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Koleżanki i Koledzy!

Pierwszy w tym roku numer naszego magazynu zbiega 
się z organizowanym przez Stowarzyszenie Kongresem. 
Co roku z niecierpliwością oczekuję tego wydarzenia, 
które jest doskonałą okazją do spotkania Lekarzy z całej 
Polski, podzielających tę samą pasję i zainteresowania. 
Możliwość dyskusji ze starymi znajomymi i poznawanie 
nowych oraz wymiana doświadczeń zawsze utwierdza 
mnie w przekonaniu, że rozwój dermatologii estetycznej 
w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Mam takie 
przekonanie, że tegoroczny Kongres będzie kolejnym 
owocnym wydarzeniem i wniesie wiele do naszej 
codziennej praktyki.
 A w Derma Newsie… znajdą Państwo artykuł,  
w którym dr Andrzej Kępa dzieli się swoimi doświad-
czeniami na temat lipolizy kawitacyjnej i efektów, 
 jakie można uzyskać, łącząc techniki zabiegowe.
Chcemy również zainteresować Państwa materiałem 
autorstwa Anny Czelej i Małgorzaty Kaczyńskiej w nowo 
utworzonej rubryce „Marketing dla Lekarzy”. Jesteśmy 
przede wszystkim lekarzami, ale prowadząc własne 
gabinety, również przedsiębiorcami, powinniśmy zatem 
zwracać uwagę na narzędzia marketingowe, które 
pozwolą nam budować przewagę konkurencyjną 
na rynku. 
 Na naszych łamach miło nam tym razem zaprezen-
tować firmę Johnson & Johnson, która dzięki współ-
pracy z dermatologami stale rozwija i poszerza swoją 
ofertę produktów dermokosmetycznych.

 Zapraszam do lektury.
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Autor: dr Andrzej Kępa 

słowa kluczowe:
lipoliza iniekcyjna, kawitacja ultradźwiękowa, intralipoterapia, redukcja tkanki 
tłuszczowej, redukcja cellulitu, peptydy biomimetyczne.

streszCzeNIe:
otyłość jest jedną z dynamiczniej roz-
wijających się chorób cywilizacyjnych. 
W znaczący sposób wpływa też na ob- 
niżenie jakości życia oraz zwiększa ry- 
zyko wystąpienia poważnych powikłań 
zdrowotnych. obecnie WHo ocenia, że 
ponad 33% dorosłej populacji boryka 
się z problemem otyłości. Jej przyczy-
ny mogą być pierwotne i wtórne. 
 od lat osiemdziesiątych XX wieku 
podejmowane są próby redukcji na-
dmiaru zlokalizowanej tkanki tłusz-  
czowej za pomocą substancji che-
micznych podawanych bezpośrednio 
w tkankę tłuszczową techniką lipoli- 
zy iniekcyjnej. Na przestrzeni lat udos- 
konalano preparaty i techniki zabie- 
gu. W 2009 roku pojawił się na rynku 
pierwszy preparat przeznaczony do re-
dukcji miejscowych depozytów tkanki 
tłuszczowej techniką intralipoterapii 
– Aqualyx, który uzyskał medyczny 
certyfikat CE. obecnie w tym wska-
zaniu stosuje się również preparat 
Dermaheal LL, zawierający peptydy 
biomimetyczne – syntetyczne subs-
tancje modulujące procesy metabo-
liczne zachodzące w organizmie. Pre-
parat ten posiada również medyczny 
certyfikat CE – jako substancja wyko-
rzystywana w usuwaniu miejscowych 
depozytów tkanki tłuszczowej i reduk-
cji cellulitu. unikalny skład preparatu 
powoduje nasilenie naturalnych pro-

cesów lipolizy, blokowanie endogen- 
nej lipogenezy oraz blokowanie popu-
lacji komórek progenitorowych białej 
tkanki tłuszczowej. Działanie takie wy- 
wiera Dekapeptyd-4 zawarty w pre- 
paracie. Działa on identycznie jak 
endogenny Insulinopodobny Czynnik 
Wzrostu 1 (IGF-1), z tą różnicą, że 
działanie Dekapeptydu-4 jest ograni- 
czone do okolicy, w której był podany 
preparat. 
 Wzmocnienie efektu uzyskanego 
w wyniku zabiegu lipolizy iniekcyj-
nej można osiągnąć, stosując go w po- 
łączeniu z zewnętrznym źródłem ultra- 
dźwięków wywołujących efekt kawi-  
tacji ultradźwiękowej.
 W pracy przedstawiono nowator-
ską metodę redukcji nadmiaru tkanki 
tłuszczowej i redukcji cellulitu w oparciu 
o połączenie metod lipolizy iniekcyjnej 
i kawitacji ultradźwiękowej. omówio-
no mechanizm działania preparatu 
do lipolizy iniekcyjnej, zawierającego 
peptydy biomimetyczne, oraz zastoso- 
wanie zewnętrznego generatora ultra- 
dźwięków wywołującego efekt kawi- 
tacji ultradźwiękowej w tkance tłusz- 
czowej. Przedstawiono algorytmy tera- 
peutyczne i techniki wykonania zabie- 
gu. Proponowany przez autora zabieg 
jest nowoczesną, bezpieczną i dają- 
cą wymierne efekty alternatywą tera-
peutyczną dla inwazyjnych procedur 
redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej. 

Lipoliza 
iniekcyjno-kawitacyjna 
– nowatorskie podejście 
do kształtowania sylwetki

Stosowanie preparatów i urządzeń po- 
siadających medyczny certyfikat CE da- 
je pełen profil bezpieczeństwa i gwa-
rancję skuteczności zabiegu. Minimal-
na inwazyjność zabiegu jest w pełni 
akceptowalna przez pacjentów i nie 
wymaga okresu rekonwalescencji po 
stosowanej procedurze. 

PACJENCI I MEtoDoLoGIA 
Pilotażowe badania z wykorzystaniem 
technik obrazowania endoskopowego 
oraz oceny ilościowej przeprowadzo- 
no w 3 grupach badanych pacjen-
tów obejmujących 52 przypadki abdo- 
minoplastyki, 12 zwłok oraz 32 przy- 
padki liposukcji. Wykorzystane techni- 
ki liposukcji obejmowały metodę lase- 
rową (924/975-nm LAL), wibracyjną 
(PAL), próżniową [klasyczną] (SAL), 
ultradźwiękową (uAL) oraz wspomaga- 
ną strumieniem wody (WAL). W celu 
dokonania jakościowej oraz ilościo-
wej analizy zachowanych włókien 
przegrodowych zastosowano makro-
skopowe badanie anatomiczne oraz 
badanie endoskopowe in vivo.

WstĘP
otyłość jest obecnie jedną z groźniej- 
szych chorób cywilizacyjnych. Dotknię- 
te jest nią ponad 33% populacji na 
całym świecie. Jak podają statysty- 
ki WHo, około 40% otyłości jest uwa-
runkowana genetycznie – to tzw. oty- 
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łość pierwotna, pozostałe 60% to oty-
łość wtórna – wynikająca głównie z na- 
stępstw złego odżywiania. Następs- 
twa otyłości wiążą się z licznymi za- 
grożeniami dla zdrowia i życia ludz-
kiego. osoby otyłe narażone są mię-
dzy innymi na rozwój miażdżycy, 
prowadzący do udaru mózgu, cukrzy-
cę, nadciśnienie tętnicze, nowotwory 
estrogenozależne (np. rak sutka), zmia-
ny w układzie kostno-stawowym, po-
gorszenie jakości życia.
 rozwój cywilizacji sprawił, że w kra- 
jach rozwiniętych zmieniły się w zasa- 
dniczy sposób przyzwyczajenia diete- 
tyczne. Żywność dostępna w sklepach 
jest najczęściej przetworzona w pro- 
cesie produkcji, zawiera całą gamę 
substancji chemicznych wpływających 
na poprawę jej walorów smakowych, 
zapachowych, wizualnych oraz wydłu-
żających termin jej przydatności do 
spożycia. Znaczna część przetworzonej 
żywności zawiera również zwiększoną 
ilość kalorii (produkty są dosładzane 
w procesie produkcji) w stosunku do 
żywności nieprzetworzonej. ogromny 
wpływ na zwiększenie podaży kalorii 
mają niezdrowe przyzwyczajenia die-
tetyczne – wysokokaloryczne przekąs-
ki, jedzenie w restauracjach typu fast 
food itd. Kolejnym problemem wpły- 
wającym na rozwój otyłości jest zmniej- 
szenie wydatku energetycznego w sto- 
sunku do ilości dostarczanych kalo-
rii. Siedzący tryb życia, brak ruchu, 
przewlekły stres to niektóre z czyn-
ników predysponujących do rozwo-
ju otyłości[1]. 
 Wzrost świadomości prozdrowot- 
nej sprawił, że medycyna rozpoczęła 
poszukiwania skutecznych metod wal- 
ki z nadmiarem tkanki tłuszczowej. 
Jedną z takich metod była lipoliza 
iniekcyjna – inaczej zwana intralipote-
rapią. Początki metody sięgają lat 
osiemdziesiątych XX wieku. Wówczas 
rozpoczęto próby podawania substan- 
cji chemicznych bezpośrednio w tkan-
kę tłuszczową w celu jej redukcji. 
 Początkowo substancją taką była 
fosfatydylocholina – organiczny zwią-
zek chemiczny z grupy fosfolipidów 
powszechnie zwanych lecytynami.  
W badaniach na szczurach wykazano, 
że lecytyna pochodząca z soi znacząco 
obniża poziom cholesterolu i trójgli-
cerydów, podwyższając jednocześnie 
poziom HDL[2,3]. Wykazuje pozytyw-
ne działanie na funkcje poznawcze  
u osób z ich osłabieniem[4], jednakże 
nie ma znaczących dowodów na po-
zytywne działanie lecytyny u osób z de- 
mencją[5]. Ponadto opóźnia procesy 
starzenia, pełni funkcje ochronne wo- 

