
میزگرد زیبایی درباره سوختگی پس از لیزر موهای زائد
با حضور دکتر مجتبی امیری متخصص پوست، 
دکتر امیرهوشنگ احسانی، متخصص پوست  و 

دکتر بهروز باریک بین متخصص پوست

با انتخاب نادرست مراکز 
زیبایی، سالمت خود را 

به خطر نیندازید! 

طوالنی شدن جلسات لیزر یا سوختگی در اثر لیزر موهای زائد، طبیعی نیست! 

بایدها و نبایدهای قبل، حین و بعد از لیزر موهای زائد 

  دکتر بهروز باریک بین  

   دکتر مجتبی امیری/عضو هیات علمی دانشگاه 

  دکتر امیرهوشنگ احسانی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست

زیبایی  اقدامات  جزو  زائد  موهای  لیزر 
بسیار رایج و نسبتا بدون عارضه در دنیای 
زیبایی امروز است اما همین کار رایج اگر 
به صورت درست توسط فرد متخصص 
یا در مراکز درمانی مربوط انجام نشود، 
می تواند عوارض مختلفی برای فرد ایجاد 
کند. معموال کمی قرمزی، سوزش یا التهاب 
پس از انجام لیزر موهای زائد طبیعی است 
اما این موارد موقت هستند و نباید بیشتر 

از یکی-  دو روز طول بکشند. 
التهاب  یا  اگر قرمزی، احساس سوزش 
بیشتر از یکی -دو روز ادامه پیدا کند یا 
مشکالتی مانند سوختگی پوست ایجاد 
از  نادرستی  استفاده  اپراتور  حتما  شود، 
دستگاه لیزر داشته یا میزان حرارت را به 
درستی تنظیم نکرده است. در این موارد 
بیمار باید بدون اتالف وقت به پزشک یا 
کلینیک پوست ومو مراجعه کند تا مشکل 

جدی برایش پیش نیاید. 
ممکن است برخی افراد در اثر لیزر موهای 
زائد با خشکی یا سفت شدن بیش از حد 
پوست ناحیه لیزرشده مواجه شوند. در این 
صورت هم مراجعه به پزشکی که لیزر را 
انجام داده، ضروری خواهد بود زیرا ممکن 
است پزشک با تجویز کرم مرطوب کننده 
موضعی و ساده، مشکل شما را برطرف کند 
و جلوی سخت تر شدن بافت پوست در 
اثر لیزر را بگیرد. برخی افراد  هم در اثر 
لیزر موهای زائد با تغییر رنگ پوست در 
ناحیه لیزر مواجه می شوند؛ یعنی ممکن 
است پوست این ناحیه روشن تر یا تیره تر 
شود. معموال افرادی با پوست های روشن تر 
گاهی دچار تیرگی پوست در ناحیه لیزر و 
افرادی با پوست های تیره تر دچار روشن تر 

شدن پوست در ناحیه لیزر می شوند. 
این مشکل تا چند روز یا چند هفته پس 
از لیزر از بین می رود اما اگر تغییر رنگ 
باعث آزار شما می شود، باید در صورت 
مواجهه بالفاصله به پزشک مراجعه کنید 
تا اقدامات درمانی موضعی الزم برایتان 

انجام بگیرد. 
در موارد بسیار نادری ممکن است فرد 
با سوختگی یا تاول پس از لیزر موهای 
زائد مواجه شود که این عارضه به هیچ وجه 
استفاده  نشان دهنده  و  نیست  طبیعی 
اپراتور  توسط  لیزر  دستگاه  از  نادرست 
احتمالی،  عوارض  همه  که  حاال  است. 
نادر و رایج ناشی از لیزر موهای زائد را 
برخی  بدانید  است  بهتر  کردیم،  عنوان 
عارضه های نسبت داده شده به لیزر موهای 
و  ندارند  علمی  ریشه  به هیچ وجه  زائد 
تاییدشده نیستند. برای مثال، لیزر موهای 
ناباروری  یا  به سرطان  ابتال  باعث  زائد 
نمی شود و هیچ عارضه داخلی برای بدن 

ایجاد نمی کند.

