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ocena skuteczności lasera 
diodowego w terapii usuwania 
owłosienia – studium przypadku
Diode laser hair removal effectiveness assessment - case study

 | StreSzczenie

Zabiegi epilacji z użyciem lasera diodowego wykonywa-
ne są na całym świecie. Metoda ta opisywana jest jako 
skuteczna i bezpieczna, a przy poprawnie wykonanej 
serii sesji zabiegowych ryzyko działań niepożądanych 
jest zminimalizowane. Dla uzyskania satysfakcjonują-
cych efektów konieczne jest zastosowanie serii zabie-
gów w określonych interwałach czasowych zgodnych 
z fazą anagenu dla miejsca zabiegowego. Zarówno czę-
stotliwość zabiegu, jak i dobór odpowiednich parame-
trów zabiegowych po przeprowadzonym Patch Test de-
cydują o powodzeniu i skuteczności prowadzonej terapii. 

W niniejszej pracy dokonano analizy przypadku ko-
biety pochodzącej z Korei, o rozpoznanym, zgodnym 
ze skalą Fitzpatricka fototypie III, u której dla pełnego, 
zadowalającego efektu zabiegowego przeprowadzono 
3 zabiegi w sześciotygodniowych odstępach czasu.
Słowa kluczowe: epilacja, laser diodowy, 
skuteczność, opis przypadku

 | AbStrAct

Diode laser assisted hair removal is successfully used 

all over the world. This method is described as safe and 

effective and at the end of properly performed cour-

se treatment, side effects risk is minimalized. To obtain 

satisfactory results, it is necessary to apply a series of 

treatments at certain time intervals compatible with the 

anagen phase of hair grow at the treatment area. Both: 

treatment frequency and appropriate treatment set-

tings according to the patch test, determine the success 

and effectiveness of the therapy. In this case study we 

analyze the case of a Korean woman with recognized 

III phototype according to Fitzpatrick scale, who has 

shown satisfactory results of the treatment after 3 tre-

atments at 6-week intervals.
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 | WproWAdzenie:

Zgodnie z definicją Agencji Żywności Leków FDA 
(Food and Drug Administration), permanentna reduk-
cja owłosienia to: „długotrwała redukcja ilości włosów 
odrastających po serii zabiegów. Ilość odrastających 
włosów musi być stała w czasie dłuższym niż czas po-
trzebny na zakończenie pełnego cyklu włosa, który 
trwa od 4 do 12 tygodni w zależności od okolicy ciała”. 
Do uzyskania trwałych rezultatów epilacji lasero-
wej wymagana jest seria zabiegów, na które pacjent 
zgłasza się w określonych interwałach czasowych. 
Materiały źródłowe podają, że standardową liczbę 
zabiegów uznaną za skuteczną należy określić na 
minimum 6. Uzyskiwane efekty zabiegowe sprawiają, 
że laserowe usuwanie owłosienia stało się najbardziej 
popularną, trwałą metodą na całym świecie [1].

Opisany w pracy i zastosowany podczas zabiegów 
laser diodowy działa na zasadzie selektywnej foto-
termolizy i usuwa melaninę znajdującą się w mieszku 
włosowym [2]. Absorpcja energii lasera przez tkankę 
związana jest z obecnością w niej chromatoforów, ina-
czej nazywanych fotoakceptorami, dlatego w terapii 
laserowej istotna jest długość fali. Melanina, znajdu-
jąca się w strukturach włosa oraz w skórze, absorbuje 
światło w bardzo dużym zakresie fali od 350 do 1200 

nm [3]. Aby osiągnąć cel epilacji laserowej na zasadzie 
selektywnej fototermolizy, długość fali winna mie-
ścić się w zakresie 630-1200 nm. Efekt fototermiczny 
obserwowany w strukturze komórek macierzystych 
mieszka włosowego może oprócz efektu terapeutycz-
nego powodować powikłania, opisywane w literaturze 
jako: poparzenia i zmiany pigmentacji, wystąpienie pla-
micy, hiperkeratozy, zapalenia mieszków włosowych, 
sinicy marmurkowej, świądu bądź zmian o charakterze 
pokrzywki [3-10]. Występowanie i nasilenie powikłań 
oraz odczucia podczas samego zabiegu wpływają na 
poziom zadowolenia pacjenta z efektu zabiegu [3, 9-10]. 

