
ממראהשניםלהוריד

לקוסמטיקה

כמופרצוף

בהוליווד

רוזנבלוםשרית

המראהסודאתחושפותאמריקאיותקולנועכוכבותויותריותר

שמעלימיםלייזר,באמצעותהפניםבעורקבועיםטיפוליםשלהן:הצעיר

החוליםבביתאסתטיתעורלרפואתחדשמרכזוקמטיםכתמים

טיפוליקשות,בצלקותוטיפולנגעיםהעלמתלצדמציע,איכילוב

רוזנבלוםשריתהמחירתמיד:כמוהבעיה,הכוכבותשלכמויופי

ונעשותהולכותהוליוודכוכבות

לסרט.מסרטויותריותרצעירות

הק־ומעוררהבריאהמראהסודאת

נאה

$TS1$הקנאה$TS1$

$DN2$הקנאה$DN2$,לכולנושמוכרהזה

אנג׳לינהוהמפיקההשחקניתלאחרונהחשפה

למ־בראיוןוגילתהשנים39ביונישחגגהג׳ולי,

גזין

$TS1$למגזין$TS1$

$DN2$למגזין$DN2$טיפוליקבעדרךעוברתהיאכיאמריקאי

כתמים.להעלמתלייזר

לשימושיםבמקורשנועדההטכנולוגיה,

האחרונותבשניםהפכההרפואה,מתחוםשאינם

ומקו־זרותכוכבותבקרבביותרהשמורלסוד

מיות,

$TS1$,ומקומיות$TS1$

$DN2$,ומקומיות$DN2$מקמטוטיםלהיפטרכדיבהשמשתמשות

ומ־מגידוליםמצלקות,שמש,מכתמיומקמטים,

סתם

$TS1$ומסתם$TS1$

$DN2$ומסתם$DN2$אחרות,כוכבותגםהעור.שלעייףמראה

אניםטון,וג׳ניפרהעורצחתקרדשיאןקיםבהן

״אנילפנים.לייזרלטיפולימכורותהןכיהודו

ולא־חברותיילכלואומרתבנושאלגמריפתוחה

חיותיי

$TS1$ולאחיותיי$TS1$

$DN2$ולאחיותיי$DN2$שעליהןביותרהטוביםהטיפוליםמהם

טלוויזיה.בראיוןקרדשיאןאמרהלעבור״,

מטרהממוקדות

האח־בשניםהפכווהאורהלייזרמכשירי

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$עולםשלהכליםבארגזהכרחייםלכלים

אנרגייתהיאהלייזראנרגייתהדרמטולוגיה.

