
 
Najczęściej zadawane pytania 

Co to jest Fraxel®?  
Laser Fraxel®, którego działanie oparte jest na technologii frakcyjnej, służy do leczenia 
zarówno drobnych jak i poważnych zmian skórnych, np. zmiany starcze, zmiany 
pigmentacyjne, zmarszczki i inne uszkodzenia skóry. W zależności od indywidualnych 
potrzeb pacjenta, zabieg Fraxel może zapobiec oznakom starzenia się skóry, poprawid 
stan skóry zniszczonej lub wyleczyd poważne uszkodzenia skórne. 
  

Jak długo zabieg Fraxel jest dostępny na rynku?  
Pierwszy nieablacyjny laser Fraxel (Fraxel re:store) został zatwierdzony przez FDA 
(Amerykaoską Agencję ds. Żywności i Leków) w 2003 roku i od tego czasu jest dostępny 
w gabinetach lekarskich. Natomiast Fraxel ablacyjny (Fraxel re:pair) został zatwierdzony 
przez FDA w  2008 roku. 
  

Jak działa laser Fraxel?  
Podczas zabiegu Fraxel wykorzystywana jest opatentowana technologia frakcyjna, która 
umożliwia głęboką penetrację uszkodzonej skóry za pomocą lasera mikroskopowego. 
Laser oddziałuje tylko na drobny fragment tkanki skórnej, pozostawiając otaczającą 
tkankę nietkniętą. Technologia ta przyśpiesza naturalny proces samoleczenia i pozwala 
na szybsze zastąpienie zniszczonej tkanki odbudowaną i rozświetloną skórą. 
  

Jak długo trwa zabieg?  
Zależnie od części ciała, wielkości obszaru poddawanego zabiegowi oraz stanu skóry 
pacjenta, zabieg Fraxel może trwad jedynie 20 minut. Jednakże pacjenci proszeni są 
o przeznaczenie na zabieg co najmniej 2 godzin. 
  

Jaka jest liczba wymaganych zabiegów?  
Liczba wymaganych zabiegów zależy od postawionych celów i oczekiwanych rezultatów, 
ale również od stylu życia, jaki prowadzi pacjent. Dopasujemy liczbę zabiegów do 
indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Najczęściej pacjenci osiągają zamierzone 
rezultaty po 3-6 zabiegach (w przypadku nieco bardziej inwazyjnej kuracji Fraxel re:pair, 
rezultaty są widoczne już po pierwszym zabiegu). 
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 Kto może skorzystać z zabiegu Fraxel? Które części ciała można leczyć?  
Zabiegi Fraxel są przeznaczone zarówno dla kobiet jak i mężczyzn w różnym wieku 
i o różnym kolorze skóry. Zabiegom może być również poddawana delikatna skóra, np. 
na szyi, klatce piersiowej czy dłoniach. W tym gabinecie zabiegi Fraxel wykonuje się  
 
Jakich efektów można się spodziewać?  
Po zabiegu skóra będzie rozjaśniona i bardziej miękka, a jej koloryt się ujednolici. 
Inne korzyści płynące z zabiegu to m.in.: 
• gładsza, młodsza i bardziej świeża skóra 
• poprawiona tekstura i ton skóry 
• usunięcie niechcianych brązowych plam 
• zredukowanie drobnych zmarszczek wokół oczu 
 

Kiedy pojawią się rezultaty i jak długo się utrzymają?  
Rezultaty zabiegu są natychmiastowe i postępujące. Wkrótce po zabiegu skóra staje 
się bardziej miękka, rozjaśniona, nabiera jednolitego kolorytu. Przez kolejne 3 do 6 
miesięcy, w miarę postępowania procesu regeneracyjnego głębokich warstw skórnych, 
następuje dalsza poprawa. Rezultaty mogą utrzymywać się latami, zależnie od wieku i 
stanu skóry. 
 

 

 

 

 
Jak będę wyglądać bezpośrednio po zabiegu? Czy będę mógł wrócić do pracy? 
Zabieg Fraxel można dopasować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Zależnie od 
stopnia intensywności, na obszarach zabiegowych może wystąpić zaczerwienienie lub 
opuchlizna, które stopniowo zanikają w ciągu kilku kolejnych dni (ablacyjny zabieg 
Fraxel Re:pair jest bardziej inwazyjny niż nieablacyjny zabiegi Fraxel i wymaga dłuższego 
czasu rekonwalescencji). Lekarz wykonujący zabieg dopasowuje stopień jego 
intensywności do indywidualnych potrzeb pacjenta. 
  
Czy zabieg jest bolesny? Większość pacjentów podczas zabiegu odczuwa wzmożone 
ciepło w obrębie obszarów zabiegowych. Aby zmniejszyć dyskomfort pacjenta, 
miejscowo stosuje się maść znieczulającą. Lekarz wykonujący zabieg może również 
zalecić zastosowanie innych środków, co omawiane jest podczas konsultacji. 
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Kto przeprowadza zabieg?  
Nasi lekarze oraz personel zostali gruntownie przeszkoleni w wykonywaniu zabiegu 
Fraxel.  
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Czy można zastosować zabieg Fraxel zamiast chirurgicznego liftingu twarzy?  
Nieablacyjny laser Fraxel może odbudować zniszczoną skórę, ale nie przyniesie tak 
daleko idących efektów jak li ing chirurgiczny (zabieg ablacyjnym laserem Fraxel 
Re:pair oferuje rezultaty zbliżone do li ingu bardzo zniszczonej skóry).  
  
Czy zabieg Fraxel pozwoli uniknąć innych zabiegów?  
Każdy zabieg przynosi inne korzyści. Zabieg Fraxel to doskonały wybór, jeśli chodzi 
o odbudowę skóry, likwidowanie zmian starczych i pigmentacyjnych, redukcję 
zmarszczek i „kurzych łapek”. Podczas konsultacji nasi lekarze pomagają dobrać rodzaj 
zabiegu do oczekiwanych rezultatów. 
  
Czy można skorzystać z zabiegu Fraxel, jeśli miało się już inne zabiegi?  
Zabieg Fraxel można bezpiecznie łączyć z innymi zabiegami z zakresu medycyny 
estetycznej, np. wypełnianiem tkanek miękkich, zabiegiem Thermage, lub ze 
wstrzykiwaniem botoksu.  
  
Czy zabieg jest bezpieczny?  
Zabieg Fraxel to bezpieczna procedura poparta rzetelnymi badaniami. Oczywiście każdy 
zabieg przy użyciu lasera może stwarzać pewno ryzyko i wymaga pewnego okresu 
rekonwalescencji. Nasi lekarze omówią wszystkie ewentualne zagrożenia podczas 
konsultacji. 
  


