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Kontekst i cel: Źródła intensywnego światła pulsacyjnego wykorzystywane są powszechnie 
do usuwania i trwałej redukcji owłosienia. Celem niniejszego badania była ocena 
skuteczności systemu Exilite IPL w usuwaniu niepożądanego owłosienia z różnych obszarów 
poddanych zabiegowi.   

 

Metody: 25 mężczyzn i 38 kobiet o różnym rodzaju skóry (I-IV) zostało poddanych średnio 

sześciu zabiegom z 7-tygodniowym odstępem czasu, z wykorzystaniem urządzenia Exilite 

IPL. Zdjęcia o wysokiej rozdzielczości obszarów poddanych zabiegom zostały zrobione 

przed pierwszym zabiegiem oraz dwa miesiące po ostatnim zabiegu. Pomiar redukcji 

owłosienia został następnie wykonany w drodze komputerowej analizy gęstości włosów.  
 

Wyniki: Średnia redukcja owłosienia obszarów poddanych zabiegom wyniosła 69%. 

Redukcja przekraczająca 70% wystąpiła u 63,5% pacjentów (40 osób).  
 

Wnioski: Niniejsze badanie dowodzi, że system usuwania owłosienia Exilite to skuteczna 

i bezpieczna metoda pozwalająca na trwałą redukcję owłosienia. Wszystkie osoby poddane 

badaniu zaobserwowały redukcję owłosienia, co wykazał pomiar wykonany dwa 

miesiące po ostatnim zabiegu. 

 

Od początku lat 80, kiedy to wynaleziono pierwszy system redukcji owłosienia  oparty 

na IPL, dał się zaobserwować stały popyt na zabiegi pozwalające na trwałą redukcję 

owłosienia. Rynek zabiegów redukcji owłosienia jest dobrze ugruntowaną i stabilną 

częścią biznesu, jakim jest medycyna estetyczna. Wszystkie firmy oferujące produkty 

medycyny estetycznej zaczęły produkować urządzenia IPL różnej jakości, o różnej 

skuteczności klinicznej, parametrach i wartości dodanej. Chociaż na rynku pojawiły się 

inne technologie redukcji owłosienia, włączając laser diodowy i rubinowy, urządzenia 

IPL pozostają jednym z najbardziej popularnych systemów trwałej redukcji owłosienia, 

głównie ze względu na wszechstronność ich zastosowania, cenę oraz nieinwazyjność.  

 

 Na rynku jest wiele systemów IPL o różnych parametrach. Przeprowadzono liczne 

badania, które dowodzą skuteczności systemów redukcji owłosienia IPL (3,4,7). 

Kluczowymi parametrami, jeśli chodzi o skuteczność terapii, są przepływ (energia na 

jednostkę powierzchni w J/cm2), liczba impulsów oraz długość i odstępy między 

impulsami (w ms). Różne systemy IPL oferują różne ustawienia impulsów, co pozwala 

dostosować terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta (5). Dłuższe impulsy są 

zazwyczaj mniej bolesne i przeznaczone raczej dla ciemniejszych typów skóry (IV-VI), 
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w przeciwieństwie do krótszych impulsów, które uważane są za bardziej inwazyjne 

i tolerowane są jedynie przez jasne typy skóry (I-III). Krótkie impulsy stosuje się 

zazwyczaj do usuwania owłosienia w kolorze blond lub jasnego brązu.  

 

 Celem niniejszego badania była ocena skutków klinicznych urządzeń Exilite 

stosowanych w trwałej redukcji owłosienia dla najbardziej powszechnych typów skóry, 

zgodnie z klasyfikacją Fitzpatrick’a, dla obu płci oraz dla czterech obszarów najczęściej 

poddawanych zabiegowi. Badanie zostało przeprowadzone na 65 osobach. Dwie osoby 

nie ukończyły badania, ponieważ opuściły kilka sesji. 