Oprócz wyboru urządzenia o określonej długo-
ści fali, przy zabiegach laserowych konieczne jest 
dobranie odpowiedniej gęstości [J/cm2] oraz czasu 
trwania impulsu [ms]. Rozmiar plamki zabiegowej 
uzależniony jest od wybranej głowicy laserowej [6].

Opisany w artykule przypadek dotyczy pacjentki 
biorącej udział w badaniu dotyczącym skuteczno-
ści i bezpieczeństwa stosowania lasera diodowego 
w depilacji stref intymnych, która przez osiągnięcie 
zamierzonych rezultatów zgodnych z definicją FDA 
w odniesieniu do terminologii trwałej redukcji owło-
sienia, już po trzecim zabiegu została wykluczona 
z udziału w prowadzonym projekcie badawczym.
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 | cel prAcy

Celem pracy była analiza skuteczności lasera 
diodowego w fotoepilacji stref intymnych u ko-
biety pochodzenia azjatyckiego na tle badanej 
grupy (praca kazuistyczna).

 | MAteriAł bAdAWczy i MetodA

Badania przeprowadzono w ośrodkach w Polsce 
i Wielkiej Brytanii, w okresie od kwietnia 2015 
do marca 2016 roku.

W badaniu wzięło udział 187 osób, z czego 140 
po wstępnym wywiadzie i przeprowadzonym 
Patch Test zakwalifikowało się do sesji zabiego-
wej (n = 140; K112, M28), a cykl 6 zabiegów ukoń-
czyły 132 osoby (n = 132; K107, M25). 

Na tle grupy jedna kobieta pochodzenia koreań-
skiego została wykluczona z analizy całościowej. 
U badanej po 3 zabiegach uzyskano satysfakcjonu-
jący efekt i w niniejszej pracy opisywana jest jako 

– przypadek kazuistyczny. 

 | opiS przypAdKu

Do kliniki przeprowadzającej zabiegi laserowego 
usuwania owłosienia w Londynie na zabieg stawi-
ła się 25-letnia pacjentka pochodząca z Korei Połu-
dniowej. Pacjentka zadeklarowała chęć usunięcia 
niechcianego owłosienia z okolic intymnych i wy-
raziła zgodę na udział w prowadzonym badaniu 
dotyczącym badania skuteczności wybranej terapii.

Pochodzenie etniczne badanej ustalono na pod-
stawie wywiadu, w którym posłużono się pyta-
niami zgodnymi z przyjętym w Wielkiej Brytanii 
schematem Census 2001, zastosowanym w spisie 
powszechnym w 2011 roku. Po przeprowadzonym 
wywiadzie i próbie skórnej – Patch Test ustalono 
parametry zabiegowe, które dostosowano do okre-
ślonego w wywiadzie fototypu skóry według skali 
Fitzpatricka, pochodzenia etnicznego, grubości 
włosa oraz reakcji skóry na światło lasera. 

Pacjentka w wywiadzie zaznaczyła, że nigdy 
wcześniej nie stosowała dostępnych metod depi-
lacji owłosienia, za wyjątkiem przystrzygania zbyt 
długich włosów. Pacjentka stosowała ogólnodo-
stępne, nawilżające kosmetyki do pielęgnacji ciała. 
W wywiadzie zaznaczyła, że dodatkowo stosuje 
produkty z filtrami SPF na odsłonięte partie ciała 
w okresie letnim dla zapobiegania powstawania hi-
perpigmentacji.

Pacjentka charakteryzowała się dobrym stanem 
zdrowia, brakiem chorób przewlekłych, w tym 
chorób skórnych czy zaburzeń hormonalnych. Nie 
przyjmowała żadnych leków, jedynie swoją dietę 
uzupełniała o witaminę D3 1000 j.m/dobę.