bec wątroby, wspomaga wykorzysta- 
nie witamin rozpuszczalnych w tłusz-
czach. opisane powyżej działania wy-
stępują w przypadku doustnego po-
dania preparatów fosfatydylocholiny.
 W przypadku podania fosfatydylo-
choliny bezpośrednio w depozyt pod-
skórnej tkanki tłuszczowej dochodzi 
do rozluźnienia, a następnie uszkodze-
nia struktury błony komórkowej adipo-
cytu. Fosfatydylocholina wpływa rów- 
nież na rozpad nagromadzonych wew- 
nątrz adipocytu trójglicerydów i wydo- 
stanie się ich na zewnątrz do przes-
trzeni międzykomórkowej.
 Zabieg z miejscowym podaniem 
fosfatydylocholiny wiąże się jednak z ca- 
łym szeregiem objawów ubocznych, 
które wynikają z wywoływania przez 
nią miejscowego stanu zapalnego. to- 
warzyszą mu klasyczne objawy zapale-
nia, czyli obrzęk, zaczerwienienie, ocie-
plenie i ból. Nasilenie objawów stanu 
zapalnego jest wprost proporcjonalne 
do stężenia fosfatydylocholiny w po-
danym preparacie[6,7,8].
 Dodatkowym problemem związa-
nym ze stosowaniem fosfatydylocho-
liny są opisywane w literaturze przy-
padki martwicy. Są one najczęściej wy- 
nikiem złej techniki przeprowadzenia 
zabiegu. Zbyt powierzchowne poda-
nie preparatu może spowodować mar-
twicę skóry. Zbyt głębokie podanie 
wiąże się z ryzykiem martwicy powięzi 
i mięśni.
 Dalsze poszukiwania substancji 
wpływających na metabolizm tkan- 
ki tłuszczowej spowodowały wprowa-
dzenie preparatów fosfatydylocholiny 
w połączeniach z innymi substancja-
mi. Najczęściej do fosfatydylocholiny 
dodawano deoksycholan sodu. Jest to 
sól kwasu deoksycholowego, jedne- 
go z kwasów żółciowych syntetyzo-
wanych w wątrobie. to końcowy pro- 
dukt degradacji endogennego choles-
terolu. Jego działanie in vivo polega na 
zmniejszeniu napięcia powierzchnio-
wego roztworu, co prowadzi do ułat- 
wienia procesu emulgowania tłusz- 
czów. Działanie soli sodowej kwasu 
deoksycholowego polega na ułatwie-
niu rozpuszczenia w wodzie związków 
pierwotnie nierozpuszczalnych, np.  
kwasów tłuszczowych. taki proces na-
zywa się działaniem hydrotropowym. 
W połączeniu z fosfatydylocholiną de- 
oksycholan sodu działa jak biologicz-
ny detergent przyspieszający proces 
uszkodzenia błony komórkowej, prowa- 
dzący do lizy komórek tłuszczowych[7,9]. 
 Pomimo zmian stężenia fosfaty-
dylocholiny oraz dołączania różnych 
substancji pomocniczych nie udało 
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się uzyskać wystarczającego profi-
lu bezpieczeństwa, aby jakikolwiek 
preparat mógł uzyskać medyczny cer- 
tyfikat CE. Sytuacja uległa zmianie  
w 2009 roku, kiedy na rynku pojawił 
się stworzony przez prof. Pasquale Mo-
tolese preparat Aqualyx. Aqualyx jest 
pierwszym na rynku preparatem, który 
uzyskał medyczny certyfikat CE jako 
roztwór na bazie mikrożelatynowej, 
opracowany w celu modulacji i wzmac- 
niania efektywności działania zew-
nętrznych ultradźwięków podczas mi- 
krokawitacji wywoływanej w lokalnie 
nagromadzonej tkance tłuszczowej 
i przy cellulicie. W skład preparatu 
wchodzą: mikrożelatynowy roztwór 
wodny zawierający specyficzny typ 
agarozy, substancję buforującą, sól 
sodową kwasu (3α,5β,12α) – 3,12-dihy-
droksy-5-cholanowy-24-ol (kwas dezo- 
ksycholowy), woda do iniekcji, chlo- 
rek sodu[10]. Zawarta w preparacie 
sól sodowa kwasu deoksycholowego 
wpływa na uszkodzenie błon komór-
kowych adipocytów. tłuszcz wydo-
staje się na zewnątrz do przestrzeni 
międzykomórkowej, a następnie ule- 
ga rozkładowi – częściowo jest trans-
portowany do wątroby, gdzie ulega 
przemianom metabolicznym, a częś-
ciowo jest rozkładany przez makrofagi. 
 tu po raz pierwszy zastosowano 
wzmocnienie efektu rozkładu tkanki 
tłuszczowej przy udziale zewnętrznych 
ultradźwięków. Jak wynika z mojej  
osobistej rozmowy z twórcą preparatu 
prof. Pasquale Motolese, zewnętrzne 
ultradźwięki są w stanie zwiększyć 
efekty zabiegu w granicach 20-30%. 
 Ze względu na skład preparatu 
zastosowanie Aqualyxu jest ograniczo-
ne do obszarów tkanki tłuszczowej, 
powyżej której fałd skórny wynosi 
minimum 1,5 cm. technika podania 
preparatu dopuszcza jedynie wyko-
nanie zabiegu metodą intralipoterapii. 
Nie można podawać preparatu płytko, 
ze względu na ryzyko wystąpienia 
powikłań skórnych.
 Kolejnym preparatem, który po-
siada medyczny certyfikat CE we wska-
zaniu do redukcji zlokalizowanych de-
pozytów tkanki tłuszczowej i redukcji 
cellulitu, jest preparat Dermaheal LL. 
to aktualnie najnowszy, dostępny  
na rynku produkt w tym wskazaniu. 
 Dermaheal LL łączy w sobie mo-
żliwości redukcji tkanki tłuszczowej 
wraz z regeneracją i zwiększeniem 
elastyczności skóry. Preparat produ-
kowany jest przez firmę Caregen, 
wiodącego producenta peptydów bio-
mimetycznych i czynników wzrostu 
w zakresie kosmetologii i medycyny. 
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Jest to pierwszy na rynku preparat, 
w którym zastosowano peptydy bio-
mimetyczne, czyli syntetyczne związki 
chemiczne działające na zasadzie 
wiernego naśladowania naturalnych, 
obecnych w organizmie substancji 
sterujących procesami metaboliczny-
mi oddziaływującymi bezpośrednio  
na komórki docelowe. W chwili obecnej  
w zakresie medycyny estetycznej wy-
korzystywanych jest ponad 300 pep-
tydów biomimetycznych. około 100 
kolejnych jest obecnie w fazie dalszych 
badań i w trakcie procesu rejestracji[11].
 Kawitacja ultradźwiękowa wyko-
rzystuje działanie zewnętrznych ultra- 
dźwięków, które powodują powsta-
wanie zjawiska kawitacji w tkance 
tłuszczowej. Wytworzona energia, dzię- 
ki zmianie polaryzacji błony komór-
kowej, powoduje uszkodzenie komórki 
tłuszczowej, co prowadzi do jej rozer-
wania. Zawarte w adipocytach trójgli-
cerydy wydostają się na zewnątrz do 
przestrzeni międzykomórkowej. około 
70% całkowitej ilości trójglicerydów, 
poprzez sieć naczyń włosowatych, 
jest wchłaniania i transportowana do 
wątroby, gdzie następuje ich rozkład 
w wyniku procesów metabolicznych. 
Pozostałe 30% zostaje rozkładana 
przez makrofagi[1].
 
Cel PrACY:
Celem pracy jest przedstawienie no-
watorskiej metody zastosowania ka-
witacji ultradźwiękowej w połączeniu 
z lipolizą iniekcyjną, by zwiększyć 
efekt działania obu metod w zakresie 
likwidacji miejscowych depozytów 
tkanki tłuszczowej i redukcji cellulitu.

MetABolIzM tKANKI 
tŁUszCzoWeJ:
Dotychczas sądzono, że dojrzałe adi- 
pocyty, podstawowe komórki bu- 
dulcowe żółtej tkanki tłuszczowej, 
nie mają możliwości dokonywania 
podziałów, a ich ilościowy rozwój 
kończy się we wczesnym dzieciń- 
stwie. Średnio w ludzkim organizmie 
znajduje się około 30 milionów adipo- 
cytów. Wielkość dojrzałego adipocy- 
tu waha się w granicach od około 
20 μm do 120 μm. Wewnątrz ko-
mórki znajduje się kropla tłuszczu  
w postaci trójglicerydów (triacylogli- 
ceroli), która spycha jądro komór- 
kowe i całą cytoplazmę na obrzeża 
komórki. W zależności od procesów 
metabolicznych zachodzących w or- 
ganizmie adipocyty mogą zwiększać 
lub zmniejszać swoją objętość po-
przez zwiększanie lub zmniejszanie 
ilości zawartych w nich trójglicerydów.

 odkrycie dokonane przez zespół 
badaczy z Howard Hughes Medical 
Institute oraz rockefeller university 
rzuciło nowe światło na procesy fizjo- 
logiczne zachodzące w tkance tłusz-
czowej. Zespół prowadzony przez  
dr. Jeffreya Friedmana odkrył tzw. 
komórki progenitorowe białych ko- 
mórek tłuszczowych. Są one nieco  
podobne do komórek macierzys- 
tych, lecz w przeciwieństwie do nich 
mogą rozwijać się wyłącznie w kie- 
runku pojedynczego typu dojrza- 
łych komórek. Komórki progenito- 
rowe białych komórek tłuszczowych 
stanowią około 8% całej masy tkanki 
tłuszczowej i przez większą część ży- 
cia pozostają uśpione. W zależności 
od poziomu metabolizmu danego 
organizmu oraz od aktywności ukła- 
dów sterujących procesami lipoge- 
nezy i lipolizy nieaktywna komórka 
progenitorowa białej tkanki tłuszczo- 
wej może ulec podziałowi. W wyniku 
tego powstaje kolejna komórka pro-
genitorowa i jedna komórka doj-
rzałej tkanki tłuszczowej. Schemat 
podziału przedstawia rysunek 1[12].
 odkrycie to tłumaczy często stwier- 
dzany brak efektów terapeutycznych 
opisywany w związku ze stosowa-
niem preparatów zawierających fos- 
fatydylocholinę w celu redukcji nad-
miernej tkanki tłuszczowej. Brak efek- 
tów spowodowany był w dużej mie-
rze przez nadaktywność układu pro- 
genitorowych komórek białej tkanki 
tłuszczowej. Naturalny więc okazał się 
proces poszukiwania takich substan- 
cji, które oddziaływałyby w sposób 
blokujący bezpośrednio na układ ko- 
mórek progenitorowych. Jedną z ta-
kich substancji okazał się Dekapep-
tyd-4, zastosowany w preparacie Der- 
maheal LL firmy Caregen.