הנפל־האורקרנילעומתהגברה.שעברהאור

טות

$TS1$הנפלטות$TS1$

$DN2$הנפלטות$DN2$ובאורכיהכיווניםלכלרגילהליבהממנורת

הלייזרממכשירהיוצאותהאורקרנישונים,גל

)נמדדזההגלאורךבעלותמאוד,צפופות

מטרה.ממוקדותוהןבננומטרים(

פותחוהראשוניםהפרימיטיבייםהלייזרים

הטיפולאולם60ה־ובשנות50ה־בשנותכבר

בת־רקקשות.לוואיבתופעותכרוךהיהבהם

חילת

$TS1$בתחילת$TS1$

$DN2$בתחילת$DN2$לייזרקרנישלהיכולתהושגה80ה־שנות

בר־נבחרתמטרהעללהשפיעמסויםגלבאורך

קמה,

$TS1$,ברקמה$TS1$

$DN2$,ברקמה$DN2$בחירהידיעלדם.כליאופיגמנטלדוגמה

הרםלבצעניתןמסויםגלאורךהפולטבלייזר

להידוקלהביאהמוגלובין,אומלניןשלמכוון

מולקולותשלמוגברלייצורלגרוםאוהרקמה

חדשות.קולגן

בטכנולו־נוספתמשמעותיתמדרגהקפיצת

גיית

$TS1$בטכנולוגיית$TS1$

$DN2$בטכנולוגיית$DN2$ההבנהעםמעשורפחותלפניהוצגההלייזר

שיעורללארצויה,אסתטיתתוצאהלקבלשכדי

למ־הלייזראנרגיתאתלחלקישגבוה,סיבוכים

ספר

$TS1$למספר$TS1$

$DN2$למספר$DN2$אלו־כלשטח.יחידתפראלומותשלרב

מה,

$TS1$,אלומה$TS1$

$DN2$,אלומה$DN2$נזקעמודותכמהמייצרתהלייזר,סוגפיעל

זוטכנולוגיהמסביבן.בריאהרקמהעלהשומרות

תו־בפחותהמלווהיותר,מהירריפוימאפשרת

פעות

$TS1$תופעות$TS1$

$DN2$תופעות$DN2$.כמהבתוךמוחלפותהנזקעמודותלוואי

וסיביקולגןרקמתבעלבריא,עורבתאישבועות

איכותיים.קולגן

עצמו״,אתלחרשמופלאהיכולתיש״לעור

המשולבהמרכזמנהלארצי,אופירר״ראומר

בפ־המתמחהאיכילוב,החוליםבביתלאסתטיקה

רוצדורות

$TS1$בפרוצדורות$TS1$

$DN2$בפרוצדורות$DN2$לייזר.וטיפוליהאסתטיתהעורברפואת

חרשקולגןליצירתולגרוםהעוראתלחדש״כדי

בצורההעוראתלפצועצריךגבוההבאיכותובריא

באמצעותרקבעבראפשרישהיהדברמבוקרת,

דורשניתוח,בחדרשנעשההליךעמוק,פילינג

שלוהעיקריוהחיסרוןשבועות,כמהשלהחלמה

מאודחיוורגווןבעלהואשנוצרהחרששהעורהוא

מבוקרנזקלגרוםהשנייההאפשרותטבעי.ולא

אלףמאהמעלשיוצרלייזר,באמצעותהיאכזה

שתיובררמים,באפידרמיסמיקרוסקופייםחתכים

הבריאלעורולהניחהעור,שלהעליונותהשכבות

אתלשקםלהתחילהאלההחתכיםסביבשנותר

נרחבתמהשמדהלהבדילשנפגע.העורואתעצמו

הבריאהעורהעור,שלהעליונההשכבהכלשל

לגייסמאפשרשנוצרולחתכיםבסמוךשנותר

איכותי״.קולגןהמייצריםחרשים,תאים

הפו־לייזרים,סוגיעשרותבשוקקיימיםכיום

עלים

$TS1$הפועלים$TS1$

$DN2$הפועלים$DN2$תו־להשיגומאפשריםשונותבטכנולוגיות

צאות

$TS1$תוצאות$TS1$

$DN2$תוצאות$DN2$.היוצ־המקטעיים,הלייזריםאתמגוונות

רים

$TS1$היוצרים$TS1$

$DN2$היוצרים$DN2$לשתילחלקניתןבעור,חתכיםאלפיעשרות

חותכים.שאינםואלההחותכיםעיקריות:קבוצות

לאמכשירבאמצעותהואביותרהעדיןהטיפול

החיצוניתהעורשכבתאתפוצעאינואשרחותך,

מיקרוסקופייםחתכיםמייצראך)אפידרמים(,

