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Dwumiesi´cznik dla lekarzy specjalizujàcych si´ w dermatologii i medycynie estetycznej
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NowoÊci rynkowe





Zapraszam do lektury pierwszego w tym roku wydania Derma

Newsa, w którym znajdà Paƒstwo informacje przydatne 

w naszej codziennej praktyce lekarskiej.

Metoda mi´kkiego liftingu staje si´ jednym z najcz´Êciej

wykonywanych zabiegów w naszych gabinetach. ZnajomoÊç 

kilku podstawowych zasad, które przedstawia w swoim artykule 

dr Joanna Buchowicz, zapewni poczucie bezpieczeƒstwa 

naszym pacjentom oraz lekarzowi wykonujàcemu zabieg.

Temat redukcji tkanki t∏uszczowej cieszy si´ nies∏abnàcym

zainteresowaniem, zarówno ze strony naszych pacjentów, 

jak i lekarzy, którzy wcià˝ poszukujà nowych i skutecznych 

metod. Zach´cam do przeczytania artyku∏u o wp∏ywie czynnika

ch∏odzàcego na komórki t∏uszczowe w artykule o kriolipolizie.

Dermatologia estetyczna jest niezwykle pr´˝nà dziedzinà

medycyny, stale pojawiajà si´ nowe urzàdzenia i preparaty. 

W rubryce „NowoÊci rynkowe” postaramy si´ nadà˝yç za stale

rozwijajàcym si´ rynkiem i przedstawiaç Paƒstwu nowe produkty,

które mogà okazaç si´ przydatne w naszej codziennej pracy.

Nowy Rok przyniós∏ lekarzom prowadzàcym prywatne praktyki

lekarskie zmiany w prawie podatkowym, o których dla naszego

Derma Newsa napisali Radcy Prawni jednej z najwi´kszych

kancelarii prawnych PricewaterhouseCoopers.

W doniesieniach z kraju i ze Êwiata, relacja z Kongresu 

w Pary˝u, w którym uczestniczy∏o wielu naszych lekarzy. 

W sta∏ej rubryce „Rynek Medycyny Estetycznej” o zmianach 

w L.E.A Futur rozmawiamy z Joannà Szendzielorz 

– w∏aÊcicielkà firmy.

Zapraszam do lektury

WYDAWCA:

ul. W∏odarzewska 69 A
02-384 Warszawa 
tel. (0 22) 853 39 70
tel. 0 605 332 776 
fax: (0 22) 847 69 33

e-mail: 
stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl
www.dermatologia-estetyczna.pl

Kole˝anki i Koledzy!
Nr33/2011 - luty/marzec

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych 

Derma News

Magazyn dla klientów gabinetów 
dermatologii i medycyny estetycznej, 

chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa
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Dlaczego warto zamówiç Ekspert ANTI AGING?
Dwumiesi´czny magazyn przeznaczony jest dla klientów Twojego gabinetu. Autorami tekstów 

sà wy∏àcznie eksperci: lekarze i specjaliÊci z zakresu kosmetyki i kosmetologii. Ekspert ANTI AGING

jest atrakcyjnym i bardziej wiarygodnym ni˝ ulotki reklamowe êród∏em informacji dla pacjentów 

Twojego gabinetu. Ekspert ANTI AGING pe∏ni rol´ przewodnika po najnowszych zabiegach 

i produktach godnych polecenia. To tak˝e doskona∏y prezent dla sta∏ych klientów.

Jak zamówiç magazyn?
Wype∏nij poni˝szy formularz i wyÊlij na adres: Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych 

z dopiskiem „Redakcja”, ul. W∏odarzewska 69A, 02-384 Warszawa lub wejdê na stron´ internetowà 

www.dermatologia-estetyczna.pl i wyÊlij zamówienie na prenumerat´ e-mailem.

Po wys∏aniu zamówienia otrzymasz od nas faktur´ na op∏acenie kosztów prenumeraty.

Informacja: tel. 0-22 853-39-70, fax. 0-22 (prefix) 847-69-33, 695 803 801, 607 338 827, 605 332 776

Prenumerata

KARTA ZAMÓWIENIA PISMA DLA PACJENTA GABINETU

Koszt 1 egzemplarza: 2,20 z∏ + koszt wysy∏ki doliczany do ka˝dego egzemplarza (koszt wysy∏ki zale˝ny

od wagi przesy∏ki dzielony przez liczb´ zamówionych egzemplarzy, wg cennika firmy wysy∏kowej)

DANE ZAMAWIAJÑCEGO:

Imi´ i nazwisko: 

Adres:  

Telefon:  

e-mail:  

ZAMAWIANE NUMERY:

Ekspert ANTI AGING nr 27 styczeƒ/luty     � szt.

Ekspert ANTI AGING nr 28 marzec/kwiecieƒ     � szt.

Ekspert ANTI AGING nr 29 maj/czerwiec     � szt.

Ekspert ANTI AGING nr 30 wrzesieƒ/paêdziernik     � szt.

Ekspert ANTI AGING nr 31 listopad/grudzieƒ      � szt.

Dane do faktury:

Adres dostawy:

Wpe∏nij, wytnij, wyÊlij na adres: SLDE, ul. W∏odarzewska 69 A, 02-384 Warszawa

Z∏ó˝ zamówienie na prenumerat´
Magazynu Ekspert ANTI AGING
w roku 2011!
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Mi´kki Lifting wykonywany jest
za pomocà dwóch wk∏uç: wy-
konania otworu wst´pnego, a na-
st´pnie wprowadzenia mi´kkiej,
t´po zakoƒczonej kaniuli. Lekarz
wprowadza przy jej u˝yciu pre-
parat wype∏niajàcy (niewidoczny
i niewyczuwalny), uzupe∏niajàc
ubytki tkankowe, powsta∏e na sku-
tek np. procesów starzenia. Za-
bieg nie wymaga dodatkowych
korekcji ani znieczulenia. Poza
delikatnie zaznaczonymi miej-
scami wk∏ucia nie ma ˝adnych
zasinieƒ. Wch∏aniajàcy si´ wy-
pe∏niacz zapewnia równie˝ dos-
kona∏e nawil˝enie okolicznych
tkanek dajàc efekt wypocz´tej,
napi´tej i zdrowej skóry. 

Mi´kka kaniula zapewnia
mo˝liwoÊç u˝ycia najbardziej
wysublimowanych technik kore-
kcji twarzy. Wszystko to przy je-

dnoczesnym zminimalizowaniu,
praktycznie do zera, mo˝liwoÊci
wystàpienia siniaków w trakcie
zabiegu. Dzieje si´ tak za sprawà
budowy samej ig∏y, która jest
t´po zakoƒczona, podobnie jak
tradycyjna kaniula. Wprowadze-
nie na rynek mi´kkiej ig∏y otwo-
rzy∏o przed lekarzami na ca∏ym
Êwiecie mo˝liwoÊç modelowania
ust bez znieczulenia, bardzo
precyzyjnej i naturalnej korekcji
doliny ∏ez i okolicy oka, oraz
rewitalizacji skóry ràk i zmarsz-
czek na szyi. Ta nowa technika
zabiegowa cieszy si´ wielkim
powodzeniem na Êwiecie i jest
dedykowana wszystkim tym pa-
cjentom, którzy poszukujà bar-
dzo naturalnych korekcji, przy
jednoczesnym wykluczeniu mo˝li-
woÊci dzia∏aƒ niepo˝àdanych,
jak siniaki, obrz´k po zabiegu
czy zaczerwienienie skóry. 

O „mi´kkim liftingu” napi-
sano ju˝ wiele, a lekarze si´gajà
po t´ metod´ coraz cz´Êciej wi-
dzàc jej korzyÊci i przewag´ nad
technikami tradycyjnymi. Metoda
Soft Filling wymaga jednak zwróce-
nia szczególnej uwagi na kilka wa˝-
nych aspektów, dzi´ki którym b´-
dzie bezpieczna i przyniesie wie-
le satysfakcji zarówno pacjen-
towi, jak i lekarzowi wykonu-
jàcemu zabieg:

HOLISTYCZNE 
I INDYWIDUALNE PODEJÂCIE
DO KAèDEGO PACJENTA
Modelowanie twarzy za pomocà
mi´kkiej kaniuli wymaga od le-
karza podejÊcia bardziej holis-
tycznego ni˝ podczas zabiegu
ig∏ami. Metoda wymaga bardzo
wnikliwej analizy twarzy – jej
symetrii, mimiki, uk∏adu i si∏y 
mi´Êni, oraz oceny wp∏ywu

Technika Soft Filling przebojem zdobywa rynek medycyny estetycznej na ca∏ym
Êwiecie. Pojawi∏a si´ wraz z zaprezentowaniem we wrzeÊniu 2009 roku przez 
dr Sandrine Sebban nowego rodzaju mi´kkiej ig∏y, która jest swego rodzaju
po∏àczeniem zalet ig∏y tradycyjnej i kaniuli. Metoda znacznie u∏atwi∏a wyko-
nywanie zabiegów z zastosowaniem wype∏niaczy, a jednoczeÊnie da∏a lekarzom
nowe narz´dzie w modelowaniu twarzy. Jednak jak ka˝da nowa metoda wymaga
od nas lekarzy ustawicznego doskonalenia swoich umiej´tnoÊci.

AUTOR: lek. med. Joanna Buchowicz

Mi´kki Lifting
– bezpieczeƒstwo i satysfakcja
pacjenta – podstawowe zasadyD
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podania preparatu w danym miejscu na efekt
koƒcowy. Dla przyk∏adu – wykonanie korekcji
okolicy koÊci jarzmowej i policzków mo˝e spo-
wodowaç na tyle satysfakcjonujàce uniesienie
tkanek i uzyskanie zadowalajàcego efektu lif-
tingujàcego, ˝e korekcja fa∏du nosowo-wargowego
mo˝e okazaç si´ zbyteczna. Zawsze oceniajmy twarz
jako ca∏oÊç – korekcja pojedynczych obszarów nigdy
nie przyniesie tak naturalnego i kompleksowego
efektu.

ASEPTYKA PRACY
Kaniula wymaga sprawnego przeprowadzenia
zabiegu. D∏ugoÊç kaniuli stwarza pewnà trudnoÊç
poczàtkujàcym lekarzom. Nale˝y tu zwróciç
szczególnà uwag´ na aseptyk´ pracy: zawsze
pracujmy w ja∏owych r´kawiczkach, pod ˝adnym
pozorem nie nale˝y dotykaç kaniuli, nale˝y równie˝
zwróciç uwag´ aby kaniula nie dotyka∏a w∏osów
pacjenta.

