
Najskuteczniejszym, nieinwazyjnym sposobem likwidacji pajączków jest usuwanie 
zmian za pomocą lasera. Laser Spectrum® Dual Boost jako pierwsze urządzenie tego 
typu na świecie wykorzystuje technologię Dual Boost - równoczesnego użycia podwój-
nej długości fali świetlnej - mówi dr Tomasz Szular z Saska Clinic w Warszawie.

Czym różni się od dotychczasowych metod lecze-
nia zmian naczyniowych? 
- Lasery, które były do tej pory stosowane, w celu 

usuwania naczynek wykorzystują pojedynczą wiązkę 

światła, a dobór jej długości zależy od rodzaju i wiel-

kości leczonych naczynek. Laser Spectrum, nie tylko

w jednym urządzeniu, ale i w czasie pojedynczej emi-

sji, używa równocześnie dwóch długości fali świetlnej.

Jakie są zalety tego zabiegu?
- W porównaniu z dotychczasowo stosowanymi lase-

rami, zabiegi laserem Spectrum Dual Boost są dużo 

mniej bolesne, bardziej precyzyjne i, co najważniej-

sze, dużo skuteczniejsze. Powodują również mniejszy 

obrzęk, który znika już po 1-2 dniach.

Jak wygląda zbieg? Ile trwa?
- Zabieg trwa średnio 30 minut, a czas jego trwania za-

leży od rozległości usuwanych zmian. Pacjent oraz lekarz 

mają założone specjalne okulary ochronne. Leczone miej-

sca są naświetlane głowicą emitującą światło laserowe. 

Dodatkowo skóra jest chłodzona zimnym powietrzem.

Czy boli? Czy wymaga znieczulenia?
Sam zabieg jest komfortowy dla pacjenta.  Nie jest 

przed nim wymagane znieczulenie, ze względu na 

jego minimalną bolesność. 

Jak szybko po wykonanym zabiegu można wrócić 
do codziennych aktywności?
- Praktycznie po wyjściu z gabinetu można wrócić 

do codziennych zajęć, tak w domu, jak i w pracy.

Należy jedynie unikać czynności doprowadzających 

do zbytniego rozszerzania się naczyń, takich jak in-

tensywny wysiłek, ekspozycja na wysoką tempera-

turę, picie alkoholu. Pamiętać należy również o za-

bezpieczeniu skóry filtrami ochronnymi.

Innowacyjna technika Dual Boost wykorzystana

w urządzeniu Spectrum gwarantuje najlepsze

możliwe rezultaty, w najkrótszym czasie i na naj-

wyższym poziomie bezpieczeństwa w usuwaniu

defektów naczyniowych.

dr Tomasz Szular
Saska Clinic dr Radziejewska, Warszawa

Kogo najczęściej dotyka problem poszerzonych na-
czyń? Czy istnieją nieinwazyjne metody usuwania 
takich zmian?
- Pajączki, inaczej telangiektazje to poszerzone, drob-

ne naczynia krwionośne o charakterystycznym wyglą-

dzie przypominającym rozgałęziające się, cieniutkie 

pajęczynki. Są widoczne pod skórą, zwykle mają kolor 

czerwony lub niebieski, mogą zlewać się w rumień.

Teleangiektazje mogą pojawiać się już w młodym 

wieku, głownie u kobiet, a częstość ich występowa-

nia znacznie wzrasta z wiekiem. Do najczęstszych 

przyczyn ich powstawania zalicza się obciążenie ro-

dzinne, zaburzenia hormonalne, czy wpływ czynni-

ków zewnętrznych takich jak: ekspozycja na słońce, 

alkohol, wysoka temperatura otoczenia, stosowanie 

niektórych leków – np. sterydów.

Najskuteczniejszym, nieinwazyjnym sposobem likwida-

cji pajączków jest usuwanie zmian za pomocą lasera. 

Zabieg polega na termicznym uszkodzeniu naczynek 

za pomocą wiązki światła. Zamykanie naczynek lase-

rem jest bezpieczne i praktycznie bezbolesne.

Na czym polega nowa technologia Dual Boost wy-
korzystana w urządzeniu Spectrum i w czym tkwi 
jej innowacyjność? 
- Laser Spectrum jako pierwszy laser na świecie wyko-

rzystuje technologię Dual Bost - równoczesnego uży-

cia podwójnej długości fali świetlnej. Leczone naczyn-

ko naświetlane  jest praktycznie równocześnie falą

o długości 532nm i 940nm, dzięki czemu podczas 

emisji  możemy użyć dużo mniejszej mocy. Skutkiem 

tego jest mniejsze ryzyko powikłań z równoczesnym 

zwiększeniem skuteczności zabiegu.

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

ZLIKWIDUJ  PAJĄCZKI
PODWÓJNĄ MOCĄ  - Spectrum® Dual Boost

PIERWSZY I JEDYNY LASER W POLSCE 