בתגו־יותר.העמוקההדרמים,בשכבתמרובים

בה

$TS1$בתגובה$TS1$

$DN2$בתגובה$DN2$חדשיםקולגןסיביהגוףמייצרהקולגן,להדם

החדשיםהסיביםשנהרסו.אלהתחתואיכותיים

העורבגווןולשיפורהעוררקמתלהידוקמביאים

יביאזהבלייזרהשימושאולםהכללי,ובמראהו

הטיפולבלבד.קלשיפורויעניקמתונהלתוצאה

להגיעכדיממושך:אךאגרסיבי,פחותאמנם

טי־טיפולים,עשרהעדיידרשוראויהלתוצאה

פול

$TS1$טיפול$TS1$

$DN2$טיפול$DN2$לאחרגםכילהבין״חשובחודש.בכלאחד

טיפו־אינספוריבוצעואםוגםהטיפול,השלמת

לים,

$TS1$,טיפולים$TS1$

$DN2$,טיפולים$DN2$לייזרשלבודדלטיפולתדמהלאהתוצאה

ארצי.ד״ראומרחותך״,

לייזרמכשירבאמצעותיותר,אגרסיביטיפול

)אפי־החיצוניתהעורשכבתאת״מקלף״חותך,

דרמיס(,

$TS1$,)אפידרמיס($TS1$

$DN2$,)אפידרמיס($DN2$רקמתבהידוקהיאתרומתועיקראך

חד־קולגןסיבימיליונישליצירהידיעלהעור

שים

$TS1$חדשים$TS1$

$DN2$חדשים$DN2$.אתמורידיםהחותכים״הלייזריםואיכותיים

בדר־חתכיםהמוןויוצריםהעליונההעורשכבת

מים,

$TS1$,בדרמים$TS1$

$DN2$,בדרמים$DN2$לחידוששגורםדבריותר,העמוקההשכבה

רבות״,בשניםהמראהולהצערתהעורשלמלא

בלייזריםהטיפולים״לעומתם,ארצי.ד״ראומר

ולכןהאפידמים,אתמורידיםלאחותכיםהלא

מהםההחלמהאבלנשארים,והכתמיםהגידולים

פחות״.יקריםבהםוהטיפוליםמאוד,מהירה

הלייזריםבקבוצההעיקריותהמשפחותשתי

002ה־ולייזריאגהארביוםלייזרהןהחותכים

יוצרכןועלהרקמהלעומקחודראינוהראשון

הטיפולבלבד.העליונותהעורשכבותשלשיוף

אחידותוחוסרכתמיםלבעיותבמיוחדיעיל

בקמטיםבטיפולחלקיבאופןויעילהעור,בגוון

חד־באופןניתןהטיפולעוריים.ובגידוליםקלים

פעמי,

$TS1$,חדפעמי$TS1$

$DN2$,חדפעמי$DN2$ההחלמהזמןמשךכללית.הרדמהללא

בבית.מנוחהימישבעהעדחמישהיחסית:קצר

להפח־הבטחהבחובוטומןזהלייזרשטיפול״אף

תת

$TS1$להפחתת$TS1$

$DN2$להפחתת$DN2$בהש־ההחלמהתקופתולקיצורהלוואיתופעות

וואה

$TS1$בהשוואה$TS1$

$DN2$בהשוואה$DN2$הסופיתשהתוצאהואףאחרים,לייזרלטיפולי

ויפה,בריאעורומייצרתמזדקןעורלשיקוםמביאה

בהשוואהנחותבטיפולהמתקבלהעורהירוקאפקט

c02לייזרבאמצעותהמושגלזה
״,

ארצי.ר״ראומר

1968ב־לראשונהלשימושהוכנס002ה־לייזר

תקופתודרשלמטופליםרבכאבהסבהטיפולאך

לר־המפתחיםחזרוכעשורלפניארוכה.החלמה

עיון

$TS1$לרעיון$TS1$

$DN2$לרעיון$DN2$שתופעותכךאותו,לשכללוביקשוהמוכר

הרא־״הרעיוןתגבר.והיעילותיצטמצמוהלוואי

שוני

$TS1$הראשוני$TS1$

$DN2$הראשוני$DN2$אנרגיהבאמצעותהפועלמכשירליצורהיה

אוורחב,אגרסיביבאופןברקמההפוגעתגבוהה

היוצרתרחבקוטרבעלתענקיתמקדחהכמשל

הנוכ־״בעידןארצי.ד״ראומררב״,סביבתינזק

חי

$TS1$הנוכחי$TS1$

$DN2$הנוכחי$DN2$אופןאתשינואךהרעיון,אתנטלוהמפתחים

מש־הקטינוהיקף,רחבנזקליצורבמקוםהביצוע.

