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Tehnologia laser 1540 nm  non-
ablativă fracţionată şi aplicaţiile 
sale în tratamentul cicatricilor, 
vergeturilor şi  în rejuvenarea 
feţei şi a gâtului

Dr. Adrian Avram - Medic specialist Chirurgie Plastică şi Reparatorie
U.M.F. Cluj-Napoca
Q Clinic - Cluj-Napoca

 Tehnologia Laser non-ablativă fracţionată 
este o tehnologie nouă  care stimulează colagenul din 
straturile profunde ale pielii (dermul) fără a leza stra-
turile superficiale ale acesteia (epidermul). Ca urmare, 
timpul de recuperare postratament este scurt, nefiind 
nevoie de o perioadă de vindecare lungă ca şi în cazul 
laserelor ablative - care lezează straturile superficiale 
ale pielii. Este o “procedură de weekend”, dacă acest 
tratament este efectuat la sfârşit de săptămână până 

la începutul săptămânii următoare, eritemul şi edemul 
post laser se remit. Compania Palomar utilizează 
această lungime (1540 nm) de undă pentru mai 
multe tipuri de aplicaţii clinice cum ar fi: tratamentul 
cicatricilor, resurfacing-ul laser non-ablativ fracţionat 
al feţei, al gâtului (lifting nechirurgical) tratamentul 
melasmei (pigmentări ale feţei post-sarcină), având 
rezultate promiţătoare şi în  tratamentul  vergeturilor.   
 Tehnologia laser cu lungimea de undă 1540 
nm generează microfascicule care penetrează pielea 
şi creează microorificii în partea profundă a pielii (în 
derm) formând microcoloane de coagulare (fig 1). 
Aceste coloane generate de energia microfasciculelor 
laser sunt cu atât mai adânci cu cât energia este mai 
mare. De remarcat că, straturile superficiale ale pielii 
(epiderm) nu se distrug, fiind protejate de sistemul 
de răcire al piesei de administrare a impulsurilor laser 
care intră în contact cu pielea.  
 Acest lucru permite o recuperare rapidă 
postratament ceea ce este un mare avantaj al acestei 
tehnologii în comparaţie cu alte lasere care lezează 
epidermul (stratul superficial al pielii) şi duce la 
un timp de recuperare foarte mare pentru pacient. 
Microcoloanele de coagulare realizate, încep să se 
vindece şi astfel se activează mecanismele de cicatri-

Fig. 1A – Microcoloane de coalgulare în tegument generate de tehnolo-
gia laser 1540 nm – non-ablativă fracţionată;

Fig 2 - A: Fotografie înainte de tratament; B: Fotografie după 4 tratamente la 5 luni după primul tratament fracţionat în scop de rejuvenare, ceea ce 
creează per ansamblu un efect de lifting nechirurgical (Fig. 3) (Dr. D. Scarborough);

zare ceea ce înseamnă o sinteză sporită de colagen, 
colagenul fiind o componentă esenţială a pielii care se 
pierde/modifică odată cu înaintarea în vârstă. Aceştia 
sunt factorii interni ai organismului ce determină 
îmbătrânirea intrinsecă dar există şi factori 
externi ce contribuie la îmbătrânire (cea 
extrinsecă), cum ar fi: soare, stres, fu-
mat, alcool etc. Pierderea colagenului 
accentuează foarte mult semnele 
externe de îmbătrânire ceea ce 
duce la apariţia ridurilor fine şi 
profunde precum şi la modifi-
carea texturii pielii. 
 De aceea, această 
tehnologie este utilizată cu 
succes în rejuve-

narea (reîntinerirea) feţei şi a gâtului realizând aşa 
numitul resurfacing laser non-ablativ. Trebuie spus 
că aceste tratamente se realizează la un interval de 

4-6 săptămâni şi sunt necesare minim trei 
tratamente. Rezultatul vizibil însă vine 

după o perioadă de minim o lună 
sau chiar mai multe luni – timpul 
necesar de sinteză şi remodelare a 
colagenului.  Sinteza de colagen 
stimulată cu aceste şedinţe laser 

continuă şi după tratament încă 
câteva luni (fig. 2). Este un efect de 

lungă durată, realizând în unele zone 
un efect de lifting (nechirurgical) prin 

îmbunătăţirea texturii, atenuarea 
ridurilor dar şi prin întinderea 

pielii. Aplicat doar pe anumite 
părţi ale feţei poate duce la o 

îmbunătăţire a ridurilor doar 
în acea zonă (periocular 

sau peribucal) (Fig. 3). 
Este utilizat cu succes 

pe anumite zone unde 
ridurile nu pot fi tra-

tate cu alte metode 
(botox, filleri) sau 

când acestea au 
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