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Drodzy Czytelnicy!

Już teraz czas pomyśleć o tym, jak będzie wyglądało nasze 
ciało, kiedy wiosną i latem zdecydujemy się je bardziej 
odsłonić. Dlatego zachęcam do przeczytania tekstu:  
Odmładzanie szyi, dekoltu i ramion – to miejsca, które 
zdradzają nasz wiek i często kontrastują z bardziej zadbaną 
twarzą. Warto pamiętać, że na efekt zabiegów trzeba czasem 
poczekać kilka tygodni, dlatego dobrze jest wcześniej 
zamówić wizytę w gabinecie.
Doktor Joanna Czuwara w swoim tekście o toksynie botuli-
nowej rozwiewa wiele wątpliwości związanych z tym najbar-
dziej popularnym zabiegiem estetycznym, wokół którego 
ciągle jeszcze krąży wiele mitów. 
Doktor Lubomir Lembas w obszernym artykule zajmuje się  
zabiegami powiększenia piersi ze szczególnym uwzględnie-
niem aspektu bezpieczeństwa. To przydatny tekst zwłaszcza 
w kontekście doniesień mediowych o wykonywaniu operacji 
plastycznych przez osoby i placówki, które nie są do tego 
odpowiednio przygotowane. Staramy się często podkreślać, 
że nie tylko zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej, ale i der-
matologii estetycznej są zawsze zabiegami medycznymi. 
Dlatego ważne jest, aby przed zdecydowaniem się na jaki- 
kolwiek zabieg, wybrać renomowany gabinet i lekarza  
z doświadczeniem. 
Doktor Barbara Walkiewicz-Cyrańska natomiast ułożyła  
specjalnie dla Państwa kalendarz zabiegów estetycznych, 
które warto zaplanować do końca roku.

Zapraszam do lektury naszego magazynu!

www.dermatologia-estetyczna.pl

Pod patronatemBEZPŁATNY MAGAZYN

Miejsce na pieczątkę Twojego gabinetu
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DOSSIER: zdążyć przed latem
- sposoby na cellulit i rozstępy
- odchudzanie i modelowanie sylwetki
- epilacja laserowa 
• Dermatologia estetyczna 
 – zastosowanie kwasu hialuronowego 
 w nietypowych miejscach 
 (kolana, łokcie, płatki uszu) 
• Program pielęgnacyjny 40+

• Mama wraca do formy – zabiegi dla młodych mam   
 poprawiające kondycję ciała 

Złóż zamówienie na wysyłkę magazynu 
Ekspert Anti-Aging do Twojego gabinetu!

Dwumiesięczny magazyn jest atrakcyjnym (lepszym 
niż ulotki reklamowe) źródłem informacji dla pacjentów 
Twojego gabinetu. Ekspert pełni rolę przewodnika 
po nowych zabiegach i produktach godnych polecenia. 
To także doskonały prezent dla stałych klientów.

Warunki prenumeraty

Zamówienie prosimy przesyłać faksem pod numer: 
22/847 69 33, albo e-mailem na adres: 
agnieszka@dermatologia-estetyczna.pl. 
Można też wysłać je ze strony http://www.derma-news.pl/ekspert/

1.  Podaj swoje imię i nazwisko, pełną nazwę i adres gabinetu 
 (łącznie z adresem e-mail), telefon, faks oraz NIP.

2.  Cena 1 egzemplarza: 3 zł + koszt wysyłki doliczany 
 do każdego egzemplarza (koszt wysyłki jest zależny od wagi  
 przesyłki i dzielony przez liczbę zamówionych egzemplarzy  
 wg cennika firmy wysyłkowej).

3.  Po złożeniu zamówienia dostaniesz fakturę na opłacenie   
 należności za czasopisma. Gdy dokonasz przelewu, 
 będziesz otrzymywał co dwa miesiące paczkę z zamówioną  
 liczbą magazynów Ekspert.

Następny numer: marzec/kwiecień 2013.
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Opinie profesjonalistów
„Moje pacjentki bardzo lubią »Eksperta Anti Aging«, wręcz 
pytają o niego. W naszym gabinecie praktycznie każda ilość 
schodzi jak ciepłe bułeczki. Pacjentki chętnie zabierają 
ten magazyn do domu. Wartość »Eksperta« polega przede 
wszystkim na tym, że w 100 procentach trafia on do osób 
zainteresowanych tematyką medycyny estetycznej. Ja sama 
czytam z zainteresowaniem każdy numer, równie chętnie czy- 
tają go pielęgniarki”.