G¸¢BOKOÂå PODANIA
W przypadku mi´kkiego liftingu wype∏niacz po-
dajemy g∏´biej ni˝ podczas pracy ig∏à – hypodermis
1-2 cm.

SZKOLENIA
Ciàg∏e doskonalenie techniki wa˝ne jest w przy-
padku ka˝dej metody. Mi´kki lifting wymaga od nas
jednak bardziej ca∏oÊciowego spojrzenia na twarz
pacjenta ni˝ w przypadku tradycyjnych metod. 

ZNAJOMOÂå ANATOMII TWARZY 
Budowa kaniuli zapewnia niespotykane dotychczas
bezpieczeƒstwo pracy. Dzi´ki swej budowie i nie-
zwyk∏ej elastycznoÊci pozwala na omini´cie
wa˝nych nerwów i naczyƒ i nie uszkadza ich.
Niemniej jednak nie zwalnia nas to od znajomoÊci
anatomii twarzy. Podanie wype∏niacza do naczynia
niesie ze sobà szereg zagro˝eƒ dlatego zwracajmy
szczególna uwag´ na „aspirowanie” równie˝ pod-
czas pracy z kaniulà.

Wprowadzenie tych kilku podstawowych zasad
pozwoli na unikni´cie b∏´dów, zapewni bez-
pieczeƒstwo pacjenta oraz satysfakcj´ z efektów
naszej pracy. �
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W chwili obecnej urzàdzenie do
terapii kriolipolizà produkowane
przez firm´ Zeltiq uzyska∏o zezwo-
lenie FDA do wykorzystywania w ce-
lu sch∏odzenia skóry, jak równie˝ 
w przypadku wielu innych wskazaƒ,
ale nie do stosowania w terapii li-
polizà. Istniejà wszak˝e istotne do-
niesienia z okresu sprzed udost´-
pnienia urzàdzenia do ogólnego
stosowania poÊwiadczajàce mo˝li-
woÊç nieinwazyjnego zmniejszenia
gruboÊci tkanki t∏uszczowej. Poczàt-
kowe badania prowadzone zarówno
u zwierzàt, jak i ludzi wykaza∏y zna-
czàcy stopieƒ redukcji gruboÊci
powierzchownej warstwy tkanki t∏usz-
czowej, w zakresie od 20% do 80%
po przeprowadzeniu pojedynczego
zabiegu kriolipolizy. Zmniejszenie
gruboÊci tkanki t∏uszczowej nast´-
puje stopniowo, przez okres pierw-
szych 3 miesi´cy po zapoczàtko-
waniu terapii i jest najbardziej
widoczne u pacjentów z niewielkim
nagromadzeniem tkanki t∏uszczo-
wej. Zaczerwienienie skóry, siniaki
oraz przejÊciowe dr´twienie skóry,
w miejscu przeprowadzenia zabie-
gu, to cz´sto obserwowane skutki
uboczne po przeprowadzeniu zabie-
gu tym urzàdzeniem, jakkolwiek
wspomniane efekty zwykle ust´pujà
po okresie ok. 1 tygodnia. Do chwili
obecnej nie opisano przypadków
zbliznowacenia, owrzodzenia lub
zmian w st´˝eniu lipidów krwi lub
profilu enzymatycznym wàtroby.
Zabieg kriolipolizy jest nowà niein-
wazyjnà opcjà terapeutycznà, która

mo˝e byç skutecznie stosowana 
w terapii nadmiernych nagroma-
dzeƒ tkanki t∏uszczowej. Usuwanie
tkanki t∏uszczowej jest obecnie 
na ca∏ym Êwiecie ga∏´zià przemys∏u
kosmetycznego wartà miliardy do-
larów, zaÊ liposukcja pozostaje naj-
cz´Êciej przeprowadzanà chirurgi-
cznà procedurà kosmetycznà w Sta-
nach Zjednoczonych. Jakkolwiek li-
posukcja stanowi skutecznà opcj´
terapeutycznà usuwajàcà nagroma-
dzenia tkanki t∏uszczowej i mo˝e
byç bezpiecznie wykonywana w wa-
runkach ambulatoryjnych, pozostaje
wszak˝e procedurà inwazyjnà. W ciàgu
ostatnich lat pojawi∏ si´ zdecydo-
wany trend rozwoju skutecznych
nieinwazyjnych procedur. Niestety,
obecnie dost´pne nieinwazyjne te-
rapie redukujàce iloÊç tkanki t∏usz-
czowej, np. Ender-mologie (LPG SYS-
TEMS, VALENCE, FRANCE), terapie 
z zastosowaniem urzàdzeƒ wyko-
rzystujàcych fale radiowe oraz tera-
pie laserowe umo˝liwiajà uzyskanie
tylko umiarkowanych korzyÊci kli-
nicznych w kontekÊcie wyglàdu
tkanki t∏uszczowej i obecnoÊci cellu-
litu. Istnieje zatem olbrzymie zapo-
trzebowanie na skutecznà, selektyw-
nà i nieinwazyjnà metod´ terapeu-
tycznà usuwania nadmiernych
nagromadzeƒ tkanki t∏uszczowej. 

Kriolipoliza wykorzystuje obser-
wacje klinicystów stwierdzajàce, 
i˝ ekspozycja na zimno we w∏aÊ-
ciwych warunkach mo˝e skutko-
waç wywo∏aniem zlokalizowanego
zapalenia tkanki podskórnej; wspo-

mniane zapalenie tkanki podskór-
nej prowadzi do redukcji gruboÊci,
a nawet usuni´cia tkanki t∏usz-
czowej. Wywo∏ane zimnem zapa-
lenie tkanki podskórnej zosta∏o 
po raz pierwszy opisane u niemo-
wlàt, gdzie cz´sto nazywane jest
grudkowym zapaleniem tkanki
podskórnej (popsicle panniculitis).
Jednak˝e obserwowano równie˝
tego typu przypadki u doros∏ych
pacjentów; na przyk∏ad zapalenie
tkanki podskórnej wyst´pujàce 
po d∏ugotrwa∏ej jeêdzie na koniu 
w zimnych warunkach atmosfe-
rycznych znane jest jako koƒskie
zapalenie tkanki podskórnej. Egzo-
genna aplikacja czynnika ch∏odzà-
cego, szczególnie w przypadkach
agresywnych zabiegów kriochirur-
gicznych, wywo∏uje uszkodzenia
naskórka, jak równie˝ znajdujàcej
si´ poni˝ej tkanki t∏uszczowej. 

Kriolipoliza wykorzystuje kontro-
lowane ch∏odzenie tkanki t∏usz-
czowej, znane równie˝ jako eks-
trakcja energii, powodujàce zlo-
kalizowane zapalenie tkanki pod-
skórnej i redukcj´ iloÊci tkanki
t∏uszczowej. Poprzez kontrolowa-
nie i modulowanie ekspozycji 
na zimno mo˝liwe jest selektywne
uszkodzenie komórek t∏uszczo-
wych, przy jednoczesnym unik-
ni´ciu uszkodzenia le˝àcej powy˝ej
warstwy naskórka i skóry w∏aÊ-
ciwej. Prowadzi to do skutecznej,
zlokalizowanej i nieinwazyjnej te-
rapii nadmiernych nagromadzeƒ
tkanki t∏uszczowej. 

Kontrolowana ekspozycja na zimno od dawna uwa˝ana by∏a za czynnik sprawczy
zapalenia tkanki podskórnej w przypadkach takich jak grudkowe zapalenie tkanki
podskórnej. Kriolipoliza to nowa technologia, wykorzystujàca ekspozycj´ na zimno lub
te˝ pobranie energii, co skutkuje zlokalizowanym zapaleniem tkanki podskórnej 
i modulacjà struktury tkanki t∏uszczowej. 

AUTOR: Andrew A.Nelson, MD, Daniel Wassweman, MD, and Mathew M. Avram, MD, JD

Kriolipoliza w redukcji nadmiernych
nagromadzeƒ tkanki t∏uszczowej
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PROPONOWANE MECHANIZMY
PATOGENEZY 
Dok∏adny mechanizm patogene-
tyczny, dzi´ki któremu czynniki
ch∏odzàce prowadzà do usuni´cia
tkanki t∏uszczowej pozostaje nie-
znany. Opisy przypadków niemo-
wlàt cierpiàcych na grudkowe
zapalenie tkanki podskórnej oraz
doros∏ych, u których wyst´powa∏o
koƒskie zapalenie tkanki podskór-
nej wykazujà obecnoÊç oko∏ona-
czyniowego nacieku zapalnego
zawierajàcego histiocyty i limfocyty
pojawiajàcego si´ po oko∏o 24
godzinach po inicjacji ekspozycji
na czynnik ch∏odzàcy. Naciek za-
palny prowadzi do pojawienia si´
p∏acikowego zapalenia tkanki pod-
skórnej. Komórki zapalne wywo∏ujà
rozerwanie komórek t∏uszczowych,
agregacj´ lipidów i uformowanie
ma∏ych przestrzeni torbielowych.
Wspomniane zapalenie tkanki pod-
skórnej ust´puje powoli przez
okres wielu tygodni, prowadzàc 
do modulacji struktury tkanki t∏usz-
czowej, bez jednoczesnej obecnoÊci
uszkodzenia tkanki lub powstania
zmian bliznowaciejàcych. 

