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Известно е, че плътните и тъмни косми лесно се под-
дават на премахване от повечето фото- и лазерни 
епилатори. Трудностите идват при третирането на 
остатъчните фини и по-светли косъмчета, а също 
така и вследствие търсенето на възможно най-дълъг 
ефект от епилацията с минимален брой на направе-
ните процедури. Поради специфичните особености на 
косъма и различните фототипове кожа засега няма 
уред, който да може да покрие едновременно всички 
изисквания. Затова са разработени няколко вида апа-
рати с различни характеристики, но всички базирани 
на принципа на фототермолизата. 

Ще разгледам видовете уреди за лазерна епилация, 
които се ползват в момента, като ще се спра по-де-
тайлно на диодните лазерни апарати, които в послед-
но време се опитват да завладеят пазара.
Фотоепилаторите (IPL) не спадат към лазерните 
апарати, но също се базират на принципа на фото-
термолиза. При тях се използва светлината от мощ-
ни светлинни лампи, като се филтрира само частта 
от оптичния спектър, която е подходяща за епилация 
(650–1200 nm). Тези уреди претърпяха бум през измина-
лите 5–7 години, опитвайки се да изместят лазерните 
апарати със своята простота, ниска цена и огромни-
те си работни петна, но евтиният оптичен източник 
на светлина от използваните флаш лампи се оказа с 
умерена ефективност особено спрямо все повече на-
биращия популярност александритен лазер.
Nd:YAG (дългоимпулсен) лазерът е предпочитан от 
центровете с дерматологична насоченост поради 
множеството си допълнителни приложения. Заради 
по-слабото поглъщане на неговото лъчение (1064 nm), 
той е добър за третиране на тъмни косми (също и при 
тъмна кожа), но ниско ефективен при по-светлите и 
тънки косми. Именно затова процедурите се изпълня-

ват с по-голяма енергия на единица площ (FLUENCЕ), 
което го прави и доста болезнен.
Александритният лазер (755 nm) е подобрена версия 
на първите лазери за епилация, на базата на рубинов 
лазер (694 nm). Скъп е като стойност, изисква под-
дръжка и честа подмяна на съпътстващи консумати-
ви. Доказал се е със своята ефективност. Този тип 
лазери имат завидна история в борбата с нежеланото 
окосмяване, но това не ги прави стара технология, за-
щото при тях се наблюдават непрекъснати промени 
по отношение на тяхната мощност и прилагането на 
нови модулационни методи. Повечето научни публика-
ции дават сериозен превес на неговата ефективност 
в епилацията спрямо другите типове апарати.
Новият претендент – диодният лазер всъщност не е 
нов, а се използва от около 10 години за отстраняване 
на нежеланото окосмяване. Мощните диодни лазери 
обаче не са измислени за премахване на досадните ко-
съмчета. Истината е, че индустрията е създала мощ-
ни, компактни диодни лазери, защото те са модерния 
начин за оптическо възбуждане на всички свръхмощни 
лазери, използвани за обработка на метали и за военни 
цели. В случая самата дължина на вълната (808 nm) 
неслучайно е такава, тъй като тук е пикът на абсорб-
ция. Често може да се видят епилационни лазери и с 
близки дължини на вълните в диапазона 800–810 nm, 
става въпрос за същите диодни лазери, но работещи 
при различни термични условия. Има мощни диодни ла-
зери, генериращи и на други дължини на вълните, като: 
940, 980, 1470, 1550 nm, но те не са подходящи за епи-
лация.
Интересен е фактът, че лазерният полупроводников 
излъчвател (БАР) е с големината на телбод от уче-
ническа тетрадка и той дава оптическа мощност от 
порядъка на 80–120 W. За целите на лазерната епила-
ция се ползва съвкупност  от няколко подобни излъчва-

тели, наричани лазерно диоден стакс 
(матрица). Колко ще е крайната 

мощност на диодната ла-
зерна система за епилация 
зависи от количеството 

използвани лазерно-ди-
одни излъчватели във 
вградената в апарата 
матрица, като тя ва-

рира от 500–2000 W. 
Малките размери 
на генериращата 

лазерна матрица да-
ват възможност тя 

да бъде поместена в 
ръкохватката на апа-

рата и именно тя носи 
цялата му иновативност. 

