
  
   

הטכנולוגיה יצאה לעור
 היכרות בחתונה וביקור במכון הסתיימו בשתי מסקנות: יש רפואה אסתטית מתקדמת 

בישראל, ולייזר לא כל כך מפחיד כמו שהוא נשמע. את המסקנה הסופית תסיקו לבד

את רות פגשתי בחתונה. בחורה נחמדה בת 
19 שהתפתחה בינינו שיחה. רות התגלתה כנערה 
נבונה ובעלת מעוף ויצירתיות, ולא יכולתי שלא 

לפנות לאמה ולהחמיא לה על בתה.
"היא נהדרת, חבל רק שהחברות לא רואות 
דום.  נאלמתי  לרגע  בצער.  לי האם  זאת", סחה 
הבגרות  מפצעי  הקשות  הצלקות  מבינה?  "את 
בציבור.  להופיע  לה  קשה  מאוד.  לה  מפריעות 
היא חוששת שישפטו אותה על פי מראה חיצוני 

בלבד", שיתפה האם.
מתקדמת?"  כך  כל  כשהרפואה  טיפול?  "ואין 

שאלתי בחוסר אמון.
טיפולי  כימי, משחות,  פילינג  הכול.  "ניסינו 
אומנם  מציעה  האסתטית  הרפואה  ועוד.  לייזר 
טיפולים רבים לחידוש פני העור, אבל טיפולים 
עדינים סיפקו תוצאות צנועות ומוגבלות, ואילו 
רב  בסבל  כרוכים  יותר  עוצמתיים  טיפולים 

ותקופת החלמה ממושכת", הסבירה האם. 
את  פוגשת  אני  והנה  חלפו.  חודשים  מספר 
רות בפתחו של מכון אפילוג'יק. לא יכולתי שלא 
שלה.  החיוניות  מלא  מהמראה  מופתעת  להיות 
"היי רות", קראתי, "את נראית נפלא!" רות חייכה 
אליי באושר: "הרגשתי שאני חייבת למצוא את 
תרופת הפלא. מוכרחה לשקם את עור פניי. כבר 
בהרבה  אלא  אסתטית  בפגיעה  מדובר  היה  לא 
יותר מזה. בירורים נרחבים הולידו את שמו של 
מכון אפילוג'יק, מכון ותיק וידוע העוסק בתחום 
אופיר  ד"ר  עם  נפגשתי  אסתטית.  עור  רפואת 
ארצי שמנהל כאן במכון את המחלקה הרפואית 

ושמחתי לגלות שקיים פתרון זמין עבורי".
רות הפתיע אותי והציעה לי להיכנס ולפגוש 
הינו  ארצי  "ד"ר  ובעצמו.  בכבודו  ה'קוסם'  את 
החולים  בבית  הדרמואסתטית  המחלקה  מנהל 

איכילוב", לחשה לי.
סקרנית לשמוע עוד, מצאתי את עצמי יושבת 

מול ד"ר ארצי ושומעת את דבריו.
להסביר  ארצי  ד"ר  התנדב  להבין",  "חשוב 
עוצמתי  טיפול  לעשות  היא  המגמה  "כיום  לי, 
שנים  לבזבז  במקום  על  בטכנולוגיית  פעמי  וחד 
 - וזאת  חלקיים,  טיפולים  על  רב  וממון  ארוכות 
תוך שימוש בקרני הלייזר. מכשירי הלייזר הפכו 
לכלים הכרחיים בעולם הדרמטולוגיה המודרני".

כמוך",  בדיוק  נבהלתי  שלא  תחשבי  "שלא 
תגיד לי אחר כך רות, "לייזר מבחינתי זה מסוכן, 
חם וכואב. אבל ד"ר ארצי הרגיע אותי והסביר 
שפותחו  הראשונים  הלייזרים  בעבר  שאומנם 
למדי  פרימיטיביים  היו  וה-60  ה-50  בשנות 
והטיפול בהם היה כרוך בתופעות לוואי קשות, 
והפחד היה מוצדק. אבל בהמשך נעשתה פריצת 
דרך בהתפתחות הטכנולוגיה ובשימושים הרבים 
בכלל  העור  רפואת  בשירות  להציע  לה  שיש 

והרפואה האסתטית בפרט".
"בשנת 2004 חזרו המפתחים לרעיון המקורי 
ושכללו אותו באופן שתופעות הלוואי יצטמצמו 
והיעילות תגבר", המשיך ארצי, "הרעיון המקורי 
של מכשיר ה-CO2 היה אנרגיה גבוהה הפוגעת 
אפשט  ואם  ורחב.  אגרסיבי  באופן  ברקמה 
היה  שמדובר  אומר  פשוט  במשל  הדברים  את 
במקדחה ענקית בעלת קוטר רחב היוצרת נזק 
אך  הרעיון,  את  המפתחים  נטלו  רב.  סביבתי 
רחב  נזק  ליצור  במקום  הביצוע.  אופן  את  שינו 
מיליוני מקדחות בעלות  היקף, העדיפו המומחים 
סביב  ברקמה.  חור  עמודות  היוצרות  זעיר  ראש 
כל עמודת רקמה הרוסה קיים עור בריא שיכול 
במהירות  העור  את  המחדשים  תאים  לספק 
לחלוטין  שינתה  זו  גאונית  המצאה  וביעילות. 
את עולם הטיפולים הקוסמטיים. נתגלתה הדרך 
מבלי  מחדש  לגדול  העור  תאי  את  'להכריח' 