Podobny mechanizm dzia∏ania
zaproponowano dla kriolipolizy. 
W przypadku modeli zwierz´cych,
ekspozycja na zimno prowadzi 
do rozwoju stanu zapalnego, usz-
kodzenia komórek t∏uszczowych
oraz ostatecznie fagocytozy komórek
t∏uszczowych. BezpoÊrednio po te-
rapii nie obserwuje si´ uszkodze-
nia tkanki t∏uszczowej, zaÊ struk-
tura komórek t∏uszczowych jest
zachowana. Poczàtkowe uszko-
dzenie adypocytów zauwa˝alne
jest w badaniach histologicznych
dopiero w drugiej dobie i zwi´ksza
si´ stopniowo przez okres mie-
siàca. Uwa˝a si´, i˝ apoptoza ady-
pocytów stymuluje poczàtkowà
faz´ nacieku zapalnego, jakkolwiek
dok∏adny mechanizm nie zosta∏ 
w pe∏ni opisany; adypocyty uzyskane
od Êwiƒ, hodowane w kulturach
tkankowych podlegajà apoptozie, 
a nast´pnie umierajà po ekspozycji
na niskie temperatury. Próbki 
z biopsji pobranych od Êwiƒ w dru-
giej dobie po zabiegu wykazujà 

w tkance podskórnej obecnoÊç zlo-
kalizowanego procesu zapalnego 
o charakterze mieszanym, z obec-
noÊcià nacieku zawierajàcego
neutrofile i komórki jednojàdrzaste,
zaÊ struktura adypocytów pozosta-
je niezmieniona. W okresie nast´p-
nego tygodnia, naciek staje si´
coraz intensywniejszy i rozwija si´
powa˝nie nasilone p∏acikowe za-
palenie tkanki podskórnej. Proces
zapalny wydaje si´ nasilaç do oko-
∏o 14 dnia po przeprowadzeniu
zabiegu, kiedy adypocyty zostajà
otoczone przez histiocyty, komórki
oboj´tnoch∏onne, limfocyty oraz
inne komórki jednojàdrzaste. Od
14 do 30 dnia naciek zapalny za-
wiera coraz wi´cej komórek jedno-
jàdrzastych, co odzwierciedla nasi-
lenie procesu fagocytozy. Makro-
fagi zaczynajà otaczaç i trawiç
podlegajàce apoptozie komórki
t∏uszczowe, w ten sposób u∏at-
wiajàc ich eliminacj´ z organizmu.
W miar´ post´pu tego procesu,
przeci´tny rozmiar adypocytu pod-
lega zmniejszeniu, obserwuje si´
wi´kszà zmiennoÊç Êrednicy ady-
pocytu oraz poszerzenie przegród
w∏óknistych w warstwie tkanki
t∏uszczowej. Eliminacja adypocy-
tów z organizmu zachodzi powoli
przez okres kolejnych 90 dni.
Dok∏adny mechanizm i Êcie˝ka eli-
minacji, dzi´ki której sfagocytowa-
ne adypocyty podlegajà eliminacji 
z organizmu nie jest w tej chwili 
w pe∏ni znany. Ostatecznie p∏aciki
komórek t∏uszczowych zmniejszajà
si´, zaÊ przegrody w∏ókniste stano-
wià wi´kszà cz´Êç obj´toÊci tkanki
podskórnej. Klinicznie odpowiada
to zmniejszeniu gruboÊci podskór-
nej tkanki t∏uszczowej.

Wspomniane przeprowadzone
poczàtkowo na zwierz´tach bada-
nia pomog∏y w zrozumieniu praw-
dopodobnego mechanizmu krioli-
polizy. Jednak˝e nale˝y podkreÊliç,
i˝ dok∏adny mechanizm nie zosta∏
jeszcze przedstawiony. Nie jest wia-
domo, dlaczego adypocyty sà bar-
dziej podatne na niskie tempera-
tury ni˝ inne linie komórkowe. Nie
ustalono równie˝, dlaczego apopto-
za adypocytów wyst´puje i w jak

i sposób prowadzi do rozwoju ob-
serwowanego nacieku zapalnego.
Równie˝ po sfagocytowaniu i uru-
chomieniu adypocytów pe∏ny me-
chanizm ich eliminacji nie zosta∏
dobrze opisany. Uwa˝a si´, i˝ ady-
pocyty sà mobilizowane dzi´ki
uk∏adowi limfatycznemu, ale nale˝y
jeszcze okreÊliç, w jaki sposób
podlegajà póêniej eliminacji lub
redystrybucji w organizmie w odpo-
wiedzi na kriolipoliz´. Poniewa˝
rozwój technologii wcià˝ trwa, ko-
nieczne b´dzie przeprowadzenie
dalszych badaƒ w celu lepszej
oceny zachodzàcych procesów […]

PROFIL BEZPIECZE¡STWA
Podobnie jak w przypadku ka˝dej
nowej technologii, wa˝nym jest
ustalenie, czy urzàdzenie prowadzi
do wystàpienia jakichkolwiek
powa˝nych dzia∏aƒ niepo˝àda-
nych. We wczeÊniej przeprowadzo-
nych badaniach klinicznych stwier-
dzono dobrà tolerancj´ urzàdzenia
przez pacjentów. U pacjentów
typowo pojawia∏o si´ zaczerwie-
nienie leczonego obszaru skóry,
utrzymujàce si´ nawet przez okres
kilku godzin po zabiegu kriolipolizy.
Poniewa˝ urzàdzenie wykorzystuje
aplikator pró˝niowy do zwi´kszenia
skutecznoÊci klinicznej, u pacjentów
mogà równie˝ pojawiç si´ na leczo-
nym obszarze wybroczyny, utrzymu-
jàce si´ przez okres ok. 1 tygodnia.
Skóra poddana terapii zostaje sch∏o-
dzona i twardnieje po zabiegu krio-
lipolizy. We wszystkich badaniach
klinicznych przeprowadzonych do tej
pory nie stwierdzono owrzodzeƒ lub
zbliznowaceƒ.

W badaniach kriolipolizy prowa-
dzonych u ludzi stwierdzano okre-
sowe ograniczenie wra˝liwoÊci skóry
lub zdr´twienie w obszarze podda-
nym terapii. Dla lepszego schara-
kteryzowania wspomnianego zjawiska,
Coleman i wspó∏pracownicy wyko-
nali kriolipoliz´ u 10 osób z nagro-
madzeniami tkanki t∏uszczowej
nad biodrami. Po przeprowadzeniu
zabiegu kriolipolizy stwierdzono
20,4% redukcj´ gruboÊci tkanki
t∏uszczowej potwierdzonà ocenà
ultrasonograficznà. Wobec powy˝-
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szego, stwierdzano u pacjentów prze-
prowadzenie skutecznego zabiegu
kriolipolizy. Wspomniani pacjenci
poddawani byli ocenie neurolo-
gicznej przez certyfikowanego neu-
rologa przez ca∏y okres trwania 
badania klinicznego; sprawdzano
wra˝liwoÊç na lekki dotyk z zasto-
sowaniem mi´kkich materia∏ów,
odró˝nienie dwóch punktów na
skórze, wra˝liwoÊç na temperatury
(wra˝liwoÊç na zimnà temperatur´)
oraz wra˝liwoÊç na bodêce bólowe
(oceniane przez uk∏ucie ig∏à). Ocena
neurologiczna przeprowadzona by∏a
przed zabiegiem oraz co tydzieƒ 
po wykonanym zabiegu. U jednej
osoby przeprowadzono biopsj́  skóry
w celu analizy histologicznej za-
koƒczeƒ nerwowych. Pacjenci opi-
sywali zdr´twienie w przypadku 2
4 z 25 leczonych obszarów (96%
leczonych obszarów), jakkolwiek 
w wí kszoÊci przypadków zaburzenia
czucia ust´powa∏y w ciàgu pierw-
szego tygodnia po zabiegu. Przej-
Êciowe ograniczenie wra˝liwoÊci
opisywa∏o 6 spoÊród 9 pacjentów
(67%), najcz´Êciej objawia∏o si´ to
ograniczeniem wra˝liwoÊci na ból.
Jednak˝e u mniejszej liczby pacjen-
tów opisywano równie˝ zmniej-
szenie wra˝liwoÊci na lekki dotyk,
pogorszenie odró˝niania dwóch
punktów oraz wra˝liwoÊci na tem-
peratur´. Wspomniane ogranicze-
nie wra˝liwoÊci neurologicznej utrzy-
mywa∏o si´ od 1 do 6 tygodni, ze
Êrednim okresem trwania 3,6 tygo-
dnia. Wszelkie ograniczenie wra˝li-
woÊci na bodêce neurologiczne
ust´powa∏o do drugiego miesiàca
po przeprowadzeniu zabiegu krio-
lipolizy. Nie stwierdzono zmian w ba-
daniu histologicznym próbki biop-
syjnej uzyskanej 3 miesiàce po za-
biegu kriolipolizy w porównaniu 
z ocenà histologicznà biopsji przed
wykonaniem zabiegu. Wspomniane
wyniki wskazujà, i˝ kriolipoliza pro-
wadzi do zmniejszenia wra˝liwoÊci
leczonego obszaru, ale zmieniona
wra˝liwoÊç ma charakter przejÊcio-
wy i wydaje si´ ust´powaç bez ko-
niecznoÊci wprowadzenia jakiejkol-
wiek dodatkowej interwencji.

Jak ju˝ wspomniano powy˝ej,

dok∏adny mechanizm dzia∏ania
kriolipolizy nie jest dobrze zrozu-
miany. Mo˝liwym jest, i˝ poniewa˝
tkanka t∏uszczowa podlega znisz-
czeniu, a nast´pnie fagocytozie, li-
pidy mogà byç uwalniane do krà-
˝àcej krwi. Wiele badaƒ klinicznych
s∏u˝y∏o zatem przeanalizowaniu
profilu lipidów u pacjenta oraz
wyników testów funkcji wàtroby po
przeprowadzonym zabiegu krioli-
polizy. W badaniach u zwierzàt
przeprowadzonych przez Mansteina
i Zelicksona nie stwierdzono zna-
czàcych zmian profilu lipidów po zas-
tosowaniu kriolipolizy. We wszyst-
kich badaniach przeprowadzonych
u ludzi do chwili obecnej nie stwier-
dzono znaczàcych zmian profilu
lipidów ani wyników testów wydol-
noÊci wàtroby. Klein i wsp. opisali
przebieg leczenia u 40 pacjentów 
z obustronnymi nagromadzeniami
tkanki t∏uszczowej na bocznych po-
wierzchniach tu∏owia (nad biodra-
mi) leczonych zabiegiem kriolipo-
lizy. Pacjenci poddawani byli zabie-
gowi po jednej lub po obu stronach
tu∏owia w zale˝noÊci od rozmiaru
poduszki t∏uszczowej, maksymal-
nie stosowano 4 aplikacje. U pa-
cjentów wykonywano zabiegi z przy
wartoÊci CIF wynoszàcej 42 przez
okres 30 minut. Nast´pnie przepro-
wadzono ocen´ st´˝enia lipidów,
w∏àczajàc trójglicerydy; ca∏kowi-
tego st´˝enia cholesterolu; oraz
lipoprotein o bardzo ma∏ej g´stoÊci
(VLDL), lipoprotein o ma∏ej g´stoÊci
(LDL) i lipoprotein o du˝ej g´stoÊci
(HDL), jako frakcji cholesterolu.
Przed zabiegiem dodatkowo wyko-
nano badania krwi zwiàzane z fun-
kcjà wàtroby, w∏àczajàc: amino-
transferaz´ aspartanowà, amino-
transferaz´ alaninowà, fosfataz´
zasadowà, ca∏kowite st´˝enie bi-
lirubiny oraz albuminy. WartoÊci
kontrolne oszacowano po 1, 4, 8 
i 12 tygodniach po przeprowa-
dzonym zabiegu. Stwierdzono nie-
znaczny wzrost wartoÊci trójglice-
rydów po 12 tygodniach po prze-
prowadzonym zabiegu kriolipolizy,
ze zmianà Êredniej wartoÊci z 82,1
do 93,2; wspomniany wzrost 
nie by∏ statystycznie znamienny 

(P=0,22), ponadto Êrednia wartoÊç
pozostawa∏a nadal znaczàco poni-
˝ej górnej granicy wartoÊci prawi-
d∏owych. Stwierdzono jednak˝e sta-
tystycznie znamienny spadek st´-
˝enia frakcji cholesterolu HDL w prze-
ciàgu pierwszych kilku tygodni 
po przeprowadzeniu kriolipolizy 
(P=0.0296), jakkolwiek wartoÊci
HDL wróci∏y do wartoÊci wyjÊcio-
wych po dwunastym tygodniu. 
Nie stwierdzono statystycznie zna-
miennych zmian w porównaniu z war-
toÊciami wyjÊciowymi w przypadku
jakichkolwiek badaƒ funkcji wàtro-
by po przeprowadzonych zabiegach
kriolipolizy.

