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 لیزر موهای زائد

 دکتر مهدی ایزدی

 متخصص پوست و مو

 چه روش هایی برای از بین بردن موهای زائد وجود دارد؟

 دارد: روشهای مختلفی برای از بین بردن موهای ناخواسته وجود

 تراشیدن روشی موثر، ساده و ارزان است، اما بسیاری از خانم ها آن را نمی پسندند. .1

و استفاده از موم می تواند تا چند ماه موثر باشد، اما این روش دردناک است  ممکن است  برداشتن مو به کمک کندن .2

 عوارضی نظیر رشد مو به داخل پوست، التهاب ریشه مو )بصورت جوش( و یا تغییر رنگ پوست ایجاد کند.

ا سبب حساسیت موضعی می هفته موثر باقی بمانند، ام 2موبرهای شیمیایی ساختمان مو را حل می کنند و می توانند تا  .3

 شوند.

داروهای ضد هورمونهای جنسی مردانه )اسپیرونوالکتون، سیپروترون( در خانم هایی که دچار موهای زائد هستند،  .4

بهبودی متوسط ایجاد می کنند، اما اثر این داروها موقت است و بجای آن که سبب برطرف شدن موهای زائد شوند، فقط 

 د.رشد موها را متوقف می کنن

تا همین اواخر الکترولیز تنها روش از بین بردن موهای زائد به شمار می رفت. در این روش با استفاده از یک سوزن،  .5

جریان الکتریکی مستقیما بر روی ریشه مو وارد می شود. این روش عوارضی نظیر درد، تغییر رنگ پوست و ایجاد 

 جوشگاه دارد.

است که لیزر برای از بین بردن موهای زائد موثرتر از الکترولیز است و بهترین روش برای از بین بردن  ثابت شده در کل .6

 موهای مناطق وسیع پوست در مدتی کوتاه می باشد.

 چه نوع لیزری برای از بین بردن موهای زائد مناسب تر است؟

قرار می گیرد، می توان به لیزر آلکساندرایت اشاره که طول موج از جمله لیزرهایی که برای از بین بردن موهای زائد مورد استفاده 

نانومتر دارد و نوری قرمز رنگ دارد. لیزر آلکساندرایت روشی بسیار مناسب برای از بین بردن موهای زائد در خانم های ایرانی  555

 کوترالیزر آلکساندرایت ائد به کمک است )که پوستی تیره تر از غربی ها دارند(. درکلینیک پوست و موی ونک لیزر موهای ز

انجام می شود. این دستگاه لیزر مجهز به سیستم خنک کننده تماسی است و سبب می شود احتمال ایجاد  6802آمریکا ساخت 

 عوارضی نظیر سوختگی پوست به حداقل برسد و در هنگام لیزر کردن موهای زائد بیمار دردی احساس نکند.
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 ای موهای زائد چه کارهایی باید انجام شود؟قبل از انجام لیزر بر

 هفته پیش از انجام لیزر بیمار باید به موارد زیر توجه داشته باشد: 6 

ضد آفتاب: بیمار باید از ضد آفتابهای وسیع الطیف استفاده کند و اگر قرار باشد نواحی باز بدن لیزر شود، باید از تماس  .1

 سوالر( خودداری کند.مستقیم با نور آفتاب )آفتاب گرفتن، 

 کرم بی رنگ کننده: برای بیمارانی که پوست تیره تر دارند و یا برنزه شده اند، باید کرم های بی رنگ کننده تجویز شود. .2

پرهیز از کندن موها، موم انداختن و یا الکترولیز: اگر موها تراشیده شوند )در مقایسه با کندن موها(، لیزر می تواند  .3

 از بین برد. موهای بیشتری را

  بعد از لیزر موهای زائد بهتر است چه کارهایی انجام شود؟

 بعد از لیزر کیسه یخ بر روی محل لیزر شده بگذارید. با این کار درد و تورم را کم می کنید. .1

یعی لیزر معموال بعد از انجام لیزر موهای زائد نیازی به استفاده از داروهای ضد درد )مسکن( نیست، مگر آن که ناحیه وس .2

 شده باشد. در صورت لزوم یک قرص استامینوفن مشکل شما را حل می کند.

معموال بعد از انجام لیزر نیازی به استفاده از آنتی بیوتیک های موضعی نیست، مگر آن که پوست شما آسیب دیده باشد.  .3

 در این صورت پزشک برای شما آنتی بیوتیک موضعی تجویز می کند.

ضعیف می توانند تورم و قرمزی محل لیزر را کاهش بدهند، بعد از لیزر کرم کورتون ضعیف روی کورتون های موضعی  .4

 محل لیزر مالیده می شود.

 سعی کنید به محل لیزر آسیب وارد نکنید، از خراشیدن و خاراندن محل لیزر خودداری کنید. .5

 نور آفتاب قرار نگیرید. در طول روز حتما از ضد آفتاب استفاده کنید و سعی کنید در معرض مستقیم .6

 روز بعد از لیزر می توانید از از مواد آرایشی استفاده کنید )مگر آن که تاول یا دلمه در محل لیزر ایجاد شده باشد(. .5

بخصوص در صورت، ریشه های تخریب شده مو در اولین هفته بعد از درمان ریزش می کنند، این ریزش نشان دهنده  .8

 افزایش رشد مجدد مو نیست.

در صورتی که دچار تب خال می شوید، حتما به پزشک اطالع بدهید، ممکن است نیاز به استفاده از داروهای ضد  .9

 ویروسی )مانند آسیکلوویر( داشته باشید.

احتمال تغییر رنگ پوست در افرادی که پوست تیره دارند، بیشتر است. کاهش موقت رنگدانه ها یا افزایش رنگدانه در  .11

 گی و پررنگی محل لیزر( برطرف می شوند، نگران نباشید.محل لیزر )کمرن

 بعد از لیزر موهای زائد ممکن است کک و مک ها و ضایعات رانگدانه ای پوست کمرنگ شده یا از بین بروند. .11
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بالفاصله بعد از لیزر تنه مو تبخیر می شود و بعد از چند دقیقه اطراف ریشه موهای تخریب شده قرمزی و تورم ایجاد می  .12

 شود. شدت و مدت این اثرات به رنگ و تراکم مو بستگی دارند.

 هفته بعد برای جلسه بعدی لیزر مراجعه کنید. 6تا  4 .13


