انواع دستگاه های لیسر و کاربرد آنها
الف -تزای درهاى ضایعات عزٍقی کِ ضاهل رگ ّای
ٍاریسی پَست ( در غَرت ،اًذام ّا ٍ تذى) ،لکِ ّای
قزهش عزٍقی ٍ خال ّای عزٍقی(هاُ گزفتگی ّای
قزهش) ٍ تعضی تَهَرّای عزٍقی(گزاًَلَم پیَصًیکَم)
هی تاضذ ،لیشرّای ٍ )pulse dye laser(P.D.L
 ٍ Nd-YAGآرگَى قاتل استفادُ ّستٌذ کِ P.D.L
هٌاسة تز هی تاضذ.
ب -تزای درهاى خال ّا ٍ لکِ ّای تیزُ پَستی(هاُ
گزفتگی آتی ٍ یا قَُْ ای) ،خالکَتی ّا(آتی ،سیاُ،
گاّی قزهش) اس اًَاع ایي لیشرّا هی تَاى استفادُ کزد.
Q-Switch Ruby
Q-switch Alexandrite

ٍ اس جٌس لیشر ًوی تاضذ در کاّص هَّای ًاخَاستِ
هَثز است .تاثیز لیشر در کاّص هَّای سائذ دائوی ًوی

تاضذ.
د -تزای کاّص چیي ٍ چزٍک ٍ فزٍرفتگی ّای جای

دااگشنه علىم زپشکي مشهد

 Erbium YAGاستفادُ کزد .لیشر  co2پَست را

تح
مرکز قيقات بيماري اهي پىست وسالک

سخن آکٌِ ٍ سایز تیواری ّا هی تَاى اس لیشرّای ٍ co2
عویق تز هی تزاضذ ٍ در کاّص چیي ٍ چزٍک هَثزتز

است ٍلی عَارض آى اس جولِ ایجاد جای سخن ٍ لکِ ّای
تیزُ ضایع تز هی تاضذ لذا تزای کاّص عَارض ًاخَاستِ
 Erbium YAGهٌاسة تز استً .تیجِ ایي لیشرّا

لیسر و کارربد اهي آن

ّیچکذام غذ در غذ ًوی تاضذ ٍلی در کاّص عوق
چیي ٍ چزٍک ٍ جای سخن ّا هَثز ّستٌذ.

Q-Switch Nd-YAG
ج -تزای درهاى ٍ کاّص هَّای ًاخَاستِ اس اًَاع
لیشرّایRuby Laser, Nd-YAG, Diod, :
 Alexandriteهی تَاى استفادُ کزد ّوچٌیي یك
سیستن

جذیذ

تِ

ًام

Pulse

Intense

) Light(I.P.Lکِ ًَر پز اًزصی هعوَلی است

پست الکترونیکی:

src@mums.ac.ir

وب سایت:

www.mums.ac.ir/src

تلفن:

8410135- 8012933

زری نظر خانم دکتر الیق

لیسر

کارتزد لیشر در پشضکی ٍ اس جولِ تیواری ّای پَستی اس

کاربر لیسر در بیماریهای پوستی و زیبایی

یك ًَع ًَر تزاًگیختِ ضذُ ٍ پز اًضری است کِ در

حذٍد  40سال پیص تِ غَرت تحقیقاتی ضزٍع ضذُ ٍ تا

 -1درهاى ضایعات ٍ خال ّای عزٍقی کِ هعوَال رًگ

ضزایط عادی در طثیعت دیذُ ًوی ضَدٍ ،لی تا

آهذى دستگاّْای جذیذتز کِ هَثزتز ٍ کن عارضِ تز

ایي ضایعات قزهش رضي ٍ یا تیزُ هی تاضذ.

تکٌَلَصی ٍ ٍسایل خاظ هی تَاى آى را ایجاد کزد.

ّستٌذ جایگاُ ٍیضُ ٍ ٍسیعی در درهاى تیواری ّا پیذا

 -2درهاى اًَاع ضایعات رًگی ٍ رًگذاًِ ای پَست کِ

لیشر تا ًَر هعوَلی تفاٍت ّایی دارد کِ ایي ٍیضگی ّا

کزدُ است.

ضاهل خال ّای رًگی پَست ٍ خالکَتی ّا هی ضَد.

تاعث تَاًایی ّا ٍ کارتزدّای خاظ لیشر هی ضَد.
لیشر تٌْا اس یك ًَع اًزصی ًَراًی تا طَل هَج هطخع
ساختِ ضذُ است ،لذا تِ آى ًَر ” تك رًگ“ ّن هی
گَیٌذ .تفاٍت دیگز لیشر تا ًَر هعوَلی اًزصی آى هی
تاضذ کِ گاّی حتی چٌذ ّشار تزاتز ًَر هعوَلی هی
تَاًذ اًزصی داضتِ تاضذٍ .یضگی دیگز آى دقت ٍ پاییي
تَدى خاغیت اًتطار ًَر لیشر است .تِ طَری کِ در
دستگاُ ّای دقیق ًَر تاتیذُ ضذُ در فاغلِ چٌذ غذ
هتزی کاهال هسیز هستقین خَد را حفظ کزدُ ٍ ضعاع
دایزُ هحل تاتص در ًشدیکی هٌثع لیشر تقزیثا هساٍی
ضعاع تاتص در چٌذ غذ هتزی هٌثع هی تاضذ.

 -3درهاى ٍ کاّص هَّای سائذ ٍ ًاخَاستِ تذى.
 -4کاّص چیي ٍ چزٍک ،فزٍرفتگی ّا ٍ جای سخن
ّای ًاضی اس تعضی تیواری ّای پَستی اس قثیل آکٌِ.
 -5درهاى تعضی اس اًَاع تیوار ّای پَستی اس قثیل
سگیل ،جای سخن ّای تزجستِ ٍ خارش دار(کلَئیذ)،

تزک ّای پَستی ًاضی اس حاهلگی ٍ چاقی(ٍ )striae
تزهین سخن ٍ...
 -6گاّی ًیش اس لیشر تِ عٌَاى ٍسیلِ ای تزای تزش
تافت هی تَاى استفادُ کزد .هطاتِ کاری کِ تیغ
جزاحی اًجام هی دّذ تا ایي تفاٍت کِ خًَزیشی

کوتزی ایجاد هی کٌذ.