Wspomniane poczàtkowe donie-
sienia dotyczàce bezpieczeƒstwa
wspierajà twierdzenie, i˝ urzàdze-
nie do kriolipolizy firmy Zeltiq umo-
˝liwia uzyskanie znaczàcej redukcji
gruboÊci tkanki t∏uszczowej bez
wywo∏ywania znaczàcych dzia∏aƒ
niepo˝àdanych. Podczas procesu
uzyskiwania Êwiadomej zgody przed
przeprowadzeniem zabiegu krioli-
polizy wa˝nym jest, by podkreÊliç
istnienie znanych zagro˝eƒ, w∏àcza-
jàc zaczerwienienie, utworzenie
siniaków i okresowe zaburzenie wra -̋
liwoÊci skóry. Do chwili obecnej 
nie wydaje si´, by istnia∏o znaczàce
ryzyko zwiàzane ze zmianami pro-
filu lipidowego krwi lub funkcji wy-
dolnoÊci wàtroby zwiàzane z prze-
prowadzonà terapià kriolipolizy.
Nadal istnieje koniecznoÊç oszaco-
wania czy pacjenci z rzadkimi,
wywo∏anymi ekspozycjà na zimno
zaburzeniami dermatologicznymi,
np. krioglobulinemià, pokrzywkà
lub napadowà hemoglobinurià
wywo∏ywanà przez zimno mogà byç
poddawani bezpiecznie zabiegom
kriolipolizy. Pacjenci z wywiadem
poÊwiadczajàcym obecnoÊç choroby
wywo∏ywanej przez ekspozycj´ 
na zimno nie powinni raczej byç pod-
dawani terapii kriolipolizà, dopóki
nie zostanà uzyskane dodatkowe dane.

PODSUMOWANIE
Kriolipoliza stanowi nowà proce-
dur´, która wykorzystuje kontrolo-
wanà ekspozycj´ na zimno, znanà
jako ekstrakcja energii, s∏u˝àcà
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nieinwazyjnemu, skutecznemu i se-
lektywnemu uszkodzeniu komórek
t∏uszczowych. W przeprowadzo-
nych do chwili obecnej badaniach
zwierz´cych i u ludzi wykazano, 
i˝ kriolipoliza skutkuje znaczàcà
poprawà klinicznego obrazu tkanki
t∏uszczowej. Dodatkowo, redukcja
gruboÊci podskórnej warstwy tkan-
ki t∏uszczowej, wynoszàca nawet
50% mo˝e byç uzyskana po jed-
nym zabiegu kriolipolizy. Badania
kliniczne wykaza∏y potencjalnà
skutecznoÊç terapii w przypadku
leczenia nadmiernych nagroma-
dzeƒ tkanki t∏uszczowej na ple-
cach, nad biodrami oraz na brzu-
chu; potencjalna skutecznoÊç krio-
lipolizy w przypadku leczenia in-
nych obszarów oraz w przypadku
leczenia cellulitu pozostaje nadal
nieznana. We wspomnianych poczàt-
kowych badaniach, terapia kriolipo-
lizà by∏a dobrze tolerowana przez
pacjentów, prowadzàc zaledwie 
do powstania przejÊciowych, ∏agod-
nych dzia∏aƒ niepo˝àdanych, takich
jak zaczerwienienie i zasiniaczenie.
Nie stwierdzono przypadków ow-
rzodzenia, zbliznowacenia lub zna-
czàcych zmian profilu lipidowego
oraz wyników testów funkcji wà-
troby po przeprowadzonych zabie-
gach kriolipolizy. Wydaje si´ zatem,
i˝ kriolipoliza jest skutecznà i bez-
piecznà opcjà terapeutycznà u˝y-
tecznà w redukcji nadmiernych
nagromadzeƒ tkanki t∏uszczowej. 

Dok∏adny mechanizm dzia∏ania
kriolipolizy pozostaje niewyjaÊnio-

ny. Wykazano, i˝ ekspozycja na zi-
mno skutkuje apoptozà adypocy-
tów, po której nast´puje naciek za-
palny. Ostatecznie naciek zapalny
prowadzi do fagocytozy i mobili-
zacji poddanych terapii adypocy-
tów. Dok∏adny mechanizm i Êcie˝ka
eliminacji lipidów pozostaje niezna-
na. Nie stwierdzono znaczàcych
zmian profilu lipidów we krwi, in-
nych ni˝ przejÊciowe obni˝enie
wartoÊci HDL, nie stwierdzono za-
burzeƒ funkcji wàtroby po zabie-
gach kriolipolizy. Konieczne jest
przeprowadzenie dalszych badaƒ
w celu oceny dok∏adnego mecha-
nizmu dzia∏ania kriolipolizy. 

Jakkolwiek kriolipoliza pozostaje
obiecujàcà nowà technologià, wa˝-
nym jest, by pami´taç, i˝ zwiàzana
jest równie˝ z potencjalnymi ogra-
niczeniami. W przeprowadzonych
badaniach klinicznych u ludzi, wy-
niki by∏y najbardziej widoczne u pa-
cjentów z dyskretnymi, zlokalizowa-
nymi nagromadzeniami tkanki t∏usz-
czowej. Kriolipoliza nie wydaje sí byç
skuteczna u pacjentów oty∏ych lub
pacjentów z nadmiernà wiotkoÊcià
skóry. Niejasnym pozostaje równie˝,
czy samo urzàdzenie jest mniej sku-
teczne u tych pacjentów, czy te˝ po-
tencjalne korzyÊci zwiàzane z tera-
pià kriolipolizà sà mniej widoczne 
u tych pacjentów. Dodatkowo, popra-
wa zwiàzana z zabiegiem kriolipo-
lizy nie jest natychmiastowa, ale wy-
st´puje raczej stopniowo, w prze-
ciàgu 2-3 miesí cy. Równie ,̋ obecnie
dost´pne dane wydajà si´ wspieraç

stwierdzenie, i˝ kriolipoliza jest naj-
bardziej skuteczna w przypadku zlo-
kalizowanych dyskretnych nagroma-
dzeƒ tkanki t∏uszczowej. Wobec
powy˝szego, pacjenci oczekujàcy
usuni´cia znaczàcych iloÊci tkanki
t∏uszczowej, które mo˝e byç uzyska-
ne po zastosowaniu liposukcji nie osià-
gnà oczekiwanych rezultatów po zas-
tosowaniu kriolipolizy. Jest zatem nie-
zwykle istotne, by lekarze odpo-
wiednio selekcjonowali potencjal-
nych pacjentów do przeprowadzenia
zabiegów kriolipolizy, jak równie˝
edukowali ich w kontekÊcie oczeki-
wanych wyników oraz potencjalnych
ograniczeƒ stosowanej metody.

Kriolipoliza jest nowà, selektywnà,
skutecznà i nieinwazyjnà opcjà tera-
peutycznà do leczenia nadmiaru
tkanki t∏uszczowej. O ile urzàdzenie
jest w tej chwili zarejestrowane przez
FDA tylko do ch∏odzenia skóry, z∏o-
˝ono ju˝ aplikacj´ umo˝liwiajàcà
rejestracj´ urzàdzenia i zastosowa-
nie w przypadkach lipolizy. Urzà-
dzenie jest szczególnie interesujà-
ce, gdy uwzgl´dnimy fakt, i˝ jest to
metoda nieinwazyjna, niewymagajà-
ca ograniczenia aktywnoÊci spo∏ecz-
nej pacjenta po zabiegu oraz nie wy-
maga stosowania ani miejscowe-
go, ani ogólnego znieczulenia. Trwa-
jàce badania kliniczne umo˝liwià
oszacowanie pe∏nego potencja∏u i sku-
tecznoÊci tego urzàdzenia. Kriolipo-
liza wydaje si´ byç obiecujàcà nowà
technologià bezpiecznego, skutecz-
nego i nieinwazyjnego leczenia na-
gromadzeƒ tkanki t∏uszczowej. �
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Soft filling by Revitacare 
czyli Nowoczesna Mezoterapia

W ciàgu ostatnich lat techniki i preparaty biorewitalizacyjne stosowane sà coraz
cz´Êciej. Cieszà si´ rosnàcym zainteresowaniem zarówno lekarzy jak i pacjentów.
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Zdj´cia przed i po zabiegu Soft filling by Revitacare

Klasyczna definicja mezoterapii
ig∏owej to wstrzykiwanie Êród-
skórnie ma∏ych dawek substan-
cji leczniczej bezpoÊrednio w miej-
sca zmienione chorobowo. Szcze-
gólny rozwój mezoterapii nastàpi∏
wraz z rozwojem medycyny i der-
matologii estetycznej. Du˝a popu-
larnoÊç tej metody wynika z bardzo
wysokiej skutecznoÊci i efektyw-
noÊci dzia∏ania miejscowego.

Nowoczesne techniki mezo-
terapii oraz obecnie dost´pne
mieszanki takie jak np. Cytocare
502/516/532 sà bardzo z∏o˝one
i pozwalajà naprawiç, wype∏niç 
i stymulowaç skór´. Poprawiajà
procesy fizjologiczne skóry przez
pobudzenie procesów ˝yciowych
w jej komórkach, z czego wynika
optymalizacja funkcji skóry oraz
poprawa jej biologii.

