– Agrāk, cīnoties ar ādas novecošanās
izpausmēm,ādasvirskārtatikapilnībāno
ņemtaar speciālāmslīpmašīnām.Laigan
šīprocedūrairefektīva,pašlaiknotāsatsa
kās, jo tradicionālāklasiskā lāzerslīpēšana
irvisaiagresīvauntai seko ilgstošauztu
rēšanāsmājās.Uzapstrādātāsādasveido
jas krevele, āda ilgu laiku ir spilgti rozā
vai sarkana, ļoti sāpīga un grūti kopjama
mājasapstākļos.Jaunākāspaaudzesfrakci
onētaislāzersirdaļējsādasatjaunotājs.Tas
spējādāizveidotdaudzusmazustunelīšus,
sadursta tokāar adatiņāmunnonāk līdz
dermai.Aršodūrienupalīdzībuādaslau

kumsitkātiekdaudzkāršots,unlīdzarto
arīdzīšanaslaukumsirkrietnilielāksnekā
tad,jaāduslīpēvienālīnijā,tāpēctāsadzīst
krietniātrāk.

– Kā da ir šī pro ce dū ra?
– Diezgan sāpīga. Ļoti jutīgiem cilvē

kiemmēsvarampiedāvāt veikt tonarko

zē, bet lielākā daļa pacientu izvēlas lokā
lo anestēziju ar speciāliem atsāpinošiem
krēmiem, kas mazina dedzināšanas sajūtu
procedūras laikā. Uz ādas uzklāj aneste
zējošovieluun,kadtā iedarbojusies,veic
procedūru,kamvidējivajadzīgapusstunda.
Tie,kuri interesējaspar skaistumkopšanu
un lāzerprocedūrām, jau zina, ka ir divu
veidufrakcionētielāzeri–ErbiumunCO2
lāzers.MēsizmantojamCO2lāzeru,jotas
spēcīgāksakarsēāduunsavilkšanāsefekts
ir labāks, pat ja dzīšanai vajadzīga kāda
diena vairāk. Pēc tam katram pacientam
tiekindividuālisniegtinorādījumiparādas
kopšanumājās.

– Kā pēc tau tā to sauc par lā ze ra  
pī lin gu?

– Acīmredzot tāpēc, ka, izmantojot
daļējiablatīvojeblobošolāzeru,mēsno
lobām ādas virsējo kārtiņu, turklāt, vei
dojot ādā tunelīšus, notiek iedarbība uz
saistaudiem, stimulējotdermā jaunuko
lagēnašķiedruveidošanos.Tiešikolagēns
nodrošinaādasskaistumuunelastīgumu.
Jauna kolagēna veidošanās mehānisms
tiekpalaists,iedarbojotiesuzāduarkar
stumu tādā dziļumā, kur šis kolagēns ir.
Taču jāņem vērā, ka ādas virsējā kārtiņa
tomērtiekpakļautakarstumaiedarbībai,
tāpēc aptuveni vienu nedēļu pēc frakci
onētā lāzera procedūras tā izskatās un
jūtas kā pēc saules apdeguma – sarkana
un pietūkusi. Pēc dažām dienām akūtie
iekaisumaprocesisākmazināties,betpa
rādāstumšaskrevelītes,unirjāgaida,līdz
tāsnolobās.

– Cik ilgs ir at lab ša nas pe ri ods?
–Parastijārēķināsar7–10dienām.Da

žamādadzīstātrāk,citamilgāk,bettone
varietekmētargribu,vienkāršijāļaujādai
pašai sadzīt, nodrošinot tai nepieciešamo
mieraperiodu.Japacientsnekādinevarat
ļautiespavadītmājāstikilgulaiku,mēsva
ramveiktšoprocedūrusaudzīgākārežīmā,
betjārēķinās,kaarīefektstadbūsmazāks.

– Kā da ve cu ma pa cien tiem gal ve no
kārt do mā tas šīs pro ce dū ras?

– Jauniem ļaudīm pēc tām parasti nav
vajadzības. Izņēmums var būt 20–30 ga
dusvecicilvēki,kuriemuzādasirrētiņas–
bedrītes,koradījusiakne(pinnes).Akneir
izplatīta ādas problēma, kad vīrišķo hor
monuietekmēnosprostojastaukudziedze
rīši,nenotiekdrenāža,taukipaliekādāun
iekaist.Akūtāstadijāslīpēšanuneveic,bet
tovardarīttad,kadprocessirnomierinā
jiesunpalikušasrētas.