   
DerMAHeAl ll
Jest preparatem posiadającym me- 
dyczny certyfikat CE i zarejestro- 
wanym we wskazaniu redukcji miej- 
scowych depozytów tkanki tłusz- 
czowej i redukcji cellulitu.
W skład preparatu wchodzą: woda, 

karnityna, uwodorniona lecytyna  
i Dekapeptyd-4. L-karnityna jest  
substancją wspomagającą transport 
kwasów tłuszczowych o długich łańcu- 
chach do mitochondriów, gdzie ule- 
gają przemianom metabolicznym, 
w wyniku których powstaje energia 
niezbędna do prawidłowego funkcjo-
nowania komórek organizmu. Enzym 
palmitoilotransferaza karnitynowa I, 
obecna w zewnętrznej błonie mito-
chondrialnej, katalizuje transformację 
długołańcuchowych acylo-CoA w acy- 
lokarnitynę, która może przenikać 
wewnętrzną błonę mitochondrialną 
i umożliwiać kwasom tłuszczowym 
dostęp do enzymatycznego układu 
β-oksydacji. translokaza karnitynoa-
cylokarnitynowa jest wymiennikiem  
i przenośnikiem karnityny w wewnętrz- 
nej błonie mitochondrialnej. transport 
cząsteczki acylokarnityny do wnętrza 
mitochondrium jest skojarzony z trans- 
portem jednej cząsteczki karnityny na 
zewnątrz. Acylokarnityna po wniknię- 
ciu do mitochondrium reaguje z CoA, 
co jest katalizowane przez enzym – pa- 
lmitoilotransferazę karnitynową II, 
zlokalizowaną na powierzchni wew- 
nętrznej błony mitochondrium. Zatem 
w macierzy mitochondrialnej zostaje 
odtworzony acylo-CoA i uwolniona jest 
karnityna[13]. Karnityna nie ulega prak-
tycznie metabolizmowi, w nerkach ule- 
ga filtracji w kłębuszkach nerkowych,  
a następnie prawie w całości wchła-
niana jest zwrotnie w kanalikach 
nerkowych.
 uwodorniona Lecytyna jest pro-
duktem kontrolowanego uwodornie- 
nia lecytyny. Lecytyna i uwodorniona 
lecytyna są wykorzystywane w formu- 
łowaniu wielu kosmetyków i pro-
duktów higieny osobistej. W prepa- 
racie uwodorniona lecytyna wykazuje 
podobne działanie jak fosfatydylo-
cholina – rozluźnia strukturę błony 
komórkowej adipocytu, wnika do 
wnętrza komórki i powoduje usz-
kodzenie błony komórkowej. Wpływa 
również na rozpad nagromadzonych 
wewnątrz adipocytu trójglicerydów 
i wydostanie się ich na zewnątrz do 
przestrzeni międzykomórkowej. uwo-
dornienie lecytyny oraz jej niewielkie 
stężenie (0,25mg/ml) spowodowało 
brak typowych objawów ubocznych 
związanych ze stosowaniem czystej 
fosfatydylocholiny. W przypadku pre-
paratu Dermaheal LL nie występują 
obrzęk, ból i ocieplenie miejsca pod-
danego zabiegowi. u wrażliwych pa-
cjentów może pojawić się lekkie za-
czerwienienie skóry w miejscu podania 
preparatu, które najczęściej ustępuje  
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tłuszczowej

Rys. 1. Schemat podziału komórki progenitorowej 
białej tkanki tłuszczowej.



w ciągu kilku godzin po zabiegu. 
Dzięki zastosowaniu uwodornionej le-
cytyny preparat Dermaheal LL uzyskał 
medyczny certyfikat CE.
 Dekapeptyd-4 jest syntetycznym 
peptydem biomimetycznym zbudo-
wanym z argininy, kwasu asparagi-
nowego, cysteiny, kwasu glutamino-
wego, leucyny, metioniny, tyrozyny. 
 Wszystkie procesy zachodzące 
w żywych organizmach do swojego 
prawidłowego przebiegu potrzebują 
obecności swoistych substancji modu-
lujących. Są to naturalnie występujące 
peptydy i czynniki wzrostu. Wraz z wie- 
kiem ilość naturalnych peptydów or- 
ganizmu maleje lub zostaje uszko-
dzona ich prawidłowa synteza, a kon- 
trolowane przez nie procesy napraw-
cze i metaboliczne stopniowo słabną  
i ulegają zaburzeniom. Proces ten  
w konsekwencji prowadzi do obserwo- 
wanych zmian związanych m.in. z pro-
cesem starzenia się organizmu[14].
 Kluczową rolę w zrozumieniu pro- 
cesów zachodzących w skórze wraz 
z wiekiem odgrywa zmiana w pierwszo- 
rzędowej strukturze peptydów. Zaini-
cjowana przez czynniki mutagenne 
może prowadzić do całkowitego zmie-
nienia lub zniesienia aktywności bio-
logicznej danego peptydu. Zamiana 
pojedynczego aminokwasu na inny w 
peptydzie zbudowanym z sekwencji 
100 lub więcej aminokwasów może 
zmniejszyć lub znieść jego aktywność 
biologiczną oraz powodować poten-
cjalnie poważne następstwa dla ca-
łego organizmu (np. niedokrwistość 
sierpowata)[13,15].
 Peptydy biomimetyczne to synte-
tyczne związki chemiczne działające 
na zasadzie wiernego naśladowania 
naturalnych, obecnych w organizmie 
substancji sterujących procesami me- 
tabolicznymi oddziaływującymi bez-
pośrednio na komórki docelowe.
 Dekapeptyd-4 wywiera swoje bio- 
logiczne działanie poprzez układ zwią-
zany z Insulinopodobnym Czynnikiem 
Wzrostu 1 (IGF-1). W warunkach fizjo-
logicznych IGF-1 – peptyd pośredni 
należący do somatomedyn – wydziela-
ny jest pod wpływem hormonu wzros- 
tu. to właśnie przez somatomedyny 
(IGF-1 i IGF-2) hormon wzrostu oddzia- 
łuje na tkanki docelowe. W tkance 
tłuszczowej zwiększa lipolizę i zmniej- 
sza lipogenezę, prowadząc do zwięk-
szenia stężenia wolnych kwasów 
tłuszczowych w osoczu[16].   
 Zmniejszenie lipogenezy następuje 
poprzez zablokowanie aktywności po- 
pulacji komórek progenitorowych bia- 
łej tkanki tłuszczowej. W zakresie skóry 
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mórkowe lub makromolekuły o asyme- 
trycznych kształtach następuje obrót 
obiektów. Dążą one do przyjęcia ta-
kiego położenia, w którym siła obro-
towa jest jak najmniejsza. Naprężenia 
związane z przepływem strumienio-
wym mogą powodować zmianę ła-
dunku powierzchni komórki, zmianę 
przepuszczalności błony komórkowej, 
przerwanie i fragmentacje błony ko-
mórkowej[17,18,19,20].
 Zjawisko kawitacji polega na po- 
wstawaniu w cieczy pulsujących pę- 
cherzyków próżniowych lub wypeł- 
nionych parą nasyconą bądź gazem 
rozpuszczonym w cieczy, które poja-
wiają się w wyniku lokalnych rozerwań 
ośrodka pod wpływem dużych sił 
rozciągających. Pęcherzyki kawitacyj-
ne mogą rozrastać się i pulsować w spo- 
sób wymuszony w następnych fa-
zach fali ultradźwiękowej (kawitacja 
nieinercyjna) lub zapadać się w fazie 
zagęszczenia fali, wytwarzając nagłe 
zmiany ciśnienia, będące źródłem lo-
kalnych fal uderzeniowych (kawitacja 
inercyjna), a także w określonych wa-
runkach powodować powstawanie 
krótkotrwałych lokalnych błysków so- 
noluminescencyjnych. Warunkiem ko- 
niecznym wystąpienia kawitacji w roz- 
tworze jest osiągnięcie i przekrocze- 
nie pewnego progu natężenia ultra- 
dźwięków, tzw. progu kawitacji. War-
tość ta zależy od rodzaju cieczy i czę- 
stotliwości oraz od obecności w cie-
czy cząsteczek gazu i mikroskopij-
nych zanieczyszczeń, które stanowią 
podłoże powstawania pęcherzyków 
kawitacyjnych[17,21,22,23].
 Zatem zastosowanie preparatu wo- 
dnego, którym nastrzykujemy tkankę 
tłuszczową przed zabiegiem kawitacji 
ultradźwiękowej, przyspiesza i wzma- 
ga zachodzące w niej reakcje wywołane 
zewnętrznym źródłem ultradźwięków. 
odpowiednia osmolarność roztwo-
ru zmniejsza bowiem próg kawitacji, 
którego przekroczenie jest warunkiem 
koniecznym do zaobserwowania pro-
cesu rozrywania błon komórkowych 
adipocytów.

teCHNIKA WYKoNANIA 
zABIegU lIPolIzY 
INIeKCYJNeJ:
W zależności od lokalizacji miejsco-
wego depozytu tkanki tłuszczowej 
autor proponuje zastosowanie 2 róż- 
nych technik podania preparatu lipo-
litycznego.