W konsekwencji prowadzi to
do jej przebudowania, poprawy
j´drnoÊci, elastycznoÊci, kolory-
tu i wyraênego jej odm∏odzenia. 

Obecnie wykorzystywane tech-
niki podawania koktajli oprócz

metod klasycznych nappage,
point – by – point (na p´cherzyk)
pozwalajà na osiàgni´cie jeszcze
lepszych efektów terapeutycznych
i estetycznych. Wykorzystujemy tu
metody stosowane przy wype∏nia-
czach (z stàd nazwa soft filling) li-
niowe, wachlarzowe, krzy˝owe (cross-
hatching technic) podajàc wi´ksze
iloÊci preparatu.

Tym samym dzi´ki odpowie-
dnio dobranej kompozycji sk∏adni-
ków lini Cytocare takich jak kwas
hialuronowy oraz bogaty kompleks
witamin, soli mineralnych i amino-
kwasów uzyskujemy szybkà popra-
w´ kondycji skóry i tkanki pod-
skórnej, w miejscach takich jak
twarz, szyja, dekolt, grzbiety d∏oni.

Koktajle francuskiego produ-
centa Laboratorium Revitacare
mo˝na podawaç Êródskórnie, 
na granicy skóry i tkanki pod-
skórnej oraz g∏´biej podskórnie.
Taka technika podania w czasie
zabiegu powoduje zag´szczenie
i uelastycznienie zarówno skóry
jak i tkanki podskórnej.

SkutecznoÊç nowoczesnej me-
zoterapii zale˝y równie˝ od od-
powiedniego dobrania iloÊci pre-
paratów do obszaru zabiegu i za-
awansowania wiotkoÊci i zmian
zwiàzanych ze starzeniem (foto-
uszkodzenie, zmarszczki, widocz-
ny nadmiar skóry). Obszary, na
których zabieg jest wykonywany
najcz´Êciej to twarz, powieki,
szyja, dekolt, ramiona, d∏onie,
brzuch, okolice kolan.

Soft filling by Revitacare jest
jednà z podstawowych i ca∏kowi-
cie bezpiecznych metod cofni´-
cia wieku skóry. Proces produk-
cyjny jest zaprojektowany i za-
twierdzany zgodnie z najbardziej
rygorystycznymi standardami mi´-
dzynarodowymi: standard GMP 
i ISO 13485: 2003. Stale i regu-
larne konsultacje z kr´gami me-
dycznymi oraz restrykcyjna kon-
trola surowców i procesów pro-
dukcyjnych dajà gwarancje bez-
pieczeƒstwa, jakoÊci i skutecz-
noÊci w dziedzinie profesjonalnej
troski o zdrowie skóry. �

przedpo poprzed
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MASKA SOFTFIL
¸agodzàce nawil˝anie
Maska do stosowania po zabiegach medycyny
estetycznej z kwasem hialuronowym i mocznikiem 
dla lepszego komfortu pacjenta. 
• OdÊwie˝a i wyg∏adza skór´ twarzy po zabiegach

(peelingi, lasery, itp.)
• Nawil˝enie powierzchownych warstw skóry 

dzi´ki zawartoÊci 5%kwasu hialuronowego
• Redukuje stan zapalny i podra˝nienia 

po zabiegach
Maska Soft Fil jest idealnym rozwiàzaniem, pozwa-
lajàcym na nawil˝enie, wyg∏adzenie i odÊwie˝enie
skóry po inwazyjnych zabiegach medycyny este-
tycznej. Pozostawienie maski na 15-20 minut na twa-
rzy pozwala na znacznie mniejsze odczuwanie
dolegliwoÊci zwiàzanych z zabiegami iniekcyjnymi,
peelingami czy leczeniem laserami. Wszystko to dzi´ki
niezwyk∏ym w∏aÊciwoÊciom nawil˝ajàcym i ∏ago-
dzàcym kwasu hialuronowego i mocznika. Maska jest odpowiednia dla wszystkich rodzajów skóry i postrzegana przez pacjen-
tów jako nieoceniony relaks dla skóry po zabiegach medycznych. Opakowanie zawiera 5 szt.

Dystrybucja w Polsce: LEAVIVACY 

Prezentujemy nowe produkty i urzàdzenia, które pojawiajà si´ na polskim rynku dermatologii
estetycznej i mogà znaleêç zastosowanie w naszej praktyce lekarskiej.

SYSTEM ULTHERA 
Pierwszy w historii aparat do zabiegów z medycyny estetycznej, który
∏àczy ultradêwi´kowe obrazowanie ze skoncentrowanà energià
ultradêwi´ków w celu uzyskania przewidywalnego, nieinwazyjnego
liftingu skóry. Dzi´ki technologii DeepSEE firmy Ulthera lekarze mogà
zobaczyç tkank´ skórnà do g∏´bokoÊci 8 mm oraz prowadziç zabiegi 
na wybranej g∏´bokoÊci, poni˝ej powierzchni skóry, nie naruszajàc
warstw naskórkowych. Energia ultradêwi´ków dostarczana jest
g∏´boko pod warstwy powierzchowne skóry w nieinwazyjny sposób.

Akustyczna energia jest ∏agodna dla tkanek, z wyjàtkiem punktu ogniskowej, gdzie spotykajà si´ fale dêwi´kowe. Dzi´ki temu,
zewn´trzne warstwy skóry pozostajà nietkni´te, a p∏aszczyzny po∏o˝one g∏´biej poddane sà skoncentrowanej dawce energii. Punkt
koagulacji termalnej, który powstaje dzi´ki zdeponowaniu energii, inicjuje naturalnà odpowiedê organizmu, skutkujàc produkcjà
nowego, ulepszonego kolagenu oraz stopniowym podniesieniem, poprawà napi´cia i uj´drnieniem skóry w okresie po zabiegu.
Dost´pne sà ró˝norodne g∏owice wielorazowego u˝ytku, pozwalajàce dostarczaç energi´ przy u˝yciu ró˝nych cz´stotliwoÊci i ró˝nej
g∏´bokoÊci dzia∏ania, w zale˝noÊci od wybranego obszaru dzia∏ania.  

Wi´cej informacji na www.infinita.net.pl 

WARTO WIEDZIEå!
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PERFECTHA SUBSKIN
NowoÊç w gamie wype∏niaczy Perfectha francuskiego producenta ObvieLine. Produ-
kowany w 3,0 ml ampu∏kostrzykawkach produkt jest przeznaczony do wolumetrii twarzy,
modelowania koÊci policzkowych, jarzmowych i wype∏niania du˝ych ubytków skórnych.
Perfectha SubSKIN dzi´ki zastosowaniu nowej technologii BRID – udoskonalonych
wiàzaƒ mi´dzyczàsteczkowych, sprawia ˝e produkt jest wysoce biokompatybilny 
a jednoczeÊnie daje d∏ugo utrzymujàcy si´ efekt estetyczny. Dzi´ki zaawansowanej
technologii otrzymujemy ˝el o ulepszonej strukturze molekularnej, który zapewnia
wolniejszà degradacj´ izowolemicznà o jednorodnym stopniu wch∏aniania w czasie.

Wy∏àczny dystrybutor Beautymed, www.beautymed.pl

PEELINGI FOTODYNAMICZNE
Najnowsze osiàgni´cie w dziedzinie dermatologii estetycznej, zwi´kszajà, bowiem znacznie odpowiedz komórkowà skóry 
na Êwiat∏o. Mo˝na ich u˝ywaç wraz z LED lub IPL w odpowiednich ustawieniach i parametrach. Do gamy tych peelingów nale˝à
innowacyjne produkty francuskiego Laboratorium Renophase takie jak Red Peel, BioPeel Red i 5-CR Chlorophyline.
Zasadà dzia∏ania peelingów progresywnego Fotoodm∏adznia PDT Renophase jest uwolnienie kontrolowanego poziomu reaktywnych
form tlenu podczas procesu fototerapii. Zabieg ten wzmaga odpowiedê komórkowà, uwalnia cytokiny i czynniki wzrostu 
oraz stymuluje proces naprawy tkanek. Dzia∏a w szczególnoÊci w miejscach komórek keratynocytów i fibroblastów, g∏ównie 
na mitochondria i receptory. Energia fotoniczna poch∏oni´ta przez mitochondria powoduje spadek fotochemiczny, a w konsekwencji
przyrost energii komórkowej i aktywacj´ syntezy kwasów nukleinowych.
G∏ówne korzyÊci stosowania peelingów fotodynamicznych RENOPHASE:
• Kontrolowane uwalnianie reaktywnych form tlenu 
• Uwalnianie cytokin i czynników wzrostu
• Rozwój reakcji wtórnej w okresie kilku tygodni
• Restrukturyzacja tkanek i ogólne odm∏odzenie
Redpeel – brak elastycznoÊci 
BIOpeel Red – zmarszczki
5-CR Chlorofilina – ca∏kowita przebudowa skóry, efekt liftingu

Wy∏àczny dystrybutor Beautymed, www.beautymed.pl

SOFTFIL 90MM – KANIULA DO ZADA¡ SPECJALNYCH 
Wprowadzenie na rynek mi´kkiej ig∏y otworzy∏o przed lekarzami na ca∏ym Êwiecie mo˝liwoÊç
korekcji ust bez znieczulenia, bardzo precyzyjnej i naturalnej korekcji doliny ∏ez i okolicy oka,
korekcji skóry ràk i zmarszczek na szyi. Nowa technika i mi´kka ig∏a cieszà si´ wielkim
powodzeniem na Êwiecie ze wzgl´du na bardzo naturalny efekt korekcji i wyeliminowanie
dzia∏aƒ niepo˝àdanych. 
NOWOÂCIÑ! jest kaniula 22g o d∏ugoÊci 90mm dzi´ki której technika Mi´kkiego Liftingu
ma jeszcze wi´cej mo˝liwoÊci. Z jednego wk∏ucia mo˝liwa jest korekcja ca∏ego obszaru twarzy.
Kaniula 90 mm doskonale sprawdzi si´ równie˝ w przypadku modelowania cia∏a. Wewn´trzna
Êrednica i d∏ugoÊç kaniuli sà dostosowane odpowiednio do g´stoÊci preparatów z gamy Stylage. 
Obecnie firma SoftFil oferuje kaniule z wi´kszà Êrednicà przep∏ywu co gwarantuje jeszcze
wi´kszy komfort podawania kwasu hialuronowego.

