
 :طالعات کلی که باید در اختیار بیمار قرار داده شود شامل موارد ذیل است

بعضی نواحی جواب دهی کمتری دارند مثل ساعد، پایین بیکینی، ساق پا و صورت ) بخصوص چانه ( که برای درمان  - 1

 .جلسات بیشتری الزم دارد و بعضی نواحی جوابدهی باالتری دارند مثل زیر بغل، ران، بازو و تنه و باالی بیکینی

باشد )رویش موهای خفته به صورت تصادفی تا جلسه پنجم با  ، بازگشت مو و پر مویی طبیعی می3تا  1بین جلسات  - 2

شدت بیشتری وجود دارد و بیمار احساس پر مویی و رویش مجدد موها را دارد( ولی برای اطمینان بیشتر می توانند به پزشک 

 .مراجعه و مشاوره کنند

% از موها تحت تاثیر لیزر قرار بگیرند 70ا % ت30از نظر علمی همه موها با لیزر از بین نمی رود. حدوداً ممکن است  - 3

و لیزر درمان قطعی نیست اگرچه در حال حاضر بهترین و موثرترین روش برای از بین بردن موهای زائد لیزر درمانی می 

 .باشد

ت پزشک و اگر توده مشکوک در سینه، زیربغل، بیکینی و یا هر ناحیه دیگر دارند انجام لیزر در آن ناحیه باید با مشور - 4

 .تائید کتبی ایشان صورت پذیرد

به اختالالت هورمونی و کیست تخمدان توجه کنید. به مراجعه کننده توضیح دهید که بدون درمان دارویی، میزان جوابگیری  - 5

از آنها از لیزر موهای زائد کم است. افرادی که مشکالت هورمونی دارند به پزشک برای درمان دارویی معرفی شوند و پس 

 .تائید پزشک لیزر آنها انجام شود

 .در بارداری لیزر ممنوع است. در دوران شیردهی با نظر و تائید پزشک میتوان لیزر موهای زائد را انجام داد - 6

 .افرادی که دارای مشکالت تیروئید هستند، ابتدا باید توسط پزشک درمان و سپس اقدام به لیزر موهای زائد نمایند - 7

های -نانومتر از جمله امواج لیزر می باشد که دستگاه 755ندرایت اسم دستگاه نیست الکساندرایت با طول موج الکسا - 8

 .کلینیک ایرانیان این طول موج را داراست که روند درمان آن بر اساس رنگدانه مالنین مو است

ضخیم، متوسط تا نازک و برای هر  به علت عمق نفوذ باال هم برای موهای خیلی ND_YAG توجه کنید که طول موج - 9

نوع تایپ پوستی )روشن و تیره( مورد استفاده قرار می گیرد و جهت جوابدهی بهتر در جلسات اول، ممکن است هم از طول 

 .استفاده می شود ND_YAG و هم از طول موج ALEXANDRITE موج

ً  ALEXANDRITE و ND-YAG طول موج های - 10 میلیمتر در پوست نفوذ میکند و  10 تا در لیزر موهای زائد نهایتا

 .به همین دلیل خطری برای بخشهای داخلی بدن )غدد لنفاوی، کبد، کلیه و...( ندارد

دستگاه های لیزر موهای بور، قرمز و سفید را از بین نمی برد. چون فولیکول ها، رنگدانه ای جهت جذب انرژی لیزر  - 11

توانید این موها را از بین ببرید. اگر مراجعه کننده ای هم موی سفید و هم مشکی داشت  ندارند. شما با دستگاه الکترولیز می

 .اول به درمان موهای مشکی با لیزر پرداخته و بعد می توانند برای انجام الکترولیز اقدام کنند

زر نمی شود. چون موها از موی از ریشه کنده شده با اپیالسیون، اپیلیدی، بند، وکس و موچین در کمتر از یک ماه لی - 12

زمانی که از ریشه کنده شوند، به آن ها شوک وارد شده و به صورت موقتی وارد فاز استراحت می شوند و تا ساقه مو مجدد 

رشد نماید به زمان بیشتری ) معموال بین یک تا دو ماه( احتیاج دارند، الزم به ذکر است موهایی که تازه شروع به رشد می 

 .ه کمی دارند و انرژی لیزر به اندازه کافی جذب ریشه مو نمی شودکنند رنگدان

% از موها که در فاز رشد بودند تحت تاثیر لیزر قرار می گیرند و جلسات لیزرشان طوالنی 20پس اگر لیزر انجام شود، فقط 

 .تر می شود. لیزر این افراد با این شرایط و با مسئولیت خودشان است



اری های خاص پوستی از جمله پسوریازیس، ویتیلیگو، لیکن پالن، لوپوس و... دارند، لیزر فقط با تایید بیمارانی که بیم - 13

 .پزشک متخصص قابل انجام است

اگر موی بدن بیمار نازک باشد در جلسه اول به او توضیح می دهید که اثر بخشی بر روی موهای نازک بسیار کم می  - 14

، احتمال ایجاد پرمویی و موی زبر هم وجود دارد و بهتر است برای این افراد لیزر انجام باشد و حتی در صورت انجام کار

 .نشود

برای کسانی که می گویند پوستمان بر اثر لیزر تیره تر یا روشن تر شده است توضیح می دهید که دستگاه لیزر مو  - 15

زیت پزشک می باشد. در صورت تمایل به روشن تر معموال نمی تواند باعث تیرگی یا روشنی پوست باشد و احتیاج به وی

کردن نواحی تیره پوست از طریق دارو درمانی و یا از دستگاه لیزر جداگانه ای )کیوسوئیچ( با نظر پزشک می توانند استفاده 

 .کنند

% موها 100مراجعینی که برای بار اول مراجعه می کنند از نواحی صورت، ران و بازو و نواحی که از ضخامت  - 16

مطمئن نیستند، حتما باید به اندازه یک سکه از موها را نگه دارند تا در صورت تایید ضخامت موها توسط پزشک یا اپراتور، 

 .این نواحی لیزر شوند

تراشیدن مو با تیغ هیچ تاثیری بر افزایش رشد مو ندارد، بدین ترتیب کسانی که می خواهند برای درمان موهای زائد از  - 17

ر درمانی استفاده کنند باید قبل و حین درمان با لیزر، موهایشان را با تیغ اصالح کنند. همچنین نباید از خاطر ببرید که لیز

 .تراشیدن موها، تنها موها را از بین می برد و چون سطح مقطع مو قطع شده، موها زبر و ضخیم به نظر می آید

در دوره انجام لیزر موهای زائد توصیه نمی شود زیرا تاثیر لیزر را کم می استفاده از کرم موبر و ماشین اصالح برقی  - 18

 .کنند

مراجعینی که به مرحله شارژ رسیده اند می توانند از کرم موبر بعد از لیزر استفاده کنند و برای لیزر مجدد مو تا یک  - 19

ه موها بیش از حد نازک شده و احتیاج به بررسی هفته قبل از جلسه لیزر استفاده از کرم موبر را متوقف کنند. در صورتی ک

مجدد جهت انجام یا عدم انجام لیزر داشته باشد باید از هر ناحیه به اندازه یک سکه مو نگه دارند تا بررسی الزم انجام شود و 

 .همان نواحی کوچک را شیو کنند و لیزر را انجام دهند

 


