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Czym jest fo to te ra pia?

Fo to te ra pia to dział fi zy ko te ra pii, me to da
le cze nia świa tłem wy ko rzy stu ją ca je go na tu -
ral ne (he lio te ra pia) lub sztucz ne (ak ty no te ra -
pia) źródła pro mie nio wa nia. W le cze niu
scho rzeń i pro ble mów der ma to lo gicz nych
sto so wa ne są lam py LED, które wy ko rzy -
stu ją  wiąz kę świa tła wi dzial ne go w za kre sie
od 380 do 780 nm. Świa tło to ge ne ro wa ne
jest przez dio dę elek tro lu mi ne scen cyj ną.
W Kli ni kach Bień kow scy® fo to te ra pia zo sta -
ła wpro wa dzo na do ofer ty za bie go wej
w 2009 ro ku. 

Le cze nie świa tłem LED zwią za ne jest
z prze ni ka niem od po wie dniej dłu go ści fa li

do wnę trza skóry bez jej prze grza nia – głę -
bo kość pe ne tra cji fa li za le ży od dłu go ści
uży tej wiąz ki świa tła oraz od sta nu fi zjo lo -
gicz ne go skóry. Świa tło LED, emi to wa ne
w ma te ria le pół prze wo dni ko wym, w wy ni -
ku ru chu elek tro nów wni ka głę bo ko
w skórę i sty mu lu je ko mór ki do prze mian
bio che micz nych, przy spie sza me ta bo lizm
na po zio mie mi to chon driów i re du ku je
stres oksy da cyj ny (eli mi nu je wol ne ro dni ki)
od po wie dzial ny za uszko dze nia błon ko -
mór ko wych (pe ro ksy da cja ich li pi dów) i sta -
rze nie się tka nek. Fo to te ra pia – w za leż no -
ści od dłu go ści fa li – re du ku je ból i sta ny za -
pal ne, skra ca czas go je nia po za bie gach
i ura zach, wy ka zu je dzia ła nie an ty bak te ryj ne,

medycyna estetyczna

Światło LED jest znane i wykorzystywane w medycynie od wielu lat.
Pojawienie się na rynku systemów fotomodulacji LED wysokimi
dawkami energii zrewolucjonizowało metody leczenia, zapewniając im
wyższą skuteczność i jednocześnie znacznie skracając czas terapii. LPL –
Led Pulsed Light, koreańskiej firmy Daejin Medicine, należy do ścisłej
czołówki medycznych systemów stosowanych do fototerapii (m.in. na
rynku medycyny estetycznej).

Leczenie chorób skóry 
z wykorzystaniem systemu
fotomodulacji LED
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eli mi nu je prze bar wie nia, spły ca zmar szcz ki
(po przez sty mu la cję syn te zy ko la ge nu i ela -
sty ny) i uję dr nia skórę. Od po wie dnio po -
pro wa dzo na te ra pia po zwa la rów nież na
wy ra źne zre du ko wa nie roz stę pów. Efek -
tem jest wi docz na po pra wa wy glą du i kon -
dy cji skóry. War to wy ko rzy sty wać tę me to -
dę po wszel kich za bie gach wy ma ga ją cych
go je nia w ce lu po pra wy kom for tu, skróce -
nia re kon wa le scen cji i ogra ni cze nia ry zy ka
po wi kłań.

Jak wy glą da za bieg?

Te ra pia z wy ko rzy sta niem sy ste mu LPL,
w za leż no ści od wska zań, trwa od 5 do 15
mi nut i jest bez bo le sna. Sta no wi to 50%
cza su trwa nia se sji za bie go wej wy ko ny wa -
nej in ny mi sy ste ma mi LED. W rę kach do -
świad czo ne go ze spo łu jest me to dą zu peł -
nie bez piecz ną i wol ną od ob ja wów nie po -
żą da nych. Nie wy ma ga też okre su
re kon wa le scen cji – bez po śre dnio po se sji
lecz ni czej pa cjent mo że wrócić do nor mal -
ne go funk cjo no wa nia.