הצורך להסיר אותם קודם לכן. 
פחתו  ההחלמה  ימי  הסיבה שמספר  גם  "זו 
מלבד  עוד  וזה  בודדים.  לימים  וחצי  מחודש 
העובדה שהטכנולוגיה מפחיתה משמעותית את 
הסיכון לסיבוכים בעור ומאיצה משמעותית את 

תקופת ההחלמה".
רות התערבה וציינה בהתלהבות שד"ר ארצי 
חברת  של   CO2-ה במכשירי  ורק  אך  משתמש 
הטכנולוגיה  את  שייצרה  "החברה   - 'לומיניס' 

הטובה בעולם".
"היא צודקת", אישר ד"ר ארצי בחיוך גאה. 
"ראיתי כבר מכשירים רבים אבל אף אחד מהם 
זה.  מכשיר  של  הגאונות  לרמת  התקרב  לא 
המכשיר המציא מחדש את המושג 'חידוש פני 

העור'".
"סליחה על הבורות", התנצלתי מראש, "אבל 

האם מדובר בטכנולוגיה בטוחה לשימוש?"
ד"ר ארצי הרצין. "טכנולוגית לייזר זו הפכה 

 )GOLD STANDARD( במהרה לבעלת תו תקן
לשיפור  הטיפול  שיטות  שאר  מושוות  אליו 
האחרונות,  השנים  עשר  במהלך  העור.  איכות 
הכר.  לבלי   CO2-ה טכנולוגיית  התקדמה 
חברות שונות לקחו את הרעיון המקורי ושכללו 
השלכות  יש  ושיפור  חידוש  כל  מאחורי  אותו. 
הטיפול  של  הלוואי  תופעות  את  המצמצמות 
לייזר  טיפולי  הסופית.  התוצאה  את  ומשפרות 
ה-CO2 בטוחים וצפויים יותר בהשוואה לשיוף 

עור מכני או פילינג כימי עמוק".
"כמה ימי חופש נגזרו עלייך בעקבות הטיפול?" 

שאלתי את רות.
ד"ר  עכשיו  התערב  האפשרי",  "המינימום 
נדרש  זו  לייזר  בטכנולוגיית  "בטיפול  ארצי. 
המטופל לעד שני טיפולים אשר יובילו לשינוי. 
לרופא  מאפשרת  הטכנולוגיה  של  הייחודיות 
לשנות את עומק הטיפול בעור על-פי בחירתו, 
ממקסם  זה  באופן  הטיפול.  במהלך  זאת  וכל 
לאזור  המטופל  עור  בין  ההתאמה  את  הרופא 
לאחר  העור.  של  הבסיסית  ולאיכותו  הטיפול 
הפרוצדורה יקבל המטופל הנחייה לשהות בבית 
הוראות  אחר  ולמלא  ימים  לעשרה  שבעה  בין 
הרופא על מנת לאפשר ריפוי תקין ואיכותי של 
כבר  לראות  ניתן  הטיפול  תוצאות  את  העור. 
את  בוחנים  המטופלים  הטיפול.  לאחר  כחודש 
העור החדש שנגלה לעיניהם ומתקשים להאמין 

שכל אותן צלקות נעלמו".
מעט  בקול  ושאלתי  הקורנת,  ברות  הבטתי 
יפוג  מתי  יישמרו?  התוצאות  זמן  "ולכמה  שקט: 

הקסם?"
"הקסם שמחולל הטיפול לא פג כעבור זמן 
מה. ההפך, תוצאות הטיפול הולכות ומשתבחות 
בונה תאים  כיון שהעור  וחצי שלאחריו,  בשנה 
נוספים כל הזמן. זו גם הסיבה בשלה התוצאות 

נראות לעין גם שנים רבות לאחר הטיפול". 
• • •

בחנו,  מעבדות  מאות  חקרו,  מדענים  אלפי 
מוכשרים  ורופאים  ושופרו  פותחו  טכנולוגיות 
כדי  הכול  ועושה  עשה  אדיר  צוות  התמחו. 
לגרום לנו להיפטר מפגמים. מכאן והלאה - זה 

התפקיד שלנו להרים טלפון ולקבוע תור.
כנפי  כתובת:  אסתטית.  עור  רפואת  אפילוג'יק 

נשרים 68 ירושלים. טלפון: 0732-730-730.  
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