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Wprowadzenie

Obecnie zabiegi laserowe sà sze-

roko stosowane w medycynie,

w tym w dermatologii estetycznej,

dermatochirurgii, chirurgii pla-

stycznej, flebologii. Urzàdzenia la-

serowe wykorzystuje si´ do zabie-

gów fotoodm∏adzania, usuwania

nadmiernego ow∏osienia, do lecze-

nia zmian naczyniowych i barwni-

kowych, do korekcji blizn, usuwa-

nia ˝ylaków koƒczyn dolnych bàdê

usuwania tatua˝u. W∏aÊciwe zasto-

sowanie i jednoczeÊnie uzyskanie

po˝àdanego efektu zwiàzane jest

z doborem odpowiedniego urzàdze-

nia oraz znajomoÊcià zasad i mo˝li-

woÊci dzia∏ania Êwiat∏a laserowego.

Mechanizm dzia∏ania
i zastosowanie 

Dzia∏anie lasera na tkank´ mo˝-

na podzieliç na: fototermiczne, fo-

tochemiczne, fotoablacyjne, fotode-

strukcyjne. W przypadku skóry

najwa˝niejszym jest dzia∏anie foto-

termiczne oraz fototermoliza [1,2].

Efekt fototermiczny (cieplny)

polega na zamianie zaabsorbowa-

nych fotonów na energi´ cieplnà, co

prowadzi do miejscowego wzrostu

temperatury. Czas dzia∏ania ciep∏a

i temperatura osiàgana w tkance

mogà doprowadziç do koagulacji,

a w konsekwencji do martwicy lub

odparowania tkanki i jej zniszcze-

nia. Efekt cieplny (g∏ównie zaÊ od-

parowanie tkanki) jest wykorzysty-

wany w zabiegach fotoodm∏adzania
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Ryc. 2

Du˝e teleagiektazje w okolicy nosa: a) przed zastosowaniem lasera 532 nm,
b) po zabiegu z u˝yciem lasera.

Large telangiectasies on a nose area: a) before the treatment with the laser 
532 nm, b) after the treatment.

a b

Ryc. 1

Teleangiektazje i rumieƒ w okolicy policzków: a) przed zastosowaniem lasera
532 nm, b) po zabiegu z u˝yciem lasera.

Telangiectasies and erythema on a cheek: a) before the treatment with 
the laser 532 nm, b) after the treatment.

a!!!
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[1,2,13]. Efekt fototermolizy, a

w zasadzie fototermolizy wybiór-

czej, pozwala – poprzez odpowied-

ni dobór d∏ugoÊci fali, d∏ugoÊci im-

pulsu oraz g´stoÊci  energii – na do-

k∏adne, precyzyjne oddzia∏ywanie

na danà tkank´. Âwiat∏o oddaje

energi´ tylko w tym miejscu, gdzie

zostanie poch∏oni´te przez struktu-

ry chromoforowe, takie jak naczy-

nia krwionoÊne (oksyhemoglobina)

czy komórki zawierajàce melanin´

[1,2,13].

Promieniowanie lasera o d∏ugo-

Êci fali 532 nm KTP (potasowo-ty-

tanowo-fosforowego) zawiera si´

w spektrum Êwiat∏a widzialnego

(zielonego). Promieniowanie tej

d∏ugoÊci fali jest poch∏aniane przez

oksyhemoglobin´. Âwiat∏o lasera

mo˝e byç emitowane pod postacià

impulsów lub w sposób ciàg∏y (CW

– continous wave). Emisja ciàg∏a

mo˝e byç stosowana do koagulacji,

ci´cia oraz odparowania tkanek, na-

tomiast emisja pulsacyjna pozwala

na wykonanie selektywnej fototer-

molizy [13].

Wskazania 
i przeciwskazania

Podstawowe wskazania do za-

stosowania lasera 532 nm to przede

wszystkim zmiany naczyniowe,

g∏ównie te zlokalizowane na twarzy,

pajàczki naczyniowe (spider angio-

mas), naczyniaki starcze (cherry

angiomas), teleangiektazje (telean-

giectasias), znamiona naczyniowe

typu PWS (port-wine stain), rumie-

nie na policzkach, naczyniaki

gwiaêdziste, zmiany barwnikowe,

zmiany pos∏oneczne [2,4,7,10,

11,13].