ד״ר

$TS1$משד״ר$TS1$

$DN2$משד״ר$DN2$אתמורידיםהחותכים״הלייזריםארצי:אופיר

בדרמיס,חתכיםהמוןויוצריםהעליונההעורשכבת

העורשלמלאלחידוששגורםדבריותר,העמוקההשכבה

הטיפוליםלעומתם,רבות.בשניםהמראהולהצערת

האפידמיס,אתמורידיםלאחותכיםהלאבלייזרים

מהםההחלמהאבלנשארים,והכתמיםהגידוליםולכן

פחות״יקריםבהםוהסיפוליםמאוד,מהירה



אתוהגדילוהפגועההרקמה׳כמות׳אתמעותית

העדיפוהמקדחה,למשלנחזוראםהטיפול.׳איכות׳

היוצ־זעירראשבעלותמקדחותמיליוניהמומחים

רות

$TS1$היוצרות$TS1$

$DN2$היוצרות$DN2$רקמהעמודתכלסביבברקמה.חורעמודות

המחד־תאיםלספקשיכולבריאעורקייםהרוסה

שים

$TS1$המחדשים$TS1$

$DN2$המחדשים$DN2$מפחי־זושיטהוביעילות.במהירותהעוראת

תה

$TS1$מפחיתה$TS1$

$DN2$מפחיתה$DN2$ומאיצהבעורלסיבוכיםהסיכוןאתמשמעותית

ההחלמה״.תקופתאתמשמעותית

לטיפולבמהרההפכההזוהלייזרטכנולוגיית

התוצאותאתמספק002ה־״מכשירהמועדף.

לרופאמאפשרתהטכנולוגיהביותר.הטובות

בחיר־פיעללעורהחדירהעומקאתלשנות

תו

$TS1$בחירתו$TS1$

$DN2$בחירתו$DN2$זה״באופןארצי.ד״ראומרהטיפול׳/במהלך

הטיפולאפקטאתמיטביבאופןלהתאיםניתן

לאזורוכמובןהבסיסיתלאיכותוהעור,לסוג

לעדהמטופלנדרשהזובטכנולוגיההטיפול״.

המו־פניםלהצערתיובילואשרטיפולים,שני

גדרת

$TS1$המוגדרת$TS1$

$DN2$המוגדרת$DN2$.מקבלהפרוצדורהלאחר״משמעותית״

עשרהעדשבעהבביתלשהותהנחיההמטופל

לאפשרכדיהרופאהוראותאחרולמלאימים

העור.שלואיכותיתקיןריפוי

חודש"בתוך"תוצאות

כחורשכברלראותניתןהטיפולתוצאות״את

לה־כדי״אולםארצי,ד״ראומרהטיפול״,לאחר

בחין

$TS1$להבחין$TS1$

$DN2$להבחין$DN2$תשעהעדשישהיידרשוהסופיהעורבהידוק

וניכראדירשיפורמציעהטיפולנוספים.חרשים

בעיותבמגווןמטפלהואובמרקמו.העורבאיכות

רפיוןקמטים,גיל,כתמישמש,כתמיכגוןעוריות

מרקםשינוייפיגמנטציה,בעיותאקנה,צלקותעור,

לאחרגםלעיןניכרותהטיפולתוצאותשפה.וקווי

רבות״.שנים

שנהחצילפניהוקםבאיכילובהייחודיהמרכז

אליפרופ׳העור,מחלקתמנהלשליוזמהבעקבות

האדירהטיפוליהפוטנציאלאתזיההאשרשפרכר,

גביפרופ׳החולים,ביתמנהלאסתטית.עורברפואת

לדרך.יצאוהמרכזהכפפה,אתהריםבדבש,

במ־מתבצעיםגרידא,אסתטייםטיפוליםלצר

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$עשוייםשחלקםיותר,מורכביםטיפוליםגם

המטופלשלחייואיכותאתמשמעותיתלשפר

למשלשלו,החיצוניהמראהעללהשפיערקולא

כתמיהסרתקשות,ובפיגמנצטיותבצלקותטיפול

שלניתוחיתלאהסרהוכןדםבכלישמקורםלירה

מש־נגעאוגדולהצלקתלושיש״אדםגידולים.