Dr Kinga Nicer, Dermatochirurgia Estetyczna i Laserowa, 
Częstochowa
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Nie tylko twarz zdradza naszą metrykę. 
szyja, dekolt i ramiona to miejsca, w których 
po 40. roku życia pojawiają się widoczne 
zmarszczki i wiotkość skóry. U kobiet sku- 
pionych głównie na dbaniu o skórę twa- 
rzy często widoczny jest wyraźny kon- 
trast pomiędzy „młodą” twarzą i wyraźnie 
starszą szyją i dekoltem.

DOSSIER: 
Nowoczesne odmładzanie cz. III 

Odmładzanie 
szyi, dekoltu 
i ramion

Niewielka warstwa tkanki tłuszczowej oraz mała liczba gru- 
czołów łojowych powodują, że skóra na szyi i dekolcie jest 
cienka i delikatna. Szyja i dekolt, podobnie jak twarz, jest też na- 
rażona na stały wpływ szkodliwych czynników zewnętrznych, 
dlatego już po 30. roku życia pojawiają się w tych miejscach 
pierwsze zmarszczki, które z czasem pogłębiają się. Skóra staje się 
wiotka, mało sprężysta i elastyczna. Na szyi uwidaczniają się po- 
ziome linie (tzw. obręcze Wenus), a na dekolcie pionowe 
zmarszczki wertykalne i widoczne przebarwienia.
 Także na ramionach (głównie na wewnętrznej stronie) 
z wiekiem odkłada się tłuszcz, skóra wiotczeje, obwisa i staje 
się szorstka. Odpowiednio dobrany program kondycjonowania 
skóry pozwoli pokazać się bez kompleksów w sukni z dekoltem 
i z odsłoniętymi ramionami. Rodzaj i ilość zabiegów planuje 
lekarz, dobierając terapię indywidualnie do potrzeb i rodzaju 
leczonych zmian.

Zabiegi regenerujące na szyję, 
dekolt i ramiona
Zabiegiem, który doskonale poprawia kondycję przesuszonej 
zwiotczałej skóry jest mezoterapia, czyli ostrzykiwanie kwasem 
hialuronowym i specjalnie dobranymi koktajlami odżywczo- 
-regenerującymi. W wieku dojrzałym, w przypadku wyraźnych, 
trwałych zmarszczek mezoterapia powinna być częścią terapii 
łączonej, uzupełnionej dodatkowymi zabiegami. Iniekcje pre- 
cyzyjnie dobranej dawki toksyny botulinowej rozluźniają mię- 
śnie, których kurczenie się z wiekiem powoduje powstawanie 
pionowych zmarszczek na szyi i dekolcie. W miejscu dużych 
zmian stosuje się wypełnienia. Kwas hialuronowy działa wielo- 
kierunkowo: wypełnia zmarszczki, silnie nawilża skórę oraz po- 
budza komórki skóry do produkcji kolagenu. Doskonały rezul- 

Autorki: dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, www.viva-derm.pl
dr n. med. Ewa Kaniowska, www.derma-puls.com.pl

Nowy wymiar piękna
INFINI Termolifting z RF 
Aparat RF INFINI zapewnia szerokie spektrum zastosowań oraz 
niezwykłą skuteczność zabiegów, m.in. ujędrniania i odmładzania skóry, 
likwidacji zmian wywołanych fotostarzeniem skóry, usuwania zmarszczek 
i blizn, leczenia nadpotliwości.

Unikalna technologia deponowania fal RF w tkance - dwie różne 
głowice zabiegowe działające na dwóch poziomach:

•	 Głowica SFR powoduje szybkie, powierzchniowe przegrzanie skóry  
 połączone z płytką ablacją naskórka.

•	 Głowica MFR z matrycą igieł to głębokie, przestrzenne (3D) przegrzanie  
 skóry prowadzące do intensywnego remodelingu kolagenu

Al. KEN 18, 02-797 Warszawa
tel. 22 853 86 48
office@laserprojekt2000.eu

www.laserprojekt2000.eu

Gabinety:

•  AGKLINIK, Warszawa 
 ul. Kazimierzowska 43, tel. 22 844 82 36

•  BEAUTYMED, Warszawa
 Al. KEN 54, tel. 22 400 90 26 

•  DERMEST, Bydgoszcz
 ul. Chodkiewicza 71, tel. 604 12 16 12 

•  MELITUS, Warszawa 
 ul. Słowackiego 12, tel. 22 833 74 38

Copyright Lutronic Corp.



