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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu wykorzystywania światła 
w kosmetyce z uwzględnieniem rodzajów promieniowania, urządzeń ich emitujących oraz 
zastosowania w kosmetyce. Zamieszczony materiał nauczania zawiera najważniejsze 
informacje dotyczące wymienionych zagadnień i wskazuje tematykę, z jaką powinieneś się 
zapoznać poprzez wyszukanie odpowiednich informacji we wskazanej literaturze. Poradnik 
zawiera: 
1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 
2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 
3. Materiał nauczania umożliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń 

i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz 
inne źródła informacji. Obejmuje on również ćwiczenia, które zawierają: 
− wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, 
− pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, 
− sprawdzian teoretyczny. 

4. Przykłady ćwiczeń oraz zestawy pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy  
i umiejętności z zakresu całej jednostki. Prawidłowe wykonanie ćwiczeń jest dowodem 
osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. 
Wykonując sprawdziany postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co 
oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. 

Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub 
instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. 
Po zrealizowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian osiągnięć.  
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Schemat układu jednostek modułowych 

514[03].Z2 
Kosmetyka lecznicza 

514[03].Z2.01 
Pielęgnowanie skóry 

zmienionej patologicznie 

514[03].Z2.02 
Wykorzystywanie 

światła w kosmetyce 

514[03].Z2.03 
Wykorzystywanie prądu  

w kosmetyce 

514[03].Z2.04 
Stosowanie zabiegów 

cieplnych 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− korzystać z różnych źródeł informacji, 
− analizować tekst ze zrozumieniem, 
− organizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami i przepisami bhp, 
− pracować indywidualnie i współpracować w grupie, 
− dobrać odpowiedni zabieg zgodnie ze wskazaniami. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− określić wpływ światła na organizm człowieka, 
− określić wpływ promieni słonecznych na organizm człowieka, 
− zastosować promieniowanie podczerwone w zabiegach kosmetycznych, 
− zastosować promieniowanie ultrafioletowe w zabiegach kosmetycznych, 
− zastosować wiązkę światła o bardzo dużym natężeniu w zabiegach kosmetycznych, 
− wykorzystać działanie światła spolaryzowanego w kosmetyce, 
− określić wskazania i przeciwwskazania do zastosowania różnego rodzaju 

promieniowania, 
− obsłużyć urządzenia emitujące różne typy promieniowania, 
− wykonać zabiegi kosmetyczne w okolicy twarzy, z zastosowaniem promieniowania 

podczerwonego i ultrafioletowego, 
− wykonać zbiegi kosmetyczne zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony przeciwpożarowej. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Właściwości fizyczne promieniowania świetlnego 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Światłolecznictwo jest działem fizykoterapii, w którym wykorzystuje się w celach 
leczniczych i zapobiegawczych, promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widma 
promieniowania podczerwonego, niewidzialnego i nadfioletowego. 
W zależności od długości fali rozróżniamy promieniowanie nadfioletowe (UV) o długości fali 
100 – 400nm, promieniowanie widzialne 400 – 770nm, promieniowanie podczerwone (IR) 
770 – 15 000nm. 
Z właściwości fizycznych promieniowania elektromagnetycznego wykorzystuje się  
w światłolecznictwie: 
− załamanie (refrakcje), 
− odbicie (refleksje), 
− ugięcie (dyfrakcje), 
− pochłanianie (absorpcje), 
− przenikanie(penetracje). 

Załamanie występuje przy przejściu promieni między ośrodkami o różnej gęstości 
optycznej. Promienie, które padają na powierzchnię naświetlaną częściowo ulegają odbiciu, 
zależy to od właściwości optycznych ośrodka, np. skórę, tkankę podskórną, mięśnie, naczynia 
krwionośne itp., gładkości powierzchni. Jeśli powierzchnia jest gładka to odbicie jest proste, 
jeśli powierzchnia naświetlana jest nierówna to odbicie jest w różnych kierunkach – mamy do 
czynienia z odbiciem rozproszonym. Właściwości odbicia od powierzchni wklęsłych, 
parabolicznych wykorzystuje się do budowy reflektorów lamp w światłolecznictwie. 
Reflektory odbijają promienie niewidzialne i widzialne. Zjawisko dyfrakcji następuje, gdy 
promieniowanie pada na przeszkodę lub szczelinę. Krawędzie przeszkody są wtórnym 
źródłem promieniowania, o kierunku rozchodzenia się różnym od kierunku rozchodzenia się 
promieniowania padającego (zasada Huygensa). 

Część promieni jest pochłaniana przez tkanki, różne ośrodki mają różną zdolność  
do wybiórczego pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego o określonej długości 
fali. Zjawisko to występuje przy filtrach barwnych, które zatrzymują część promieniowania,  
a część promieniowania przepuszczają. 

Efekty, jakie wywołuje w tkankach promieniowanie elektromagnetyczne zależy od ilości 
pochłanianej energii. Zależność tę określa prawo Grotthusa-Drapera „przemiany 
fotochemiczne układu reagującego wywołuje promieniowanie pochłonięte. Na przebieg 
reakcji fotochemicznych nie ma wpływu promieniowanie odbite, przepuszczone lub 
rozproszone”. 

Prawo to mówi, że odczyny wywołane w tkance przez promieniowanie 
elektromagnetyczne, zależą od ilości pochłoniętej energii. Zdolność przenikania przez skórę 
promieni elektromagnetycznych jest różne i zależy od długości fali. 
Promieniowanie podczerwone krótkofalowe i promieniowanie widzialne wnikają do tkanki 
podskórnej. 

Promieniowanie podczerwone długofalowe wnika na małą głębokość. Promieniowanie 
UV wnika głównie do naskórka, ale może przeniknąć do skóry właściwej. 
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4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak dzieli się promieniowanie elektromagnetyczne? 
2. Jakie właściwości promieniowania elektromagnetycznego wykorzystuje się 

w światłolecznictwie? 
3. Czy wiesz jak brzmi prawo Grathusa-Drapera? 
4. Czy wiesz, na jaką głębokość przenika promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zaznacz na osi długości fal ultrafioletu, podczerwieni i światła widzialnego. 
 
Nadfiolet 
Schumanna 

 
 

100 nm 200 nm 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem fali elektromagnetycznej (materiał nauczania 4.1.1.), 
2) dokonać analizy podziału widma fali elektromagnetycznej, 
3) uzupełnić oś współrzędną, 
4) porównać swoją pracę z pracami koleżanek/kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta ćwiczenia z osią współrzędnych, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Uzupełnij zdanie: 
 
Refleksja to ………………………………. 
 
Dyfrakcja to ……………………………… 
 
Absorpcja to ……………………………… 
 
Przenikanie to ……………………………. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z właściwościami promieniowania elektromagnetycznego (materiał 

nauczania 4.1.1.), 
2) wybrać z materiału nauczania właściwe treści i uzupełnić zdania, 
3) porównać odpowiedzi z innymi osobami w grupie. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta ćwiczenia, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:                Tak  Nie 
1) omówić właściwości fizyczne promieniowania elektromagnetycznego? 
2) zdefiniować pojęcia załamanie, odbicie, przenikanie, pochłanianie? 
3) omówić prawo Grotthusa-Drapera? 
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4.2. Promieniowanie podczerwone 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

Promieniowanie podczerwone jest niewidzialnym promieniowaniem 
elektromagnetycznym o długości fali 770-15 000nm. Jest ono umiejscowione między 
widzialnym promieniowaniem a mikrofalami. Promieniowanie podczerwone określa się 
skrótem IR (infra-red). W zależności od długości fal promieniowania IR dzielimy na: 
IR – A – krótkofalowe, długość fali 770 – 1500nm, 
IR – B – średniofalowe, długość fali 1500 – 4000nm, 
IR – C – długofalowe, długość fali 4000 – 15 000nm. 

Głębokość przenikania promieniowania IR przez skórę zależy od długości fali. Im krótsza 
długość fali tym przenikanie głębsze. Najgłębiej, bo aż do tkanki podskórnej przenikają 
promienie IR – A (10 – 30mm w głąb tkanki). Najbardziej powierzchownie działają 
promienie IR-C (0,5 – 3mm w głąb naskórka). 

Działanie biologiczne IR na ustrój polega na działaniu ciepła, które powoduje: 
− rozszerzenie naczyń włosowatych skóry, a przez to zwiększenie przepływu krwi tętniczej 

przez tkanki, 
− reakcje ze strony naczyń głębiej położonych zgodnie z prawem Dastre-Morata, które 

brzmi: „bodźce termiczne działające na duże powierzchnie skóry powodują przeciwne do 
naczyń skóry zachowanie się dużych naczyń klatki piersiowej i jamy brzusznej. Naczynia 
nerek, śledziony i mózgu wykazują odczyn taki sam jak naczynia skóry”, 

− zmniejszenie napięcia mięśni, 
− wzmożenie przemiany materii, 
− działanie p/bólowe w związku z podniesieniem progu odczuwania bólu, 
− pobudzenie receptorów cieplnych skóry, a w następstwie tego wpływu odruchowo na 

narządy głębiej położone. 
Odczyn organizmu na promienie podczerwone (IR) może być miejscowy i ogólny. 

Stopień odczynu zależy od: 
− intensywności źródła światła, 
− czasu naświetlania, 
− wielkości naświetlanej powierzchni, 
− tolerancji miejscowej i osobniczej. 