1. okolice twarzy, kończyn dolnych 
(cellulit) i górnych –  zabieg wykona-
ny igłą 27 G 13mm. Fot. 1 przedstawia 

IGF-1 stymuluje fibroblasty do produk-
cji kolagenu i elastyny. Po wprowa-
dzeniu w tkankę tłuszczową Dekapep-
tyd-4 stymuluje wytwarzanie IGF-1 
i utrzymuje jego działanie w miejscu 
podania. Jest to bardzo ważne dla 
utrzymania homeostazy całego orga- 
nizmu. Miejscowy wzrost stężenia IGF-1 
powoduje nasilenie procesów lipoli-
tycznych w okolicy poddanej zabie-
gowi, oddziałuje również na układ ko-
mórek progenitorowych – blokując ich 
aktywność, co zapobiega tworzeniu 
się nowych komórek tłuszczowych. 
Ponadto wpływa na poprawę kondycji 
skóry, stymulując fibroblasty do syn-
tezy kolagenu i elastyny.
 Synergizm hiperaddycyjny po- 
szczególnych składników preparatu 
powoduje, że działanie tak skompo-
nowanego preparatu jest większe niż 
suma działania każdego ze składników 
oddzielnie.
 Dermaheal LL wykazuje wysoki 
profil bezpieczeństwa. Preparat mo- 
żna podawać w miejscowe depozy- 
ty tkanki tłuszczowej techniką intra- 
lipoterapii (technika Pasquale Moto-
lese), techniką pojedynczych iniekcji, 
techniką wachlarzową. W przypadku 
cellulitu możemy zastosować mezo- 
terapię. Zabieg wykonujemy techni- 
kę wachlarzową za pomocą igły 13 mm 
27 G lub techniką mikrodepozytów. 
Preparat podajemy w momencie wy-
cofywania całkowicie wprowadzonej 
igły, co sprawia, że nie ma konieczności 
wykonywania aspiracji przed poda-
niem[1]. Dermaheal LL działa w miej-
scu podania przez około 7 dni. Zabieg 
możemy powtórzyć po upływie 7-10 
dni. Efekty po zabiegu lipolizy iniek-
cyjnej zaczynają być widoczne po 7-14 
dniach.
 W celu zwiększenia efektu tera-
peutycznego uzyskanego w wyniku li- 
polizy iniekcyjnej preparatem Derma-
heal LL oraz przyspieszenia czasu wi- 
docznych efektów zabiegu proponu-
je się wykonanie zabiegu kawitacji ul- 
tradźwiękowej. W żywych organizmach 
poddanych działaniu ultradźwięków 
pojawiają się naprężenia, czyli siły bę- 
dące wynikiem działania pola ultra-
dźwiękowego na komórki organizmu. 
  Wielkość naprężeń i efekty biolo- 
giczne wywoływane przez te siły za- 
leżą od właściwości pola ultradźwię-
kowego i od właściwości układu bio-
logicznego[17].
 Pole ultradźwiękowe rozchodzące 
się w płynie może powodować skrę-
canie lub wirowanie zawieszonych ele- 
mentów. W przypadku działania ultra-
dźwiękami na komórki, struktury ko-



technikę wykonania zabiegu w okoli-
cach kończyn dolnych.

      

 

2. okolice tułowia oraz duże depozy- 
ty tłuszczu w obrębie kończyn – zabieg 
wykonany igłą 24G 100 mm techni- 
ką intralipoterapii.  Fot. 2 i 3 przedsta- 
wiają wykonanie zabiegu techniką in-
tralipoterapii w przypadku większego 
 nagromadzenia tkanki tłuszczowej.

W materiale zamieszczono fotografie 
przedstawiające schematy prowadze-
nia zabiegu w zależności od lokalizacji. 
Linie i strzałki zaznaczone na model- 
ce pokazują kierunek wprowadzenia 
igły. Preparat lipolityczny wprowadza- 
my zawsze w trakcie wycofywania igły.  
Dzięki temu unikamy ryzyka przy- 
padkowego podania go do naczynia 
krwionośnego. Stosując taką techni-

kę, nie musimy wykonywać aspiracji 
przy wprowadzeniu igły. 
 Zabieg wykonujemy techniką wa- 
chlarzową (stosując igłę 24G 100 mm) 
lub techniką mikrowachlarzową stwo- 
rzoną przez autora.
  technika wachlarzowa polega na 
wprowadzeniu igły na maksymalną 
długość, w trakcie jej wycofywania po- 
dajemy preparat. Zaprzestajemy po-
dawania w momencie, gdy koniec 
igły znajduje się około 10 mm od miej- 
sca, w którym wprowadziliśmy go  
w skórę pacjenta. Po zaprzestaniu po-
dawania preparatu wycofujemy igłę 
o kolejne 4-5 mm i, nie wykłuwając 
jej całkowicie, zmieniamy jej kąt pod 
skórą. Po wykonaniu tej czynności po- 
nownie wprowadzamy ją na maksy-
malną długość. ruch ten powtarza-
my do zakończenia ostrzykiwania da-
nego obszaru.
 technika mikrowachlarzowa opra-
cowana przez autora artykułu po-
lega na powieleniu założeń techniki 
wachlarzowej z zastosowaniem igły 
27G 13mm. różnica polega na tym, 
że przed wprowadzeniem w tkankę 
tłuszczową igłę należy zgiąć pod ką-
tem 30-45°, aby jej koniec znalazł się 
na odpowiedniej głębokości. Zgięcie 
igły wykonujemy, kierując jej ścięcie 
w dół – w stronę przeciwną do skóry 
pacjenta. Dzięki temu unikamy ryzy-
ka zbyt płytkiego podania preparatu,  
co w znacznej mierze zmniejsza efek- 
tywność zabiegu. Po takim przygo- 
towaniu igły wykonujemy zabieg, 
który pod względem technicznym   
przypomina opisaną powyżej proce- 
durę. różnica polega na większej pre-
cyzji wykonania zabiegu. technikę tę 
autor poleca szczególnie w przypad- 
ku leczenia cellulitu oraz ostrzykiwa-
nia niewielkich depozytów tkanki 
tłuszczowej, np. okolic twarzy, pod- 
bródka, drobnych depozytów tłusz-
czowych tułowia i kończyn. 
 Wykonanie zabiegu nie wymaga 
stosowania dodatkowego znieczule- 
nia. Należy pamiętać o tym, iż tkan-
ka tłuszczowa jest praktycznie poz- 
bawiona włókien nerwowych prze-
wodzących bodźce bólowe. Porusza-
nie igły w tkance tłuszczowej nie 
przysparza więc pacjentowi uczucia 
dyskomfortu. Brak dodatkowego  
znieczulenia jest również istotny 
ze względu na prawidłową technikę 
wykonania zabiegu i sposób poda-
nia preparatu. Jeśli pacjent w trakcie 
wprowadzania igły nagle zgłasza po-
jawienie się bólu, oznacza to, że igła 
najprawdopodobniej nie znajduje się 
w tkance tłuszczowej. Jeśli widzimy 
ją pod skórą, oznacza to, że jesteśmy 

na zbyt małej głębokości, należy 
wówczas wycofać igłę i wprowadzić 
ją ponownie nieco głębiej. Jeśli nato-
miast nie widzimy igły, a pacjent 
zgłasza ból, oznacza to, że igła wyszła 
już z tkanki tłuszczowej i znajduje się 
zbyt głęboko, powodując naruszenie 
powięzi lub mięśnia. W tej sytuacji po- 
winniśmy również wycofać igłę i wpro- 
wadzić ją ponownie nieco płycej. 
 W trakcie podawania preparatu 
pacjent może zgłaszać lekkie uczu-
cie pieczenia lub rozpierania, jest to 
normalna reakcja wynikająca z faktu 
rozchodzenia się preparatu w obrę- 
bie tkanki tłuszczowej. u osób szcze- 
gólnie wrażliwych możemy do pre-
paratu dodać lignocainum 2% w pro-
porcji 1:10. Zmniejszy to dyskomfort 
związany z uczuciem pieczenia w trak- 
cie podawania preparatu. 
 W wyniku podania preparatu u osób 
 wrażliwych możliwe jest pojawianie 
się zaczerwienienia skóry nad okolicą 
poddaną zabiegowi. Zaczerwienienie 
to ustępuje samoistnie najczęściej po 
kilku godzinach od wykonania iniekcji. 

oKolICA PleCÓW:
W tej okolicy zabieg najczęściej wyko-
nujemy z zastosowaniem długiej igły 
techniką wachlarzową. Dzięki temu 
ograniczamy do niezbędnego mini-
mum liczbę wkłuć. Po wprowadzeniu 
igły w tkankę tłuszczową podajemy ru-
chem wachlarzowym preparat w  trak-
cie wycofywania igły. 
 Ilość preparatu podana w czasie 
jednej sesji zabiegowej wynosi od 
5,0 do 10,0 ml na jedno wkłucie. 
technikę wykonania zabiegu przed-
stawia fot. 4. 

oKolICA BoCzNA MIĘŚNIA 
PIersIoWego, tzW. 
„MotYlKI”:
W tej okolicy zabieg lipolizy iniekcyjnej 
wykonujemy zazwyczaj techniką mi- 
krowachlarzową. Najczęściej wystar-
czają 1-2 wkłucia na jedną stronę. 
Ilość preparatu potrzebna do wyko-
nania zabiegu to zazwyczaj 2,5 do 
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Fot. 1. Technika stosowana w przypadku niewielkich 
depozytów tkanki tłuszczowej i cellulitu.

Fot. 2. Przygotowanie miejsca zabiegu z zaznaczeniem 
kierunku prowadzenia igły.

Fot. 3. Technika wykonania zabiegu w przypadku większych 
depozytów tkanki tłuszczowej techniką intralipoterapii.

Fot. 4. Technika przeprowadzenia zabiegu w okolicy pleców.



5,0 ml na jedną stronę. technikę 
przeprowadzenia zabiegu przedsta-
wiono na fot. 5.

