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INFORMACJA DLA PACJENTKI PRZED WYKONANIEM ZABIEGU 
EPILACJI LASEROWEJ LASEREM MOTUS. 

 

1. Na czym polega epilacja laserowa  

Depilacja laserowa Motus AX Deka to bezpieczny, komfortowy i skuteczny zabieg 
pozwalający trwale usunąć niechciane owłosienie z wybranych, nawet najwrażliwszych 
obszarów ciała. Laser Motus Deka to laser aleksandrytowy emitujący fale o długości 755 
nm, posiadający bardzo wysoką absorpcję w melaninie. W praktyce oznacza to, że jest 
laserem do depilacji, który najszybciej spośród wykorzystywanych na rynku urządzeń do 
trwałego usuwania owłosienia wychwytuje chromofor melaniny (wychwycenie melaniny 
w skórze następuje o 25% szybciej niż w przypadku innych laserów). Powoduje to, że laser 
Motus oprócz skutecznego usuwania ciemnego owłosienia, doskonale radzi sobie w 
trwałym usuwaniu cienkich oraz bardzo jasnych włosów, w których melanina występuje w 
najmniejszych stężeniach. Dzięki szybkiemu impulsowi i szafirowej 20mm głowicy, która 
schładza skórę do temperatury 15 stopni Celsjusza, zabieg jest bezbolesny, bardzo 
komfortowy, a przede wszystkim bezpieczny dla Pacjenta. Laser Motus AX wyposażony 
jest w nowoczesną technologię Moveo, zapewniającą maksymalną skuteczność i 
bezpieczeństwo zabiegu. Praca w trybie Moveo polega na wykonaniu płynnych, prostych, 
szybkich i powtarzających się ruchów w obszarze zabiegowym, czego następstwem jest 
stopniowe nagrzewanie i trwałe uszkodzenie cebulki włosowej, co uniemożliwia ponowny 
wzrost włosa. 

2. Jak należy przygotować się do zabiegu? 

Przed zabiegiem epilacji laserowej należy zgolić wybraną partię ciała w dzień 
poprzedzający zabieg lub w dniu zabiegu. 

Nie należy stosować bezpośrednio przed zabiegiem kremów do depilacji, balsamów 
samoopalających, natłuszczających lub z błyszczącymi drobinkami. Skóra musi być czysta, 
sucha i bez żadnych preparatów. 

3. Przeciwwskazania do zabiegu epilacji laserowej: 
• świeża opalenizna 
• ciąża, karmienie piersią 
• przerwana ciągłość naskórka 
• epilepsja 
• leki, antybiotyki, zioła fotouczulające 
• terapia retinoidami 
• przyjmowanie leków obniżających krzepliwość krwi 
• łuszczyca, bielactwo 
• cukrzyca 
• bliznowce 
• aktywne infekcje skórne, opryszczka 
• rozrusznik serca 
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• świeże zabiegi chirurgiczne.  
 

4. Jaka jest ilość zabiegów koniecznych do uzyskania trwałego efektu epilacji? 

Kuracja laserem Motus AX jest niezwykle efektywna i szybka. Wystarczy wykonać 4 -6 
zabiegi epilacji laserowej w 4 tygodniowych odstępach, aby pozbyć się niechcianego 
owłosienia.  Trzeba jednak pamiętać, że liczba zabiegów potrzebnych do uzyskania 
odpowiednich efektów jest uzależniona od indywidualnych predyspozycji danej osoby. 