Przed przystąpieniem do zabiegu skóra była 
ogolona, a w czasie trwania terapii pacjentka zgod-
nie z metodyką badań i zaleceniami nie stosowała 
żadnych innych metod usuwania owłosienia oraz 
stosowała się do przed- i po zabiegowych zaleceń 
terapeuty. Skóra pacjentki reagowała poprawnie po 
przeprowadzonym Patch Test. Zauważone podraż-
nienie skóry ustało w ciągu kilku godzin po teście.

Adekwatnie z metodyką prowadzonych badań 
zaplanowano 6 zabiegów w sześciotygodniowych 
odstępach czasu, zgodnie z cyklem wzrostu włosa 
w badanej okolicy intymnej. W terapii zabiego-
wej wykorzystano laser diodowy o długości fali 
805 nm, minimalnym szczycie mocy 2100 W oraz 
długości trwania impulsu od 5 do 400 ms. Używa-
no głowicy ET o wymiarach 9 x 9 mm i gęstości 
energii impulsu od 10 do 100 J/cm2. Parametry za-
biegowe dostosowane były do określonego w wy-
wiadzie fototypu skóry według skali Fitzpatricka, 
pochodzenia etnicznego, grubości włosa oraz 
reakcji skóry po przeprowadzonym Patch Test. 
Czynnikami wykluczającymi badanych z przy-
stąpienia do zabiegów były wszystkie obiektyw-
ne, opisywane w piśmiennictwie przeciwwska-
zania do zastosowania lasera diodowego. Czas 
trwania fazy anagenu w tej okolicy to 1-2 miesiące.

Zastosowano subiektywną i obiektywną pro-
centową ocenę utraty włosów. W metodzie obiek-
tywnej zastosowano miarodajną ocenę procento-
wej utraty włosów poprzez wykonanie fotografii 
w dwudziestokrotnym powiększeniu na obszarze 
o średnicy 1 cm, w miejscu 4 cm poniżej środkowej 
odległości pomiędzy kolcami biodrowymi. Doko-
nywano przeliczenia liczby włosów i oceniano pro-
centową ich utratę przed pierwszym oraz każdym 
kolejnym zabiegiem, a także w okresie 6 i 12 tygo-
dni po wykonaniu ostatniego zabiegu. Pacjentka 
została poproszona o oszacowanie procentowej 
redukcji włosów po trzecim zabiegu. Jednocześnie 
w okresie 6 i 12 tygodni po zakończonym cyklu za-
biegowym pacjentkę poproszono o wyrażenie swo-
jej opinii dotyczącej satysfakcji z przeprowadzonej 
terapii. Badana określiła swoje zadowolenie jako: 

„zabieg spełnił wszystkie moje oczekiwania”.
Fototyp pacjentki został określony jako III wg 

skali Fitzpatricka.
Włosy pacjentki były zabarwienia czarnego, 

a ich strukturę można określić jako grube i pro-
ste (fot.1).
Zastosowano następujące parametry zabiegowe:
1 zabieg: ms: 30, J/cm2: 30
2 zabieg: ms: 30, J cm2: 32
3 zabieg: ms 30, J/cm2: 34

Fot. 1 Skóra pacjentki przed rozpoczęciem 
terapii laserowej Źródło: Archiwum własne

Fot. 2 Skóra pacjentki 6 tygodni po pierw-
szym zabiegu Źródło: Archiwum własne

Fot. 3 Skóra pacjentki 6 tygodni po drugim 
zabiegu Źródło: Archiwum własne

Fot. 4 Skóra pacjentki 6 tygodni po trzecim 
zabiegu Źródło: Archiwum własne

Fot. 5 Skóra pacjentki 12 tygodni po trze-
cim zabiegu Źródło: Archiwum własne
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 | WYNIKI 

Skóra pacjentki poprawnie reagowała na za-

stosowane parametry zabiegowe. Zaobser-

wowane pozabiegowo podrażnienie skóry 

i opuchnięcie mieszków włosowych ustało 

w ciągu kilku godzin po zabiegu. Jednocześnie 

już 6 tygodni po pierwszym zabiegu odnoto-

wano znaczną redukcję ilości włosów (51%). 