 

BrzUCH:
W okolicy brzucha zabieg wykonuje-
my techniką wachlarzową. Najczęściej 
dla uzyskania pożądanego efektu na- 
leży przeprowadzić serię złożoną z 2-5 
zabiegów. Pierwszy zabieg rozpoczy- 
namy w okolicy podbrzusza. W na-
stępnym tygodniu możemy go wy-
konać w okolicy nadbrzusza. Kolejne 
zabiegi przeprowadzamy i w jednej,  
i w drugiej okolicy. Ilość preparatu po-
trzebna do wykonania zabiegu waha 
się w przedziale od 5,0 do 40,0 ml. 
 technikę przeprowadzenia zabiegu  
ilustruje fot. 6.

oKolICA BIoDer:
Biodra ostrzykujemy techniką wa- 
chlarzową. Na każdą stronę wystar-
czają zazwyczaj 2 wkłucia. Jedno wy-
konujemy od strony brzucha, drugie 
od strony pleców. Staramy się, aby linie 
prowadzenia igły zachodziły pomię-
dzy siebie jak szczeble drabiny. Ilość 
preparatu potrzebna do ostrzyknięcia 
tego obszaru zamyka się w przedziale 
od 5,0 do 15,0 ml na stronę. technikę 
przeprowadzenia zabiegu przedsta-
wiono na fot. 7.

oKolICA PoŚlADKÓW:
Pośladki możemy ostrzykiwać dwie- 
ma różnymi technikami. W przypad- 
ku nagromadzenia sporej ilości tłusz- 
czu poniżej fałdu pośladkowego mo- 

żemy ostrzyknąć tę okolicę techni-
ką wachlarzową. Wykonujemy dwa 
wkłucia: jedno przebiega przyśrod-
kowo, drugie bocznie, podobnie jak 
miało to miejsca w przypadku os-
trzykiwania bioder.
 W sytuacji mniejszej zawartości 
tkanki tłuszczowej możemy wykonać 
zabieg techniką mikrowachlarzową. 
Dzięki jej zastosowaniu jesteśmy w sta- 
nie uzyskać większy kąt pomiędzy 
pośladkiem a tylną powierzchnią uda. 
W tym zabiegu wykorzystujemy naj-
częściej od 5,0 do 10,0 ml preparatu 
na jedną stronę. technikę wykonania 
zabiegu techniką mikrowachlarzową 
ilustruje fot. 8.

oKolICA KolAN:
W tej okolicy należy zachować szcze-
gólną ostrożność ze względu na ry- 
zyko urazu stawu kolanowego w trak- 
cie wprowadzania igły. Aby zmini-
malizować to ryzyko, autor zaleca wy-
konanie zabiegu jedynie techniką  
mikrowachlarzową. Igłę wkłuwamy  
w skórę od strony stawu kolanowego, 
a jej koniec kierujemy na zewnątrz  
od niego. Ilość preparatu potrzebna  
do wykonania zabiegu wynosi za-
zwyczaj od 2,5 do 5,0 ml. technikę 
przeprowadzenia zabiegu przedsta-
wiono na fot. 9.

oKolICA BoCzNA 
UDA – „BrYCzesY”:
W tej okolicy, podobnie jak w przypad-
ku pośladków, możemy wykonać za-
bieg zarówno techniką wachlarzową, 
jak i mikrowachlarzową. Wybór techni-

ki zależy od rozmiarów depozytu tkan-
ki tłuszczowej w tym obszarze. Ilość 
preparatu potrzebna do wykonania 
zabiegu to najczęściej od 5,0 do 15,0 
ml preparatu. technikę wachlarzową 
ostrzyknięcia tego obszaru przedsta-
wiono na fot.10.

CellUlIt:
Cellulit – (ganoid lipodystrophy GLD) 
lub panikulopatia obrzękowo-zwłók-
nieniowo-stwardnieniowa (PEFS) to 
polietiologiczne zaburzenie tkanki  
łącznej polegające na tworzeniu się 
w jej obszarze zwyrodnienia obrzę-
kowo-włókniejącego. PEFS uważany 
jest obecnie za przewlekły proces za-
palny, obejmujący podskórną tkankę 
tłuszczową, tkankę łączną, obwodowy 
układ limfatyczny i krwionośny[24].
 W przypadku zdiagnozowania cel- 
lulitu miękkiego lub mieszanego może-
my wykonać zabieg z zastosowaniem 
preparatu Dermaheal LL. Działanie 
Dekapeptydu-4 redukuje miejscowe 
skupiska adipocytów oraz wpływa na 
pobudzenie fibroblastów do produkcji 
kolagenu i elastyny. Dzięki temu zysku-
jemy zmniejszenie obwodów kończyn 
oraz wygładzenie i ujędrnienie skóry. 

Fot. 5. Technika przeprowadzenia zabiegu w okolicy 
bocznych części mięśnia piersiowego.

Fot. 6. Technika przeprowadzenia zabiegu 
w okolicy brzucha.

Fot. 7. Technika przeprowadzenia zabiegu w okolicy bioder.

Fot. 8. Zabieg wykonany techniką mikrowachlarzową 
okolicy pośladka.

Fot. 9. Technika wykonania zabiegu w okolicy stawu 
kolanowego.

Fot. 10. Technika wykonania zabiegu w okolicy bocznej uda.
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A W tym wskazaniu wykonujemy za-

bieg techniką mikrowachlarzową. 
Wkłucia wykonujemy w odstępach 3-4 
cm. Po wprowadzeniu igły w tkankę 
podskórną wykonujemy promieniście 
rozchodzące się nakłucia, podając nie-
wielkie ilości preparatu w trakcie wyco-
fywania igły. Średnia ilość preparatu 
potrzebna do ostrzyknięcia przedniej 
lub tylnej powierzchni jednej nogi 
wynosi od 5,0 do 20,0 ml. 
 technikę stosowaną w przypadku 
redukcji cellulitu przedstawia fot. 11.

KAWItACJA 
UltrADŹWIĘKoWA
Po 15-20 minutach od wykonania 
zabiegu lipolizy iniekcyjnej możemy 
przystąpić do wykonania zabiegu przy 
użyciu zewnętrznych ultradźwięków.
 Jak opisano powyżej, zewnęt-
rzne źródło ultradźwięków po osiąg- 
nięciu tzw. progu kawitacji wywołuje 
w tkankach pojawianie się zjawiska 
kawitacji (inercyjnej i nieinercyjnej). 
Powoduje ono rozrywanie adipocy-
tów i uwalnianie się trójglicerydów 
do przestrzeni międzykomórkowej. 
uwodnienie tkanki tłuszczowej przy 
pomocy roztworu lipolitycznego 
wzmaga to zjawisko i podnosi sku-
teczność samej kawitacji nawet o 40%.
 Na rynku jest obecnie dostępnych 
kilkadziesiąt aparatów przeznaczonych 
do wykonywania zabiegów kawitacji 
ultradźwiękowej. Większość z nich nie 
posiada niestety certyfikatów medy-
cznych CE i są one sprzedawane jako 
sprzęt kosmetyczny. Ich skuteczność 
jest wątpliwa, ponieważ nie przeszły 
restrykcyjnych badań dopuszczających 
do certyfikacji na terenie unii Euro-
pejskiej. Ponadto osoby wykonujące 
zabiegi często nie przechodzą odpo- 
wiednich szkoleń, w wyniku czego 
część zabiegów jest przeprowadzana 
bez znajomości podstawowych zasad 
kawitacji ultradźwiękowej.
 Podstawową zasadą w trakcie 
emisji fal ultradźwiękowych jest omi-
janie dużych narządów miąższowych 
(wątroba, nerki, śledziona) oraz omija-
nie okolicy miednicy mniejszej. 

10 Derma News

roby wątroby i nerek, stany nowo-
tworowe, zakrzepowe zapalenie żył, 
stymulatory serca oraz metalowe im- 
planty, łuszczyca w miejscu wykony-
wania zabiegu, stosowanie leków ste- 
rydowych, aspiryna oraz inne leki prze-
ciwzapalne stosowane na 2 tygodnie 
przed zabiegiem oraz ciąża.

Algorytm zabiegowy lipolizy iniekcyj-
no-kawitacyjnej przedstawia tabela 1.

Najczęściej dla uzyskania satysfakcjo- 
nujących efektów konieczne jest wyko-
nanie serii od 2 do 5 zabiegów lipolizy 
iniekcyjnej oraz od 4 do 10 zabiegów 
kawitacji ultradźwiękowej.

 uzyskane rezultaty są porównywal-
ne do efektów, jakie można osiągnąć 
bardziej inwazyjnymi metodami (lipo-
sukcja, liposukcja laserowa). Zabiegi li-
polizy iniekcyjno-kawitacyjnej są częs- 
to wykorzystywane jako wstępna faza 
przygotowania pacjenta do zabiegu li-
posukcji, lub też jako procedura korek-
cji nierówności po tym zabiegu. 
 
WNIosKI:
Zabieg lipolizy iniekcyjno-kawitacyjnej 
jest nowoczesną, bezpieczną i dającą 
wymierne efekty alternatywą terapeu-
tyczną dla inwazyjnych procedur redu- 
kcji nadmiaru tkanki tłuszczowej. Sto-
sowanie preparatów i urządzeń posia-
dających medyczny certyfikat CE daje 
pełen profil bezpieczeństwa i gwaran-
cję skuteczności zabiegu. Peptydy bio- 
mimetyczne zawarte w preparacie lipo- 
litycznym wpływają na nasilenie natu- 
ralnych procesów lipolizy i blokują en- 
dogenny proces lipogenezy, wpływają 
również na układ komórek proge- 
nitorowych białej tkanki tłuszczo- 
wej, co dodatkowo zwiększa skutecz- 
ność zabiegu. Minimalna inwazyjność 
zabiegu wykonywanego zgodnie  
z sugestią autora jest w pełni akcep- 
towalna przez pacjentów i nie wyma-
ga okresu rekonwalescencji po sto- 
sowanej procedurze. 