Odczyn miejscowy w skórze występuje w miejscu napromieniowania, obejmuje swym 
zasięgiem sąsiadujące z nim okolice. Nazywany jest rumieniem cieplnym. Polega on na 
rozszerzeniu naczyń krwionośnych skóry, powodując jej zaczerwienienie.  

Cechy rumienia cieplnego: 
− występuje w czasie naświetlania, w miarę trwania zabiegu staje się coraz silniejszy  

i bardziej rozległy, 
− zaczerwienie skóry jest nierównomierne, o charakterze plamistym, 
− zmniejsza się i ustępuje, w niedługim czasie po naświetlaniu. 

Odczyn ogólny – występuje, jeśli do ustroju dostarczymy dużą ilość ciepła w warunkach 
utrudniających jego oddawanie (sauna na podczerwień), odczyn wyrazi się znacznym 
podwyższeniem temperatury ciała, czyli jego przegrzaniem. 

Stan ten powoduje: 
− uruchomienie mechanizmów termoregulacji związane z wydzielaniem potu, 
− wydzielanie dużej ilości wody, chlorku sodowego i innych substancji mineralnych, 
− wzmożenie przemiany materii, 
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− czynność nerek zmniejsza się przy dużym przegrzaniu, 
− zmniejsza się napięcie mięśni. 

Naświetlanie promieniami IR może wywołać oparzenie cieplne, które może powstać 
przy: 
− zbyt dużej intensywności promieniowania IR (naświetlanie z małej odległości), 
− zwiększonej wrażliwości tkanek na ciepło. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jak dzieli się promieniowanie podczerwone? 
2. Co to jest rumień cieplny i czym się charakteryzuje? 
3. Jaki jest odczyn ogólny i miejscowy po napromieniowaniu promieniami podczerwonymi? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 

 
Ćwiczenie 1 

Dokończ poniższe zdanie: 
W zależności od długości fali promieniowanie IR dzielimy na: 
IR……………………………………………… 
IR……………………………………………… 
IR……………………………………………… 
 
Odczyn miejscowy charakteryzuje się 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Mechanizmy termoregulacji związane są 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z charakterystyką promieniowania podczerwonego (materiał nauczania pkt. 
4.2.1), 

2) podkreślić w tekście fragmenty dotyczące odczynu miejscowego i mechanizmów 
termoregulacji, 

3) wybrać właściwe treści i uzupełnić zdania, 
4) porównać odpowiedzi z innymi osobami w grupie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta ćwiczenia, 
– materiał nauczania 4.2.1. 
 
Ćwiczenie 2 

Dokończ poniższe zdania wykorzystując informacje z puzzli. 
1. Działanie biologiczne promieni IR polega na: ........................................................................ 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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2. Odczyn organizmu na promienie IR zależy od: ....................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Podpisy na puzzlach: rozszerzenie naczyń krwionośnych, intensywność źródła 
promieniowania, zmniejszenie napięcia mięśniowego, tolerancja osobnicza, wzmożona 
przemiana materii, próg odczuwania bólu, czas naświetlania. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z wpływem promieniowania podczerwonego na organizm (materiał 
nauczania pkt. 4.2.1.), 

2) przeczytać dokładnie ze zrozumieniem polecenie zawarte w ćwiczeniu, 
3) rozłożyć puzzle tak, aby wszystkie napisy były widoczne, 
4) dopasować kształt puzzli do siebie, 
5) odczytać informacje z ułożonych i dopasowanych do siebie puzzli. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− puzzle różnych kształtów zawierające warianty odpowiedzi. 
− literatura z rozdziału 6. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:                Tak  Nie 
1) określić długość fali promieniowania podczerwonego? 
2) omówić działanie biologiczne promieni IR? 
3) wyliczyć cechy rumienia cieplnego? 
4) omówić odczyn miejscowy i ogólny organizmu na promieniowanie 

podczerwone? 
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4.3. Urządzenia emitujące promienie podczerwone. Rodzaje lamp 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 
Terapeutyczne promienniki podczerwieni 

Urządzenia emitujące promienie podczerwone możemy podzielić na: 
− promienniki emitujące wyłącznie promienie podczerwone długofalowe tzw. nie świecące 

generatory podczerwone; 
− lampy terapeutyczne emitujące promienie podczerwone krótkotrwałe oraz promienie 

widzialne tzw. generatory świecące podczerwienią. 
Do promienników emitujących promienie podczerwone i promienie widzialne zalicza się 

żarniki. W zależności od rodzaju żarnika (włókna) żarówki te emitują promienie IR o różnych 
długościach fali. Żarówki mają różną moc 60W, 200-500W lub 1000-1500W. 

Do lamp emitujących promienie podczerwone należy lampa Sollux. Wyróżniamy lampy 
Sollux: statywowe, stołowe (przenośne). Składa się z odpowiedniej żarówki osadzonej 
w tubusie o odpowiedniej (różnej) średnicy otworu, tubus pozwala na zastosowanie różnych 
filtrów. Lampa umocowana jest na stojaku. 
 

 
 

Rys. 1. Lampa Sollux. 
 

Dodatkowe wyposażenie lampy stanowią filtry ze szkła uwiolowego koloru czerwonego, 
niebieskiego oraz białego. Filtr składa się z prostokątnych płytek szklanych umieszczonych 
w ramce metalowej. Budowa taka zabezpiecza szkło przed pęknięciem. Przez szkło czerwone 
przenikają promienie czerwone i widzialne czerwone; szkło niebieskie przepuszcza niebieskie 
promienie widzialne. 

W kosmetyce leczniczej lampy Sollux z filtrem czerwonym stosuje się: 
− przed leczniczym oczyszczeniem skóry w przypadku trądziku pospolitego (po dokładnym 

zmyciu skóry nakłada się maskę) naświetla się lampą Sollux z odległości 30cm przez 15-
20 minut w celu uzyskania przekrwienia skóry, rozpulchnienia naskórka i rozszerzenia 
wyjść gruczołów łojowych, 

− jako wstępny zabieg przed nałożeniem maski ziołowej i termicznej, 
− po mechanicznym oczyszczaniu skóry w przypadku powstania grudek obrzękowych. 

W kosmetyce pielęgnacyjnej filtr czerwony stosuje się przed: 
− masażem, 
− nałożeniem maseczek odżywczych (w celu przyśpieszenia wchłaniania składników 

odżywczych). 
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Lampę Sollux z filtrem niebieskim stosuje się: 
− przy podrażnieniu skóry po zastosowaniu prądów d’Arsonwala; 
− po masażu; 
− po galwanizacji; 
− po nałożeniu maseczek ściągających (w celu przyśpieszenia ich działania). 
Wskazania do leczniczego stosowania IR  
1. Filtr czerwony: 

− przewlekłe i podostre stany zapalne, 
− przewlekłe i podostre stany zapalne tkanek miękkich, 
− stany po przewlekłym zapaleniu skóry i tkanek miękkich pochodzenia bakteryjnego, 
− trudno gojące się rany, uszkodzenia skóry. 

 

2. Filtr niebieski działa p/bólowo: 
− nerwobóle, 
− zespoły bólowe. 

Przeciwwskazania: 
− niewydolność krążenia, miażdżyca, 
− czynna gruźlica płuc, 
− skłonność do krwawień, 
− zaburzenia w ukrwieniu obwodowym części kończyn, 
− stany opryszczkowe, 
− ostre stany zapalne skóry i tkanek miękkich, 
− nadciśnienie tętnicze. 
Technika naświetlania 

Do naświetlania powierzchni stosujemy lampy o mocy 300-500W, do ogólnych 1000W. 
Odległość lampy od powierzchni ciała naświetlania miejscowego 30-50cm, czas 10-15 

minut, okolica głowy 10 minut. 
Odległość lampy od powierzchni ciała naświetlania ogólnego 80-100cm, czas 15 minut, 

ale należy pamiętać aby: 
− promienie powinny padać na powierzchnię skóry prostopadle, 
− przed naświetlaniem wykonać demakijaż skóry, 
− przy wykonywaniu naświetlania okolicy oczu, klatki piersiowej, należy założyć okulary 

ochronne, 
− osoba obsługująca lampę także powinna mieć okulary p/słoneczne (promienie IR mogą 

wywoływać zaćmę), 
− aparatura musi być uziemiona, 
− nie wolno ustawiać lamp w okolicy urządzeń wodno-kanalizacyjnych. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzasz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. W jakim celu wykonasz zabieg naświetlania promieniami IR na twarz filtrem czerwonym 
przed nałożeniem maseczki odżywczej? 