Zauważono także w ocenie wzrokowej osła-

bienie włosów poprzez zmniejszenie ich śred-

nicy w okolicy zabiegowej (fot. 2 i 3).

Kiedy pacjentka zgłosiła się na czwarty 

z sześciu zaplanowanych zabiegów, w su-

biektywnej ocenie pacjentki włosy zostały 

usunięte, dlatego też zastosowano obiektyw-

ną ocenę rezultatów. Pomiar ilości włosów na 

badanym obszarze potwierdził 100-procen-

towy efekt zaplanowanej terapii po trzecim 

zabiegu (fot. 4). Dla pewności pomiar powtó-

rzono po 12 tygodniach (fot. 5).

Zgodnie z metodyką prowadzonych badań  

6 tygodni po przeprowadzonym ostatnim za-

biegu, a w tym przypadku także 12 tygodni 

po ostatniej sesji laserowej pacjentka została 

poproszona o wyrażenie swojej opinii na te-

mat efektów prowadzonej terapii zabiegowej. 

W obydwu przypadkach określiła swoje za-

dowolenie na 5 jako: „zabieg spełnił wszystkie 

moje oczekiwania”.

 | DYSKUSJA

W badaniu przeprowadzonym w Polsce 

i Wielkiej Brytanii, do którego zgłosiła się opi-

sywana pacjentka, dowiedziono, że pocho-

dzenie etniczne badanych statystycznie zna-

ocenianą subiektywnie utratę owłosienia [10].

 Przypadek opisywanej pacjentki doku-

mentuje stu procentowy rezultat zabiegowy 

po wykonaniu 3 z 6 zaplanowanych zabie-

gów na  całym i dokumentowanym obszarze 

zabiegowym.

W wyodrębnionej wg Census grupie Azja-

tów (oprócz omawianego przypadku) dla uzy-

skania oczekiwanego rezultatu wykonano 6 

zaplanowanych zabiegów.  

W odniesieniu do rozpoznanego III foto-

typu wg skali Fitzpatricka badana również 

wyróżniała się na tle grupy. Subiektywna 

ocena procentowej utraty owłosienia u osób 

z rozpoznanym fototypem III kształtowała 

się na poziomie 86,7%, zmierzonej obiektyw-

nie na poziomie 92,6% [10].

Co istotne, w porównaniu wyników grupy 

z wynikami opisywanej pacjentki w aspek-

cie rozpoznanego fototypu wg skali Fitzpa-

tricka należy wspomnieć, że w niektórych 

przypadkach do osiągnięcia ostatecznie 

satysfakcjonującego efektu zabiegowego ko-

nieczne było zwiększenie liczby zabiegów. 

U osób z fototypem III największa liczba sesji 

zabiegowych wynosiła 12. 

 | WNIOSKI

Zastosowanie lasera diodowego jest skuteczną 

metodą w redukcji owłosienia. Prowadzone ba-

danie dowiodło, że w wyjątkowym przypadku 

u pacjentki o określonym fototypie III wg skali 

Fitzpatricka posiadającej grube, proste i czar-

ne włosy, która nigdy wcześniej nie stosowała 

żadnych metod redukcji niechcianego owłosie-

nia, wystarczającą liczbę zabiegów przy uży-

ciu głowicy ET można określić jako 3. Opisany 

przypadek wyraźnie wyróżnia się na tle bada-

nej grupy. Na wyniki terapii u badanej wpływ 

mogły mieć czynniki osobnicze, wiek badanej, 

stan zdrowia pacjentki, dobór metody, sposób 

pielęgnacji skóry, brak stosowania terapii hor-

monalnej, a także fakt, że badana wcześniej nie 

stosowała żadnych metod depilacji.
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