 Zabiegów kawitacji ultradźwięko- 
wej nie wykonuje się zazwyczaj rów-
nież w okolicy szyi i głowy. Co prawda 
na rynku pojawiły się już aparaty z gło- 
wicą powodującą interferencje fal, 
co zapobiega ich penetracji linio-
wo w głąb tkanek. Generalnie, dla 
bezpieczeństwa pacjenta, zabieg ka- 
witacji ultradźwiękowej najlepiej wy-
konywać na tzw. fałd skórny, a wiązkę 
ultradźwięków kierować możliwie jak 
najbardziej równolegle do powierz-
chni ciała.
 Na fot.12 przedstawiono technikę  
wykonania zabiegu kawitacji ultra- 
dźwiękowej przy użyciu aparatu 
SlimCav Plus. Aparat ten posiada mo-

żliwość ustawienia głębokości pene-
tracji ultradźwięków w zależności od 
grubości tkanki tłuszczowej obszaru 
poddawanego zabiegowi. ta innowa-
cyjna technologia w znacznym stopniu 
zwiększa bezpieczeństwo zabiegu, a zo- 
gniskowanie na odpowiedniej głębo-
kości ultradźwięków wpływa na znacz-
ne zwiększenie skuteczności zabiegu.

 

W zależności od miejsca poddane-
go zabiegowi i ilości tkanki tłuszczo-
wej zabieg wykonujemy przez 15 do 
30 minut. Kawitację ultradźwiękową 
przeprowadza się zazwyczaj w serii 
zabiegów, w odstępach 7 dni. W przy- 
padku wyjątkowo dużego nagroma- 
dzenia tkanki tłuszczowej zabieg 
 kawitacji ultradźwiękowej możemy 
wykonywać 2 razy w tygodniu.
Przeciwwskazania do wykonywania 
tego typu zabiegów to aktywne cho-

Fot. 11. Technika wykonania zabiegu w przypadku cellulitu.

Fot. 12. Technika wykonania zabiegu kawitacji 
ultradźwiękowej.

tydzień I

tydzień II

tydzień III

tydzień IV

Kolejne tygodnie

Lipoliza iniekcyjna
Kawitacja ultradźwiękowa

Kawitacja ultradźwiękowa

Lipoliza iniekcyjna
Kawitacja ultradźwiękowa  

Kawitacja ultradźwiękowa

Powtórzenie zabiegów, aż do uzyskania 
satysfakcjonujących rezultatów
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Perły Dermatologii Estetycznej 
w codziennej praktyce lekarskiej

W jaki sposób specjaliści wykorzystują produkty, które przez lekarzy 
z całej Polski zostały uznane za najlepsze... 
Cenne doświadczenia zebraliśmy w nowej rubryce „z Perłą w tle”.
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stYlAge M lIDo
  
StylAge M Lido w konkursie Perły Dermatologii Estetycznej 2011 został wyróżniony 
przez lekarzy jako Najlepszy Preparat do Wypełnień. Ja również podpisuję się pod 
tym werdyktem i polecam preparat moim pacjentom. Jest to implant nowej gene-
racji, zawierający sieciowany kwas hialuronowy, antyoksydant oraz lidokainę. Zas-
tosowanie technologii IPN-like (Inter Penetrated Networks) pozwoliło Laboratorium  
VIVACY na stworzenie gamy nowoczesnych i skutecznych produktów wykazujących 
się długotrwałym stopniem utrzymywania się w tkankach, co jest ważne dla pacjenta,  
bo zapewnia długotrwały efekt, oraz łatwością i regularnością iniekcji – co szczególnie cenimy my, lekarze.
 Szczegółowe badania kliniczne przeprowadzone we Francji na gamie StylAge potwierdziły bardzo dobrą tolerancję 
i bezpieczeństwo produktu oraz efektywność i zadowolenie pacjenta po zabiegu. Gama StylAge z technologią IPN-like 
daje nam – lekarzom – nowe możliwości w spersonalizowanych korekcjach twarzy, od drobnych zmarszczek po lifting 
objętościowy.
 StylAge oferuje całą gamę produktów dostosowanych do różnych typów skóry i zmarszczek. Można za ich pomocą 
korygować zarówno fałdy nosowo-wargowe, usta, podbródek, jak i zmarszczki, które dotychczas były likwidowane 
wyłącznie przy użyciu toksyny botulinowej: kurze łapki i zmarszczki między brwiami. Wysoko oceniam to, że pre-
paraty StylAge charakteryzują się też dużą plastycznością, która pozwala na uzyskanie naturalnego wyglądu twarzy 
nawet przy wypełnianiu głębokich zmarszczek. Produkty StylAge M Lido doskonale utrzymują się w miejscu iniekcji 
i są bardzo uniwersalne w korekcjach wolumetrycznych, dlatego chętnie wykorzystuję je do modelowania twarzy  
w technice tzw. miękkiego liftingu.

dr Krystyna Pawełczyk-Pala

eveN Better DArK sPot CorreCtor 

Firma Clinique stworzyła całą gamę preparatów na przebarwienia. Jednym z nich jest 
even Better Dark spot Corrector, który stosuje się na dzień. Łatwo rozprowadzalny 
na skórze, bez komedogennych i świecących właściwości preparat ma za zadanie 
maskować brązowe plamy, rozjaśniać je oraz chronić przed działaniem słońca, które 
przyczynia się do powstawania przebarwień. Fluid posiada filtr przeciwsłoneczny  
o wskaźniku protekcji 15 (SPF 15). 
 Preparat stanowi doskonałe uzupełnienie terapii rozjaśniającej na dzień. Zawiera unikatowy kompleks pięciu 
współdziałających ze sobą składników, które utrzymują jednolity kolor skóry i rozjaśniają istniejące przebarwie-
nia. Mają one właściwości hamujące melanogenezę i stymulujące rozjaśnienie istniejących plam barwnikowych.  
Fluid stanowi cenne uzupełnienie skojarzonej terapii przeciwko przebarwieniom, których zadaniem jest  utrzymać  
i wywoływać efekt jednolitego kolorytu skóry, przy jednoczesnej ochronie przeciwsłonecznej. technologicznie lekki, 
pozbawiony właściwości drażniących, łatwo go jednolicie rozprowadzić na skórze. 
 Firma dermokosmetyczna Clinique posiada testy kliniczne, które wykazały 53% poprawę kolorytu skóry u pa-
cjentów z problemem przebarwień, po stosowaniu even Better Dark spot Corrector przez 12 tygodni.

dr n. med. Joanna Czuwara
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CetAPHIl MD DerMoProteKtor
  
Preparat zasługujący na miano „eksperta” w dziedzinie nawilżania skóry. Stworzony  
w oparciu o aktualną wiedzę z zakresu fizjologii skóry w Laboratoriach Galderma, tych 
samych, w których powstają nowoczesne leki dermatologiczne. 
 Składniki preparatu mają naśladować działanie naturalnych składników płaszcza 
lipidowego skóry, zapewniając długotrwałe nawilżenie. Zawarte w nim nienasycone kwasy tłuszczowe mają działać 
kojąco na podrażnioną skórę. rzeczywiście, efekt gładkiej i nawilżonej skóry utrzymuje się przez 24 godziny i prawdo- 
podobnie jeszcze dłużej, zaś nawet jednokrotna aplikacja przynosi natychmiastowy komfort, redukując uczucie 
suchości i ściągnięcia skóry. 
 Preparat zachowuje się bardzo dyskretnie na skórze: nie „klei się” do ubrań, nie tłuści i ma neutralny zapach. Dodat-
kowym jego atutem jest wszechstronność: nadaje się na twarz i na ciało! Nie zaostrza trądziku i jednocześnie sprawdza 
się przy dużej suchości skóry. Prawdziwy kosmetyk XXI wieku.

restYlANe vItAl 
  
W kategorii Najlepszy Produkt do Zabiegów Dermatologii Estetycznej – Zabieg roku 
– zwyciężył restylane Vital – stabilizowany kwas hialuronowy technologii NASHA-  
hydrobalans, służący do rewitalizacji i odbudowy skóry całego ciała.
Zastosowanie preparatu jest bardzo szerokie:
•	 rewitalizacja skóry z oznakami starzenia,
•	 zabiegi zapobiegające starzeniu się skóry u młodszych pacjentów,
•	 leczenie suchej skóry,
•	 uzupełnienie zabiegów innymi wypełniaczami,
•	 uzupełnienie zabiegów peelingowych oraz laserowych.
Dla mnie, jako praktyka, najważniejsza jest opinia moich pacjentów. Pracuję z tym produktem od początku pojawienia 
się go na rynku i oceniam go bardzo wysoko. Najczęściej stosuję Vital do poprawy owalu twarzy, poprawy jędrności 
skóry szyi i dekoltu, dłoni oraz okolicy oczu i ust. Zalecana częstotliwość to 3 zabiegi w odstępach miesięcznych, 
następnie jeden raz na 4-6 miesięcy.
 Efekty po zabiegu hydrobalans, takie jak nawilżenie, poprawa elastyczności skóry, większość pacjentek widzi 
już po pierwszej sesji. Bardzo dobre wyniki uzyskałam, stosując preparat w rejonie doliny łez oraz w okolicy około-
oczodołowej.
 Kwas podaję głęboko na depozyt – jak typowy wypełniacz. u większości pacjentów wystarczał jeden zabieg, a efekt 
utrzymywał się do roku. Stosuję Vital również do poprawy wyglądu skóry w okolicy kolan, łokci oraz ramion.
Największą popularnością cieszą się zabiegi łączone, np. podaję Vital w dolną część twarzy (owal, szyja i dekolt), 
natomiast w górnej części twarzy wykonuję mezoterapię. Następnie nakładam maskę np. retinolową lub z algami  
– w zależności od potrzeb skóry. W ten sposób w czasie jednego zabiegu dbam o nawilżenie, poprawę jędrności  
i kolorytu skóry, a czas spędzony pod maską jest chwilą relaksu dla pacjentki. rewitalizacja skóry wypełniaczem resty-
lane Vital jest jedynym zabiegiem tego typu na rynku, a wyróżnienie, które otrzymał, wydaje się w pełni uzasadnione.