Inne wskazania to: fotoodm∏a-

dzanie, k´pki ˝ó∏te (xanthelasma pal-

pebrarum), nieablacyjna fototerapia

tràdziku pospolitego, zmiany o cha-

rakterze rosacea [6,8,12].

Wskazania pozastandardowe

do zastosowania lasera 532 nm wy-

nikajà z codziennej praktyki to:

w∏ókniaki (fibroma), brodawki ∏ojo-

tokowe (verrucae seborrhoicae), roz-

rost gruczo∏ów ∏ojowych (hyperpla-

sia sebaceum), brodawki wirusowe

pospolite (verrucae vulgares), bro-

dawki p∏askie (verrucae planae), zna-

miona naskórkowe, prosaki, zaskór-

niki, usuwanie tatua˝u koloru czer-

wonego.

Poza dermatologià laser KTP

znalaz∏ zastosowanie w urologii

w leczeniu ∏agodnego rozrostu ster-

cza, w otolaryngologii, w chirurgii

zatok przynosowych (g∏ównie w ko-

agulacji przeroÊni´tej b∏ony Êluzo-

wej jamy nosowej) [3].

Przeciwwskazaniami do wyko-

nania zabiegu laserowego sà: cià˝a,

znamiona barwnikowe, stosowanie

leków fotouczulajàcych, czasami

wiek (u ma∏ych dzieci trudno wyko-

naç zabieg), opalona skóra, fototyp

skóry V-VI, uszkodzona skóra, cho-

roby skóry uniemo˝liwiajàce wyko-

nanie zabiegu (infekcje), choroba

nowotworowa [5]. Przeciwskaza-

niami sà te˝ ∏uszczyca i bielactwo.

Tabela 1
Zmiany skórne leczone za pomocà lasera 532 nm 

(MedArt 470 Asah Medico) w grupie 100 pacjentów
Skin lesions treated with laser 532 nm 

(MedArt 470 Asah Medico) in 100 patients

Typ zmiany Liczba 
pacjentów

Liczba 
zabiegów

a b

Ryc. 3

Naczyniak w okolicy klatki piersiowej: a) przed zastosowaniem lasera 
532 nm, b) trzy tygodnie po zabiegu z u˝yciem lasera.

Hemangioma on a chest: a) before the treatment with the laser 532 nm, 
b) 3 weeks after the treatment.
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zmiany naczyniowe

w∏ókniaki (fibroma)
brodawki ∏ojotokowe (verrucae seborhoicae)
brodawki wirusowe p∏askie i zwyk∏e (verrucae planae,
verrucae vulgaris)
przebarwienia (piegi) (hyperpigmentation – lentigo)
zaskórniki (comedones)

rozrosty gruczo∏ów ∏ojowych (hyperplasia sebaceum)

znamiona naskórkowe (naevus epidermalis)
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Materia∏ i metody

Autor niniejszej pracy na podsta-

wie danych z piÊmiennictwa oraz

w∏asnych doÊwiadczeƒ przedstawia

mo˝liwoÊci zastosowania systemu

laserowego: laser o d∏ugoÊci fali 532

nm, poszerzony o skaner oraz sys-

tem ch∏odzenia (MedArt 470, Asah

Medico).

Laser MedArt 470 jest laserem

diodowym o d∏ugoÊci fali 532 nm,

mocy wyjÊciowej regulowanej od

0,1 do 5 W, g´stoÊci energii w za-

kresie 1-200 J/cm2, czasie trwania

impulsu 10-1000 ms, cz´stotliwo-

Êci powtarzania impulsów zmiennej

od 0,3 Hz do 100 Hz. Istnieje mo˝-

liwoÊç ustawienia pojedynczego 

impulsu lub pracy ciàg∏ej. Laser po-

siada zintegrowany system ch∏o-

dzenia, co zapewnia sch∏odzenie

naskórka nawet do temp. 0ºC

przed, w czasie i po wykonywanym

zabiegu. W praktyce wystarczajàce

jest ch∏odzenie do 3ºC.

