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ą žmonės daro neteisingai 
pastebėję, kad veide atsira-
do išsiplėtusių kapiliarų? 

Tikriausiai dažniausia klaida, 
kad jie išsiplėtusius kapiliarus 
mėgina panaikinti tepdami 
veido odą specialiais kremais. 

Arba – viešumoje norėdami nejausti diskomforto – bando 
defektus paslėpti maskuojamosiomis priemonėmis. Taip el-
giantis tik prarandamas brangus laikas. 

Ką rekomenduotumėte daryti, jei atsiranda išsiplėtusių 
kapiliarų?

Pirmiausia rekomenduočiau pasikonsultuoti su gydy-
toju dermatologu. Jis  įvertintų problemą ir pasiūlytų 
tinkamiausią sprendimo būdą. 

Kokios procedūros veiksmingai gydo išsiplėtusius 
kapiliarus? 

Veiksmingiausios yra procedūros, kai naudojama inten-
syvi specifinė šviesa. Procedūros metu šviesos energiją 
sugeria oksihemoglobinas – baltymas, esantis eritroci-
tuose (raudonuosiuose kraujo kūneliuose). Impulso metu 
išsiskiriantis didelis šilumos kiekis įkaitina kraujagysles, 
jos susitraukia, o dėl sienelių endotelio pažeidimo jų spin-
dis užanka. Po kurio laiko išsiplėtę kapiliarai išnyksta, 
o aplinkiniai audiniai nepažeidžiami. Efektyvu, greita ir 
neskausminga. Tokią šviesą skleidžia lazeris, arba intensy-
vios pulsinės šviesos (IPŠ) aparatas.

Ar tikrai ši procedūra yra neskausminga? 

Procedūros metu pacientai jaučia tik lengvą dilgčiojimą ar 
trumpalaikį karščio pojūtį. Skausmo – tikrai ne.

Nemažai žmonių vargina ir strazdanos arba rudos 
pigmentinės dėmės. Jos gali būti įgimtos arba atsirasti 
dėl ilgalaikio saulės poveikio, taip pat sergant kepenų ar 
kasos ligomis, nėštumo metu ar vartojant kontraceptines 
tabletes. Ar šią problemą gali padėti išspręsti lazeris?

Ir šiuos odos defektus galima veiksmingai pašalinti lazeriu. 
Jis skleidžia šviesą, šią sugeria odoje esantis pigmentas me-
laninas (pigmentinės dėmės). Šalinant pigmentines dėmes, 
siunčiamas labai trumpas, bet labai stiprus impulsas, todėl 
natūralus dažas suskaidomas į smulkiausias dalelytes, o 
šios vėliau, odai pradėjus natūraliai 
atsinaujinti, išnyksta. Panašiai 
veikia ir IPŠ.

Kokie dar yra lazerinių procedūrų 
privalumai?

Lazerinės procedūros yra greitos 
ir patogios. Džiugina gydymo re-
zultatai ir lengva priežiūra po gy-
dymo. Saugu. IPŠ procedūrų metu 
kartu atnaujinama ir oda. 

Ačiū Jums už pokalbį.

Mūsų krašte vyrauja drėgnos ir palyginti šaltos žiemos, 
daugumos lietuvių, kaip ir Skandinavijos šalių gyventojų, 

oda yra šviesi, o saulėje mūsų kraštiečiai mėgsta kaitintis. 
Visa tai odai – ne į gera. Daugiau nei pusė gyventojų 

skundžiasi odos paviršiuje išsiplėtusiais kapiliarais. Neretai 
ir suaugusiesiems, ir vaikams susiformuoja į žvaigždutę 

panašių paviršinių kraujagyslių darinių arba tamsiai 
raudonų mazgelių ant odos. Visus šiuos darinius galima 
saugiai ir veiksmingai pašalinti lazeriu. Apie tai pasakoja 
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