מעותי

$TS1$משמעותי$TS1$

$DN2$משמעותי$DN2$תקיניםחייםלנהלמתקשההפניםבמרכז

מהחולים״חלקארצי.ר״רמסבירהבושה״,בגלל

לנהלמצליחיםואינםמהביתלצאתמתקשיםהאלה

היאכיוםשהמגמההסיבהזאתתקינים.משפחהחיי

רפואתהאפשר.ככלמוקרםכאלהבבעיותלטפל

אתשמאפשרהחזותי,בצרמטפלתהאסתטיתהעור

והחברתית״.הזוגיתהאישית,הרווחה

לייזרמכשיריהמרכזעבוררכשהחוליםבית

מהםאחרכלרבים.שקליםמיליונישלבעלותרבים

כמהשלשילובנדרשהטיפוליםוברובאחרת,פועל

המיוחלת.התוצאהאתלהשיגמנתעלמכשירים

ההח־תהליךמשמעותי,רפואיטיפולבכלכמו

למה

$TS1$ההחלמה$TS1$

$DN2$ההחלמה$DN2$שבועבין״לוקחמיידי.אינוהלייזרמטיפולי

לב־להתחילמתגייסתשהמערכתעדימיםלעשרה

נות

$TS1$לבנות$TS1$

$DN2$לבנות$DN2$אדום״העורארצי.ד״ראומרהחדש״,העוראת

מה־לצאתאי־אפשרהזוהתקופהובמהלךומתקלף,

בית

$TS1$מהבית$TS1$

$DN2$מהבית$DN2$לשמש״.להיחשףהאיסורבתכליתואסור

כןועלאלחושתחתמתבצעיםהטיפוליםרוב

רגישות.קיימתהטיפוללאחראולםכואבים,אינם

מבוטלתלאהתעסקותדורשגםההחלמהתהליך

וקומפרםים.משחותמריחתהכוללת

מהשורה,מטופלתבפניהעומדתנוספתבעיה

הטיפוליםעלותטלוויזיה:אוקולנועכוכבתשאינה

סו־שקל.אלף2030ל־להגיעועשויהמאוריקרה

גיה

$TS1$סוגיה$TS1$

$DN2$סוגיה$DN2$מטפליםריבויהיאארצימתריעשעליהאחרת

מסוגבלייזרשימושעושיםאשרמקצועיים,שאינם

מסוגלשאינואפקטיבי,פחותבלייזראובלבד,אחר

המיוחלת.התוצאהאתלהקנות

זיהוכברהגדוליםהרפואייםמהמרכזיםחלק

והקימולייזר,במכשיריהטיפוליהפוטנציאלאת

אולםכאלה,במכשיריםבטיפולהמתמחיםמרכזים

אשרפרטיותמרפאותמאותכיוםפועלותבישראל

וללאמספקתהסמכהללאלעיתיםבתחום,עוסקות

מגוון.רפואיציוד

במקביל"בעיות»כחה

הםאסתטיתברפואהשמטפליםהאנשים״רוב

להסתכל״במקוםארצי.ר״ראומרעור״,רופאילא

כמואחת,בפרוצדורהמתמקדיםהםהמכלול,על

סוב־צעיריםשאינםהמטופליםרובאבלמילוי.