5. Postępowanie po zabiegu.  

Wykonany zabieg depilacji laserowej sprawia, że nasza skóra może przez kilka dni być 
nieco zaczerwieniona i podrażniona, a my możemy odczuwać niewielkie pieczenie i 
rozgrzanie w miejscu usunięcia włosków. Objawy tego typu nie są długotrwałe i 
dokuczliwe, jednak wymagają od nas odpowiedniego postępowania. Do jednych z zaleceń 
dotyczących naszej aktywności po wykonanym zabiegu depilacji laserowej zalicza się 
zakaz opalania się, także tego w solarium. Dlaczego tak się dzieje? Otóż podrażniona skóra 
będzie zdecydowanie źle znosić nadmierną ekspozycję na światło, co może skutkować 
nasilonym podrażnieniem i pojawieniem się przebarwień. W okresie następującym po 
zabiegu depilacji laserowej warto zatem stosować kremy z filtrami chroniącymi przed 
promieniowaniem UVA i UVB oraz ograniczyć wystawianie skóry na słońce. Z tego 
powodu obowiązuje bezwzględny zakaz opalania się. Nie należy opalać się co najmniej w 
okresie czterech tygodni od momentu wykonanie zabiegu laserowej depilacji. Dodatkowo 
wskazane jest wykonywanie zabiegów smarowania naświetlanych miejsc kremami, które 
mają wysokie filtry. Nawilżanie skóry powinno być wykonywane nawet dwa razy w ciągu 
dnia. 

6. Typowe i często możliwe do wystąpienia efekty uboczne po zabiegach usuwania 
owłosienia leserem Motus.  

 
• dotkliwy długotrwały rumień (zaczerwienienie) w ciągu 2-24 godzin o zabiegu, 

który może się utrzymać do kilku tygodni 
• podrażnienie, świąd, uczucie pieczenia lub łagodny ból (podobny do oparzeń 

słonecznych) w ciągu 48 godzin od wykonania zabiegu 
• dyskomfort - pacjenci w różnym stopniu odczuwają odczucie dyskomfortu. 

Niektórzy pacjenci opisują to doznanie jako szczypanie, zaś inni porównują je do 
pęknięcia opaski gumowej lub pieczenia, które może utrzymywać się do godziny po 
zabiegu. Większość pacjentów toleruje to uczucie podczas zabiegu, lecz niektórzy 
wymagają znieczulenia miejscowego.  

• nadmierny obrzęk- bezpośrednio po zabiegu, zwłaszcza na nosie i policzkach, może 
występować przejściowy obrzęk skóry. Zazwyczaj ustępuje on w ciągu kilku 
godzin, niekiedy może trwać do 7 dni.  

• delikatna skóra - skóra w miejscu przeprowadzenia zabiegu i w jego pobliżu może 
stać się podrażniona. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy unikać nakładania 
makijażu oraz należy nie pocierać skóry (może to doprowadzić do jej pękania) 
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7. Rzadkie możliwe do wystąpienia efekty uboczne po zabiegu usuwania owłosienia 
laserem Motus.  

 
• mogą pojawić się pęcherze, naskórkowe nadżerki lub przebarwienia w okolicy 

zmian skórnych, oraz pozostać widoczne przez okres od kilku dni do kilku tygodni 
po zabiegu.  

• uszkodzenie naturalnej struktury skóry- w niektórych przypadkach mogą utworzyć 
się strupy lub pęcherze. Należy postępować jak w przypadku opatrywania 
normalnych obrażeń. 

• zmiana pigmentacji - w miejscu wykonywania zabiegu może wystąpić zmiana 
pigmentacji. Większość przypadków hipopigmentacji i hiperpigmentacji występują 
u osób o typie skóry IV i VI lub gdy obszar poddany zabiegowi został wystawiony 
za działanie światła słonecznego w ciągu 3 tygodni przed lub po zabiegu.  

• blizny - istnieje szansa wystąpienia blizn, takich jak powiększone blizny 
hipertroficzne lub keloidowe. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia blizn, należy 
dokładnie przestrzegać wszystkich zaleceń przed- i pozabiegowch.  
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ZGODA NA WYKONANIE ZABIEGU EPILACJI LASEROWEJ LASEREM MOTUS 

Po rozmowie z lekarzem, podczas której mogłam/łam zadawać pytania i otrzymałam/łem 
wyczerpujące odpowiedzi, po zapoznaniu się z rodzajem zabiegu, licząc się z możliwością 
wystąpienia powikłań wyrażam zgodę na wykonanie zabiegu laserem Motus 
 

 

.......................................................  
Pieczątka i podpis lekarza  

 

....................................................... 
Imię i Nazwisko pacjenta 

 

.......................................................  
Data i podpis pacjenta  

 