Dystrybutor w Polsce: LEAVIVACY 
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Zgodnie z obowiàzujàcym od 1 sty-
cznia 2011 r. brzmieniem prze-
pisów art. 43 ust. 1 punkt 18 i 19
ustawy o VAT, zwolnieniu od po-
datku VAT podlegajà: 

(i) us∏ugi w zakresie opieki
medycznej, s∏u˝àce profilaktyce,
zachowaniu, ratowaniu, przy-
wracaniu i poprawie zdrowia,
oraz dostawa towarów i Êwiad-
czenie us∏ug ÊciÊle z tymi us∏u-
gami zwiàzane, wykonywane
przez zak∏ady opieki zdrowotnej
oraz 

(ii) us∏ugi w zakresie
opieki medycznej, s∏u˝àce profi-
aktyce, zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia,
Êwiadczone przez: lekarzy i leka-
rzy dentystów, piel´gniarki 
i po∏o˝ne, osoby wykonujàce
inne zawody medyczne, o których
mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zak∏adach opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89,
z póên. zm.) i psychologów.

Z powy˝szego wynika, ˝e aby
dana us∏uga w zakresie opieki
medycznej podlega∏a zwolnieniu 
z VAT, spe∏nione muszà byç dwa
warunki: 
1. us∏uga powinna byç wyko-
nywana przez odpowiedni pod-
miot, tj. w szczególnoÊci przez
zak∏ad opieki zdrowotnej lub
lekarza, oraz 
2. powinna mieç okreÊlony cha-
rakter przedmiotowy, tj. s∏u˝yç
profilaktyce, zachowaniu, ratowa-
niu, przywracaniu lub poprawie
zdrowia.

Co te zmiany oznaczajà w pra-
ktyce? Otó˝, w przypadku us∏ug
medycyny estetycznej i w sytu-
acji, gdy zabieg wykonywany
przez lekarza dermatologa b´-
dzie polegaç na peelingu twarzy
w celach kosmetycznych, us∏uga
ta nie b´dzie mog∏a skorzystaç
ze zwolnienia od VAT, gdy˝ nie
spe∏nia drugiego warunku wy-
mienionego powy˝ej, tj. nie s∏u˝y
ona profilaktyce, zachowaniu,

ratowaniu, przywracaniu lub po-
prawie zdrowia. W konsekwencji
b´dzie ona podlega∏a opodat-
kowaniu wed∏ug stawki podsta-
wowej VAT, tj. 23%. Z drugiej
strony, ten sam, z technicznego
punktu widzenia, zabieg peelingu
wykonywany przez lekarza derma-
tologa, ale tym razem w celu
leczenia choroby skóry (np. ∏ojo-
tok, tràdzik pospolity) b´dzie us∏u-
gà w zakresie opieki medycznej
s∏u˝àcà poprawie zdrowia i w kon-
sekwencji podlegajàcà zwolnieniu
z VAT.

Warto wi´c podkreÊliç, ˝e przy
stosowaniu w∏aÊciwej stawki VAT
dla us∏ug w zakresie opieki me-
dycznej nie jest wa˝ny sam za-
bieg, czy te˝ sposób jego wyko-
nywania lecz jego cel. W rezul-
tacie, mo˝liwe jest zatem wyko-
nywanie tà samà technologià
(np. laserem) us∏ug podlega-
jàcych zwolnieniu lub stawce
23% (w zale˝noÊci od rodzaju
Êwiadczonej us∏ugi). �

Poczàwszy od 1 stycznia 2011 r. zmianie uleg∏y przepisy dotyczàce zakresu us∏ug
opieki medycznej podlegajàcych zwolnieniu z podatku VAT. Do koƒca 2010 r.
zwolnieniu podlega∏y „us∏ugi ochrony zdrowia”. Ubieg∏oroczna nowelizacja ustawy 
o VAT w sposób znaczàcy zmieni∏a zakres tego zwolnienia. 

AUTOR: Radomir Graj, Anna Juszczyk
Pricewaterhouse Coopers

Zmiany w zakresie stosowania
zwolnienia z VAT dla us∏ug
medycznych od 2011 r.
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W pierwszym dniu meetingu odby-
wa∏ si´ kurs „IMCAS Anti-Aging
Course Faculty”, prowadzony
przez prof. Vincenta Castronovo,
z University of Liege w Belgii oraz
dr Virginie Pons, specjalistk´ chi-
rurgii plastycznej z Francji. Wiodà-
cymi tematami kursu by∏y mecha-
nizmy starzenia si´ organizmu cz∏o-
wieka (stres oksydacyjny, niedo-
bory hormonalne, zaburzenia immu-
nologiczne i procesy zapalne),
znaczenie polimorfizmu genetycz-
nego w procesie starzenia, inter-
pretacja wyników badaƒ bioche-
micznych u osób starszych oraz ge-
nomu w kontekÊcie zagro˝eƒ cho-
robami pojawiajàcymi si´ w prze-
biegu starzenia sí  organizmu. Uczest-
nicy kursu mieli tak˝e mo˝liwoÊç
zapoznania si´ z metodami suple-
mentacji hormonalnej i dietetycz-
nej oraz ze sposobami ustalenia
odpowiednich zasad ˝ywienia poz-
walajàcymi na opóênienie procesu

starzenia si´ organizmu. 
W drugim dniu spotkania wzi´-

∏am udzia∏ w praktycznych sesjach
dotyczàcych zabiegów korygujà-
cych w okolicach oczodo∏owych,
w obr´bie nosa i szyi. W sesjach

tych omówiono wskazania do za-
biegów chirurgicznych i niechirur-
gicznych (estetycznych) oraz po-
równano mo˝liwoÊci uzyskania po-
˝àdanych efektów w zale˝noÊci 
od wybranej metody zabiegowej.

Odby∏a si´ tak˝e sesja doty-
czàca nowych trendów w mate-
ria∏ach wype∏niajàcych (tzw. fille-
rach). W sesji tej omówiono te-
chniki injekcji oraz przedstawiono
wyniki badaƒ porównawczych pre-
paratów kwasu hialuronowego oraz
implantów pó∏trwa∏ych. Omówiono
tak˝e, jako nowy trend – pojawie-
nie si´ na rynku preparatów z∏o-
˝onych, które w swym sk∏adzie
zawierajà kwas hialuronowy oraz
zwiàzki stymulujàce syntez´ kola-

genu – np. dekstranomer. Pomimo
przedstawienia pozytywnych wyni-
ków badaƒ dotyczàcych bezpie-
czeƒstwa stosowania takich wy-
pe∏niaczy, nale˝y zwróciç uwag´, 
˝e potwierdzenie ich d∏ugofalowe-
go bezpieczeƒstwa wymaga dal-
szych obserwacji. 

W sesji dotyczàcej nowych tren-
dów w kosmeceutykach i lekach
zewn´trznych, dr Mark Nestor
przedstawi∏ wst´pne badania do-
tyczàce nowych produktów do
stosowania miejscowego, zawiera-
jàcych trzy postacie toksyny bo-
tulinowej: abobotulinumtoxin A,
onabotulinumtoxin A i rimabotuli-
numtoxin B zamkni´te w noÊnikach
(tzw. wektorach), nanoczàsteczko-
wych, które umo˝liwi∏yby jej tran-
sport w g∏àb skóry i zapewni∏y efekt
dzia∏ania zbli˝ony do tego, jaki
obserwuje si´ stosujàc toksyn´ 
w injekcjach. Badania te przepro-
wadzono u 15 pacjentów z nad-

Tegoroczne spotkanie, podobnie jak poprzednie, odby∏o si´ pod kierownictwem
naukowym znanego francuskiego chirurga plastycznego – Dr. Benjamina Aschera.
Role koordynatorów naukowych pe∏nili: amerykaƒski dermatolog Dr David
Goldberg oraz dwóch specjalistów z Francji: Dr Bernard Mole, chirurg plastyczny 
i dermatolog Dr Bernard Rossi. Spotkanie odby∏o si´ w Pa∏acu Kongresowym 
w Pary˝u, gdzie w ciàgu czterech dni mo˝na by∏o uczestniczyç w ponad 60
sesjach naukowych i prezentacjach zabiegów „na ˝ywo”, a tak˝e w 30
sympozjach satelitarnych zorganizowanych przez producentów sprz´tu
medycznego i preparatów u˝ywanych do zabiegów estetycznych. W drugim 
i trzecim dniu meetingu odby∏o si´ tak˝e 14 praktycznych kursów szkoleniowych
z zakresu ró˝nych technik zabiegowych, prowadzonych przez Êwiatowej s∏awy
specjalistów z dziedziny dermatologii i chirurgii plastycznej. 

AUTOR: dr n. med. Carmen Vincent

13th ANNUAL MEETING IMCAS
International Master Course on Aging Skin
Pary˝, 6-9.01.2011
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potliwoÊcià w obr´bie do∏ów pachowych. Wyniki badania
potwierdzi∏y wysokà skutecznoÊç wszystkich rodzajów
badanych toksyn zawartych w systemie transdermalnym, 
w redukcji potliwoÊci. Szczególnie korzystne by∏oby zas-
tosowanie tego typu kosmeceutyków zawierajàcych toksyn´
botulinowà w leczeniu nadpotliwoÊci d∏oni i stóp, co po-
zwoli∏oby uniknàç pacjentom serii bolesnych injekcji. 

Dr Michael Kane przedstawi∏ wyniki 11 randomi-
zowanych badaƒ z udzia∏em ponad 550 ochotników, którzy
stosowali miejscowo ˝el zawierajàcy toksyn´ botulinowà
typu A – RT100 na zmarszczki mimiczne w okolicy
oczodo∏owej – tzw. „kurze ∏apki”. Wyniki badaƒ wykaza∏y
skutecznoÊç, trwa∏oÊç i akceptowalny profil bezpieczeƒstwa
stosowanego produktu.

W sesji dotyczàcej toksyny botulinowej dr Joel Cohen
przedstawi∏ najnowsze podejÊcie do u˝ycia toksyny
botulinowej w ró˝nych lokalizacjach na twarzy i poza nià, 
a dr Gary Monaheit przedstawi∏ przeglàd badaƒ klinicznych
przeprowadzonych z preparatami toksyny botulinowej.
Przedstawiono tak˝e przeglàd obecnych i nowych pre-
paratów zawierajàcych ró˝ne typy toksyn botulinowych.   