dr n. med. urszula Kozłowska 

dr Kinga Nicer
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AutorKI: Anna Czelej, Małgorzata Kaczyńska
www.futuremd.pl, biuro@futuremd.pl

Chcemy być coraz młodsi, piękniejsi i zdrowsi. Jesteśmy gotowi poświęcić czas 
i pieniądze, aby poczuć się wyjątkowo. to powoduje, że usługi dermatologii 
estetycznej stają się coraz bardziej powszechne. Wielu właścicieli klinik szuka 
sposobów, jak przyciągnąć klientów i sprostać ich oczekiwaniom, oferując coraz 
nowsze innowacyjne rozwiązania. skutecznym sposobem, aby wyróżnić się na 
rynku usług medycznych i osiągnąć doskonałość pośród dobrych konkurentów 
jest stworzenie UNIKAtoWego MIeJsCA. 

usługi medyczne to szczególny 
rodzaj działalności, gdzie twarde pra- 
wa rynkowe spotykają się z subtelną 
warstwą niesienia pomocy drugie-
mu człowiekowi, misją, jaka wiąże się  
z pracą lekarza i wysokimi oczekiwa- 
niami klientów, którzy równocześnie 
są pacjentami. Dzisiaj, by odnieść suk- 
ces, bycie dobrym to za mało. Jesz-
cze jakieś 20 lat temu, kiedy rynek 
prywatnych usług medycznych się 
tworzył, może tak. Pacjenci – klienci 
prywatnych gabinetów i klinik są 
coraz bardziej świadomi. Mają wyraź- 
nie sprecyzowane oczekiwania wobec 
osiąganych efektów leczenia, ale rów- 
nież tego, jak chcą się w takich miej-
scach czuć i być traktowani. Jim Col-
lins w swojej książce „od dobrego  
do wielkiego” pisze – „dobre jest wro- 
giem wielkiego/wspaniałego”. By za- 
tem odnieść sukces na wymagają-
cym rynku, trzeba wyprzedzać ofertę 
konkurencji. od zdobycia przewagi 
konkurencyjnej zależy wszystko – być 
i nie być danej kliniki, jej pozycja na 
rynku, poziom dochodowości i dal-
szy rozwój.

sposób na sukces
Milowym krokiem w rozwoju bizne- 
su jest uświadomienie sobie, że dla 
sukcesu kliniki istotne jest określenie 
profilu idealnego klienta. Następnie 
sprawdzenie, czy wszystkie działania 
marketingowo – sprzedażowe ukie-
runkowane są na jego pozyskanie. 
Dlaczego to takie ważne? Idealny klient 
to osoba, która rzeczywiście chce tego, 

co klinika może zaoferować. Nie tyl- 
ko kupuje usługę, ale jest z tego po- 
wodu szczęśliwy, bo zmienia to ja- 
kość jego życia. Idealny klient staje 
się ambasadorem kliniki, a jego refe-
rencje przyciągają nowych klientów. 
 Gdy mówimy o unikatowości, 
nie wystarczy subiektywne poczucie 
wyróżniania się spośród  innych firm 
na rynku. Chodzi tu o umiejętność 
dotarcia do serca i umysłu klienta/
pacjenta, który potraktuje nasz ga- 
binet wyjątkowo. Prawdziwy KLuCZ 
Do SuKCESu to zdolność do pozys- 
kania klienta, zachęcenia, by skorzys-
tał z naszych usług i sprawienie,  
by ZAuFAŁ i czuł się w klinice BEZPIE- 
CZNIE. to przekonanie go, że propo-
nowane usługi są inne i lepsze niż 
wszystko to, co jest dostępne na ryn-
ku usług medycznych. 
 Często również myślimy, że to ce- 
na decyduje o tym, czy klient skorzys-
ta z usług tej bądź innej placówki. 
Dobra wiadomość jest taka: Niska 
cena nie zbuduje przewagi konku-
rencyjnej. Klient, podejmując decy-
zję o wyborze kliniki, kieruje się nie 
tylko ceną, lecz także rzeczywistą 
wartością oferowanej w jej ramach 
usługi. Na usługę składa się nie tylko 
efekt końcowy, ale również jakość 
obsługi na każdym jej etapie – przed 
wizytą, w trakcie i po. Istnieje wiele 
mechanizmów, które wpływają na os- 
tateczną decyzję potencjalnego klien- 
ta. Można spróbować sprowadzić je 
do jednego mianownika: EMoCJE  
PACJENtA. to właśnie one decydują 

Bycie dobrym 
to za mało

o tym, że postrzega klinikę jako uni- 
katową, do której ma zaufanie i którą 
będzie polecał innym. Na proces de-
cyzyjny klienta wpływa m.in.:
•	 to,	co	usłyszał	od	rodziny,	
 znajomych 
•	 to,	co	przeczytał	w	Internecie,	
 na stronach www
•	 to,	co	zobaczy	po	przyjściu	
 – szyld, wystrój wnętrza,   
 wyposażenie
•	 to,	z	jakiej	jakości	kontaktem		
 zetknął się przez telefon 
 i w recepcji
•	 „duch”	miejsca	i	zespołu,	który		
 tam pracuje (jego poziom 
 identyfikacji, postawa i sposób  
 myślenia o wykonywanej pracy 
 i kliencie)
•	 sposób,	w	jaki	lekarz	zbudował	
 z nim relację – czy był uważny, 
  czy wysłuchał, czy potrafił  
 rozwiać wątpliwości, odkryć  
 ukryte obiekcje, czy dał mu  
 poczucie bezpieczeństwa 
 i komfort w podjęciu decyzji.

technologia plus człowiek
Wszystkie nowoczesne teorie zarzą- 
dzania i marketingu podkreślają,  
że budowanie unikatowości opartej 
na najnowszym sprzęcie i techno-
logiach już nie wystarcza. Są to roz- 
wiązania ogólnodostępne i powoli 
stają się standardem. Dziś o rzeczy- 
wistej wartości i przewadze konkuren- 
cyjnej coraz częściej decyduje czyn- 
nik ludzki, związany z tak subtelną ma- 
terią, jaką są emocje i subiektywne 
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odczucia klienta. Budowanie tej szczególnej unikatowości, 
choć dotyka subtelnej materii, nie jest jednak żadną  
magią. to droga składająca się z konkretnych kroków i ro-
związań.
 Pierwszym małym krokiem może być znalezienie 
odpowiedzi na następujące pytania: 
1.  Co twoja firma daje klientom/pacjentom?
2.  Dlaczego twoi klienci wybierają właśnie Ciebie 
 i twoją klinikę?
3.  Jaki rodzaj doświadczenia  przewidujesz dla swoich  
 klientów?
4.  Jaką rzeczywistą wartość im oferujesz?
5.  Jakie uczucia budzą w nich interakcje 
 z pracownikami?

I na koniec –  jeśli jestem twoim potencjalnym klientem 
– dlaczego mam wybrać twoje usługi, a nie usługi kon-
kurencji? 

o AUtorKACH
Pomagamy lekarzom świadomie zarządzać swoją karierą, 
dzięki czemu osiągają satysfakcję, komfort i nową jakość 
relacji z pacjentem. 
 osobom zarządzającym pomagamy budować war-
tość placówki, dostarczając rozwiązania zgodne z naj-
nowszymi trendami i dobrą praktyką medyczną. 
Wysoka jakość obsługi i unikalność miejsca umacnia 
pozycję kliniki na rynku i generuje większe zyski.

rEALIZuJEMY ProJEKtY 
DorADCZo-SZKoLENIoWE:
rozwiązania dla kadry managerskiej:
Projekt unikalna Placówka Medyczna
rozwój kompetencji managerskich
MD CoACHING® dla kadry managerskiej

rozwiązania dla lekarzy:
Efektywna komunikacja z pacjentem 
MD CoACHING® dla lekarzy
Motywacja i unikanie wypalenia
Zarządzanie emocjami

SZKoLENIA LEKArZY. 
ZArZąDZANIE PrZYCHoDNIą. 
oBSŁuGA PACJENtA.
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grupa Johnson & Johnson jest światowym producentem i dystrybutorem produk-
tów ochrony zdrowia. oferuje sprzęt medyczny i diagnostyczny, leki oraz kosme-
tyki. zaawansowane technologicznie rozwiązania są wykorzystywane w szpitalach, 
na salach operacyjnych i w gabinetach lekarskich. to największa na świecie firma 
wyrobów medycznych dla profesjonalistów, ale też miliony ludzi mogą się cieszyć 
szeroką gamą produktów powszechnego użytku. 

Johnson & Johnson zatrudnia ponad 
115 tysięcy osób na całym świecie  
w ponad 250 spółkach działających  
w 57 krajach. Poprzez swoje spółki ope- 
racyjne Johnson & Johnson jest naj- 
bardziej wszechstronną firmą działają- 
cą na rynku opieki zdrowotnej, sprze-
dającą produkty w ponad 175 krajach.
 od początku istnienia, tj. od 1886 r., 
główna siedziba firmy mieści się w New 
Brunswick, w Stanach Zjednoczo-
nych, w połowie drogi między Nowym 
Jorkiem a Filadelfią. 

