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Din 1906 când Albert Einstein a elaborat 
conceptul de emisie stimulată a radiaţiei care stă la 
baza teoretică a elaborării acestor tehnologii şi până la 
apariţia primului aparat laser cu uz comercial în 1960 a 
trecut aproape jumătate de secol. De atunci şi până în 
ziua de azi, acest domeniu efectiv a explodat. 
• 1906-1917 – A. Einstein - conceptul de emisie 
stimulată a radiaţiei
• 1920 – Dirac – teoria coerenţei

• 1951 – Townes- teoria amplificării
• 1960 – Primul ruby-laser (Maiman)
• 1961 – Nd:YAG laser (Johnson)
• 1962 – Prima producţie de lasere comerciale
• 1964 – Ruby-laser Q-switched pe tatuaje (Goldman)
• 1966 – Primul CO2-laser chirurgical
• 1967 – Primul CO2-laser comercial
• 1983 - Teoria fototermolizei selective (Anderson şi 

Parrish)
1988 – Er:YAG pentru resurfacing (Kaufmann)
• 1993 – Tratamentul cicatricilor cu pulsed dye laser
• 1993 – Apariţia surselor de lumină pulsată pentru 
leziunile vasculare
• 1999 – 1320 nm Nd:YAG laser pentru remodelare 
termică.

Primele lasere care au apărut pe piaţă au 
fost cele cu CO2 . Aceste lasere sunt invazive, adică 

lezează stratul superficial al pielii (epidermul) astfel 
încât să-şi producă efectul lor. Acest lucru duce 
la riscuri mai mari de utilizare ale acestor lasere, 
perioada se recuperare postratament fiind lungă 
(vindecare) dar şi riscuri de complicaţii mult mai mari. 
Astăzi s-a crescut eficienţa şi securitatea tratamentului 
cu astfel de lasere care revin pe piaţă din nou. Au 
apărut numeroase tipuri de lasere pe piaţă şi care în 
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funcţie de lungimea de undă cu care lucrează şi mediul 
care contribuie la generarea laserelor au diferite 
denumiri. Iniţial s-au dezvoltat lasere care realizau un 
singur tip de tratament, cel mult două, însă ulterior 
acest lucru s-a schimbat după anii 2000. Descoperirea 
în anul 1983 a teoriei fototermolizei selective a lui 
Anderson şi Parrish a schimbat mult piaţa laserelor şi a 
îmbunătăţit cu mult eficacitatea tratamentelor acestui 

tip de tehnologie. Această teorie a arătat faptul că 
aceste lasere îşi pot exercita efectul asupra unei „ţinte” 
din piele pe o anumită lungime de undă. Aceste „ţinte” 
sunt: melanina , apa (din piele), oxihemoglobina (din 
vase sangvine) sau chiar alte ţinte. În funcţie de aceste 
ţinte se produce un efect la nivelul pielii sau vaselor 
(fig. 1) . 

Având în vedere, acest principiu simplu 
se pot trata o serie de afecţiuni dermatologice dar 
şi o serie de aplicaţii în medicina estetică cum ar fi: 
tratamentul laser al leziunilor pigmentare benigne, 
tratamentul leziunilor vasculare, atenuarea tatuajelor, 
reducerea părului nedorit, reîntinerirea pielii în 
mod ablativ (cu îndepărtarea stratului superficial al 
pielii-epidermul) sau non-ablativ (fără îndepărtarea 
epidermului), tratamentul cicatricilor. În ultimii ani 

s-au făcut progrese remarcabile în aceste tehnologii, 
iar rezultatele clinice s-au îmbunătăţit foarte mult. 
Tendinţa ultimilor ani este de a încorpora mai multe 
tratamente în acelaşi sistem laser şi lumină intens 
pulsată ceea ce a făcut ca aceste sisteme să devină 
foarte complexe şi să trateze o multitudine de 
afecţiuni dermatologice sau tratamente estetice. 
Aceste platforme de laser şi lumina intens pulsată sunt 

adevărate centre laser / lumină cu numeroase studii 
clinice la bază, care le dau un certificat de calitate ca 
ceea ce promit aceste sisteme în documentaţiile lor şi 
realizează în practică. 

Acest lucru le diferenţiază foarte mult de 
celelalte sisteme existente pe piaţă din punct de 
vedere al calităţii tratamentului, dar şi prin faptul 
că se concetrează o experienţă mai mare la medicii 
care lucrează pe ele, aceaştia având posibilitatea 
de a realiza un număr mare de tratamente de o 
mare diversitate. De aceea, din punctul de vedere al 
pacienţilor care au patologie ce poate fi tratată cu 
tehnologia laser şi IPL (lumina intens pulsată) este 
recomandabil să se adreseze cabinetelor  şi clinicilor  
unde  există astfel de platforme laser şi IPL din 
motivele menţionate anterior. 

Aplicaţia Ţinta Efectul

Reducere permanentă a părului Melanina Distrugerea celulară

Leziuni pigmentare Melanina Distrugerea celulară

Leziuni vasculare Oxyhemoglobina Coagularea

Rejuvenare tegumentară Apa & Oxyhemoblobina Vaporizarea

Acnee P. acnes bacteria & Glandele sebacee Distrugerea bacteriei

Fig. 1 – Principalele tipuri de tratamente laser / IPL şi „ţintele” de la nivelul pielii.