2. W jakim celu wykonasz zabieg promieniami IR z filtrem niebieskim przy masce 
ściągającej? 

3. Czy znasz wskazania i p/wskazania do naświetlań lampą Sollux? 
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4.3.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Wykonaj zabieg naświetlania twarzy lampą Sollux z filtrem czerwonym przed 

nałożeniem maseczki odżywczej. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z techniką naświetlania twarzy lampą Sollux z czerwonym filtrem (materiał 
nauczania pkt. 4.3.1.), 

2) przygotować pacjenta do zabiegu, 
3) wykonać demakijaż twarzy, 
4) założyć okulary klientce, 
5) ustawić lampę Sollux w odpowiedniej odległości, 
6) włączyć lampę tak, aby promienie IR padały prostopadle do pola zabiegowego, 
7) nastawić czas, 
8) wyłączyć lampę, wyjąć filtr, 
9) nałożyć maskę odżywczą. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− fotel kosmetyczny, 
− prześcieradło, 
− peleryna, opaski, 
− mleczko do demakijażu, płatki, 
− lampa Sollux, filtr czerwony, 
− maseczka odżywcza, 
− zegar, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj zabieg lampą Sollux z niebieskim filtrem po nałożeniu maseczki ściągającej. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z techniką naświetlania twarzy lampą Sollux z niebieskim filtrem (materiał 
nauczania pkt. 4.3.1.), 

2) przygotować klientkę do zabiegu, 
3) nałożyć maseczkę ściągającą, 
4) osłonić oczy okularami, 
5) ustawić lampę z filtrem w odpowiedniej odległości od twarzy, 
6) określić czas zabiegu, 
7) wykonać zabieg zgodnie z zasadami i bezpieczeństwem, 
8) po zabiegu wyłączyć lampę, wyjąć filtr, 
9) zmyć maseczkę ściągającą, 
10) uporządkować stanowisko pracy. 
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 16 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− fotel kosmetyczny, 
− peleryna, 
− prześcieradło, opaski, okulary ochronne, 
− mleczko do demakijażu, 
− maseczka ściągająca, 
− lampa Sollux statywowa, filtr niebieski, 
− zegar, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:                Tak  Nie 
1) omówić zastosowanie filtra niebieskiego? 
2) określić działanie filtra czerwonego? 
3) omówić budowę lampy Sollux? 
4) omówić p/wskazania do zastosowania promieni podczerwonych? 
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4.4. Promienie ultrafioletowe (UV) 
 
4.4.1. Materiał nauczania 
 

Promienie UV ze względu na działanie dzieli się na: 
− Promienie UV – A 315 – 400nm, 
− Promienie UV – B 180 – 315nm, 
− Promienie UV – C 200 – 280nm, 

Promień UV – A wytwarza barwnik skóry – melaninę. Promień UV ma zdolność 
przenikania w głąb tkanek ludzkich do głębokości 2mm. Promień UV-C 200nm zostaje 
całkowicie pochłonięty w warstwie rogowej naskórka. Najgłębiej dociera promieniowanie 
UV-A, 400nm, który zostaje pochłonięte prawie całkowicie na głębokości 2mm. Jest ono 
pochłaniane przez cytoplazmę komórkową i na skutek swego działania wywołuje odczyny 
fotochemiczne i biologiczne. 
Właściwości fotochemiczne i biologiczne 

Reakcje fotochemiczne są to reakcje chemiczne zachodzące pod wpływem energii 
promieniowania nadfioletowego. 

Do reakcji fotochemicznej zalicza się:  
− utlenianie lub odtlenianie 
− fotosyntezę (powstawanie różnych związków chemicznych) 
− fotolizę (rozpad związków chemicznych złożonych na związek o budowie prostej). 

Efekty biologiczne związane są z reakcjami fotochemicznymi.  
Zalicza się do nich powstawanie na skórze rumienia fotochemicznego, tworzenie się 

pigmentu, wytwarzanie witaminy D, oraz uczulające działania związków chemicznych na 
ustrój pod wpływem światła. 

Działanie bakteriobójcze polega również na reakcjach fotochemicznych zachodzących  
w bakteriach. Polega na blokadzie syntezy kwasy DNA (dezoksyrybonukleinowego)  
lub wytwarzaniu toksyn dla bakterii powstających w wyniku utleniania. Działanie 
bakteriobójcze wykorzystuje się do dezynfekcji sal zabiegowych, oddziałów dziecięcych. Pod 
wpływem promieniowania UV powstaje odczyn zwany rumieniem fotochemicznym. 
Charakteryzuje się on zaczerwieniem, występuje tylko w miejscu w miejscu naświetlania (jest 
ograniczony). 
W mechanizmie powstawanie rumienia fotochemicznego wyróżnia się 2 fazy. 

Pierwsza faza – białko komórek warstwy kolczystej naskórka pochłania energię 
promieniowania UV i dochodzi do denaturacji białka, co prowadzi do uszkodzenia. 

Druga faza – z uszkodzonych komórek wydzielają się ciała histaminopodobne mające 
właściwości rozszerzenia naczyń krwionośnych. Ciała te powodują rozszerzenia naczyń 
krwionośnych zwiększając ich przepuszczalność. Zwiększenie przepuszczalności powoduje 
przechodzenie osocza do przestrzeni międzykomórkowej naskórka i skóry właściwej 
powodując obrzęk skóry. Może dojść także do powstania pęcherzy wypełnionych płynem 
surowiczym w wyniku nagromadzenia się płynu między warstwami naskórka. Bardzo duże 
dawki promieniowania mogą spowodować nieodwracalne zmiany w naskórku. 

Rumień fotochemiczny cechuje rozwój, w którym wyróżniamy okres: 
− utajenia – jest to czas, który wpływa od naświetlania promieniowania UV  

do wystąpienia pierwszych objawów rumienia, trwa 1-6 godzin; 
− narastania rumienia występuje w okresie od 6 do 24 godzin od momentu naświetlania 

promieniami UV. Zależy od dawki promieni UV. Może być lekko różowy aż do barwy 
bardzo czerwonej z odcieniem sinym; 

− ustępowania rumienia po upływie kilku godzin do kilku dni, zależy od dawki 
promieniowania UV. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 18 

Intensywność rumienia fotochemicznego zależy od: 
− długości fali promieniowania UV, 
− intensywności emisji źródła promieniowania, 
− czasu napromieniowywania, 
− odległości skóry od źródła promiennika, 
− kąta padania promieniowania na powierzchnię skóry (najsilniejsze działanie, występuje, 

gdy promienie padają prostopadle do skóry), 
− wrażliwości osobniczej zależnej od wieku, karnacji skóry, 
− wrażliwości skóry zależnej od grubości naskórka, 
− wrażliwości w danej chwili na promienie UV związanej z działaniem leków (np. 

hormonów, antybiotyków, leków uspokajających, oraz niektórych związków 
chemicznych – związki salicylowe, np. aspiryna, złoto, jod, dziurawiec, perfumy). 
Na ewolucję rumienia fotochemicznego mają wpływ promienie podczerwone. Jeśli 

jednocześnie będziemy naświetlać promieniowaniem podczerwonym (IR) i UV nasilać się 
będzie odczyn rumieniowy. Naświetlanie promieniami IR po uprzednim naświetlaniu 
promieniami UV osłabia i łagodzi rumień fotochemiczny. 
Działanie promieniowania UV na ustrój: 

Działanie UV na skórę zależy głównie od zachodzących w niej reakcji fotochemicznych.  
Do najmocniejszych należy tworzenie się histaminy. Skóra staje się lepiej ukrwiona, 
odżywiona, bardziej elastyczna, mniej podatna na zakażenia. Pod wpływem promieniowania 
UV o dłuższej fali występuje szybszy wzrost komórek naskórka, zwiększa się liczba białych 
krwinek w miejscu zadziałania promieniowania UV, ma to znaczenie przy leczeniu ran, 
owrzodzeń troficznych.  

Promieniowanie UV o długości 250-270nm ma właściwości bakteriobójcze. Działanie to 
jest uwarunkowane pochłonięciem przez bakterie dostatecznej energii. W wyniku reakcji 
fotochemicznych dochodzi do zmian w strukturze białek o bakterii i zahamowanie procesów 
życiowych. 

Bakteriobójcze działanie promieniowania UV-C jest wykorzystywane do wyjałowienia 
pomieszczeń (sale zabiegowe, oddziały dziecięce, płucne), narzędzi itp. 

Ogólne naświetlanie promieniami UV wpływa na procesy biologiczne i biochemiczne. 
Promieniowanie UV oddziałuje na przemianę materii, przemianę gazową, białkową, 
tłuszczową. 

Wzmaga przemianę purynową, zmniejsza się stężenie cukru i kwasu mlekowego 
w surowicy krwi, wpływa na przemianę cholesterolu. Promienie UV działają pobudzająco na 
gruczoły wydzielania wewnętrznego: przysadkę, nadnercza, tarczycę, jajniki, jądra. Pod 
wpływem, promieniowania UV zwiększa się liczba krwinek czerwonych, białych, poziom 
hemoglobiny, skraca się czas krzepnięcia krwi. Promienie UV wywierają wpływ na 
przemianę mineralną ustroju zwłaszcza wapnia i fosforu. Niedobór tych minerałów powoduje 
osteoporozę, wynikiem, czego jest łamanie się kości na skutek ich odwapnienia. Pod 
wpływem promieni UV prowitaminy D zmieniają nieznacznie strukturę cząstek tworzących 
związki zwane witaminą D3. Witamina D2 powstaje pod wpływem promieni UV 
z ergosterolu. Witamina D3 jest naturalnie występującą w organizmie zwierzęcym witaminą, 
której prowitaminą jest sterol zawarty w wydzielinie gruczołów łojowych ludzi i zwierząt. 
U ludzi witamina D3 wchłaniana jest przez skórę. Niedobór witaminy D3 u dzieci powoduje 
krzywicę. Dochodzi do zaburzenia prawidłowego stosunku między wapniem a fosforem. 