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« باشید. کافی است از 
طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

: آقای دکتر! ابتدا درباره نوع عملکرد لیزر موهای زائد برای ما 
توضیح می دهید؟

به طور کلی لیزر، نوری با طول موج مشخص و انرژی باالست. برای هر هدف 
درمانی، یک نوع لیزر مشخص با طول موج مشخص وجود دارد. در مورد 
لیزر موهای زائد، هدف نور لیزر از بین بردن رنگدانه سیاه موجود در ریشه مو 
است؛ یعنی لیزرهایی که طول موج شان پس از تابیده شدن به پوست به راحتی 
از پوست رد می شوند و رنگدانه موجود در ریشه مو را می سوزانند، لیزر موی 
زائد هستند. از آنجایی که دو کانون رشد در مو وجود دارد، لیزر هرگز نمی تواند 

در یکی- دو جلسه و به طور دائمی تمام موها را از بین ببرد.
: با توجه به توضیحی که ارائه کردید، آیا می توان نتیجه گرفت که 

لیزر موهای کرکی بی فایده است؟
تقریبا بله، به دلیل اینکه نور لیزر در لیزر موهای زائد رنگدانه ریشه مو را مورد 
هدف قرار می دهد، پس هرچه موها ضخیم تر و تیره تر باشند، لیزرها هم می توانند 
راحت تر و بهتر آنها را از بین ببرند. برعکس، هرچه موها سفیدتر، بورتر و 

کرکی تر باشند، لیزرها هم برای از بین بردن آنها بی اثرتر می شوند.
: برخی افراد مانند سوژه میزگرد این شماره، ادعا می کنند موهای 

کرکی شان بعد از لیزر ضخیم شده است. آیا چنین اتفاقی امکان دارد؟
بله، گاهی پیش می آید که موهای کرکی در حاشیه محل لیزر موهای ضخیم در اثر 
حرارت لیزر، ضخیم می شوند. گاهی هم انتخاب گزینه های نادرست یا دستگاه 
نامناسب برای لیزر موهای کرکی می تواند این موها را ضخیم کند بنابراین اصال 
بعید نیست که برخی افراد در اثر لیزر موهای کرکی با ضخیم شدن این موها 
مواجه شوند. اصال به همین دلیل معموال لیزر موهای کرکی توصیه نمی شود. 
: یکی از مشکالت این خانم، این بوده که به دلیل ضخیم شدن 
موهای کرکی، انجام دادن دو دوره لیزر به مدت 12 ماه برای ایشان تجویز 

شده است. آیا این تجویز کار درستی بوده است؟ 
نه، این تجویز به هیچ وجه درست نبوده است. برای اینکه بتوانید درک درست تری 
درباره این موضوع داشته باشید، بهتر است بدانید لیزرهای مختلفی با هدف از 
بین بردن موهای زائد وجود دارند. به عنوان یک اصل کلی، معموال لیزر موهای 
زائد در 4 تا 6 جلسه و با فاصله هر جلسه یک ماه می تواند موهای ضخیم 
هر ناحیه ای را از بین ببرد. از طرف دیگر، معموال باید بعد از 2 تا 3 جلسه 
حدود 80 درصد موها به طرز قابل مشاهده ای از بین بروند. اگر فردی مبتال به 
مشکالت هورمونی نباشد، موهای از بین رفته تا مدت ها قابل برگشت نیستند و 
بعد از برگشت هم کامال کم حجم و پراکنده خواهند بود. به همین دلیل هم 
تکرار سالی یا دوسالی یک مرتبه لیزر موهای زائد برای پیشگیری از برگشت 

