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این روزها لیزر موهای زائد به یکی از پرطرفدارترین روش های رفع موهای ناخواسته بدن تبدیل شده 
است. این در حالی است که انجمن متخصصان پوست آمریکا اعالم کرده تمام موهای ناخواسته در اثر 
لیزر از بین نمی روند زیرا برخی از آنها نسبت به درمان با لیزر مقاوم هستند و برخی دیگر هم قدرت رشد 

مجدد پس از لیزر را دارند... )صفحه 26(

لیزر در خانه

با پیشرفت تکنولوژی، تمایل به استفاده از انواع 
دستگاه های خانگی )از جمله، لیزرهای خانگی( 
برای ارائه خدمات مربوط به پوست و مو هم 
افزایش می یابد. هرچند تولیدکنندگان این دستگاه ها 
ادعای درمان خانگی موهای زائد را دارند اما معموال 
از جانب پزشکان، استفاده از چنین دستگاه هایی 
در خانه توصیه نمی شود. بیشتر دستگاه های رفع 
موهای زائد خانگی، همان آی پی ال ها هستند که 
انرژی و توان چندان زیادی تولید نمی کنند و اگر 
توان و انرژی آنها باال باشد، خطر سوختگی  پوست 
هنگام استفاده خانگی افزایش می یابد. از طرف 
دیگر، نور ساطع شده از این لیزرها می تواند برای 
سالمت چشم  مصرف کننده خانگی هم مضر باشد. 
هنگام استفاده از این لیزرها باید حتما از عینک های 
مخصوصی کمک گرفته شود. اگر مصرف کننده 
خانگی ما در حال استفاده از دستگاه باشد و در 
همین حین، فرزند یا همسرش وارد محیط شوند، 
امکان آسیب رسیدن به چشم آنها در اثر تماس با 
نور لیزر وجود خواهد داشت. لیزر کردن موها با 
دستگاه های خانگی می تواند باعث تیره و ضخیم 
شدن موهای نازک و کرکی در اثر تماس با حرارت 
نامناسب شود. این دستگاه ها توان کافی برای از 
بین بردن موهای زائد ندارند و تنها با وارد کردن 
مقداری شوک به آنها، باعث نازک شدن تار موها 
می شوند و این نازکی می تواند امکان از بین رفتن 
دائمی آنها را با دستگاه های بالینی از بین ببرد زیرا 
دستگاه های لیزر موهای زائد بیشترین پاسخ را به 
موهای ضخیم و تیره می دهند و درمان موهای نازک 
و کرکی با این دستگاه ها چندان میسر نیست. معموال 
توان دستگاه های خانگی به قدری پایین است که 
می تواند تنها رنگدانه های مو را از بین ببرد و موهای 
تیره و ضخیم زائد را به موهای سفید یا روشن زائد 

تبدیل کند و امکان رفع دائمی آنها را از بین ببرد.
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توصیه های دکتر مجتبی امیری به آنهایی
 که دنبال راهی برای خالصی دایمی از موهای زاید می گردند

می خواهید لیزر کنید؟
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