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 � Llum polsada intensa mèdica:
Plataforma IPL-Vasculight Elite de 
Lumenis i E-Style de Syneron Can-
dela. No és un làser, sinó un tipus es-
pecial de llum de la qual, mitjançant 
uns filtres, se selecciona l’espectre 
més adequat segons la pell i el pèl 
del pacient. És un sistema molt ver-
sàtil però molt tècnic-depenent. Els 
d’ús mèdic no són en absolut com-
parables als que es poden trobar en 
altres centres no mèdics. Indicat es-
pecialment en certs casos de depi-
lació facial o pèl no negre.

 � Llum polsada optimitzada:
Icon Max Rs de Cynosure: Elimina 
el pèl de tot tipus de pells inclús 
bronzejades. 
Icon Max Ys de Cynosure: el més 
efectiu, per la seva especificitat, per 
tractar el pèl fi i clar.

En conclusió, per assolir el resultat 
desitjat i optimitzar el tractament cal 
combinar més d’un làser segons:
*L’àrea: facial, corporal, femenina, 
masculina.
*Problema a tractar: pèl gruixut, fi, de 
color clar, fototipus de pell alts, etc.
*Els canvis que experimenta el pèl al 
llarg del tractament: pèl més finet, clar, 
menys abundant… i escollir-ne en cada 
cas el més convenient.

un sistema de refrigeració de la pell per contacte i 
els darrers models, els que tenim a Nexus, dispo-
sen d’un sistema pneumàtic per minimitzar el do-
lor i augmentar l’efectivitat, fet que suposa un salt 
qualitatiu vers models anteriors, menys efectius i 
ja obsolets com el Lightsheer ET. Al poder variar 
la durada del pols, permet poder tractar fototipus 
alts (IV-V). Per al pèl mitjà o gruixut exclusiva-
ment. No serveix per als pèls originalment fins ni 
per quan el pèl es debilita al llarg de les sessions.
 NOVETAT!  Làser Vectus El làser de díode més 
efectiu i segur gràcies al mesurador quantitatiu 
intel·ligent de melanina anomenat Skintel©. Per-
met tractar tots els fototipus de pell. Especial-
ment indicat en la depilació masculina. Ofereix 
major comoditat per al pacient gràcies a la seva 
tecnologia patentada de refredament Advanced 
Contact Cooling©.

 � Làser de Neodimi-Yag de pols llarg (1064 nm): 
GentleYagPro U de Syneron Candela, Mydon de 
WavelightLasers i Cynergy de Cynosure. Té una 
menor afinitat melànica que l’anterior però per-
met tractar fototipus alts sense riscs de compli-
cacions i sob retot fol·licles profunds; per aquest 
motiu està especialment indicat per tractar certes 
àrees, com l’esquena masculina, o certs proble-
mas com la pseudofoliculitis de la barba.
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Per aconseguir això, òbviament cal anar a un centre mè-
dic, com Nexus, que disposi de tot aquest arsenal tera-
pèutic i on l’experiència i la professionalitat del seu per-
sonal permeti seleccionar en cada cas el sistema més 
adient i, sobretot, els paràmetres a emprar. 
En el cas del pèl blanc, no hi ha cap sistema fotolumínic 
avui dia que sigui efectiu. En aquests pacients, o en el cas 
de depilació de zones no abordables amb làser (com, per 
exemple, les celles), recorrem a tècniques basades en la 
ultrasonografia, EquipSelectif Pro per aconseguir resul-
tats notables.
Finalment, ressaltar que, en cas que el pèl que s’hagi de 
tractar es degui o es vegi condicionat per un problema hor-
monal, la millor tecnologia no té rés a fer sense el concurs 
previ d’un metge per diagnosticar i tractar el problema.
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No hi ha cap sistema làser que, per si sol, elimini tot 
tipus de pèl, de qualsevol color, en totes les àrees 
i en qualsevol fototipus. Per poder-ho aconseguir, 
cal combinar diversos sistemes de làsers mèdics, 
atenent a les característiques d’aquests i als canvis 
que es van produint durant el tractament. Els dife-
rents sistemes làsers que han demostrat la seva 
eficacia són els que enumerem a continuació.
A Clínica Nexus els tenim tots, i en les seves dar-
reres versions, més efectius i menys dolorosos, 
fet que ens permet personalitzar al màxim el tracta-
ment i assolir els millors resultats en menys sessions.

 � Làsers d’Alexandrita de pols llarg (755 nm):
GentleLasePro-U, GentleMax Pro de Syneron 
Candela. Com a principals avantatges d’aquests 
sistemes figuren el ser ràpids, versàtils i molt 
ben tolerats perquè incorporen un sistema de 
crioanestèsia (refrigerat per gas criogen). No re-
quereixen rasurat previ. Especialment indicat 
en depilació corporal de pells clares, fototipus 
mitjà i facial en general, especialment en l’àrea 
peribucal. Són els més efectius pel pèl fi.

 � Làsers de dióde (800-810 nm):
Lightsheer Duet I LightsheerDS Desire de Lu-
menis. Presenten una menor afinitat per la mela-
nina que els anteriors, i per això requereixen ener-
gies de tractaments superiors. Porten incorporats 