W ustroju zaburzenie to spowodowane jest upośledzeniem wchłaniania wapnia 
w przewodzie pokarmowym oraz wzmożonego wydalania fosforu przez nerki. Powoduje to 
gorszą mineralizacje kości, które w wyniku obciążania ulegają zniekształceniom (kolana 
koślawe, zniekształcenia klatki piersiowej, nie zrastanie się ciemiączka u dzieci), ujemnie 
wpływa na rozwój zębów, przyczynia się do próchnicy. 
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Promieniowane UV jest korzystne dla człowieka tylko wtedy, gdy jest stosowane 
z umiarem i racjonalnie. Nierozważne korzystanie z kąpieli słonecznych, generatorów 
promieniowania (lampy kwarcowe, solaria) może prowadzić do niekorzystnych zmian 
w skórze o charakterze: grudek, pęcherzy, oparzeń, przebarwień, plackowate złuszczenia przy 
oparzeniu II stopnia. 
− odczyny przewlekłe: skóra staje się szorstka, mało elastyczna, zwiotczała, występuje 

przebarwienie, pękające, naczynka krwionośne, bruzdy, zmarszczki, 
− nieprawidłowe rogowacenie naskórka, co może zapoczątkować proces nowotworowy 

w skórze. Niebezpieczne jest opalanie skóry ze zmianami. 
Promienie UV mogą uszkodzić siatkówkę, spojówkę oraz tęczówkę, mogą spowodować 

zaćmę. W czasie naświetlania lampami kwarcowymi powstaje ozon i tlenek azotu, które  
u personelu obsługującego lampy mogą spowodować bóle głowy, wymioty, nudności, 
podrażnienie błon śluzowych. 
Wskazania: 
− łojotok twarzy, skóry owłosionej głowy, 
− łysienie plackowate, 
− łysienie na tle łojotokowym, 
− odmrożenia, 
− czyraczność; 
− łupież łojotokowy, 
− łuszczyca, 
− trudno gojące się rany. 
Przeciwwskazania: 
− ostre stany zapalne skóry, 
− nowotwory, fotodermadozy, 
− czynna gruźlica płuc, 
− znamiona barwnikowe, 
− przebarwienia pigmentacyjne, 
− trądzik różowaty, 
− nadczynność tarczycy, 
− miażdżyca naczyń, 
− niskie ciśnienie, 
− grzybice drożdżycowe, 
− krwawienia z przewodu pokarmowego, 
− padaczka, 
− RZS w okresie leczenia złotem, 
− uczulenie na światło, 
− liszaj rumieniowy, 
− po naświetlaniu promieniami Rtg. 
 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak dzieli się promieniowanie UV? 
2. Jaka jest definicja rumienia fotochemicznego? 
3. Jakie są okresy ewolucji rumienia fotochemicznego? 
4. Jakie reakcja chemiczne zachodzą w organizmie pod wpływem promieni UV? 
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4.4.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Uzupełnij tabelę. 
 

Działania UV na Zmiany w organizmie wywołane promieniami UV 

Przemiana materii 

 

Przemiana mineralna 

 

Gruczoły wydzielania wewnętrznego 
 

Układ krążenia 
 

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z działaniem promieniowania UV na ustrój (materiał nauczania pkt. 4.4.1.), 
2) podkreślić w tekście zmiany w organizmie wywołane przez promienie UV, 
3) wybrać właściwe treści i wpisać je do odpowiednich rubryk w tabeli, 
4) porównać swój schemat ze schematem opracowanym przez koleżanki/kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− schemat do uzupełnienia, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Dokończ poniższe zdania: 
 
Intensywność rumienia fotochemicznego zależy od:…………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
Promieniowanie UV ze względu na działanie dzieli się na…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
W ewolucji rumienia wyróżnia się okresy:……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z treściami dotyczącymi rumienia fotochemicznego (materiał nauczania pkt. 
4.4.1.), 

2) podkreślić w tekście fragmenty dotyczące rumienia fotochemicznego, 
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3) wybrać właściwe treści i uzupełnić zdania, 
4) porównać Swoje odpowiedzi z odpowiedziami koleżanek/kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy 
− karta ćwiczenia, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz:              Tak  Nie 
1) omówić wpływ korzystny promieniowania UV na organizm? 
2) zdefiniować niekorzystny wpływ promieni UV? 
3) rozróżnić wskazania i przeciwwskazania do UV? 
4) omówić działanie bakteriobójcze promienie UV? 
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4.5. Urządzenia emitujące promieniowanie UV 
 
4.5.1. Materiał nauczania 
 
Rodzaje lamp 

Sztuczne źródła promieniowania UV dzieli się na:  
− ciała ogrzane, 
− wyładowanie elektryczne o charakterze łuku elektrycznego w gazach szlachetnych, 
− wyładowanie jarzeniowe. 

Najczęściej stosuje się lampy kwarcowo-rtęciowe, składające się z palnika i reflektora. 
Palnik stanowi rurka wypełniona gazem szlachetnym i kroplami rtęci na obydwu końcach 
zaopatrzonych w elektrody. Źródłem promieniowania UV jest łuk elektryczny par rtęci  
w gazie szlachetnym powstającym pod wpływem prądu elektrycznego przepływającego 
między elektrodami. 

Palniki kwarcowe to: 
− palniki wysokociśnieniowe o ciśnieniu 1-10 atmosfer emitujące promień o długości fali 

580-180nm, 
− palniki średniociśnieniowe o ciśnieniu 0,1 atmosfer, 
− palniki niskociśnieniowe emitujące krótkofalowe promienie o max długości fali 235nm, 

emisja zachodzi na skutek wyładowań jarzeniowych w rozrzedzonym w obecności par 
rtęci. 

Generatorami promieniowania UV mogą być świetlówki rtęciowe z warstwą 
luminoforową, są one wykorzystywane w lampie MOD-10 stosowanej w leczeniu chorób 
skóry. 
Terapeutyczne lampy kwarcowe 

Lampy te są najbardziej rozpowszechnione. Dzielą się na: 
− lampy kwarcowe przenośne, 
− lampy kwarcowe statywowe. 

Do naświetlań twarzy, dekoltu używa się lamp przenośnych np. Emita VT-400. Służy  
do wykonania naświetlań promieniami UV i podczerwonymi IR. 
 

 
Rys. 2. Emita VT-400. 

 

Emita VT-410 jest przeznaczona do naświetlań ogólnych i miejscowych. 
Lampa Jesionki służy do naświetlań ogólnych. Lampy MOD-10 przeznaczone są do 

leczenia chorób skóry, fotochemoterapii łuszczycy przy użyciu preparatów fotochemicznych. 
Stosuje się promienie UV-A o specjalnie dobranym widmie (360-365nm). Terapię tę określa 
się skrótem PUVA. Aby zwiększyć wrażliwość skóry na promienie UV stosuje się leki 
pochodne psolarenów. 

Inną metodą jest SUP – polega na naświetlaniu promieniami UV o innym zakresie 
długości fali 300-340nm (czyli na granicy UV-A i UV-B). 
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Dawkowanie promieni UV 
Sposobem ustalenia dawki promieni UV jest metoda pośrednia, która polega na ocenie 

wzrokowej odczynu rumieniowego skóry. Metoda ta nazywa się testem biologicznym. 
Podstawą do dawkowania stanowi dawka progowa promieni UV, tzw. biodoza. Oznaczona 
bywa skrótem MED. MED jest to jednostka dawkowania biologicznego promieniowania UV, 
która określa wrażliwość osobniczą na działania promieni ultrafioletowych z danej lampy. 
Do oznaczenia MED służy rumieniomierz. Rumieniomierz może być z płótna lub z kartonu, 
w którym wyciętych jest 5 okrągłych otworów o średnicy 2cm w odstępie 2cm. Otwory te są 
kolejno odsłaniane przy użyciu pasków z tego samego materiału. Rumieniomierz 
umieszczamy na przyśrodkowej powierzchni przedramienia, osłaniając pacjenta i pozostałą 
część przedramienia. Następnie nad przedramieniem ustawiamy lampę w odległości 50cm.  
Po upływie 2-3 minut po włączeniu lampy zaczynamy naświetlanie, kolejno odsłaniając 
otwory rumieniomierza. Czas dawkowania 15s. Odsłaniamy pierwszy otwór naświetlamy 15s, 
następnie odsłaniamy kolejne otwory. Czas naświetlania pierwszego pola wynosi 75s, 
drugiego 60s, trzeciego 45s, czwartego 30s, piątego 15s. Odczyn obserwuje się po 3, 6, 9, 12, 
24 godzinach od naświetlania. 

Dawkę progową określa czas, w którym naświetlane pola nie wykazują odczynu 
rumieniowego po 24 godzinach, z polem wykazującym odczyn rumieniowym. 

Naświetlanie promieniami UV wykonuje się z odległości 50cm (okolica twarzy, szyi), 
100cm przy naświetlaniu ogólnym. 

Naświetlanie miejscowe wykonuje się z małej odległości – 50cm w celu skrócenia czasu 
zabiegu. U każdej osoby podczas naświetlania powinniśmy określić dawkę progową. Skóra 
poza polem naświetlania powinna być osłonięta. 