همین موهای کم نیز توصیه می شود. 
زمانی که بیماری مانند این خانم در جلسات مشخص و استاندارد لیزر موهای 
زائد پاسخ نگیرد، چند احتمال مطرح می شود؛ یا پارامترهای دستگاه لیزر 
درست انتخاب نشده اند، یا کیفیت المپ دستگاه مناسب نبوده یا پارامترهای 
خود دستگاه برای پوست فرد مورد نظر مناسب نبوده اند. اگر هر کدام از این 
دالیل باعث نتیجه نگرفتن بیمار شده باشد، تجویز 12 جلسه لیزر برای رفع 
موهای زائد به هیچ وجه منطقی نیست. به همین دلیل به همه افراد توصیه 
می شود اگر هنگام مراجعه برای لیزر موهای زائد با ادعای انجام لیزر بیش از 
حد استاندارد از سوی مرکز لیزر مواجه شدند، به هیچ وجه جلسات اضافی را 
قبول نکنند و قبل از شروع کار هم مرکز موردنظر را تغییر دهند. اگر دستگاه 
و تکنیسین حرفه ای باشند، نباید تعداد جلسات لیزر بیش از 4 تا 6 جلسه طول 
بکشد. باز هم تاکید می کنم اگر تعداد جلسات غیرمنطقی مانند 12 جلسه لیزر 
برای شما تجویز شد، حتما به استاندارد دستگاه موجود در مرکزی که به آن 

مراجعه کرده اید، شک کنید. 

: آیا عارضه سوختگی در اثر لیزر موهای زائد، طبیعی است؟ 
نه، سوختگی در اثر لیزر موهای زائد، عارضه ای تکنیکی است و صددرصد به دلیل 
خطای صورت گرفته از سوی تکنیسین ایجاد شده است. به عبارت ساده تر،  اگر 
تکنیسین دستگاه لیزر تطابق رنگ پوست بیمار با پارامترهای دستگاه یا انتخاب 
درست شدت نور را در نظر نگیرد یا دستگاه او مشکل فنی داشته باشد، می تواند 
باعث ایجاد سوختگی درجه 2 و باقی ماندن جوشگاه روی پوست بیمار شود. 
این نوع سوختگی کامال خطای پزشکی محسوب می شود و تکنیسین دستگاه لیزر 
باید در قبال آن پاسخگو باشد. چنین مواردی کامال از طریق قانونی قابل پیگیری 
هستند. سوختگی های درجه 1 در اثر لیزر که تنها به صورت قرمزی، سوزش یا 
حتی تاول های ریز نمایان می شوند، خیلی سریع و با درمان دارویی ساده، بدون 
به جا گذاشتن جوشگاه برطرف می شوند ولی متاسفانه گاهی جوشگاه ناشی از 
سوختگی های درجه 2 ماندگار می شود. به همین دلیل به افرادی مانند این خانم 
که دچار سوختگی نسبتا شدید در اثر لیزر موهای زائد شده اند، توصیه می شود 
به جای خوددرمانی با هر داروی موضعی یا خوراکی خاصی، حتما بالفاصله به 
متخصص پوست مراجعه کنند تا اقدامات درمانی سریع در یکی- دو هفته اول، 

جلوی ایجاد جوشگاه روی پوست را بگیرد. 
:توصیه نهایی شما به افرادی که قصد لیزر موهای زائد دارند، چیست؟
نخست اینکه حتما این کار را زیر نظر متخصص پوست یا در کلینیک های 
پوست معتبر انجام دهید. دوم اینکه بهتر است اصال سراغ لیزر موهای زائد برای 
از بین بردن موهای کرکی نروید. سوم اینکه قبل از انجام دادن لیزر موهای زائد، 
آگاهی های الزم را کسب کنید تا اگر از سوی مرکز با درخواست های نامتعارف 
مانند 12 جلسه مواجه شدید، حتما بدانید اشکالی در کار است. درنهایت اگر 
به هر دلیلی دچار سوختگی ناشی از لیزر شدید، حتما و بالفاصله برای حفظ 

سالمت پوست و زیبایی تان به متخصص پوست مراجعه کنید.

