
Fa poc us presentàvem una de les darreres i més 
sonades incorporacions tecnològiques a Nexus, 
el làser PicoSure®, el referent mundial en tecno-
logia de picosegons que resulta insuperable, ara 
per ara, per a l’eliminació de lesions pigmentades 
i tatuatges de tots els colors i en tots els fototipus 
de pell. Doncs bé, això no ho és tot. L’extraordinà-
ria versatilitat d’aquest làser ha permès desenvo-

lupar, mitjançant una sistema òptic que fracciona 
i magnifica fins a 20 vegades l’emissió, tracta-
ments de rejoveniment cutani (ja sigui facial, 
de coll, d’escot o mans) de la mateixa magnitud 
que els làsers fraccionals, sense patir cap tipus 
de desconfort ni convalescència. Els efectes se-
cundaris que en aquests darrers sistemes dura-
ven dies o setmanes, amb PicoSure® duren d’1 a 
2 hores i permeten, per tant, fer tractaments d’in-
tensitat notable i d’una excel·lent eficàcia, sense 
cap molèstia i amb reincorporació immediata a 
les tasques quotidianes. Les diferents parame-
tritzacions del tractament permeten realitzar des 
d’una revitalització cutània de major o menor grau 
fins a un tractament de cicatrius d’acne, sense 
dolor ni temps d’inactivitat posterior, o esborrar 
estries fins i tot en pacients de fototipus IV i V, en 
els quals, fins a la data, no es podia aplicar cap 
tecnologia lumínica mínimament eficaç per com-
batre aquest problema.
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PicoSure® deu la seva eficàcia inigua-
lable al fet que emet polsos ultracurts 
en trilionèsimes de segon, la qual cosa 
permet que actuï principalment mitjan-
çant un efecte fotomecànic en lloc del 
fototèrmic que utilitzen els làsers tradici-
onals i, en els tractaments que ens ocu-
pen, focalitzant la seva acció únicament 
i exclusivament en el nivell dèrmic pre-
servant totalment la integritat de la capa 
epidèrmica superficial. Aquest fet com-
porta, com hem dit, una absència total de 
convalescència i d’efectes secundaris, un 
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respecte total sobre la pell tractada i circumdant, la ne-
cessitat d’utilitzar menys quantitats d’energia (i, per tant, 
més comoditat per al pacient), la possibilitat de tractar tots 
els fototipus de pell i poder obtenir també, gràcies a la seva 
extraordinària selectivitat, uns resultats excel·lents amb un 
menor nombre de sessions.

En definitiva, amb PicoSure® s’inicia una nova era en l’àm-
bit dels tractaments làser caracteritzada per una màxima 
eficàcia i uns mínims inconvenients per al pacient. Amb 
només quatre equips de moment a l’Estat Espanyol (i un 
d’aquests a Nexus), aquesta meravella tecnològica és ja 
per mèrits propis el “gold standard” dels làsers medicoes-
tètics en l’actualitat, i de ben segur que en el futur proper.