Do dyspozycji sà trzy koƒcówki

zabiegowe o ró˝nych wielkoÊciach

plamki (0,4 mm, 0,9 mm, 1,4 mm).

Skaner pozwala na szybkie, jedno-

rodne pokrycie obszaru leczonego

wiàzkà laserowà z jednoczesnym

równomiernym roz∏o˝eniem ener-

gii. Du˝a moc lasera i mo˝liwoÊç

pracy ciàg∏ej pozwala na wykorzy-

stanie go w niektórych zabiegach:

np. do elektrokoagulacji, ci´cia.

■ Metodyka badaƒ w∏asnych 

W ciàgu ostatnich 2,5 lat autor-

ka wykona∏a ponad 2000 zabiegów

laserowych, z u˝yciem lasera o d∏u-

goÊci fali 532 nm, poszerzonego

o skaner i system ch∏odzenia (Me-

dArt 470, Asah Medico). Na pod-

stawie wyników w grupie losowo

wybranych 100 pacjentów, w wieku

od 8 do 72 lat, u których wykona-

no ró˝nego rodzaju zabiegi lasero-

we, zosta∏ okreÊlony rodzaj leczonej

zmiany, okolica i zastosowane para-

metry. Leczono drobne zmiany na-

czyniowe u 66 pacjentów: telean-

giektazje ma∏e i Êrednie oraz naczy-

niaki ma∏e, stosujàc plamk´ 0,9

mm, moc 5 W, g´stoÊç energii 18-

-26 J/cm2 i czas impulsu od 23 do

38 ms. Zamykajàc naczynia ma∏e

uda i podudzia, zastosowano plam-

k´ 1,4 mm oraz pozosta∏e parame-

try jw. W przypadku naczyniaka

du˝ego zastosowano leczenie z p∏yt-

kà szafirowà, plamk´ i moc wyjÊcio-

wà jw., g´stoÊç energii wynosi∏a 40

J/cm2, a czas impulsu 51 ms. W∏ók-

niaki u 12 osób by∏y leczone z u˝y-

ciem nast´pujàcych parametrów:

plamka 0,9 mm, moc 5 W, CW.

Brodawki ∏ojotokowe u 10 osób le-

czono Êwiat∏em laserowym o plam-

ce 0,9 mm, mocy wyjÊciowej 4-5 W,

CW. Brodawki wirusowe (p∏askie

i zwyk∏e) u 4 osób – stosujàc plam-

k´ 0,9 mm, moc 5 W, CW. Przebar-

wienia (piegi) usuwane by∏y z u˝y-

ciem plamki 0,9 mm, mocy 5 W,

energii 18 J/cm2 i czasu impulsu 23

ms. Zaskórniki: plamka 0,9 mm,

moc 3,5-5 W, energia w jednym wy-

branym przypadku wynosi∏a 21-26

J/cm2, w drugim zastosowano CW.

Znami´ naskórkowe leczono stosu-

Zastosowanie lasera 532 nm KTP 
w leczeniu drobnych zmian skórnych
– doÊwiadczenia w∏asne
STRESZCZENIE
Slowa kluczowe: laser KTP 532 nm, wskazania, zastosowanie

Zabiegi laserowe sà coraz powszechniej stosowane w wielu dziedzinach me-
dycyny. Lasery znalaz∏y zastosowanie w dermatologii, chirurgii, flebologii, uro-
logii, laryngologii.
Na podstawie piÊmiennictwa oraz doÊwiadczeƒ w∏asnych, wynikajàcych z co-
dziennej pracy laserem, autor niniejszej pracy podaje wskazania standardowe
i pozastandartowe do jego zastosowania. Laser KTP mo˝e byç stosowany
w leczeniu zmian naczyniowych na twarzy i koƒczynach dolnych, naczyniaków
p∏askich, jamistych, gwiaêdzistych, starczych, teleangiektazji, zmian barwniko-
wych, w∏ókniaków, brodawek ∏ojotokowych, wirusowych, prosaków, zaskórni-
ków, a tak˝e w zabiegach fotoodm∏adzania. Pe∏ne wykorzystanie lasera KTP
pozwala na bezpieczne, szybkie i z niewielkim skutkami ubocznymi leczenie
coraz szerszego zakresu zmian, nie tylko dermatologicznych.