همان طور که می دانید و شاید از خیلی ها شنیده باشید، بهترین افراد داوطلب برای نتیجه گیری بسیار 
مطلوب از لیزر موهای زائد، افرادی با پوست های روشن و موهای ضخیم و تیره هستند. البته نمی توان 
گفت افرادی با پوست های تیره از لیزر موهای زائد نتیجه نمی گیرند اما می توان به این نکته اشاره 
کرد که هرچه پوست بدن روشن تر و موها تیره تر باشد، نتیجه انجام لیزر موهای زائد هم بهتر و 
سریع تر خواهد بود. حاال چه پوست شما روشن باشد و چه تیره و قصدتان هم انجام لیزر موهای 
زائد باشد، الزم است درباره بایدها و نبایدهای قبل، حین و بعد از لیزر موهای زائد بیشتر بدانید تا 
هم اثربخشی لیزر را بیشتر کنید و هم پوست بدنتان را در معرض آسیب دیدگی کمتری قرار دهید. 

مراقبت های قبل از لیزر موهای زائد
اولین و مهم ترین نکته ای که باید قبل از انجام لیزر موهای زائد بدانید، این است که پوست بدن  
در شرایط سالمت کامل و طبیعی خود قرار داشته باشد. به همین منظور، شدیدا توصیه می شود 
چند هفته قبل از انجام لیزر موهای زائد، نه حمام آفتاب بگیرید و نه با استفاده از دستگاه های 
مخصوص پوست تان را برنزه کنید. برنزه کردن پوست با کمک آفتاب یا دستگاه می تواند پوست 
بدن را بسیار نازک و آسیب پذیر کند، درنتیجه افرادی که پوست شان را قبل از لیزر موهای زائد 
برنزه کرده اند، با احتمال سوختگی بیشتری نسبت به سایر افراد مواجه خواهند بود. از طرف دیگر، 

توصیه می شود اگر در فصل تابستان قصد لیزر موهای زائد را دارید، حتما در روزهای قبل از لیزر 
از کرم های ضدآفتاب به شکل مناسب استفاده کنید تا پوستتان شرایط مناسب برای لیزر داشته 
باشد. معموال توصیه می شود قبل از لیزر موهای زائد، از اپیالسیون یا وکس کردن موها به مدت 
6 هفته خودداری کنید تا ریشه موها و شرایط رشدشان در حالت طبیعی قرار بگیرد. بهتر است 
اگر داروی خاصی مصرف می کنید، حتما قبل از لیزر موهای زائد، این موضوع را با پزشکتان در 
میان بگذارید زیرا مصرف برخی داروها نازک شدن و آسیب پذیری پوست را در برابر نور لیزر 
به دنبال دارند. به عنوان آخرین نکته هم باید بگویم بهتر است قبل از انجام لیزر، نواحی پوستی 
مورد نظر برای لیزر کردن را اصالح کنید چون وجود مو در این بخش ها می تواند باعث جذب 

انرژی لیزر و کاهش اثرگذاری آن روی فولیکول های مو باشد. 

مراقبت های حین لیزر موهای زائد
حین انجام لیزر، نیازی به مراقبت خاصی از سوی شما وجود ندارد. فقط حواستان باشد در صورت 
فراموش کردن پزشک حتما از او بخواهید عینک محافظ چشم برای شما بگذارد که چشم هایتان در 
طول لیزر دچار آسیب های احتمالی نشود. اگر بیش از اندازه به درد حساس هستید، می توانید هنگام 
انجام لیزر موهای زائد از پزشک بخواهید مقداری داروهای موضعی بی حس کننده برایتان استفاده کند. 