 

Kontekst kliniczny 

 

Urządzenia Exilite są źródłem szerokopasmowego pulsacyjnego światła o dużej 

intensywności. Oznacza to, że światło ma różne długości fali (spektrum światła) i każda 

z długości fali daje inny efekt kliniczny. W czasie terapii światło jest pochłaniane przez 

melaninę i zamieniane na ciepło.. Celem terapii jest podgrzanie tkanki docelowej, 

zachowując bezpieczeństwo tkanek otaczających. Dla skutecznej i trwałej redukcji 

owłosienia, temperatura mieszka włosowego powinna osiągnąć 65oC. Cykl wzrostu 

włosa składa się z trzech faz: Anagen (aktywny wzrost), Katagen i Telogen. W trwałej 

redukcji owłosienia ważne jest podgrzanie mieszka włosowego w fazie aktywnego 

wzrostu, ponieważ wtedy włos jest odżywiany przez drobne naczynka. Celem jest 

doprowadzenie do termicznej koagulacji tych naczynek poprzez transport ciepła od 

mieszka włosowego. Ponieważ jedynie 80% włosów znajduje się jednocześnie w tej 

fazie, terapię należy powtórzyć kilkakrotnie (2).  

 

 Istnieją dwie teorie określające długość impulsu potrzebnego dla zapewnienia 

skutecznej terapii. Są to teoria selektywnej fototermolizy (SP) oraz rozszerzona teoria 

selektywnej fototermolizy (ESP). Aby wyjaśnić owe teorie należy zdefiniować pojęcia: 

Czas Relaksacji Termalnej (TRT) oraz Czas Uszkodzenia Termicznego (TDT). Czas 

Relaksacji Termicznej to czas potrzebny do całkowitego schłodzenia tkanki docelowej, 

natomiast Czas Uszkodzenia Termicznego to czas potrzebny do nieodwracalnego 

termicznego uszkodzenia tkanki docelowej. Zgodnie z teorią SP, czas trwania impulsów 

powinien być krótszy lub równy czasowi TRT docelowych mieszków włosowych 

ludzkiej skóry (10 -100 ms). Teoria ESP uwzględnia także czas potrzebny na transport 

ciepła z melaniny (docelowy chromofor) do mieszka włosowego, stąd czas trwania 

impulsów powinien być dłuższy niż TRT (równy TDT). (1,2,6). 

 

 Wszystkie systemy IPL oferują ograniczoną długość impulsów i zmienny zakres 

fluencji. Impulsy są zazwyczaj podzielone na dwa mniejsze impulsy (1-5) z krótkimi 

przerwami między nimi, co chroni przed poparzeniami. W praktyce ustawienia 

terapeutyczne są indywidualne i muszą być dostosowane do potrzeb każdego pacjenta.  

 

Materiały i metody 

 

Pacjenci 

 

W sumie 63 pacjentów, w wieku od 20 do 43 lat (29,92±5,26 lat) ukończyło terapię 

wraz z wizytą kontrolną po terapii. Dwudziestu pięciu mężczyzn i trzydzieści osiem 

kobiet zostało poddanych zabiegowi usuwania owłosienia na czterech różnych 

obszarach: pachy, nogi, plecy i klatka piersiowa. Pacjenci, zgodnie ze skalą 
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Fitzpatrick’a, reprezentowali typy skóry od I do IV – 34 pacjentów (54%) miało skórę 

typu III, 14 pacjentów (22%) miało skórę typu II, 13 pacjentów (21%) miało skórę typu 

IV, a 2 pacjentów (3%) miało skórę typu I. W badaniu nie brał udziału żaden pacjent 

o typie skóry V. 

 

Tabela 1: Podział wg typu skóry 

Typ skóry  Liczba pacjentów (%)  

I    2 (3)  

II     14 (22)  

III    34 (54)  

IV    13 (21)  

V    0 (0)  

 

 

Tabela 2: Podział wg obszaru poddanego badaniu 

Obszar poddany badaniu Liczba pacjentów (%)  

Pachy     36  (57)  

Klatka piersiowa   7 (11)  

Nogi    14  (22)  

Plecy    6 (10)  

 

Przebieg badania  

 

Badanie rozpoczęło się w październiku 2012 roku, a zakończyło w październiku 2013 

roku. Średni odstęp pomiędzy sesjami wynosił 7 tygodni, a średnia liczba sesji wynosiła 

6. Obszar poddawany zabiegowi był fotografowany przed pierwszym zabiegiem, 

a później ponownie po ostatnim zabiegu. Na podstawie zdjęć przeprowadzono 

komputerową analizę gęstości owłosienia na obszarze poddanym zabiegowi. U żadnego 

z pacjentów nie stwierdzono przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegu. 