Treatment of small skin changes by laser
532 nm KTP – own experiences
SUMMARY
Key words: KTP 532 nm laser, therapeutic indications, applications

Laser treatment is more and more commonly used in many areas of medicine.
Lasers are broadly used in dermatology, surgery, phlebology, urology, otolaryn-
gology. 
Having examined medical writing in this area as well as her own experience ba-
sed on everyday work with the laser, the author of this article presents both
standard and non-standard indications for its possible applications.
The KTP laser can be applied in the treatment of vascular lesions both on the
face and on lower extremities, cavernous, spider and senile angiomas, telan-
giectasias, pigmentation changes, fibromas, seborrhoeic verrucas, viral warts,
milia, comedones as well as in photo-rejuvenation treatment. Full application 
of the KTP laser allows for safe, time saving and no longer producing numero-
us side effects treatment of a wide scope of not only dermatological lesions 
and changes. 
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jàc plamk´ 0,9 mm, moc 5 W, CW.

Natomiast rozrosty gruczo∏ów ∏ojo-

wych w dwóch wybranych przypad-

kach z u˝yciem plamki 0,9 mm,

mocy 3-5 W oraz CW.

Wyniki

W grupie stu pacjentów leczono

z u˝yciem lasera KTP ró˝ne zmiany

skórne (ryc. 1-7). Liczba zabiegów

nie jest to˝sama z liczbà pacjentów,

poniewa˝ niekiedy u tych samych

osób zabiegi by∏y powtarzane, zaÊ

w innych przypadkach u jednego

pacjenta poddawano terapii kilka

ró˝nych zmian (tab. 1).

Objawy uboczne, pojawiajàce si´

w wyniku dzia∏ania lasera, zale˝ne

sà od kilku czynników: od okolicy, w

jakiej go zastosowano, od mocy i g´-

stoÊci energii, cz´stotliwoÊci impul-

su oraz od umiej´tnoÊci osoby wy-

konujàcej zabieg. Najcz´Êciej by∏y

to: bolesnoÊç, rumieƒ, obrz´k, p´-

cherzyki, strupki, które sà krótko-

trwa∏e i ust´pujà bez pozostawienia

jakichkolwiek Êladów.

Leczenie by∏o dobrze tolerowane

przez wszystkich pacjentów. Towa-

rzyszàca bolesnoÊç w trakcie zabie-

gów by∏a odczuwana w ró˝nym

stopniu, najwi´ksza – podczas usu-

wania teleangiektazji w okolicy

skrzyde∏ek nosa. Rumieƒ po zabie-

gu, przede wszystkim przy leczeniu

zmian naczyniowych by∏ przemija-

jàcy. Drobne strupki pojawia∏y si´

na policzkach i koƒczynach dolnych

podczas leczenia w∏ókniaków, bro-

dawek ∏ojotokowych, wirusowych.

Strupki odpada∏y samoistnie w cià-

gu 7-10 dni po zabiegu, jedynie na

koƒczynach dolnych utrzymywa∏y

si´ niekiedy do 4 tygodni (tab. 2). 

Dyskusja

■ Zmiany naczyniowe

Laser KTP jest przede wszystkim

przeznaczony do leczenia zmian na-

a b

Ryc. 4

W∏ókniak mi´kki w okolicy szyi: a) przed leczeniem, b) bezpoÊrednio 
po usuni´ciu.

Fibroma molle on a neck: a) before removal, b) directly after the removal.

Ryc. 5

Przebarwienia pos∏oneczne w okolicy dekoltu u dwóch pacjentek
a) przed zastosowaniem lasera, b) po leczeniu laserem.

