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Какво е акне? 
Акнето е често срещано кожно заболяване, при което се 
засягат косменият фоликул и мастната жлеза. В резултат 
на различни външни и/или вътрешни фактори е налице 
свръхсекреция на жлезата с последващо засилено омазняване 
на кожата, блокиране на фоликулите и създаване на комедони 
и милиуми. В някои случаи могат да се наблюдават и 
възпалителни процеси. Най-често срещано е при юноши, но 
може да се появи във всяка възраст. Съществуват различни 
варианти с различна степен на тежест. Голяма част от хората 
имат склонност да „самопочистват“ появилите се черни точки 
или възпалителни лезии, което често води до влошаване на 
състоянието и в последствие до появата на трайни белези.

Как може лазерното лечение да ми помогне с акнето?
Лазерното лечение намалява възпалението чрез 
фотоселективна абсорбция и контролирано нагряване. Лазерът 
безопасно прониква в кожата до оптимална дълбочина на 
третиране, за да повлияе на свръхактивните мастни жлези. 
Допълнително, лечението ускорява процеса на оздравяване и 
стимулира ремоделирането на колагена, което е важна стъпка 
в дългосрочното лечение на акне и превенция на белезите.

Какво ако имам белези от акне?
Лазерното лечение е идеално за по-повърхностните белези. 
Той безопасно и ефективно прониква в кожата, като третира 
нежно белезите и спомага за подобряване на текстурата и 
тонуса й. За разлика от химическия пилинг и дермабразиото, 
лазерната процедура позволява дълбочината на проникване 
в кожата да бъде точно контролирана от лекаря. Лазерът 
внимателно „изпарява“ финия горен слой на белезите от акне, 
за да стимулира колагеногенеза и запълване на дефекта.

Какво мога да очаквам от лечението?
По време на процедурата може да изпитате лек дискомфорт,  
като усещането за всеки е различно съобразно типа 
кожа и нивото на поносимост към външни въздействия. 
Непосредствено след процедурата може да се появи 
зачервяване, усещане за парене подобно на слънчевото 
изгаряне или лек оток, което обикновено отшумява до няколко 
часа. Повечето пациенти възобновяват ежедневните си 
дейности непосредствено след процедурата, но трябва да 
избягвате директно излагане на слънце за няколко дни и да 
използвате слънцезащитен крем.
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