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�ekil 1—Tedavi öncesi

�ekil 2—Tedavi sonras�

KL�N�K
   BÜLTEN

Tart��ma  

Hastalardan en s�k duydu�um �ikayetlerden 
biri a��r �ekilde güne� �����na maruz kald�kla-
r�nda görüntülerinden duyduklar� memnuni-
yetsizliktir. Gençlik dönemlerinde ba�ard�k-
lar� makul, bronz renk de�i�iminden 
memnun olduklar�ndan emin olmakla 
birlikte ortadaki gerçek artan deri kanseri 
dahil olmak üzere ya�la birlikte deride 
gözlenen güne� ���nlar�n�n verdi�i hasard�r. 
Bir dönem çekici gözüken renk tonu art�k çok 
az insan�n kozmetik aç�dan tercih edece�i 
dermatolojik kayg�lar�n birikiminden 
olu�maktad�r.

Güne�ten korunma güne�/ya� lekeleri ve 
ili�kili güne� hasqar�n�n neden oldu�u deri 
rahats�zl�klar�ndan korunman�n en iyi yolu 
olmas�na ra�men (güne�e maruz kalan 
alanlarda iyi bir UVA korumas� için hastalar�-
m� en az 15 koruma faktörlü ve çinko oksit ve 
titanyum dioksit içeren bir güne� kremi 
kullanmalar�, koruyucu elbise giymeleri ve 
güne�lenme �ezlonglar�nda yatmaktan 
kaç�nmalar� yönünde te�vik ediyorum), 
günümüzde “foto-ya�lanma” olarak adland�r-
d���m�z durumdan ma�dur olan bireyler için 
tedavi seçenekleri bulunmaktad�r

Güne� ���nlar�n�n hasar�na maruz kalm�� 
deriyi tedavi etmek için tüm i� yükümü 
ta��yan tüy dökücü lazer Candela GentleLA-
SE ile yeni bir tedavi tekni�i geli�tirdim. Hem 
lazerle tüy dökme hem de pigmentli lezyon-
lar�n silinmesinde hede�enen kromofor 
melanin oldu�undan, tüy say�s�n� kal�c� 
�ekilde azaltma GentleLASE kadar etkili bir 
lazerin ya�a ba�l� lekelerde de faydal� 
olabilece�i yönünde gerekçeler bulunmak-
tad�r. GentleLASE DCD kriyojen spreyi ile 
birlikte lazerle tüy dökülmesi i�leminde 
deriyi korumak ve epidermisten melanin 
emilimini en aza indirmek konusunda en 
ba�ar�l� lazerdir. �ronik �ekilde, DCD kapat�ld�-
��nda, lazer çok çe�itli melanositik lezyonla-
r�n tedavisinde de etkili bir araç haline 
gelmektedir

Deri dokusunu/tonusunu iyile�tirme yönün-
de elde edilebilecek ilave fayda 
GentleLASE’in kollajeni ye�niden olu�turma 
kapasitesine atfedilebilir. Candela GentleLA-
SE ince çizgiler ve çillerin tedavisi için de 
onay alm��t�r ve yayg�n �ekilde kullan�lan 
uygulamalar�n büyük bölümünde tüy 
dökmek için GentleLASE kullan�ld���nda 
dahi deri elastisitesinde s�kl�kla iyile�me 
görüyorum.
 
Güne�in neden oldu�u pigmentli lezyonla-
r�ndan kurtulmak isteten hastalarda Cande-
la GentleLASE lazer güvenli, etkili ve uygun 
olan tedavi biçimidir.