Solar lentigos on a neck area before in three patients
a) before the treatment with the laser, b) after the treatment.

a b

a b

Tabela 2
Objawy uboczne i powik∏ania

wyst´pujàce po zabiegach
laserem KTP 532 nm (n=100)
Side effects and complications
which occur after the treatment
with KTP 532 nm laser (n=100)

Objawy uboczne 
i powik∏ania 

po zabiegach

bolesnoÊç

p´cherzyki

rumieƒ

strupki

przebarwienia 
lub odbarwienia

Odsetek 
pacjentów

w %

90%

7%

72%

54% (pojawia∏y
si´ na 2-3 dzieƒ

po zabiegu)

3%
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czyniowych p∏ytkich, g∏ównie zlo-

kalizowanych na twarzy. Przy lecze-

niu teleangiektazji, naczyniaków

gwiaêdzistych, naczyniaków star-

czych najcz´Êciej stosowana jest

koƒcówka 0,9 mm, moc 5 W, g´s-

toÊç energii 18-22 J/cm2, cz´stotli-

woÊç 3 Hz oraz czas trwania im-

pulsu 23-28 ms. Znamiona naczy-

niowe, naczyniaki p∏askie najlepiej 

leczyç, stosujàc skaner laserowy

o mocy 5 W, cz´stotliwoÊci 11-12

Hz, g´stoÊci energii 11-16 J/cm2,

cz´sto te˝ z zastosowaniem systemu

ch∏odzenia. W przypadku drob-

nych, o Êrednicy poni˝ej 1 mm, na-

czyƒ zlokalizowanych na koƒczy-

nach dolnych (udach i podudziach)

lepsze efekty daje zastosowanie g´-

stoÊci energii 24-30 J/cm2 i koƒców-

ki o plamce 1,4 mm. 

Du˝ym problemem terapeutycz-

nym jest rumieƒ na policzkach.

W tym przypadku stosuje si´ ska-

ner laserowy, uzyskujàc efekt

zmniejszenia i zbledni´cia rumienia

oraz s∏abszà reakcj´ na zmiany tem-

peratury otoczenia, wp∏yw emocji

itp. Podczas leczenia stosuje si´ g´-

stoÊç energii 10-14 J/cm2, cz´sto-

tliowoÊç impulsu 12 Hz i moc 5 W.

■ Zmiany barwnikowe i pos∏o-

neczne

Laser 532 nm jest równie˝ sku-

teczny w leczeniu zmian barwniko-

wych o charakterze piegów bàdê

plam soczewicowatych. Zastosowa-

nie Êwiat∏a laserowego o mocy 5 W,

g´stoÊci energii 25-40 J/cm2, cz´sto-

tliwoÊci 3-5 Hz pozwala skutecznie

je usunàç. 

■ W∏ókniaki, brodawki ∏ojoto-

kowe i brodawki wirusowe

Cz´sto wyst´pujàcym u pacjen-

tów problemem sà liczne drobne

w∏ókniaki zlokalizowane w okolicy

szyi, karku, pod piersiami. Leczenie

tego rodzaju zmian z u˝yciem lase-

ra KTP o mocy 5 W i fali ciàg∏ej jest

szybkie, bezpieczne i bezkrwawe.

W przypadku pojedynczych, du-

˝ych w∏ókniaków, wyraênie uszy-

pu∏owanych, zabieg wykonuje si´

w znieczuleniu miejscowym (np.

1% ksylokainà), u˝ywajàc lasera jak

skalpela chirurgicznego do Êci´cia

zmiany. Podobne efekty uzyskuje

si´ w leczeniu brodawek ∏ojotoko-

wych, brodawek wirusowych zwy-

k∏ych, brodawek p∏askich, stosujàc

w takich przypadkach miejscowe

znieczulenie  kremem Emla lub li-

dokainà w ˝elu bàdê znieczulenie

nasi´kowe.

■ Zaskórniki i rozrosty gruczo-

∏ów ∏ojowych

Niekiedy mimo intensywnego le-

czenia tràdziku zaskórnikowego

efekty sà niezadowalajàce. Umiej´t-

ne zastosowanie lasera KTP o plam-

ce 0,9 mm, mocy 4-5 W, najcz´Êciej

na fali ciàg∏ej lub g´stoÊci energii

powy˝ej 30 J/cm2 pozwala skutecz-

nie zlikwidowaç du˝e zaskórniki.

Zabieg nale˝y powtórzyç, gdy˝ pod-

czas jednokrotnego zabiegu nie

udaje si´ zlikwidowaç wszystkich

zaskórników. Podobne efekty uzy-

skuje si´ w leczeniu rozrostów gru-

czo∏ów ∏ojowych lub prosaków.