Ogólne zasady obowiązujące przy wykonywaniu naświetlań promieniami UV: 
1. Przed rozpoczęciem naświetlania określić wartość dawki progowej. 
2. Naświetlania danej osoby wykonujemy zawsze przy użyciu tej samej lampy. 
3. Zabieg naświetlania można zacząć po osiągnięciu przez lampę pełnej emisji pracy 2-3 

minuty. 
4. Lampę ustawiamy w takiej odległości od osoby naświetlanej, aby w przypadku pęknięcia 

palnika odłamki nie spadły na pacjenta. 
5. Lampę włączamy wolno, z boku, nie na pacjencie. 
6. Oczy pacjenta i osoby wykonującej zabieg zakryte specjalnymi okularami; 
7. Trzeba koniecznie ustalić odległość palnika od pacjenta. 
8. Przy naświetlaniach ogólnych zakrywamy narządy płciowe, brodawki sutkowe. 
9. Skóra powinna być czysta (nie może być maści, leków, które mogą uczulać). 
10. Informujemy pacjenta o zasadach bezpieczeństwa. 
11. Jeśli naświetla się kolejnego pacjenta nie wyłączamy lampy. 
12. Pacjent nie może mieć na sobie żadnej biżuterii. 
13. Każda lampa powinna mieć swoja książeczkę, w której zapisuje się wszystkie naprawy. 
14. Nie wolno ustawić lampy w pobliżu instalacji wodociągowej. 
15. Należy unikać wstrząsów – grozi to uszkodzeniem lampy. 
16. Nie dotykać palcem palnika. 
17. Palnik przemywamy spirytusem. 
18. Konieczne jest wietrzenie pomieszczenie ze względu na powstawanie ozonu  

i tlenków azotu, które działają toksycznie na ustrój (zapalenie spojówek, wysychanie błon 
śluzowych nosa). 
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Solaria – Lampy opalające 
Od ich liczby i mocy zależy intensywność opalania. W solariach stosuje się: 

− świetlówki reflektorowe. Mają moc 100-160W i są montowane w większości urządzeń. 
W opalaniu twarzy i dekoltów stosuje się specjalny rodzaj świetlówek. tzw. spaghetti 
o mocy 15-36 W – przyśpieszają opalanie. 

− lampy halogenowe używa się przede wszystkim do opalania twarzy i dekoltu (300-
600W) mają większą moc niż świetlówki, działają szybciej. Muszą być osłonięte filtrami 
eliminującymi szkodliwe promieniowanie. Lampę halogenową zainstalowaną do opalania 
całego ciała można wyłączyć, jeśli nie chcemy mocniej opalać twarzy. 

Ze względu na konstrukcje obudowy i układ lamp urządzenia dzieli się na: 
− opalacze do twarzy i dekoltu, 
− solaria jednostronne, 
− łóżka opalające, 
− kabiny opalające. 
Opalacze do twarzy i dekoltu 

Mają 4-6 lamp „spaghetti” albo jedną halogenową. Urządzenie stawiamy na stoliku  
lub na statywie i siadamy na wprost (promienie padają prostopadle do twarzy i dekoltu). Jeśli 
w opalaczu są zamontowane lampy „spaghetti” lampa jest ustawiona w odległości 20cm od 
twarzy. Jeśli jest lampa halogenowa, trochę dalej 30-50cm. 

Łóżka opalające mają 30-60 świetlówek osłoniętych płytą akrylową z każdej strony. 
Mogą mieć dodatkowe lampy do opalania twarzy. Kładziemy się na dolnej części a pokrywę 
opuszczamy do odpowiedniej wysokości. W ten sposób opalamy się z obu stron jednocześnie. 
W modelach z pokrywą półokrągłą opalamy również boki.  
Łóżka opalające mają od 65 do 150cm szerokości i 190 – 240cm długości. 
Kabiny opalające 

Opalanie w kabinie odbywa się w pozycji stojącej, ciało nie styka się bezpośrednio 
z płytą, dzięki czemu organizm nie wydziela tak dużej ilości potu jak to jest w przypadku 
łóżka opalającego. Zwiększa to komfort opalania, zapewnia większą higienę. Opalanie 
w kabinie daje równomierną opaleniznę, ponieważ każda część ciała znajduje się w równej 
odległości od lamp. Kabiny wyposażone są w uchwyty znajdujące się w górnej części, za które 
można się trzymać podczas zabiegu i w ten sposób równomiernie opalać ramiona i okolice pach. 
Czas pracy świetlówek wynosi 500-800 godzin. Lampy halogenowe 750-800 godzin. 
Lampy powinny być dodatkowo wyposażone w wentylator, klimatyzację, przycisk alarmowy, 
licznik godziny pracy lamp, instalacje audio-wizualne, radio, odtwarzacz, magnetofon. 
 

Czas opalania należy określić indywidualnie, zależnie od fototypu (reaktywności skóry  
na promieniowanie). Fototyp skóry określa się najczęściej wg kategorii: 
1. TYP SKÓRY 1 – wyraźnie jasna skóra, włosy o odcieniu rudym, oczy niebieskie  

lub brąz, opalanie nie zalecane. 
2. TYP SKÓRY 2 – jasna skóra, włosy blond lub jasnobrązowe, oczy niebieskie, szare lub 

brązowe – zalecany czas opalania 5-10 minut. 
3. TYP SKÓRY 3 – skóra jasna do brązowej, włosy ciemny blond, brązowe, oczy 

niebieskie, brązowe – zalecany czas opalania 11-15 minut. 
4. TYP SKÓRY 4 – skóra jasnobrązowa do oliwkowej, ciemne włosy i oczy, brak 

skłonności do oparzeń słonecznych – zalecany czas opalania 12-20 minut. 
Należy pamiętać: 
− przed opalaniem usunąć ze skóry kosmetyki, zdjąć biżuterię, nie używać perfum ani 

dezodorantów, 
− nie używać środków chroniących przed słońcem, 
− w przypadku zażywania lekarstw – przeczytać ulotkę na opakowaniu lub skonsultować 

się z lekarzem, 
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− należy zakładać okulary ochronne, 
− przed i po opalaniu stosować specjalne środki pielęgnacyjne do opalania w solarium, aby 

dłużej utrzymać piękną opaleniznę, zapobiec wysuszaniu skóry i przedwczesnemu 
starzeniu. 
Promieniowanie nadfioletowe ma bardzo pozytywny wpływ na proces leczenia wielu 

schorzeń: tj. choroby gardła i nosa, przewlekłe nieżyty oskrzeli, dychawica oskrzelowa, 
krzywica, nerwobóle nerwów kulszowych, gościec tkanek miękkich, trądzik pospolity, 
czyraczność, łuszczyca, łysienie plackowate, trudno gojące się rany, utrudniony zrost kostny. 
Solarium przez cały rok: 
Wiosną – łagodzi zmęczenie wiosenne, tworzy właściwą skórze ochronę przed 
promieniowaniem świetlnym, przygotowuje skórę na działanie słoneczne. 
Latem – przygotowuje do urlopu, pociesza na „urlopie w domu”, opala bez letniego upału. 
Jesienią – przedłuża lato, daje zdrowy i zadbany wygląd, daje kondycję na zimę. 
Zimą – poprawia nastrój, zwiększa odporność organizmu, sprawia, że jesteśmy dynamiczni  
i aktywni. 
 
Zasady bezpiecznego opalania 
1. Korzystamy z solarium nie częściej niż jeden raz dziennie i nie częściej niż 3 razy  

w tygodniu. 
2. Po pierwszym opalaniu należy zrobić 48 godzin przerwy (biologiczny proces 

powstawania opalenizny trwa 48 godzin). 
3. Dostosowujemy rodzaj urządzenia, czas i częstotliwość opalania do fototypu skóry  

i stopnia zaawansowania opalenizny. Zaczynamy od krótszych seansów. 
4. Skóra przed opalaniem musi być oczyszczona z kosmetyków, maści, leków, olejków oraz 

perfum, dezodorantów. 
5. Zdejmujemy biżuterię, zegarek. 
6. Do opalania w solarium używamy specjalnych kosmetyków, które zapewniają ochronę 

i pielęgnację opalonej skórze, zwiększają skuteczność, intensywność  
i szybkość opalania. 

7. Kosmetyki nakładamy obficie na ciało bezpośrednio przed sesją opalania w solarium. 
Rozprowadzamy je dokładnie i równomiernie (szczególnie zwracamy uwagę  
na okolicę twarzy, dekoltu, piersi, wewnętrzne powierzchnie ramion, nóg, łokci). 

8. Do opalania w solarium nie używamy kosmetyków z filtrami przeciwsłonecznymi  
i odwrotnie – na słońcu nie używamy kosmetyków przeznaczonych do solarium. 

9. Do pielęgnacji opalonej skóry używamy preparatów do tego celu przeznaczonych. 
Stosujemy produkty nawilżające, regenerujące i przedłużające opaleniznę. 

10. Do opalania zakładamy specjalne okulary. Podczas opalania zamykamy oczy. Jeśli osoba 
obsługująca solarium często przebywa w zasięgu promieniowania również powinna 
używać okularów. Bezpośrednie naświetlanie oczu prowadzi do zapalenia spojówek. 

