�إزالة ال�شعر غري املرغوب فيه  -معلومات مفيدة
�إزالة ال�شعر يف الوقت احلا�ضر يتم عن طريق ا�ستخدام �أنواع خمتلفة من التجهيزات امل�صدرة للطاقة مثل
( IPLال�ضور الناب�ض املكثف) �أوالليزر حيث تقوم تلك الأجهزة بنقل احلرارة الناجتة عن ال�ضوء �أو الليزر �إىل
ب�صيالت ال�شعر داخل اجللد لت�ؤثر عليهم بطريقة ال ت�سمح لهم ب�إنتاج �شعر لفرتة طويلة من الزمن وبالتايل
يتمتع الأ�شخا�ص عند ذلك بب�شرة خالية من ال�شعر خالل تلك الفرتة.

�أثناء ا�ستخدام هذه الأ�ساليب ،ميكن �أن ت�ؤثر هذه
ال��ط��اق��ات ال��ت��ي تطلق ع��ل��ى �سطح اجل��ل��د م��ن اخل���ارج
(لإخرتاقه للو�صول �إىل الب�صيالت) ب�شكل �سلبي عليه
(طبقة الب�شرة) مما قد ي ��ؤدي �إىل ت�صبغها و�أحيان ًا
احرتاقها وت�سبيب بقع غامقة فيها.
لتجنب ح��دوث مثل تلك الآث��ار اجلانبية على اجللد
والتي ال تر�ضي �أغلب العمالء ف�إنه من ال�ضروري دائم ًا
حت�ضري املري�ض للعالج عن طريق معاينة اجللد وحتديد
ن��وع الب�شرة ون��وع ال�شعر وكذلك ل��ون الب�شرة الذي
ي�شكل العامل الأ�سا�سي للعالج ومن ثم �إختيار اجلرعة
العالجية املنا�سبة لتلك الب�شرة وبعد ذلك يتم عمل
جتربة على منطقة �صغرية ن�سبي ًا قرب منطقة العالج
حيث من خالل ذلك يتم التحقق من تلك اجلرعة قبل
البدء بالعالج.
يتم يف املراكز عموم ًا ا�ستخدام عدة جتهيزات وميكن
ا�ستخدامها فرادى �أو جمتمعة لعالج كل �أنواع الب�شرات
وكذلك كل �أنواع ال�شعر ،ومن العوامل الرئي�سية التي
ت�ساعد على حتقيق �أف�ضل النتائج هي:

� - 1أجهزة تربيد الب�شرة املدجمة والتي ت�ؤمن تربيد
�ضروري ل�سطح الب�شرة يحميها من احل��رارة لي�ضمن
و�صول احل��رارة لعمق اجللد حيث املطلوب وبالتايل
ي�ضمن ت�أثر الب�صيالت باحلرارة دومنا غريها مما يعطي
نتائج ممتازة.
 - 2التزام املر�ضى بالن�صائح الطبية التي يخربهم
بها الطبيب للعناية بالب�شرة بعد العالج ملا من ذلك
من �أهمية يف تكملة العالج الذي يتم يف املركز و�إطالة
النتائج لفرتة �أطول وجتنب الآثار اجلانبية التي ممكن
�أن حتدث بعدم �إتباع تلك الن�صائح.
ي�سال الكثريون ممن يرغبون بعمل جل�سات �إزالة ال�شعر
الأ�سئلة التالية والتي نقوم بذكرها هنا للفائدة:
ما هو ع��دد اجلل�سات املطلوبة للتخل�ص من ال�شعر
ب�شكل نهائي؟
تعتمد قوة النتائج على عدة عوامل و�أهمها قوة الطاقة
امل�ستخدمة �أثناء اجلل�سة وبالتايل للح�صول على نتائج
جيدة قد يطول ع��دد اجلل�سات �أو يق�صر تبع ًا لذلك
بحيث لو مت ا�ستخدام طاقة قليلة فقد حتتاج املنطقة

لعدد كبري من اجلل�سات ولو مت ا�ستخدام طاقة قوية
فالعدد يقل ،كما �أن هناك عوامل �أخ��رى قد ت�ساعد
على تقليل ع��دد اجلل�سات ومنها :ل��ون الب�شرة ،نوع
الليزر امل�ستخدم وكذلك التزام املري�ض مبحاذير العالج
ون�صائح الطبيب ،فالب�شرة الداكنة الغالبة يف منطقة
اخلليج تت�أثر �سلب ًا بالطاقة العالية لليزر ولذلك يجب
ا�ستخدام نوع معني من الليزر �أو تقليل الطاقة وزيادة
عدد اجلرعات.
عموم ًا بالن�سبة لعدد اجلل�سات وب�شكل تقديري:
�شعر الوجه بحاجة ملعدل  8جل�سات
�شعر اليدين وال�ساقني ملعدل  5جل�سات
�شعر كامل اجل�سم ملعدل  6جل�سات
يجب �أن يقوم الطبيب بتقييم احلالة ومن ثم �إعطاء
التو�صية للجرعة املطلوبة وبالتايل توقع عدد اجلل�سات
املطلوب للح�صول على نتائج فعالة.
لو ح�صلت عندي �أعرا�ض جانبية ماذا علي �أن �أفعل؟
تختلف الأعرا�ض اجلانبية يف حدتها و�شكلها ،عموم ًا
يجب الإل��ت��زام مبحاذير الإ�ستخدام ون�صائح الطبيب
بعد اجلل�سات وهذا يجنب الأعرا�ض اجلانبية ويف حال
حدوثها يجب مراجعة الطبيب املعالج لأخذ ن�صيحته
مبا يجب عمله �إال �أنه عموم ًا ف�إن العر�ض اجلانبي الأكرث
�شيوع ًا هو الـت�صبغ الزائد الناجت عن االلتهاب والذي
�سببته احل���رارة ال��زائ��دة وي��ع��رف بالـ ( )PIHوه��ذا
العر�ض لي�س دائم وميكن التخل�ص منه با�ستخدام عدة
طرق والأف�ضل �أن يتم جتنبه عن طريق حت�ضري الب�شرة
للعالج ومن ثم ا�ستخدام املرطب وواق��ي ال�شم�س على
الأقل لعدة �أ�سابيع بعد كل جل�سة.
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