W drugim dniu spotkania uczestniczy∏am tak˝e w sesji
„IMCAS Industry Innovation Tribune”, gdzie specjaliÊci 
z dziedziny ekonomii przedstawili analizy rynku us∏ug 
z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej 
w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz omówili prognozy
dotyczàce globalnego rozwoju rynku tych us∏ug w obliczu
utrzymujàcego si´ Êwiatowego kryzysu ekonomicznego.
Niestety, wed∏ug tych opinii spowolnienie rozwoju rynku
us∏ug estetycznych b´dzie obserwowane na Êwiecie a˝ do
roku 2015. Pomimo kryzysu prognozowany jest niewielki
wzrost us∏ug estetycznych dotyczàcych kszta∏towania
sylwetki cia∏a (zabiegów wyszczuplajàcych i antycellu-
litowych) w stosunku do zabiegów wykonywanych w obr´bie
twarzy. W trakcie sesji zaprezentowano tak˝e nowe produkty
zabiegowe: Modelis® – preparat kwasu hialuronowego
szwajcarskiego Laboratorium Anteis, przeznaczony do mo-
delowania policzków i korekcji ubytków tkankowych w ob-
r´bie twarzy oraz nowà gam´ wype∏niaczy Emervel® firmy
Galderma. Przy tej okazji przedstawiciele firm Q-med 
i Galderma og∏osili fakt, ˝e od tego roku marka Restylane®

b´dzie w∏asnoÊcià koncernu Galderma, który tym sposobem
stanie si´ firmà o najwi´kszych udzia∏ach w globalnym
rynku wype∏niaczy. 

Dr Shimon Eckhouse omówi∏ sytuacj´ rynkowà firmy
Syneron, która po∏aczy∏a si´ rok temu z firmà Candela, 
a tak˝e przedstawi∏ zupe∏nie nowy kierunek aktywnoÊci
firmy – dystrybucj´ dermo kosmetyków Eleure®, które sà
jedynymi produktami wybielajàcymi przebarwienia dzia∏ajà-
cymi na zasadzie enzymatycznego rozk∏adu z∏ogów me-
laniny w naskórku. Dzi´ki takiemu mechanizmowi dzia∏ania
efekt rozjaÊnienia przebarwieƒ uzyskiwany jest ju˝ po 7
dniach stosowania produktów.  
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Ponadto firma Bayer Intendis
przedstawi∏a plany wprowadzenia
na rynek estetyczny nowego pro-
duktu zabiegowego przeznaczo-
nego do likwidacji miejscowych
depozytów tkanki t∏uszczowej, np.
w obr´bie podbródka. Produkt ten
ma byç dost´pny na rynkach eu-
ropejskich do 2012 roku. 

Na koniec sesji Martin Zuegel 
z firmy Merz przedstawi∏ wyniki
bardzo ciekawego mi´dzynarodo-
wego badania, które dotyczy∏o
oczekiwaƒ i motywacji, jakie kie-
rujà pacjentami klinik medycyny
estetycznej. Co ciekawe, najwy˝szà
samoocen´ odnoÊnie swojego
wyglàdu wykazywa∏y pacjentki 
z krajów by∏ego Zwiàzku Radziec-
kiego, a najni˝szà – z Wysp
Brytyjskich.

Trzeci dzieƒ sympozjum sp´-
dzi∏am w ca∏oÊci na pokazach
zabiegów „na ˝ywo”, gdzie mia∏am
okazj´ przyjrzeç si´ ró˝nym te-
chnikom zabiegowym prezento-
wanym przez Êwiatowe autorytety
w dziedzinie medycyny estetycznej.
Jak zwykle nie zawiod∏a mnie 
dr Sandrine Sebban, która poka-
za∏a zabiegi modelowania twarzy
preparatami Stylage z u˝yciem
mikro kaniul oraz dr Koennraad de
Boulle i dr Joel Cohen, którzy
przeprowadzili i wspólnie omówili
zabiegi powi´kszania ust modelo-
wania twarzy preparatami Juvederm
Ultra. Dr Benjamin Ascher pokaza∏
zabieg z u˝yciem nowego, obie-
cujàcego wype∏niacza Modelis®, 
a tak˝e zabieg z zastosowaniem
elektronicznego aparatu do injekcji
– Anteis Injection System®. Niestety
prezentacja zabiegu hydrobalans
przeprowadzona przez dr Ut´
Schlossberger wywo∏a∏a sporo ne-
gatywnych reakcji ze strony wi-
downi. Pani doktor pokaza∏a zabieg
z u˝yciem preparatu Restylane Vital
u pacjentki, u której mia∏ on
zmniejszyç widoczne blizny potrà-
dzikowe. Zabieg wykonywano 
u pacjentki z obecnymi aktywnym
stanem zapalnym i zmianami rop-
nymi, co wywo∏a∏o poruszenie 
u s∏uchaczy i sprowokowa∏o pytania

o ewentualne powik∏ania infek-
cyjne. Zadawano tak˝e pytania o wy-
konywanie zabiegów estetycznych
u pacjentów w trakcie leczenia
doustnà izotretinoinà, na które
pani doktor udziela∏a doÊç kon-
trowersyjnych odpowiedzi. Widaç
by∏o, ˝e znacznie lepiej z proble-
mami blizn u pacjentów z tràdzi-
kiem poradzi∏by sobie dermatolog,
ni˝ chirurg plastyczny.

W ostatnim dniu spotkania
wzi´∏am udzia∏ w sesji zatytu∏o-
wanej „Badania i rozwój”, gdzie
przedstawiono dwa ciekawe wyk∏a-
dy. Dr Francis Palmer z firmy Myo-
science zaprezentowa∏a nowà uni-
kalnà metod´ korekcji zmarszczek
mimicznych czo∏a poprzez indu-
kowanà zimnem modulacj´ ner-
wów, czyli krioneuromodulacj´.
Metoda ta zosta∏a opatentowana 
i polega na u˝yciu ig∏owej mikro-
kriosondy (27 lub 30G), którà wbija
si´ w otoczenie w∏ókna nerwu
ruchowego, powodujàc jego zamro-
˝enie i natychmiastowà redukcj´
zmarszczek mimicznych. W bada-
niach wst´pnych wykazano, ̋ e efekt
redukcji zmarszczek utrzymuje si´
do 3-4 miesi´cy, ale nie zakoƒ-
czono jeszcze wszystkich badaƒ
potwierdzajàcych skutecznoÊç i bez-
pieczeƒstwo tej metody. 

Dr Mark Nestor zaprezentowa∏
wyniki badania porównawczego
dwóch rodzajów toksyny botu-
linowej: abobotulinumtoxinA (ABO)
i onabotulinumtoxinA (ONA) prze-
prowadzonego u 20 pacjentów 
z wyraênie zaznaczonymi zmarsz-
czkami poziomymi czo∏a. U ka˝-
dego z pacjentów obszar mi´Ênia
czo∏owego podzielono na dwie
cz´Êci i w ka˝dej z nich wyznaczono
5 punktów iniekcji toksyny. W mi´-
sieƒ czo∏owy po jednej stronie
ka˝demu pacjentowi wstrzykni´to
ABO, a po drugiej ONA w ekwi-
walentnych dawkach (25 vs. 10 j.),
a nast´pnie oceniano bolesnoÊç,
czas pojawienia si´ efektu oraz
d∏ugoÊç jego utrzymywania si´ oraz
wielkoÊç obszaru dzia∏ania toksy-
ny. Efekty dzia∏ania obu toksyn
oceniano przez 210 dni, za pomocà

standardowych metod oceny: FMS
(Frontalis Activity Measurement
Standard) i FRS (Frontalis Rating
Scale). Wynki przeprowadzonego
badania ujawni∏y, ˝e przy u˝yciu
równowa˝nych dawek (2,5j ABO 
do 1j. ONA) ABO wykazuje zna-
miennie szybsze wystàpienie efek-
tu dzia∏ania, d∏u˝szy czas utrzy-
mywania si´ tego efektu i mniejszà
bolesnoÊç w czasie iniekcji, w sto-
sunku do ONA. Natomiast nie wy-
kazano ró˝nic w wielkoÊci obszaru
dyfuzji toksyny w tkankach po-
mi´dzy obu badanymi preparatami. 

Przedostatni i ostatni dzieƒ
sympozjum up∏yn´∏y tak˝e pod zna-
kiem walki z powk∏aniami poza-
biegowymi. W sobotnich sesjach
omówiono szczegó∏owo zagro˝enia
zwiàzane z powstawaniem biofilmu
w obr´bie trwa∏ych wype∏niaczy 
i implantów piersi, a tak˝e przed-
stawiono zasady bezpiecznego
wykonywania zabiegów estetycz-
nych w obr´bie twarzy tak, aby uni-
knàç najcz´stszych powik∏aƒ. W se-
sji popo∏udniowej szczegó∏owo
przedstawiono sposoby post´po-
wania z wczesnymi i póênymi guz-
kami poinfekcyjnymi oraz zasady
stosowania hialuronidazy. Nato-
miast ogólnà konsternacj´ wywo-
∏a∏y niedzielne wyk∏ady dr Urlicha
Kesserlinga i dr Joela Cohena,
którzy przedstawili przyk∏ady
niezwykle powa˝nych powik∏aƒ 
po injekcjach kwasu hialurono-
wego w obr´bie fa∏dów nosowo-
policzkowych, g∏adziny i skroni.
Tego typu prezentacje zawsze uÊ-
wiadamiajà nam, ˝e wykonywanie
zabiegów estetycznych w obr´bie
twarzy jest sprawà ryzykownà i na-
wet pomimo wielu lat praktyki,
ka˝demu z nas mo˝e si´ przydarzyç
taki przypadek. Dlatego te˝ nie-
zwykle wa˝na jest znajomoÊç me-
tod szybkiego reagowania i pos-
t´powania w takich przypadkach
oraz posiadanie w ka˝dym gabi-
necie odpowiedniego zestawu ra-
tunkowego, który, niestety, kiedyÊ 
mo˝e si´ przyda�
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PREZENTACJE:

D.N. Prosz´ opowiedzieç o poczàt-
kach dzia∏alnoÊci firmy 
J.S. Hmm… kiedy to by∏o? Czas bardzo

szybko i intensywnie p∏ynie w bran˝y me-

dycyny estetycznej. Wszystko zacz´∏o si´ 

od kwasu hialuronowego. Promujàc tzw.

wype∏niacze budowaliÊmy rynek medycyny

estetycznej w Polsce. Od poczàtku swego

istnienia firma wyznacza∏a sobie jasne cele:

oferowaç produkty najwy˝szej jakoÊci,

bezpieczne i zapewniajàce optymalne

rezultaty w oparciu o Êcis∏à wspó∏prac´ 

z lekarzami. Zawsze te˝ wyznawaliÊmy

zasad´ indywidualnego podejÊcia 

do ka˝dego klienta, do ka˝dej sytuacji 

i tej zasadzie jesteÊmy wierni. Ponad to etyka

w biznesie nigdy nie by∏a dla nas tylko

sloganem reklamowym. Niezmiennie 

od 2003 roku L.E.A Futur oferuje lekarzom

ekskluzywne produkty, tworzone z myÊlà 

o najbardziej wymagajàcych specjalistach

na ca∏ym Êwiecie. Nie ustaje równie˝ 

w poszukiwaniach nowych, innowacyjnych

produktów i technologii. 