Historia firmy
Historia firmy Johnson & Johnson 
zaczęła się w drugiej połowie XIX 
wieku, w czasie gdy znany angielski 
chirurg Sir Joseph Lister po raz pier-
wszy zidentyfikował bakterie jako 
źródło infekcji na sali operacyjnej  
i wprowadził do praktyki chirurgicz-
nej zasadę ścisłej czystości. robert 
Wood Johnson, który w 1876 roku 
usłyszał wykład angielskiego chirur-
ga o nowej metodzie antyseptycz-
nej, zdecydował się poświęcić swoje 
życie praktycznemu zastosowaniu 
nauki Listera.
 W 1886 roku w mieście New 
Brunswick w New Jersey swoją dzia- 
łalność rozpoczęła niewielka firma 
z 14 pracownikami. W tym samym 
roku weszła na rynek ubrań chirur-
gicznych i produkcji profesjonal- 
nych materiałów szewnych, jedno- 
cześnie promując antyseptyczne me- 
tody operacyjne. Niedługo potem 
Johnson & Johnson wydało fachową 
książkę „Nowoczesne metody an-
tyseptycznego gojenia ran”, która 
stała się publikacją opiniotwórczą 

w chirurgii przez wiele kolejnych 
lat. Do produkcji materiałów do szy-
cia dołączyła produkcja sterylnych 
bandaży.
 W 1890 roku Johnson & Johnson 
zgłosiła do opatentowania nowy wy- 
nalazek: igłę chirurgiczną bez ucha. 
Materiał do szycia został mocno po-
łączony z igłą i stał się w ten sposób 
jej integralną częścią. Igły tego ty-
pu używa się w chirurgii do dziś. 
Kolejną innowacyjną technologią 
był nowy typ cynkowo-tlenowego 
plastra przylegającego, bardzo mo-
cny materiał szybko się przyklejał, 
dlatego produkt był chętnie wyko-
rzystywany przez chirurgów. 
 W 1924 roku powstała pierwsza 
zagraniczna filia Johnson & Johnson, 
w Wielkiej Brytanii. Kolejne oddziały 
firmy powstawały stopniowo w po-
nad pięćdziesięciu krajach świata. 
W 1961 roku Johnson & Johnson 
połączyło się z firmą farmaceutyczną 
Janssen Pharmaceutica.

Johnson & Johnson 
w Polsce 
W Polsce firma rozpoczęła działalność 
w roku 1990, w Warszawie. Początko- 
wo, jako kilkuosobowe biuro. Dzisiaj 
zatrudnia ponad 300 osób w całym 
kraju. Historia obecności materiałów 
szewnych firmy Johnson & Johnson 
na polskim rynku medycznym sięga 
 lat osiemdziesiątych XX wieku. 
 Johnson & Johnson Poland Sp.  
z o.o. działa w kilku różnych sekto-
rach: konsumenckim, farmaceutycz-
nym oraz sektorze sprzętu medycz-
nego i diagnostycznego.
 W części medycznej znajdują się 
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produkty mające zastosowanie w ta-
kich jednostkach jak: szpitale i gabi-
nety lekarskie. Z jej oferty korzystają 
specjaliści różnych dziedzin me-
dycyny, m.in. chirurdzy, ortopedzi, 
neurochirurdzy i kardiolodzy. Firma 
dostarcza również artykuły pomoc-
ne w opiece nad pacjentem, diag-
nostyce i w badaniach krwi.
 Część konsumencka zapewnia 
szeroki wachlarz produktów kosme- 
tycznych i pielęgnacyjnych dla dzieci 
i dorosłych, oraz gamę preparatów 
grupy otC – leków dostępnych 
bez recepty. W skład oferty wcho- 
dzą również produkty sanitarne i opa- 
trunkowe oraz środki do higieny ja- 
my ustnej.
 Część farmaceutyczna, obejmująca 
leki wydawane na receptę, jest re-
prezentowana przez firmę Janssen 
Polska Sp. z o.o.

Credo 
We wszystkich spółkach Johnson & 
Johnson kierunek działań wyznacza 
Nasze Credo, którego autorem jest 
robert Wood Johnson, syn założy-
ciela firmy. Dziś, po prawie 70 latach 
od opublikowania, wartości zawar- 
te w tych ważnych dla pracowni- 
ków słowach są wciąż aktualne i wy- 
znaczają standardy w działaniu. ten 
dokument stanowi nadrzędne prze-
słanie określające odpowiedzialność 
firmy Johnson & Johnson wobec klien- 
tów, pracowników, akcjonariuszy i spo- 
łeczeństw. Nasze Credo ujednolica 
całą organizację Johnson & Johnson 
i wyznacza priorytety, dzięki którym 
firma odgrywa obecnie tak ważną 
rolę w świecie. 
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Prezentujemy nowe produkty i urządzenia, które pojawiają się na polskim rynku 
dermatologii estetycznej i mogą znaleźć zastosowanie w naszej praktyce lekarskiej.

etWo™ 
  
Innowacyjna platforma, najnowszy produkt światowego koncernu Syneron/Candela. etwo™ to kombinacja dwóch 
unikalnych technik zabiegowych sublime™ i sublative™, tworząca kompleksową formułę odmładzania skóry w trakcie 
jednej sesji, działająca na dwóch różnych poziomach głębokości skóry. umożliwia: zniwelowanie objawów starzenia 
skóry i zmarszczek, redukcję zmian pigmentowych, poprawienie jędrności skóry oraz redukcję blizn potrądzikowych  
i rozstępów. Znacząca poprawa stanu skóry już po pierwszym zabiegu.

• sublime™ – wykorzystuje technologię 
elõs. Działa nieinwazyjnie, przebudowu-
je warstwy skóry do głębokości 3,5 mm. 
obszar penetracji dla aplikatora ma cha-
rakter objętościowy. 

• sublative™ – to więcej niż zabieg frak-
cyjny. Wykorzystuje frakcyjny bipolarny 
prąd rF. Charakteryzuje się silnym, punk-
towym podgrzaniem głębszych warstw 
skóry, z minimalnym uszkodzeniem na- 
skórka. Najkrótszy okres rekonwalescen-
cji wśród zabiegów frakcyjnych.

Premiera w Polsce 24.01. Hotel Mariott

Dystrybutor w Polsce: sHAr-Pol
www.shar-pol.pl 
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revofIl 
  
W lutym 2012 pojawi się na polskim rynku światowa nowość w dziedzinie wypełniaczy do korekty zmarszczek i przywra-
cania objętości twarzy – preparat rEVoFIL firmy Caregen. Innowacyjność wypełniacza polega na tym, że oprócz kwasu  
hialuronowego w składzie znalazły się 2 unikalne peptydy biomimetyczne, Decapeptyd 72, odpowiedzialny za 
pobudzenie fibroblastów do produkcji naturalnego kolagenu i elastyny oraz do przyspieszenia syntezy naturalnego 
kwasu hialuronowego, oraz oligopeptide-50.

unikalny skład wypełniacza powoduje to, że preparat dłużej utrzymuje się w miejscu podania, a stymulujące działanie 
peptydów biomimetycznych wpływa na uruchomienie naturalnych mechanizmów naprawczych skóry. Jest to 
pierwszy na świecie preparat zawierający zarówno kwas hialuronowy, jak i peptydy, który oprócz wypełnienia zmarsz-
czek powoduje tworzenie naturalnego kolagenu. Dzięki takiemu działaniu uzyskiwane efekty estetyczne są bardziej 
naturalne i długotrwałe w porównaniu z dotychczas stosowanymi produktami zawierającymi sam kwas hialuronowy.
Gama revofil składa się z 3 produktów. revofil fine przeznaczony jest do wypełniania drobnych powierzchownych 
zmarszczek i rewitalizacji skóry. revofil Plus służy do 
wypełnienia zmarszczek średniogłębokich. revofil Ultra 
to najbardziej wszechstronny preparat, którym możemy 
wypełnić zmarszczki średniogłębokie i głębokie, kontu-
rować owal twarzy, wykonywać wolumetryczny lifting 
twarzy oraz wypełniać dłonie. Preparaty revofil doskonale 
nadają się również do konturowania i wypełniania ust.

Dystrybutor: AntiAging Institute
www.antiaging.com.pl 
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Kalendarium

Dermatologia Estetyczna to obecnie 
jedna z najbardziej prężnie rozwijających się 
dziedzin medycyny.
Niemal co miesiąc dowiadujemy się 
o nowych rozwiązaniach, produktach, 
które można wykorzystać w naszej 
codziennej praktyce lekarskiej.
„Bycie na bieżąco” wymaga od lekarzy uczest-
nictwa w sympozjach, kongresach, które dają 
nie tylko możliwość podnoszenia swoich kwali-
fikacji zawodowych, ale również zapoznania się 
z nowościami w tej branży.
Przedstawiamy subiektywny przegląd 
najważniejszych wydarzeń międzynarodowych, 
które warto wpisać do kalendarza.

• 10th AMWC 2012 - 10th Anti-Aging 
 Medicine World Congress & Medispa 
 10th Anti-Aging Medicine World 
 Congress & Medispa 
 29-31.03.2012, Monte Carlo, Monaco

• 9th EADV Spring Symposium
 6-10.06.2012,  Verona, Włochy

• 21st EADV Congress Skin is Vital
 27-30.09.2012, Praga, Czechy

• 8th EMAA 2012 - 8th European 
 Masters in Anti-Aging medicine 
 Aesthetic Dermatology and Surgery 
 & Anti-aging Medicine 
 12-13.10.2012, Paryż, Francja

• Kongres Stowarzyszenia Lekarzy 
 Dermatologów Estetycznych
 8-10.03.2013, Warszawa, Polska

• 11th AMWC 2013 - 11th Anti-Aging 
 Medicine World Congress & Medispa 
 11th Anti-Aging Medicine World 
 Congress & Medispa 
 4-6.04.2013, Monte Carlo, Monaco

BEZPŁATNY MAGAZYN
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szkolenia i konferencje:
•	 2 dobrze wyposażone  sale konferencyjne
•	 8 gabinetów lekarskich spełniających wszystkie 
 wymogi Sanepidu
•	 doskonały dojazd (5 minut od  centrum), 
 miejsca parkingowe, recepcja
•	 dostępność 7 dni w tygodniu
 
Centrum szkoleniowe dla lekarzy
ul. Włodarzewska 69 A, 02-384 Warszawa
tel. +48 (22) 853 39 70, fax. +48 (22) 847 69 33
www.dermatologia-estetyczna.pl
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Sprzedam urządzenie Bella Contour 
do nieinwazyjnego usuwania tkanki tłuszczowej. 

Rok produkcji 2007 r. 

Model DU857.

Informacja tel: 

0-697-137-104 