לים

$TS1$סובלים$TS1$

$DN2$סובלים$DN2$דורשתמהןאחתשכלבמקביל,בעיותמכמה

ממוצעת,למטופלתמכשיר.שלאחרבסוגטיפול

נזקיעליושישעורהמקריםברוביש5060בת

נמוכה.עוראיכותוגםוגידולים,כתמיםכמושמש,

כמולתקן,יכוללאשלייזרבעיותגםכמובןיש

בניתוחשומןהחדרתשמחייבבפנים,השומןדלדול

רקמתצניחתשלבמקרהמילוי.בחומרישימושאו

ניתוח״.לשלברצויהפנים

כו־אצלכמוטובהתהיהשהתוצאהלוודאכרי

כבות

$TS1$כוכבות$TS1$

$DN2$כוכבות$DN2$תחוםשזהלמומחהלפנותמומלץהוליווד

עלאושכנהשלהמלצהעללהסתמךולאעיסוקו

כראייותרמתקדמיםבגיליםאחרת.אוכזושמועה

כריפלסטיקאי,עםוגםעוררופאעםגםלהתייעץ

הנדרש.לטיפולבנוגעמושכלתלהחלטהלהגיע

כמהביןשילובצריךבעיותבכמהלטפל"כרי

טובמכשיר״כלארצי.ר״ראומרמכשירים״,סוגי

טיפוללקבלמומלץלאשקל.מיליוןכחציעולה

לעשותשיורעבלבד,אחרמכשיריששבהבמרפאה

ייעוץשייתןבמקוםלבחורכראיאחת.פעולהרק

המ־בפניויפרושהנדרשהטיפוללגביאובייקטיבי

טופל

$TS1$המטופל$TS1$

$DN2$המטופל$DN2$טיפולכללפניהאפשריות.השיטותכלאת

זההאםיטפל:זהובמהלךמציעיםמהלהביןכראי

לכלהכתמים?אתיסירזההאםהגידולים?אתיוריד

הטיפולאםלוואי.תופעותישורצינייעילטיפול

לוודאיקרוביום,בתוךהחלמהלךוהבטיחוזול

אתבוחריםאםבהתאם.מאכזבתתהיהשהתוצאה

מדהימה״.התוצאההנכון,לפציינטהנכוןהמכשיר

ןיםאניסטון,ג׳ניפרמימין:

ג׳ולי.ואנג׳לינהקרדשיאן

לפניםלייזרלטיפולימכורות

עללשמירההדיברותעשרת

ארציאופירד״רצעירעור

יקרלהיותחייבלאיומיטיפוח

יותר.טובהלתוצאהבהכרחיביאלאיקרקרם

מעניקיםהקוסמטיקהתכשירימרביתככלל,

בכלל.אםלעור,קלשיפור

לעורהטיפוחשגרתאתלהתאימ

באופןלטפלישעוריתבעיהובכלעורסוגבכל

יכ־והואשלכם,העוררופאעםהתייעצושונה.

וון

$TS1$יכוון$TS1$

$DN2$יכוון$DN2$המתאימים.לקרמיםאתכם

לילהבכלרטינואיתחומצה

גורמתעור,סרטנימונעתהרטינואיתהחומצה

אתומצעירההתאיםשלתקינהלהתמיינות

שלכם.העורמרופאמרשםבקשוהעור.

הגנהקרםעפתמיד

העוראתתשאירואללעולם,אבללעולם,

לשי־תתפתואלהמזיקות.השמשלקרניחשוף

זוף

$TS1$לשיזוף$TS1$

$DN2$לשיזוף$DN2$.הגנה.קרםבלימהביתיוצאיםלאקסום

למעשניטבנימהאין

במנהגתתחילואלעדיף)אולעשןהפסיקו

וגו־בגוףהעורתאיאתמזקיןהעישוןהמגונה(.

רם

$TS1$וגורם$TS1$

$DN2$וגורם$DN2$ובעיות.צרותלשלל

לסיסמאותתתפתואל

רפואית״,״מוכחבלבד״,טבעייםמרכיבים״מכיל

לרובהםעל...״ממליציםהעורמרופאי999

מטעים.שיווקייםתכסיסים

מקצועבעליבבחירתהשקיעו

הליךלבצעכדימקצועלאישפוניםכשאתם

רחבים,השכלתותחומיכיודאורפואי,קוסמטי

ואמינים.מקיפים

חינםארוחותאיןבטיפולימ

התוצאותחריגה?בצורהזולאוופשוטקלהטיפול

צריךיופיבשבילמשמעותיות.לאיהיוכנראה

ימים.עשרהערשבעהשלהחלמהצפולסבול.

הבעיותכלאתשפותרקסטטיפולאין

לעי־מתחתמשקיותאקנה,מצלקותסובלאתה

ניים

$TS1$לעיניים$TS1$

$DN2$לעיניים$DN2$אחדטיפוללךהבטיחופיגמנטציה?ומכתמי

כזו.חיהאיןשטויות.הכל?אתשישפר

העוראיכותאתמשפרלאניתוח10

מריםרקהרקמה,איכותאתמשפרלאניתוח

ניתוחירודה,מאיכותסובלהעורעורכלאותה.

העור.אתלשפרישקורםיעזור.לא

ארציאופירד״רלשיזוף".תתפתו"אל