11. Znamiona barwnikowe (pieprzyki i przebarwienia) przed opalaniem trzeba zabezpieczyć. 
12. W przypadku przyjmowania tabletek zapewniających opaleniznę bez użycia promieni 

UV – nie wolno korzystać z solarium. 
13. Przy korzystaniu z solarium trzeba znać przeciwwskazania. 
Przeciwwskazania do opalania w solarium 

Aktywne zabiegi kosmetyczne z zastosowaniem retinolu, kwasów owocowych, 
glikolowych, po zabiegach oczyszczających, depilacji, choroby serca, zaburzenia krążenia, 
gruźlica, nadczynność tarczycy, okres ciąży (można korzystać z solarium po konsultacji 
z lekarzem), trądzik różowaty, zaburzenia hormonalne i przyjmowanie leków hormonalnych, 
rozszerzone i pęknięte naczynia krwionośne, niedokrwistość złośliwa, skłonność do 
przebarwień pigmentacyjnych, choroby wątroby i pęcherzyka żółciowego, stosowanie 
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kremów i kosmetyków zawierających wyciąg z chlorofilu, dziurawca lub retinolu, zażywanie 
leków zwiększających wrażliwość na promienie UV: antybiotyki, sulfonamidy, leki 
przeciwcukrzycowe, przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne, nowotwory złośliwe, 
przebarwienia skóry, cukrzyca, padaczka, ostry gościec stawowy i reumatoidalne zapalenie 
stawów, nadciśnienie tętnicze, leki antykoncepcyjne. 
 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzasz, czy jesteś przygotowana do wykonania ćwiczeń. 
1. W jaki sposób ustalisz dawkę progową UV? 
2. Jakich zasad bezpieczeństwa będziesz przestrzegać przy wykonywaniu zabiegu UV na 

twarz? 
3. Czy znasz przeciwwskazania do zabiegów promieniami UV? 
4. Jakie znasz rodzaje lamp kwarcowych? 
5. Jakich lamp używamy do opalania twarzy i dekoltu? 
6. Jakie są przeciwwskazania do opalania w solarium? 
7. Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w solariach? 
 
4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj naświetlanie całego ciała promieniami UV – łóżko opalające. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z instrukcją obsługi solarium, przeprowadzić wywiad z klientem 
uwzględniając przeciwwskazania do naświetlań, 

2) zdezynfekować łóżko opalające, 
3) przygotować klientkę do zabiegu – wykonać demakijaż ciała, 
4) dobrać i nałożyć odpowiedni opalacz, 
5) ustalić czas zabiegu w zależności od karnacji skóry klienta, 
6) założyć okulary ochronne klientowi i sobie, 
7) włączyć lampę i ustawić czas naświetlania (odpowiedni czas w zależności od rodzaju 

cery), 
8) po zabiegu wyłączyć lampy, 
9) nałożyć mleczko utrwalające opaleniznę, 
10) sprzątnąć stanowisko pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– stolik, środki do demakijażu, opaski, wieszak, waciki, 
– 2 pary okularów, zegar, mleczko do opalania, kosmetyk po opalaniu, 
– literatura z rozdziału 6. 
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Ćwiczenie 2 
Wykonaj zabieg na twarz lampą kwarcową, typu Emita VT-400. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z techniką naświetlania lampą kwarcową (materiał nauczania pkt. 4.5.1.), 
2) wykonać dzień wcześniej test biologiczny, aby ustalić dawkę progową promieni UV, 
3) wykonać demakijaż twarzy, 
4) ustawić lampę w odpowiedniej odległości, 
5) włączyć lampę (lampa skierowana w bok), aby zmniejszyć niebezpieczeństwo oparzenia 

w razie jej pęknięcia) odczekać 2-3 minuty, aby lampa osiągnęła pełną emisję 
promieniowania, 

6) dobrać odpowiednią pozycję do zabiegu, 
7) osłonić skórę poza polem naświetlania, 
8) nałożyć okulary ochronne klientce i sobie, 
9) pouczyć klientkę jak się zachowywać podczas zabiegu oraz o konieczności 

sygnalizowania zmian w samopoczuciu, 
10) ustawić lampę, włączyć czas – wykonać zabieg, 
11) po zabiegu wyłączyć lampę, 
12) sprzątnąć stanowisko pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− lampa Emita VT-400, 
− stolik, 
− 2 pary okularów ochronnych, 
− opaski, 
− prześcieradło, zegar, środki do demakijażu twarzy, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:               Tak  Nie 
1) omówić rodzaje lamp kwarcowych? 
2) określić dawkę MED? 
3) dobrać odpowiedni czas zabiegu w solarium w zależności 

od rodzaju karnacji? 
4) wykonać zabiegi UV zgodnie z zasadami i przepisami BHP? 
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4.6. Światło spolaryzowane 
 
4.6.1. Materiał nauczania 
 

Podstawowym źródłem światła jest słońce. Słońce jest zasadniczym elementem systemu 
biologicznego, potrzebnym człowiekowi do życia. Światło słoneczne pomaga organizmowi 
regulować wiele ważnych procesów biologicznych, ale w zbyt dużym natężeniu jest 
szkodliwe. W latach 70-tych naukowcy odkryli, że najważniejszym parametrem sztucznego 
światła stosowanego do leczenia, mającym największe znaczenie terapeutyczne jest 
polaryzacja. Światło spolaryzowane liniowo zwiększa zdolność organizmu do regeneracji 
i obrony. W 1988 r. opracowano bezpieczne urządzenie emitujące światło widzialne, 
niekoherentne (niespójne), spolaryzowane, o niewielkiej mocy. Światło to wykorzystywane 
jest w aparatach Bioptron (nie ma w nich szkodliwego promieniowania UV). 
Bioptron emituje światło: 
− widzialne i spolaryzowane (zawiera światło widzialne i bliższą podczerwień o długości 

fali 480nm do 3400nm. Fale drgają w płaszczyznach równoległych w kierunku 
świecenia, w odróżnieniu od fali światła słonecznego, które rozprzestrzenia się w różnych 
kierunkach), 

− niekoherentne (niespójne), przesunięte w fazie. Energia fali świetlnej jest w każdej 
jednostce czasu jednakowa, 

− niskiej energii (ma niską gęstość energii, która wywołuje efekt biostymulacyjny), 
− bez promieniowania UV (światło to znajduje się ponad UV w widmie fali 

elektromagnetycznej). 
Światło Bioptron nie powoduje efektów ubocznych – jest nieszkodliwe i całkowicie 

bezpieczne. Światło Bioptron stymuluje światłoczułe struktury wewnątrzkomórkowe. 
Stymulacja zapoczątkowuje reakcje łańcuchowe i wyzwala tzw. reakcje wtórne, które dotyczą 
całego organizmu. 
Światło spolaryzowane wpływa na: 
− komponenty naskórka (makrofagi, limfocyty, komórki naskórka, które mają zdolność do 

regulowania procesów uodparniających), 
− krew w naczyniach krwionośnych powierzchownych, powoduje zmiany stanu 

strukturalnego membran krwinek czerwonych, normalizację krzepliwości krwinek 
czerwonych, 

− zmianę aktywności czynnościowej leukocytów – monocytów, limfocytów, granulocytów, 
− wzrost nasycenia hemoglobiny tlenem oraz wzrost ciśnienia parcjalnego tlenem, 
− odżywianie tkanek, 
− odnowę komórkową, 
− zwiększa biostymulację komórkową, 
− procesy odpornościowe. 

Największe terapeutyczne znaczenie spolaryzowanego światła w widmie widzialnym 
wiąże się: 
− ze wzrostem produkcji ATP, 
− zwiększoną syntezą włókien kolagenowych, 
− przyspieszonymi procesami regeneracji komórek, 
− immunomodulującym wpływem na limfocyty T, 
− z uaktywnieniem naczyń krwionośnych. 
Światło spolaryzowane wykorzystuje się w: 
− chirurgii, 
− reumatologii, 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 29 

− ortopedii, 
− dermatologii, 
− rehabilitacji, 
− ginekologii, 
− pediatrii, 
− medycynie sportowej. 
Światło spolaryzowane w medycynie: 
− przyspiesza gojenie się ran (owrzodzeń, odleżyn podudzi, ran pooperacyjnych, 

oparzeniowych), 
− przyspiesza regenerację tkanek, 
− zmniejsza możliwość pojawienia się blizn pooperacyjnych, 
− zmniejsza ból, działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, 
− rozluźnia mięśnie. 
Światło spolaryzowane jest stosowane w kosmetyce przy: 
− trądziku młodzieńczym, pospolitym, łojotokowym, zaskórnikowym, grudkowo-

krostkowym, 
− trądziku różowatym, 
− rozszerzonych naczyniach krwionośnych, 
− skórze z rozszerzonymi porami i bliznami po trądziku, 
− przebarwieniach skóry spowodowanych nadmiernym opalaniem, 
− skórze wiotkiej, suchej, odwodnionej, 
− cellulicie, 
−  tzw. „kurzych łapkach”, zmarszczkach, 
− codziennej pielęgnacji skóry, 
− po zabiegu depilacji woskiem, koagulacji (łagodzi podrażnienia). 

Terapia światłem spolaryzowanym pomaga zoptymalizować codzienne zabiegi 
pielęgnacyjne skóry, dzięki poprawie w niej mikrokrążenia. Proces ten ułatwia wydalanie 
toksyn, wzmaga regenerację komórek, wzmacnia działanie preparatów nawilżających 
i pielęgnacyjnych. 

Przed przystąpieniem do leczenia światłem spolaryzowanym należy dokładnie oczyścić 
miejsce zabiegu. Po oczyszczeniu użyć Oxy-Spray (przed i po naświetlaniu Oxy-Spray działa 
dezynfekująco i wspiera proces regeneracji). 

Przy doborze kosmetyków należy zwrócić uwagę, czy nie zawierają one: 
− dodatków pochodzenia zwierzęcego, 
− sztucznych konserwantów, 
− sztucznych emulgatorów. 