D.N. No w∏aÊnie, a propos inno-
wacyjnych produktów to na pewno
nale˝y do tej grupy Regeneris. 
Skàd decyzja o wprowadzeniu 
tak kontrowersyjnego produktu? 
Nie obawia∏a si´ Pani?

J.S. A czego si´ obawiaç? KtoÊ musi

ryzykowaç i wprowadzaç nowe produkty,

techniki i technologie. Wymaga to

oczywiÊcie wielu nak∏adów, szkoleƒ,

ale ÊwiadomoÊç budowania czegoÊ

nowego jest ogromnie przyjemna. 

Rynek medycyny estetycznej bardzo

szybko si´ rozwija a my zawsze

poszukiwaliÊmy nowych ale przede

wszystkim bezpiecznych technologii.

Najnowsze Êwiatowe trendy mówià 

o wspomaganiu, czy wr´cz regeneracji

starzejàcych si´ tkanek, w tym skóry, 

za pomocà zaanga˝owania w∏asnych

mechanizmów naprawczych organizmu.

Dlaczego zatem nie wykorzystaç tej

ogromnej, naturalnej si∏y naszego

organizmu dla utrzymania pi´knego,

m∏odego wyglàdu skóry na d∏u˝ej? 

Tutaj na pierwszy plan wysuwajà si´ 

komórki macierzyste a na znaczeniu

zyskuje, tzw. terapia biostymulujàca 

komórki skóry. Osocze bogatop∏ytkowe

Regeneris zawiera komórki i czynniki

wzrostu z w∏asnej krwi pacjenta, dzi´ki

czemu pozwala stworzyç coÊ w rodzaju

indywidualnego „eliksiru m∏odoÊci”. 

D.N. No tak, ale kwas hialuronowy 
ju˝ nie jest ˝adnà nowoÊcià a pomimo to

zdecydowaliÊcie si´ ponownie wejÊç
do tej samej wody, gdzie p∏ywa ju˝
wiele rybek.      
J.S. Stara mi∏oÊç nie rdzewieje? 

Ma Pani racj´, sam kwas hialuronowy 

nie jest nowoÊcià ale ju˝ technologie 

jego tworzenia jak najbardziej tak. Wbrew

pozorom wcale nie jest tak ∏atwo stworzyç

dobry wype∏niacz na bazie kwasu

hialuronowego. Tylko nielicznym z tego

t∏umu si´ to udaje, a bez posiadania

w∏asnego laboratorium, ekipy wysokiej klasy

naukowców, ciàg∏ych inwestycji w dzia∏ 

R&D jest to praktycznie niemo˝liwe.

D.N. Dlaczego zatem wspó∏praca 
z Laboratoires Vivacy i gamà
produktów StylAge? 
J.S. Vivacy to francuska firma

biotechnologiczna, która posiada wszystko

to o czy wspomnia∏am wczeÊniej. Ponadto,

co bardzo wa˝ne, daje mo˝liwoÊç

tworzenia. Dialog z lekarzami, wzajemna

wspó∏praca sà dla firmy istotnym

elementem dzia∏ania. Dzi´ki temu powstajà

produkty najwy˝szej jakoÊci pod kàtem

bezpieczeƒstwa, utrzymywania si´ oraz

∏atwoÊci podania a zarazem innowacyjne.

Dla mnie to bardzo wa˝ne, tak jak kiedyÊ

jako pierwsi wprowadziliÊmy m.in.

monofazowy kwasy hialuronowy, produkt 

Laboratorium Estetyki

L.E.A Futur

Laboratorium Estetyki L.E.A Futur powsta∏o w 2003 roku i bardzo szybko osiàgn´∏o wysokà
pozycj´ na rynku medycyny estetycznej. Od poczàtku istnienia firma oferuje produkty najlepszej
jakoÊci, bezpieczne i zapewniajàce optymalne rezultaty, w oparciu o Êcis∏à wspó∏prac´ 
z lekarzami. L.E.A Futur jest dystrybutorem produktów do mezoterapii z gamy Aesthetic Dermal,
gamy peelingów i dermokosmetyków Skin Tech. W 2009 firma rozszerza swoje portfolio 
o niesamowicie innowacyjne osocze bogatop∏ytkowe Regeneris, a rok pó˝niej wprowadza
najnowszà generacj´ wype∏niaczy na bazie kwasu hialuronowego StylAge, których jest
wy∏àcznym przedstawicielem na rynku polskim. 

Joanna Szendzielorz 
– prezes Laboratorium Estetyki L.E.A Futur 
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� Maciej Kobus – w∏aÊciciel firmy

do ust, preparat wolumetryczny, tak teraz jako pierwsi

wprowadziliÊmy kwas hialuronowy StylAge z antyoksydantem 

– mannitolem, który daje niezwyk∏y komport podczas zabiegu

redukujàc postiniekcyjny” stan zapalny dzi´ki czemu efekty zabiegu

utrzymujà si´ d∏u˝ej a pacjent mo˝e wróciç do swoich codziennych

aktywnoÊci natychmiast po zabiegu.

D.N. Ale czy „kombinowanie” przy produkcji kwasu

hialuronowego nie zwi´kszy ryzyka wystàpienia efektów

ubocznych?   

J.S. To nie „kombinacja” tylko „nauka”! Jedyny efekt uboczny,

jaki zaobserwowa∏am odkàd pracujemy ze Stylage, to wysoki

odsetek zajÊç w cià˝´ u nas w firmie :)

A powa˝nie, to oczywiÊcie bezpieczeƒstwo jest na pierwszym

miejscu. Mam to szcz´Êcie, ˝e wszystkie produkty które

wprowadzaliÊmy na rynek odznacza∏y sie bardzo wysokà jakoÊcià,

dzi´ki czemu zyskaliÊmy sobie i nadal zyskujemy zaufanie lekarzy

okazane m.in. licznymi nagrodami i wyró˝nieniami za co

serdecznie dzi´kujemy. Pracujemy nad tym aby nie cena,

a bezpieczeƒstwo i jakoÊç by∏y najwa˝niejsze przy wyborze

preparatów. To w koƒcu medycyna!

D.N. Co jest teraz na topie wed∏ug Pani?   
J.S. Zdecydowanie tzw. mi´kki lifting. Wspó∏praca mi´dzy 

Vivacy oraz firmà Softfil zaowocowa∏a wprowadzeniem na rynek

tzw mi´kkich kaniul dzi´ki którym mogliÊmy zaprezentowaç

najnowszà metod´ podawania StylAge tzw mi´kki lifting. 

Dzi´ki fantastycznym szkoleniom prowadzonym przez 

dr Sandrine Sebban metoda ta staje sie prawdziwym hitem!

Ogromnie si´ ciesz´, gdy mog´ zaprezentowaç polskim 

lekarzom najnowsze osiàgni´cia czasami wczeÊniej ni˝ pokazane

sà one na Êwiatowych kongresach. To daje nam przewag´ 

i ÊwiadomoÊç ˝e Polska i polscy specjaliÊci medycyny 

estetycznej sà na najwy˝szym Êwiatowym poziomie.

D.N.Jakie sà najbli˝sze plany firmy? Czy zamierzajà
Paƒstwo coÊ zmieniç w swoim wizerunku? Jakie nowe
produkty zaoferujecie lekarzom w tym roku?   
J.S. Wizerunek firmy si´ nie zmieni. By∏ przecie˝ budowany od lat.

To jedynie kontynuacja przemyÊlanych du˝o wczeÊniej dzia∏aƒ.

Nasze cele i wizja wykraczajà daleko poza krótkoterminowà

strategi´, dlatego te˝ nasze ostatnie projekty sà raczej realizacjà

pewnego procesu. JesteÊmy niezale˝ni i elastyczni, co pozwala

nam zawsze  efektywnie i precyzyjnie odpowiadaç na potrzeby

naszych klientów. W tym roku z pewnoÊcià wprowadzimy kilka nowych

produktów, ale jeszcze nie pora by o nich szczegó∏owo mówiç.

D.N. Dzi´kujemy za rozmow´ �

Laboratorium Estetyki L.E.A.Futur Sp.z o.o.
ul. Z∏otego Smoka 14, 02-202 Warszawa 
tel. 22/ 886 72 15 
e- mail: biuro@leafutur.pl, www.leafutur.pl



KALENDARZ

Kongresów Mi´dzynarodowych
w roku 2011

ZAPOWIEDZI:

24-26.03.2011, Monte-Carlo – Monaco
9th AMWC – Anti-aging Medicine World Congress

www.euromedicom.com

•
14-17.04.2011, Carlsbad, Czech Republik

EADV Spring Symposium
www.eadv.org

•
20-24.05.2011, Seoul, South Korea

World Congress of Dermatology
www.wcd2011.org

•
30.09-01.10.2011, Paris

EMAA – European Masters in Aesthetic & Anti-Aging Medicine
www.euromedicom.com

•
20-24.10.2011, Lisbon, Portugal

EADV Congress, 
www.eadv.org

Dermatologia Estetyczna to obecnie jedna z najbardziej pr´˝nie rozwijajàcych si´
dziedzin medycyny. 

Niemal co miesiàc dowiadujemy si´ o nowych rozwiàzaniach, produktach, które
mo˝na wykorzystaç w naszej codziennej praktyce lekarskiej. 

„Bycie na bie˝àco” wymaga od lekarzy uczestnictwa w sympozjach, kongresach,
które dajà nie tylko mo˝liwoÊç podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
ale równie˝ zapoznania si´ z nowoÊciami w tej bran˝y. 

Poni˝ej przedstawiamy subiektywny przeglàd najwa˝niejszych wydarzeƒ
mi´dzynarodowych, które warto wpisaç do kalendarza w roku 2011.
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