 

 W zabiegu wykorzystano system Exilite IPL (BTL, Praga, Czechy). To urządzenie 

dostępne na rynku pracuje na zasadzie selektywnej fototermolizy. 

 

Pacjenci zostali poproszeni o zgolenie owłosienia z obszarów poddawanych zabiegowi 

na dzień przed zabiegiem. Parametry zabiegu zostały ustalone zgodnie z typem skóry 

pacjentów, kolorem włosów oraz ich grubością – fluencja w granicach 12-30 J/cm2, 

a całkowita długość impulsu została ustawiona na 15-30 ms. Liczba podimpulsów 

zmieniała się w zakresie od 3 do 5. Chłodzenie zostało ustawione na 100%. Miejsca 

poddawane zabiegowi zostały posmarowane żelem do USG, aby zwiększyć wymianę 

energii. Jeśli podczas zabiegu zaobserwowano jakikolwiek niepożądany skutek, przepływ 

natychmiast zmniejszano. W czasie próby użyto dwa filtry o różnej długości fali – filtr 640 

nm dla skóry typu I-III oraz filtr 690 nm dla skóry typu IV. W czasie całej terapii 

odpowiedź pacjentów na procedurę zabiegu była uważnie monitorowana, a parametry były 

dostosowywane do reakcji skóry pacjentów oraz ich tolerancji na ból. Zdjęcia o wysokiej 

rozdzielczości zostały zrobione przed pierwszym zabiegiem oraz dwa miesiące po ostatnim 

zabiegu. Zostały one ilościowo ocenione w analizie komputerowej. Następnie 

przeprowadzono ocenę wyników i wniosków.  
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Wyniki 

 

W grupie testowej 63 pacjentów o typie skóry od I do IV, którzy ukończyli badanie, tj. 25 

mężczyzn i 38 kobiet, u których zabiegowi poddano pachy, nogi, klatkę piersiową i plecy, 

średnia obliczona redukcja owłosienia wyniosła 69%. U siedmiu osób redukcja owłosienia 

wyniosła poniżej 50%, 16 osób osiągnęło redukcję wynoszącą od 50 do 70%, a 40 osób – 

powyżej 70%. Typ skóry nie miał wpływu na skuteczność terapii (Rysunek 1) – 

zaobserwowano niewielką różnicę w redukcji owłosienia pomiędzy typem skóry I (57%) 

a pozostałymi typami skóry (średnio 70%), jako że tylko dwaj pacjenci o typie skóry I 

uczestniczyli w badaniu. U obu płci średnia redukcja owłosienia przekroczyła 65% (72% 

u kobiet i 66% u mężczyzn). Ogólne wyniki przedstawione są na Rysunku 2. 

Zaczerwienienie, rumień i inne niepożądanie skutki wynikające z terapii zagoiły się 

w ciągu 24 godzin. Nie zaobserwowano poważnych niepożądanych skutków.  

 

 

 

Wnioski 

 

Wszyscy uczestnicy badania (25 mężczyzn i 38 kobiet) zaobserwowali redukcję 

owłosienia, co wynika z pomiaru przeprowadzonego dwa miesiące po ostatnim zabiegu. 

Średnia redukcja owłosienia, ustalona w komputerowym pomiarze gęstości włosów, 

wyniosła 69%, natomiast maksymalna zaobserwowana redukcja owłosienia wyniosła 

82%. Nie zaobserwowano korelacji pomiędzy typem skóry pacjentów, ich wiekiem, 

płcią a skutecznością badania. Parametry zabiegu (przepływ, liczba impulsów, długość 

impulsu i przerwy pomiędzy impulsami) powinny być ustawione zgodnie z typem skóry 

pacjenta, ponieważ może to znacząco wpłynąć na skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu. 

Można wnioskować, że zabieg usuwania owłosienia Exilite to bezpieczna i skuteczna 

metoda pozwalająca na trwałą redukcję owłosienia.  
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Rysunek 3: Zdjęcia przed i po 
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