Niewłaściwa kombinacja składników chemicznych może wywołać reakcje alergiczne. 
 

Rodzaje lamp 
I. Bioptron compact III – aparat ręczny, przenośny, o ergonomicznym kształcie, prosty 

w stosowaniu. Wyposażony w sygnał dźwiękowy, co 2’. Wyposażony w żarówkę 
halogenową 20W. 

II. Bioptron Pro – aparat medyczny, wyposażony w regulator czasu w zakresie 1’-8’. 
Specjalnie zaprojektowany statyw umożliwia ustawienie go w różnych pozycjach. 
Wyposażony w lampę halogenową 50W. 

III. Bioptron 2 – najczęściej stosowany w szpitalach, gabinetach kosmetycznych. Składa się 
z systemu optycznego ze 100W lampą halogenową. 

 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 30 

   
 
Zabiegi kosmetyczne 
Cellulitis 
Stosuje się: Bioptron, mleczko oczyszczające, Oxy-Spray, krem anty-cellulite. 
1. Oczyścić skórę mleczkiem oczyszczającym. 
2. Spryskać skórę cienką warstwą Oxy-Spray. 
3. Naświetlać partie skóry punktowo po 4’. 
4. Masować skórę kremem anty-cellulite. 
Zabiegi należy wykonywać 1x dziennie. Dochodzi do rozluźnienia tkanek, co zwiększa 
chłonność skóry na substancje zawarte w kremie anty-cellulite. 
 
Trądzik 
Wszystkie odmiany trądziku. Stosuje się Bioptron, mleczko oczyszczające, maseczki. 
1. Oczyścić skórę. 
2. Nanieść maseczkę, po 5-10’ zmyć dokładnie ciepłą wodą, 
3. Naświetlać skórę punktowo po 4’. 
4. Spryskać twarz Oxy-Spray i poczekać do wyschnięcia preparatu. 
5. Nałożyć krem odpowiedni do rodzaju skóry. 
Zabiegi 1 x dziennie i 1x dziennie bez maseczki. 
 
4.6.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie znasz cechy światła spolaryzowanego? 
2. Jakie właściwości lecznicze ma światło spolaryzowane? 
3. Jakie są wskazania kosmetyczne do naświetlań lampą Bioptron? 
 
4.6.3. Ćwiczenia 

 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj zabieg naświetlania twarzy lampą Bioptron przy trądziku pospolitym. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z techniką naświetlania lampą Bioptron (materiał nauczania pkt. 4.6.1.),  
2) przygotować klientkę do zabiegu, 
3) wykonać zabieg zgodnie z instrukcją w materiale nauczania, 
4) sprzątnąć stanowisko pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− środki do demakijażu, Oxy-Spray, lampa Bioptron, leżanka, opaski, pareo, maseczki, 
− literatura z rozdziału 6. 
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Ćwiczenie 2 
Wykonaj zabieg naświetlania lampą Bioptron skóry ud ze zmianami cellulitowymi. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z techniką naświetlania ciała lampą Bioptron (materiał nauczania pkt. 
4.6.1.), 

2) przygotować klientkę do zabiegu, 
3) wykonać zabieg zgodnie z instrukcją umieszczoną w materiale nauczania, 
4) uporządkować stanowisko pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– leżanka, 
– mleczko do oczyszczania skóry, Oxy-Spray, krem anty-cellulite,  
– prześcieradła, pareo. 
 
4.6.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:               Tak  Nie 
1) omówić wpływ światła spolaryzowanego na komórki, tkanki? 
2) scharakteryzować światło spolaryzowane? 
3) omówić wykorzystanie światła spolaryzowanego w kosmetyce? 
4) scharakteryzować zabiegi lampą Bioptron? 
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4.7. Lasery 
 
4.7.1. Materiał nauczania 
 

Laser – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, czyli wzmocnienie 
światła przez wymuszoną emisję promieniowania. 
Promieniowanie laserowe jest promieniowaniem optycznym, czyli falą elektromagnetyczną, 
która posiada energię. Zadaniem terapii laserowej jest dostarczenie właściwej dawki energii 
promieniowania do tkanek. 
Dawka ta zależy od: 
− reakcji chorego na promieniowanie laserowe, 
− techniki naświetlania, 
− typu schorzenia, 
− głębokości penetracji światła, długości i mocy. 
Lasery zbudowane są z: 
− ośrodka laserowego, 
− komory rezonatora, 
− źródła energii wzbudzania, 
− 2 zwierciadeł. 

Wystąpienie akcji laserowej jest uwarunkowane strukturą energetyczną ośrodka 
czynnego. Ośrodkiem czynnym może być gaz, ciała stałe, półprzewodnik, ciecz. Podstawą 
efektu laserowego jest emisja wymuszona, czyli przewaga atomów wzbudzonych 
energetycznie. Metodą uzyskania stanu wzbudzenia jest tzw. pompowanie, które polega  
na napromieniowaniu ośrodka czynnego lasera np. promieniowaniem widzialnym 
(pompowanie optyczne) lub pobudzanie prądem w celu uzyskania akcji laserowej. Ośrodek 
czynny umieszcza się w komorze rezonatora. Rezonator stanowią 2 zwierciadła ustawione 
prostopadle do osi długiej komory. Dzięki wielokrotnemu odbiciu promieni od zwierciadła 
zwiększa się gęstość promieniowania wymuszonego. Po osiągnięciu przez ośrodek stanu 
wzbudzenia, wystarczy pojawienie się jednego fotonu, poruszającego się równolegle do osi 
rezonatora, aby rozpocząć proces emisji wymuszonej. Foton wywołuje emisję wymuszoną 
napotkanych atomów wzbudzonych, a powstały w ten sposób promień odbija się wielokrotnie 
od zwierciadeł, oddziałując na inne atomy wzbudzone i wymusza coraz więcej aktów emisji. 
W ten sposób powstaje wiązka promieniowania laserowego. 

Promieniowanie laserowe cechuje: 
− spójność (koherentność) – najistotniejsza cecha promieniowania laserowego, 
− monochromatyczność oznacza, że promieniowanie laserowe ma prawie jednakową 

długość fali, 
− równoległość polega na równoległości promieni tworzących wiązkę laserową. Kąt 

rozbieżności wiązki laserowej jest bardzo mały, 
− intensywność. 
− Ze względu na ośrodek czynny lasery dzielimy na: 
− lasery cieczowe (ośrodkiem czynnym są ciecze), lasery chelatowe, barwnikowe, 
− lasery gazowe (ośrodkiem czynnym są pary metali, gazy: argon, krypton, neon, CO2, hel 

(He)), 
− półprzewodnikowe (ośrodek czynny dioda), 
− ciała stałe (kryształy granatu itrowo-aluminiowego YAG. 

Rodzaj ośrodka aktywnego decyduje o długości fali. 
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Wyróżnia się lasery: 
− wysokoenergetyczne (chirurgiczne – używane do destrukcji, usuwania tkanek, cięcia, 

odparowanie, koagulacja), 
− niskoenergetyczne (biostymulacyjne – używane w terapii bólu, medycynie sportowej, 

dermatologii, reumatologii, stomatologii, w diagnostyce). 
Działanie biologiczne promieniowania laserowego zależne jest od długości fali i wpływa 

na: 
− zwiększenie syntezy kolagenu, białek, kwasu rybonukleinowego (RNA), 
− zmiany w potencjale błon komórkowych, 
− wydzielanie neuroprzekaźników uczestniczących w przekazywaniu pobudzenia  

w układzie nerwowym, 
− usprawnienie dysocjacji hemoglobiny, co wpływa na zaopatrzenie tkanek w tlen, 
− zwiększenie fagocytozy, syntezy ATP, prostaglandyn, 
− stan czynnościowy naczyń włosowatych i tętniczych, 
− zwiększenie odpływu limfy. 

Promieniowanie laserowe działa p/bólowo, p/zapalnie, pobudza system odpornościowy 
organizmu. 

Działanie biologiczne laserów zależy od: 
− absorpcji, która zależna jest od tkanki, ilości zawartej w niej wody, długości fali, 
− dyspersji – optyczna niejednorodność tkanek powoduje rozproszenie promieni, 
− odbicia, część promieni odbija się od skóry. 

Metody wykonywania zabiegu laserowego: 
− kontaktowa, 
− bezkontaktowa (skaner). 
Lasery wysokoenergetyczne 

Do tej grupy zalicza się następujące rodzaje laserów: 
− argonowy, długość fali 488-514nm 
− barwnikowy, długość fali 400-700nm (wskazania: znamiona płaskie, rozszerzone 

naczynia krwionośne, ziarniak naczyniowy), 
− miedziowy, długość fali 578nm, 
− rubinowy, długość fali 696nm (leczenie znamion naczyniowych), 
− dwutlenkowowęglowy (CO2), długość fali 1060nm (termiczne zamykanie naczyń 

krwionośnych, zabiegach chirurgicznych), 
− neodymowo-yangowy, długość fali 1064nm (głęboka koagulacja), 
− aleksandrytowy, długość fali 755nm. 

Wykorzystywane w zestawach do destrukcji lub usuwania tkanki (cięcia, odparowywania  
i koagulacji). 

