
Kaj je laserska liposukcija?
Laserska lipoliza je inova-

tivna tehnika, ki uvaja po-

polnoma nove standarde v 

liposukciji. Namenjena je 

odstranjevanju odvečnih 

maščob oziroma celulita. 

Deluje na temelju selek-

tivne interakcije laserskega 

žarka z maščobnimi celica-

mi. Posledica tega delovanja 

je razgradnja membrane 

maščobnih celic in postop-

nega odstranjevanja njihove 

vsebine. To odstranjevanje po-

teka po naravni poti brez aspira-

cije, ki se uporablja v standardnih 

metodah liposukcije, saj maščobo 

iz razbitih celic počasi izločamo iz 

telesa (tri do štiri mesece). 

Prednosti laserske lipolize v primerjavi 
s standardno liposukcijo
Laserska lipoliza ima v primerjavi z 

uveljavljeno standardno liposukcijo 

naslednje prednosti: 

• izvaja se v lokalni anesteziji; 

•  zaradi izjemno majhnega vboda v telo je 

izrazito manj invanzivna in travmatska; 
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A•  laser hkrati koagulira krvne 

žile, kar pomeni manjšo 

izgubo krvi; 

•  aspiracija maščobnega tki-

va ni potrebna, saj se tkivo 

razgrajuje po naravni poti;

•  operativni poseg je precej 

krajši in prav tako poope-

racijsko okrevanje;

•  pacient lahko že uro po 

posegu opravlja vse dejav-

nosti; 

•  po posegu niso potrebni 

kompresijski povoji, pacient 

naj bi po posegu nekaj časa nosil 

70-denske nogavice;

•  laserska liposukcija omogoča po-

sege na tistih predelih telesa, ki jih s 

klasično liposukcijo težko izvajamo 

– zmanjševanje maščobnih celic na 

obrazu, licih, vratu, nadlakteh, zgor-

njemu delu abdomna, na kolenih itd.

Laser Smart Lipo (pisano skupaj ali na-

razen glede na zapis v izvirniku) omogoča 

površinsko oblikovanje telesa brez nevar-

nosti, da bi poškodovali kožo. Koža je po 

posegu na površini homogena in brez po-

marančaste strukture, značilne za celulit. 
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V določenih primerih lahko lasersko tehniko 

kombiniramo tudi s klasično liposukcijo, kar 

pomeni, da uničeno maščobno tkivo po laserski 

terapiji izsesamo. 

S katerim laserjem izvajamo lipolizo? 
Lasersko lipolizo izvajamo z laserjem Smart 
Lipo ND-YAG, ki deluje na valovni dolžini 

1064 nm. »Fibia (te besede v Slovenskem medi-

cinskem slovarju nisem našla)« laserja, ki je zelo 

tanka, saj meri samo 300 mikronov, se vpelje v 

maščobno tkivo s kanilo premera 1 mm, zaradi 

česar je poškodba tkiva minimalna. 

Z vami smo v Kirurškem sanatoriju: 
Mirta Matič, dr. med. 