In no wa cja w fo to te ra pii LED

Te ra pia LPL po sia da cer ty fi kat Ame ry -
kań skiej Agen cji ds. Żyw no ści i Le ków

(FDA). Sy stem LPL po zwa la na jed no cze -
sną emi sję kil ku dłu go ści fa li świa tła o róż -
nym za sto so wa niu kli nicz nym i przy wy -
ższej gę sto ści ener gii oraz mo cy niż w do -
tych cza so wych sy ste mach (sto su ją cych
na wet po je dyn czą dłu gość fa li). Dzię ki te -
mu moż li we jest uzy ska nie sy ner gii dzia ła -
nia świa tła (te ra pia sko ja rzo na), a w kon se -
kwen cji – zwięk sze nia efek tu te ra peu tycz -
ne go.

Le cze nie cho rób skóry wy ma ga im pul -
sów świa tła o od po wie dniej mo cy. Ener gia,
która fak tycz nie prze ni ka do skóry, to tyl ko
5-10% ge ne ro wa nej ener gii cał ko wi tej, dla -
te go im puls mu si być wy star cza ją co moc ny,
aby był sku tecz ny.

Sy stem LPL wy ko rzy stu je 3 głów ne dłu -
go ści fal świe tl nych w jed nym urzą dze niu:
• świa tło nie bie skie (dłu gość fa li 415 nm)

– od dzia łu je na na skórek i po wierz -
chow ną war stwę ko mórek skóry,
zmniej sza  o bja wy trą dzi ku mło dzień -
cze go oraz różo wa te go (dzia ła nie prze -
ciw bak te ryj ne), zwal cza łu pież, przy -
spie sza wzrost wło sów, wzma ga pig -
men ta cję skóry;

• świa tło czer wo ne (dłu gość fa li 635 nm) –
po za na skór kiem dzia ła tak że na głę biej
po ło żo ną war stwę (skórę wła ści wą),
znaj du je za sto so wa nie w le cze niu oznak

Ryc. 1. System LPL. Ryc. 2. Fo to mo du la cja LED po za bie gu la se ro
te ra pii z po wo du blizn po trą dzi ko wych.
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sta rze nia, ran opa rze nio wych oraz ja ko
le cze nie wspo ma ga ją ce go je nie we
wszy st kich ty pach la se ro te ra pii (m.in. la -
se ry frak cyj ne, na czy nio we) oraz po za -
bie gach ope ra cyj nych. Wiąz ka ta szcze -
gól nie po bu dza mi kro krą że nie skór ne,
w wy ni ku cze go do cho dzi do zwięk szo -
nej po da ży tle nu i sub stan cji odżyw czych
do ko mórek skóry oraz uspraw nia od -
pro wa dze nie me ta bo li tów ich prze mia ny
ma te rii. Opóźnia po wsta wa nie zmar -
szczek (po bu dza fi bro bla sty skór ne do
syn te zy ko la ge nu), na si la pro ce sy re ge -
ne ra cji;

• świa tło pod czer wo ne (dłu gość fa li 830
nm) – wy wie ra wpływ na wszy st kie war -
stwy skóry oraz tkan ki po ło żo ne głę biej,
zwięk sza jąc prze pływ krwi po przez ak ty -
wa cję nie czyn nych do tych czas ka pi lar,
w wy ni ku cze go na si la pro ce sy me ta bo li -
zmu ko mór ko we go. Dzię ki te mu po bu -
dza ne są pro ce sy bio lo gicz ne, usu wa ne
są to ksy ny. Sto so wa ne w le cze niu wszel -
kich ran i ura zów (opa rzeń, stłu czeń).

Wy bra ne wska za nia do zabiegu:
• wiot kość skóry,
• opa rze nia,
• roz stę py skór ne,
• opry szcz ka,
• łu szczy ca,
• trą dzik różo wa ty, mło dzień czy,
• zmia ny barw ni ko we,
• sta ny de pre syj ne,
• po sze rzo ne po ry,
• utra ta wło sów,
• za bu rze nia pig men ta cji (w tym bie lac -

two).

Prze ciw wska za nia:
• ja skra,
• cią ża, 
• no wo two ry, 
• otwar te ra ny, 
• go rącz ka, 
• cięż kie za ka że nia wi ru so we i grzy bi cze,
• cho ro ba afek tyw na dwu bie gu no wa,
• re ak cje aler gicz ne na świa tło,
• sto so wa nie le ków fo to u czu la ją cych.

dr Ilona Wnuk-Bieñkowska & dr n. med. Marcin Bieñkowski
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