ليزر اإلكزايمر:

 -1ما هو اإلكزايمر ليزر ؟
هو نوع من األشعة فوق البنفسجية ُتسلّط على المنطقة
المراد عالجها من البشرة دون أن يتسبب بضرر على
الجلد الطبيعي من حوله.
ويستخدم في عالج العديد من األمراض الجلدية مثل
البهاق ،الصدفية  ،األكزيما وغيرها.
لماذا يجب علي استخدام هذا العالج ؟
يعتبر هذا العالج األكثر أمانا ً ونجاحا في عالج العديد
من األمراض الجلدية حيث يتميز بإمكانية اعطاء
جرعات عالية ومركزة للمناطق المصابة فقط من
البهاق والصدفية ويعطي عادة نتائج سريعة إلى حد
ما  ،ويستخدم في بعض األحيان مع عالجات أخرى
توصف من قبل الطبيب.
فوائده :
 عالج آمن وغير مؤلم له القليل من األعراض الجانبية -ال يتسبب في سرطانات جلدية بإذن هللا

أهم التعليمات واإلرشادات :
 )1قبل الجلسة :
 يجب أن تكون البشرة نظيفة وجافة خالية من أيكريم أو مساحيق التجميل.
 يجب عليك ارتداء النظارات الواقية المخصص إلىأن تنتهي الجلسة.
 يجب عليك عرض جميع المناطق المصابةلألخصائية قبل البدء بالجلسة .
 إعالم األخصائية بأي أعراض جانبية ظهرت منالجلسة السابقة .

بعد عدة أسابيع من توقف العالج.
 ممكن أن يتسبب بحروق طفيفة كما هي مع أشعةالشمس ونادراً ما يحصل
األسئلة الشائعة :
هل العالج آمن ؟
نعم  ،نظراً لطبيعة العالج الضوئي الشبيه بالشمس فإن
تعرض الجسم لهذه األشعة آمن جداً إذا ما أعطي تحت
إشراف المختص كما أنه يعتبر عالج آمن لألطفال
والنساء الحوامل والمرضعات ولم يتم تسجيل أي حالة
سرطان جلد بسبب هذه األشعة .

 )2بعد الجلسة :
 يُفضّل أن ال تتعرض ألشعة الشمس بعد الجلسةمباشرة لمدة طويلة.
 ترطيب البشرة باستخدام أي مرطبات واستخدامالعالج الموصوف من قبل الطبيب.
 -تجنب التعرض ألي اصابة في تلك المناطق.

ماذا يمكن أن أتوقع أثناء العالج ؟
أوال العالج يعطى في قسم الليزر تحت إشراف الطبيب
من قبل أخصائيين مختصين .يعطى العالج بجرعات
محددة من مرتين إلى ثالث مرات أسبوعيا ً خالل
عدة أسابيع أو أشهر تحدد من قبل الطبيب والجلسة ال
تستغرق سوى بعض ثواني إلى دقائق  ،كما أن النتائج
عادة تظهر بعد  20-15جلسة في معظم األحيان.

األعراض الجانبية :
 احمرار الجلد ،حكة وجفاف. -اسمرار حول المناطق المصابة ويزول هذا االسمرار

هل العالج مؤلم ؟
ال  ،معظم المرضى ال يعانون من أي ألم أو شعور

بعدم الراحة وال يحتاج العالج إلى أي كريمات تخدير.
هل يستخدم للمساحات الكبيرة ؟
يفضل عمله فقط للمساحات الصغيرة أما الكبيرة يفضل
الناروباند ( ب ) العالج الضوئي .