Pusaudžiemesādasslīpēšanuneieteik
tu. Ideāli piemēroti kandidāti šai proce
dūrai ircilvēkiaptuveni30gaduvecumā,
kuri sevi nesaudzīgi pakļāvuši saules ul
travioletostaruietekmeiunkādēļviņiem
ir izteikta fotonovecošanās–ādāveidojas
pigmentācijas plankumi un sīkas krunci

ņas.Procedūra,kasstimulēkolagēnasin
tēzi un sekmē ādas atjaunošanos, ir efek
tīva arī 40–50 gadu vecumā, kad jau ir
sākusies hormonālā bioloģiskā novecoša
na. Visas mīmikas grumbas, protams, re
zultātāneizzudīs,bet,uzlabojotādaselas
tīgumu, izdodas arī zināmā mērā uzlabot
sejasovālu,padarīttvirtākusejaskontūru,
joatjaunotāādalabākpretojasgravitācijai,
tomērrezultātsnav tādskāpēcplastiskās
operācijas.Arīlielākāvecumāparādasda
ļējoslīpēšanuvarteikt:nekadnavparvē
lu.Betjāsaprot,kāduefektupacientsvēlas
panākt un cik agresīvi varam iedarboties.
70–80gadostāvarētubūtvispiemērotākā
procedūra,laipanāktumanāmuādasizska
tauzlabojumu.

– Kā dos ga dī ju mos šo pro ce dū ru nav 
ie tei cams veikt?

– Būtisks ierobežojums ir infekcijas,
arī onkoloģiskas un kardioloģiskas pro
blēmas.Citsrisinājumsjāmeklēarīgadī
jumos,jairtieksmeuzrētaudiem,izteik
tashipertrofiskasrētasvaikeloīdasrētas;
arījutīga,asinsvadiembagātaādanavvi
saipiemērotaslīpēšanai,betpartojālemj
individuāli.

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

– Vispiemērotākais laiks ir rudens un
ziema,kasnujauietuzbeigām.Mēsne
iesakāmtoveiktpavasarīunvasarā,kadir
intensīvs saules starojums. Iecienītsgada
laiksšādaiādasatjaunošanaiirrudens,kad
procedūranetikaipalīdzcīnītiespretādas
hronoloģisko novecošanu, bet pie viena
koriģē arī saules bojājumu, ja tāds vasarā
ādai nodarīts. Tomēr visiem saviem pa
cientiemregulāriatgādinām,kasauļojoties
jāievēro piesardzība un jālieto piemērota
aizsargkosmētika.

– Rei zēm ga dās, ka cil vēks vai cā sa
vam ār stam par lā zer pro ce dū rām, bet 
sa ņem ļo ti iz vai rī gu at bil di. Kur ie gūt 
iz sme ļo šu un ti ca mu in for mā ci ju?

–Vislabākpar lāzera iespējāmspriedīs
tiespeciālisti,kuripašiartodarbojas,un
tādu nav nemaz tik daudz. Ja ārstam nav
praktiskās pieredzes šajā jomā, tad viņš
biežipatnesaprot,kodaralāzers.Mēspir
majā tikšanās reizēcilvēkam izskaidrojam
procedūrasbūtību,informējampariespē
jām kombinēt to ar citām procedūrām,
dodam laikuapdomātiesun izdarīt izvēli.
Pēctam,kadsarunāesamizvērtējušiādas
stāvokli un ieguvuši datus par vispārējo
veselību, katram cilvēkam iesakām tie
ši viņam piemērotāko metodi vai metožu
kombināciju. Visā pasaulē arvien lielāku
popularitāti gūst nevis vienas konkrētas
metodesizmantošana,betkombinētatera
pija.Katrsnomumsirunikāls,tāpēcpie
ejai ādas atjaunošanas procedūrām jābūt
individuālai.n

Reklāmrakststapissadarbībā 
arLāzermedicīnasklīniku

– Mēs pir ma jā tik ša nās 
rei zē 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. 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. 
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Lāzerprocedūra,kas
liekādaisasparoties
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