Lasery te różnią się między sobą przede wszystkim długością emitowanej fali (barwą 
światła). Fale o różnej długości są pochłaniane przez różne tkanki, chromofory, 
tj. oksyhemoglobinę i melaninę. Wyróżnia się mechanizmy oddziaływania: fotochemiczne, 
termiczne, fotoablacyjne i elektromechaniczne. 
W jaki sposób działa na tkankę ludzką 

Zależy od parametrów promieniowania laserowego, czasu ekspozycji i właściwości 
tkanki biologicznej np. pigmentacji skóry osoby poddawanej naświetlaniu. Pochłonięta przez 
tkankę energia zostaje przekształcona w ciepło podnoszące temperaturę tkanki. W ok. 45°C 
obserwuje się trwałe zmiany struktury błony komórkowej. w przedziale 45°C-60°C 
rozerwane zostają błony komórkowe. Przy temperaturze powyżej 60°C następuje nekroza 
(martwica) tkanek w wyniku ich koagulacji. Powoduje to zamykanie naczyń krwionośnych 
oraz naczyń limfatycznych. Przy 100°C obserwuje się ostrą nekrozę i pełne rozbicie struktur 
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tkanki. Przy 150°C tkanka szybko odparowuje. Ten typ oddziaływania wykorzystuje się  
w chirurgii. 

Głębokość wnikania jest uzależniona od długości fali promieniowania laserowego. 
Wskazania do stosowania laserów wysokoenergetycznych: 
− zmiany naczyniowe, 
− rozszerzenia drobnych naczyń na twarzy i kończynach dolnych, 
− nieprawidłowości żylne, 
− zmiany barwnikowe: plamy soczewitowate, znamiona, piegi, przebarwienia pozapalne 

i posłoneczne, 
− zmiany barwnikowe głębiej położone (znamię Otta), 
− rak podstawnokomórkowy i kolczystokomórkowy, 
− guzkowych odmian naczyniaków płaskich, 
− blizny potrądzikowe, bliznowce, 
− mikroprzeszczepy włosów, 
− przerost gruczołów łojowych, 
− usuwanie tatuaży, 
− usuwanie zbędnego owłosienia, 
− usuwanie brodawek zwykłych, 
− usuwanie kłykcin kończystych, 
− usuwanie zmarszczek (wygładzanie skóry). 
Przeciwwskazania: 
− choroba nowotworowa, 
− ostre infekcje bakteryjne, 
− wszczepiony rozrusznik, 
− przyjmowanie leków światłoczułych. 

Urządzenia laserowe muszą spełniać standardy i mieć zezwolenia dopuszczające do 
użytku. 
Przepisy BHP: 
− osobne pomieszczenie, bez luster, glazury, 
− na drzwiach umieszczony napis „laser – niebezpieczeństwo”, 
− po użyciu zamknięcie aparatu kluczykiem, 
− zmycie pola zabiegowego, 
− bezwzględna ochrona oczu pacjenta i osoby wykonującej zabieg. 
Należy pamiętać, iż zabiegi laserowe wykonuje lekarz. 
 
4.7.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak rozumiesz słowo laser? 
2. Jakie znasz rodzaje laserów? 
3. Jakie znasz lasery biostymulacyjne i chirurgiczne? 
 
4.7.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie1 

Dokończ poniższe zdania: 
Laser zbudowany jest z ………………………………………………………………………… 
Ze względu na ośrodek czynny lasery dzielimy na: …………………………………………… 
..………………………………………………………………………………………………… 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisami laserów stosowanych w kosmetyce (materiał nauczania pkt. 
4.7.1.), 

2) podkreślić w tekście fragmenty dotyczące budowy i cech lasera, 
3) wybrać właściwe treści i uzupełnić zdania, 
4) porównać Swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta ćwiczenia, 
– materiał nauczania pkt. 4.7.1. 
 
Ćwiczenie 2 

Uzupełnij tabelkę: 
Lasery niskoenergetyczne Lasery wysokoenergetyczne 

 
 
 

 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisami laserów nisko- i wysokoenergetycznych (materiał nauczania pkt. 
4.7.1.), 

2) wybrać z materiału nauczania odpowiednie treści i wpisać w tabelę, 
3) porównać Swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– tabela do uzupełnienia, 
– materiał nauczania pkt. 4.7.1. 
 
4.7.4. Pytania sprawdzające 
 
Czy potrafisz:              Tak  Nie 
1) omówić działanie biologiczne lasera? 
2) scharakteryzować światło laserowe? 
3) rozróżnić lasery biostymulacyjne od laserów  

wysokoenergetycznych? 
4) omówić wskazania i przeciwwskazania do światła laserowego? 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
  
Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
  Test zawiera 20 zadań dotyczących wykorzystywania światła w kosmetyce. Zadania: 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 – 13 oraz 16 to zadania wielokrotnego wyboru i tylko jedna odpowiedź 
jest prawidłowa; zadania: 6, 8, 15, 19 i 20 to zadania wymagające uzupełnienia a 10, 14, 
17 i 18 to zadania z luką, w których należy udzielić krótkiej odpowiedzi. 

4. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi: 
− w zadaniach wielokrotnego wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź znakiem X  

(w przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową), 

− w zadaniach z krótką odpowiedzią wpisz odpowiedź w wyznaczone pole, 
− w zadaniach do uzupełnienia wpisz brakujące wyrazy, 

5. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
6. Jeśli któreś pytanie sprawia Ci trudności, przejdź do następnego, odkładając jego 

rozwiązanie na później, po rozwiązaniu całego testu. Trudności mogą przysporzyć Ci 
pytania: 15 – 20, gdyż są na poziomie trudniejszym niż pozostałe. 

7. Na rozwiązanie testu masz 90 min. 
 
 

Powodzenia 
 
 
 
 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Promienie podczerwone w widmie fali magnetycznej mają długość 

a) 315 – 770nm, 
b) 600 – 1500nm, 
c) 770 – 4000nm, 
d) 770 – 15000nm 
 

2. Rumień cieplny charakteryzuje się:  
a) zaczerwienieniem, ustępuje po 15’ od naświetlania, 
b) plamiastym zaczerwienieniem wychodzącym poza pole naświetlania, 
c) zwiększoną temperaturą, 
d) zaczerwienienie skóry jest nierównomierne, występuje w czasie naświetlania, 

ustępuje w niedługim czasie po naświetlaniu. 
 

3. Lampę Sollux z filtrem czerwonym stosujemy 
a) przed nałożeniem maseczek odżywczych, 
b) po zabiegu galwanizacji, 
c) przed masażem, 
d) przed nałożeniem maski odżywczej i po zabiegu galwanizacji. 
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4. Odległość lampy Sollux od powierzchni naświetlanej w naświetlaniach miejscowych 
wynosi 
a) 30-50 cm, 
b) 40-60 cm, 
c) 60-80 cm, 
d) 80-10 cm. 

 
5. W ewolucji rumienia fotochemicznego wyróżnia się 

a) 2 okresy, 
b) 3 okresy, 
c) 4 okresy, 
d) 6 okresów. 

 
6. Dawka progowa promieniowania UV-biodoza określana jest skrótem……….  
 
7. Światło spolaryzowane emituje lampa 

a) Sollux, 
b) Bioptron, 
c) Emita, 
d) Świetlówka. 

 
8. Słowo „laser” oznacza …………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
9. Lampę Bioptron możemy zastosować 

a) przed zabiegiem depilacji, 
b) po zabiegu depilacji woskiem, 
c) po koagulacji, 
d) przed i po depilacji woskiem. 

 
10. Rumień cieplny cechuje 

−  
−  
−  

 
11. Lasery wysokoenergetyczne stosujemy do 

a) koagulacji, cięcia, 
b) biostymulacji, 
c) usprawnienia dysocjacji hemoglobiny, 
d) syntezy ATP. 

 
12. Do laserów niskoenergetycznych należą lasery 

a) Półprzewodnikowy, 
b) barwnikowy, 
c) neodymow-yangowy, 
d) rubinowy, miedziowy. 

 
13. Lasery biostymulacyjne wykorzystywane są 

a) w rehabilitacji, 
b) w chirurgii, 
c) w dermatologii, 
d) w laryngologii. 
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14. Do metod wykonywania zabiegu laserowego zalicza się: 
−  
−  

 
15. Działanie bakteriostatyczne UV ma zakres ……………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
16. Światło spolaryzowane wpływa na 

a) ochronę komórkową, procesy odpornościowe, syntezę kolagenu, 
b) zmniejsza syntezę kolagenu, 
c) zmniejsza produkcję ATP, 
d) zmniejszenie krzepliwości krwi. 

 
17. Światło spolaryzowane cechuje: 

−  
−  
−  

 
18. Działanie biologiczne promieni podczerwonych polega na: 

−  
−  
−  
−  
−  
−  

 
19. W solariach wykorzystuje się zakres UV………………………………………………….. 
 
20. W solariach nie wolno opalać się osobom o ………….. 

…………………………………...…………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………… 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 
 
Wykorzystywanie światła w kosmetyce 
 
Zakreśl prawidłową odpowiedź, dokończ zdanie lub wpisz brakujące części zdania 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
 
6 

 
 
 

 

7 a b c d  
 
8 

 
 
 

 

9 a b c d  
 

10 
 
 
 
 

 

11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
 
 

14 

- 
- 
- 
- 
  

 

15   
16 a b c d  
 

17 
 

- 
- 
- 
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18 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 

 
19 

 
 
 
 

 

 
20 

 
 
 
 

 

Razem:   
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