مراقبت های بعد از لیزر موهای زائد
ممکن است بالفاصله پس از لیزر موهای زائد، در نواحی پوستی لیزرشده با التهاب، قرمزی 
پوست یا سوزش پوست مواجه شوید. همگی این موارد طبیعی هستند و جای نگرانی ندارند. 
گاهی اوقات پزشک از تسکین دهنده های موضعی پس از لیزر برای پوستتان استفاده می کند یا 
به شما توصیه کند محصوالتی مانند پماد زینک روی ناحیه لیزرشده بزنید تا التهاب و سوزش 
ناحیه لیزرشده کاهش یابد. بهتر است بعد از انجام لیزر موهای زائد و به محض رسیدن به منزل، 
حتما از کمپرس  یخ برای کاهش التهاب و سوزش پوست استفاده کنید. برای این کار باید مقداری 
یخ را ابتدا داخل نایلون و سپس داخل پارچه نخی و نرم بپیچید و این کمپرس را روی ناحیه 
لیزرشده قرار دهید. مراقبت از پوست لیزرشده به کمک ماساژ دادن آن با استفاده از کرم های 
مرطوب کننده بر پایه آب هم می تواند جلوی خشکی و سوزش پوست را بگیرد. بهتر است برای 
کاهش درد احتمالی ناشی از لیزر به هیچ وجه داروهایی مانند ایبوپروفن یا آسپیرین مصرف نکنید 
زیرا ممکن است این داروها در مواردی باعث کاهش اثربخشی لیزر شوند. توصیه می شود تا 2 
روز بعد از لیزر، لباس های چسبان و دارای الیاف مصنوعی نپوشید تا باعث تحریک بیشتر ناحیه 
لیزرشده نشوید. حمام آب داغ، سونا و استفاده از کرم های الیه بردار یا عطرها روی پوست 

لیزرشده هم تا 48 ساعت ممنوع است.

لیزر موهای زائد جزو رایج ترین اقدامات زیبایی در طول سال های اخیر میان بسیاری از خانم ها یا حتی 
آقایان بوده است. میزگرد زیبایی این هفته به بررسی پرسش خواننده محترمی اختصاص دارد که بعد 
از لیزر موهای زائد دچار دردسرهایی شده  است؛ »من پوست سبزه ای دارم و موهای صورتم کرکی 
بودند. بعد از اینکه تصمیم گرفتم موهای کرکی صورتم را از طریق لیزر موهای زائد از بین ببرم، به یک 
کلینیک پوست ومو و زیبایی مراجعه کردم. پس از اولین مراجعه و انجام دادن لیزر موهای کرکی صورتم، این موها بسیار 
ضخیم تر و مستحکم تر از قبل شدند، به طوری که مجبور شدم لیزر را دو نوبت و هر نوبت برای 6 جلسه انجام دهم. این 
کار تقریبا 2 سال طول کشید. از آنجایی که پوست صورتم سبزه بود، هر بار بعد از لیزر کمی دچار التهاب می شد. این 
التهاب در جلسه یازدهم لیزر به سوختگی وحشتناکی تبدیل شد و در این جلسه از لیزر، تقریبا کل ناحیه گردن، چانه، 
دور لب و کناره های گوشم دچار سوختگی شدند. از همان ابتدای پس از سوختگی، اقدام به استفاده از کرم سیکالفت 
)Cicalfate( کردم، به طوری که الیه ای از پماد را به صورت پانسمان روی پوستم می  زدم و 2 ساعت بعد هم کرم زینک 
را به همین صورت استفاده می کر دم. به دلیل تعطیالت رسمی بعد از انجام دادن لیزر، کلینیکی که در آنجا لیزر انجام 
داده بودم، تعطیل بود و پزشک داروخانه استفاده از لوسیون بتامتازون را هم برای من تجویز کرد. تا چند روز بعد از لیزر 
و تا پایان تعطیالت رسمی، مدام این درمان های موضعی را انجام می دادم اما همچنان سوزش شدید ناشی از سوختگی 
زیاد بود. حاال هم بعد از گذشت حدود 20 روز، هنوز جای سوختگی باقی مانده و نمی دانم که چه کاری می توانم انجام 
دهم. متاسفانه بعد از شکایت کردن به مدیر کلینیک هم فقط با این جمله مواجه شدم که »ما جبران می کنیم و اگر دوست 
ندارید از خدمات ما استفاده کنید، می توانید شکایت کنید ولی مطمئن باشید که شکایت شما به جایی نمی رسد.« من هم 
نزد کالنتری ثبت شکایت کردم و از آنجا به پزشکی قانونی و سپس بیمارستان ارجاع داده شدم و درحال سپری کردن 

بقیه مراحل هستم. حاال می خواستم بدانم آیا چاره ای برای این سوختگی ها وجود دارد یا نه؟«

 ندا احمدلو
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