■ Fotoodm∏adzanie

ObecnoÊç siatki zmian naczynio-

wych, zmian pos∏onecznych bàdê

drobnych zmarszczek jest wskaza-

niem do wykonania zabiegu lasero-

wego z u˝yciem skanera i systemu

ch∏odzenia. Odpowiedni dobór pa-

rametrów zabiegu pozwala na uzy-

skanie dobrych efektów. Najcz´Êciej

stosowanà dawkà jest w okolicy

twarzy 15-23 J/cm2, ale w okolicy

szyi – ju˝ tylko 9-10 J/cm2.

Ryc. 6

Znami´ naskórkowe: a) przed zastosowaniem lasera 532 nm, b) po zabiegu 
z u˝yciem lasera.

Naevus epidermal: a) before the treatment with the laser 532 nm, 
b) after the treatment.

a

b

Ryc. 7

Zaskórniki w okolicy
czo∏owej: a) przed 
zastosowaniem lasera 
532 nm, b) po 4 zabiegach
z u˝yciem lasera.

Comedones on the forhead
area: a) before the treat-
ment with the laser 
532 nm, b) after 
4 procedures with the laser.

a b
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Zabieg jest powtarzalny, najlepiej

wykonywaç go po uprzednim znie-

czuleniu miejscowym. W jego trak-

cie pojawia si´ rumieƒ, pieczenie,

wyraêne zbràzowienie zmian pig-

mentacyjnych. Nale˝y bardzo os-

tro˝nie wykonywaç zabieg, nie do-

puszczajàc do utraty kontaktu skó-

ry z p∏ytkà szafirowà skanera, gdy˝

grozi to poparzeniem i ewentualny-

mi bliznami. 

■ Znieczulenie

Niektóre zabiegi, takie jak usu-

wanie w∏ókniaków, brodawek ∏ojo-

tokowych i wirusowych, nale˝y wy-

konaç w znieczuleniu miejscowym.

Najcz´Êciej stosuje si´ krem Emla

(je˝eli zabiegowi poddawany  jest

du˝y obszar), b´dàcy mieszankà

2,5% lignokainy i 2,5% prylokainy.

Preparat najcz´Êciej stosuje w oklu-

zji, ok. 30 min. do 1 godziny przed

zabiegiem. Mo˝na zastosowaç tak˝e

znieczulenie nasi´kowe 1% lub 2%

roztworem ksylokainy [9,13].

Podczas leczenia zmian naczy-

niowych wskazane jest stosowanie

przezroczystego ˝elu, który zmniej-

sza takie dzia∏ania niepo˝àdane, jak

obrz´k, rumieƒ, bolesnoÊç, a jedno-

czeÊnie zwi´ksza efektywnoÊç dzia-

∏ania Êwiat∏a laserowego [10].

Zabiegi laserowe sà krótkotrwa∏e

i doÊç dobrze tolerowane, dlatego

cz´sto nie ma potrzeby iniekcji

Êrodka znieczulajàcego. Ponadto

system laserowy wyposa˝ony jest

w system ch∏odzàcy, który mo˝e

byç stosowany do znieczulenia, po-

przez ch∏odzenie skóry przed,

w trakcie i bezpoÊrednio po zabie-

gu, co wyraênie zmniejsza dolegli-

woÊci bólowe.

Podsumowanie

Majàc na uwadze podstawowe

zasady oddzia∏ywania lasera na

tkanki, mo˝na zastosowaç zabiegi

laserowe w leczeniu nawet drob-

nych zmian. Zabiegi dajà niewielkie

objawy uboczne, sà ma∏o inwazyj-

ne, precyzyjne i sterylne (brak wi´c

ryzyka zaka˝enia HIV, HBV, HCV,

HPV).

Umiej´tne zastosowanie lasera

KTP i wykorzystanie jego pe∏nych

mo˝liwoÊci pozwala na skuteczne,

bezpieczne, szybkie leczenie nie tyl-

ko zmian skórnych, ale tak˝e chi-

rurgicznych, laryngologicznych czy

urologicznych.
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