Лазерната светлина от 
матрицата се насочва ди-

ректно навън от ръкохватка-
та, провеждайки се през про-

зрачна оптична среда от 
изкуствен сапфирен крис-
тал.  Всичко останало в 
диодния лазер за епила-
ция е едно мощно пра-
вотоково захранване, 
циркулационно охлаж-
дане на ръкохватка-

та и микропроцесор 
с дисплей за контрол на 
системата.

Високата скъпостру-
ваща технология на 
лазера за диодна епи-
лация е заключена в 
матрицата от полуп-
роводникови излъчва-
тели. Към днешна дата 
такива мощни излъчва-
телни диодни стаксове 
с доказано качество и 
издръжливост се про-

извеждат само в ня-
колко свръхмодерни 
концерна на фотонна-

та индустрия в Герма-

ния, САЩ и Япония, като тяхното качество и ниво е 
доста изравнено. Именно тези концерни са основните 
доставчици на десетките, дори стотици фирми-про-
изводители на лазерни системи за диодна епилация. 
Оказва се, че диодните лазери (от най-скъпострува-
щите марки до такива с по-нисък имидж) чисто техни-
чески се различават само в периферните спомагател-
ни възли, като в конкуренцията им се залага на външна 
визия на апарата и мощни маркетингови трикове. 
За разлика от другите лазерни уреди за епилация, по-
голямата мощност на апарата не води до по-голям 
интензитет на единица площ, респективно енергия 
на единица площ (FLUENCE), защото по-голямата 
мощност винаги е за сметка на добавени нови излъч-
вателни елементи, които увеличават излъчващата 
площ. Следователно, колкото и да е мощен, лазерният 
апарат винаги дава приблизително еднакъв максима-
лен FLUENCE и по-голямата мощност единствено уве-
личава размера на работното петно и скоростта за 
извършване на процедурата, но не може значително да 
се повлияе върху крайната ефективност.
Причината диодните системи за епилация вече 10 го-
дини да си проправят път сред конкурентите е, че по 
принцип диодните лазери са непрекъснат във време-
то източник на лазерна светлина и техния интензи-
тет (респективно мощност) е константен във вре-
мето, докато и трите гореспоменати типа апарати 
за епилация (Nd:YAG, IPL, ALEX) са от импулсен тип, 
тоест могат да доставят огромни светлинни импул-
си за много кратко време. Докато при диодните, за 
да се акумулира същата енергия са необходими дълги 
експозиции. Знаем, че фото- и лазерната епилация се 
осланят на ефекта „селективна фототермолиза“, т.е. 
оптичната енергия след поглъщането си от пигмента 
меланин, намиращ се в косъма, се преобразува в то-
плинна енергия, причиняваща трайни промени в жиз-
нените му функции. При импулсните типове апарати 
този процес е в рамките на няколко милисекунди, до-
като при непрекъснатите той достига до стотици 
милисекунди. Логично е при такива дълги във време-
то процеси (освен фототермолизата, която загрява 
космените структури), да започне и процес с обратен 
знак на топлоотдаване (изстиване) към околната на 
косъма тъкан, което води до по-ниски термични нива 
на въздействие и оттам до намаляване на епилацион-
ния ефект.

Следва продължение...

Ерата на диодната 
лазерна епилация – 
мит или рЕалност?...

анализ на тенденциите в лазерната епилация
Красивата визия изисКва нЕ само подходяща грижа за Ко-
жата на лицЕто и тялото, но и ЕфиКасно прЕмахванЕ на нЕ-
жЕланото оКосмяванЕ. лазЕрната Епилация нЕ Е нов мЕтод 
– прилага сЕ вЕчЕ над 10 години, Като урЕдитЕ нЕпрЕКъснато 
сЕ усъвършЕнстват и модЕрнизират КаКто в рЕзултат на заси-
лЕното потрЕбитЕлсКо търсЕнЕ, таКа и поради спЕцифиКата 
на самото унищожаванЕ на Косъма. 
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