tat dają zabiegi z użyciem fal radio- 
wych. Jest to niechirurgiczna te-
chnika ujędrniania i odmładzania 
skóry wykorzystująca energię o czę- 
stotliwości fal radiowych (RF). Da- 
je wyraźny, widoczny efekt popra- 
wy elastyczności i napięcia skóry 
na dekolcie i piersiach, polecana 
jest też przy problemach ze zwiotcza- 
łą skóra na wewnętrznych częściach 
ramion. W czasie trwania kuracji 
(serii zabiegów) poprawia się też 
struktura skóry, która staje się mo- 
cniejsza i lepiej naprężona. Ulthera 
to nieinwazyjny lifting wykorzystu- 
jący energię ultradźwięków, dzięki 
któremu następuje widoczne zmniej- 
szenie zwiotczenia skóry. Zabieg wy- 
konywany na obszarze szyi, dekoltu 
i wewnętrznej części ramion powo- 
duje zwiększenie napięcie skóry i da- 
je spektakularny efekt odmłodzenia. 

 W zabiegach odmładzających 
skórę szyi, dekoltu i ramion z po-

wodzeniem wykorzystuje się też 
nowoczesną technologię „dziurko-
wania” skóry światłem laserowym 
(lasery frakcyjne: Mosaic ieCo2). 
Kontrolowane uszkodzenie skóry 
pobudza intensywny proces napra- 
wczy, stymuluje naturalną produk- 
cję kolagenu i elastyny. Zabiegi te 
są szczególnie polecane dla osób 
ze zwiotczeniami skóry i zmarszczka- 
mi. W wyniku serii zabiegów lase-
rowych następuje pełna regene-
racja skóry – jej ujędrnienie i pogru-
bienie oraz poprawa wiotkości. Po 
zabiegu laserowym dobre efekty 
daje zastosowanie mezoterapii oso- 
czem bogatopłytkowym (uzyskiwa- 
nym w prosty sposób z krwi pa-
cjenta). Wstrzykiwanie osocza sty-
muluje komórki skóry do wytwa-
rzania nowej elastyny i kolagenu.
Szczególnie dobre efekty w terapii 
łączonej z innymi zabiegami dają 
naświetlania lampą LED. Zabiegi 
naświetlań można przeprowadzać 

zarówno na twarzy, jak i na całym 
ciele. Efektem zabiegów lampą LED 
są m.in. poprawa elastyczności i ko- 
lorytu skóry oraz redukcja tkanki 
tłuszczowej.

Warto wiedzieć
Nie ma jednego zabiegu, który naj- 
lepiej i w sposób najbardziej spe- 
ktakularny pozwoli na odmłodzenie 
tak trudnych miejsc jak szyja, de-
kolt i ramiona. Dlatego lekarze zwy- 
kle stosują terapię łączoną składa- 
jącą się z kilku wzajemnie uzupeł- 
niających się zabiegów. 

 Aby uzyskać widoczny efekt re- 
generacji, trzeba skorzystać z kil-
kutygodniowej, a czasem kilku- 
miesięcznej terapii. Jeżeli zgłasza-
my się do dermatologa wcześniej, 
wówczas zastosowany program 
profilaktyczny pozwoli na znaczne 
spowolnienie procesów starzenia 
się skóry.
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pacjentka około 60 lat, 
przed zabiegiem i rok 
po zabiegu laserowym
(laser frakcyjny: Mosaic)

pacjentka około 40 lat: 
zaraz po zabiegu i miesiąc 
po zabiegu laserowym 
(laser frakcyjny: Mosaic)

pacjentka około 40 lat: 
zaraz po zabiegu i miesiąc 
po zabiegu laserowym 
(laser frakcyjny: Mosaic)



Prawdy i mity:

Autor: dr n. med. Joanna Czuwara, www.viva-derm.pl

W medycynie estetycznej używana z powodzeniem od ponad 10 lat. Mimo że 
zabiegi likwidacji zmarszczek (bruzdy pomiędzy brwiami, zmarszczek czoła 
i kurzych łapek) przy użyciu toksyny botulinowej należą do najpopularniej-
szych zabiegów estetycznych – u niektórych nadal wzbudzają wiele kontro-
wersji i krąży o nich wiele mitów.

Obecnie na rynku polskim są trzy 
preparaty neurotoksyny zarejestro-
wane do wykonywania zabiegów es- 
tetycznych: Botox, Azzalure i Boco- 
uture. Wszystkie trzy neurotoksy- 
ny są skuteczne, bezpieczne i prze- 
widywalne. Efekty zabiegów wyko-
nane w oparciu o znajomość anato- 
mii i wzajemnych relacji mięśniowych 
dają dobre i porównywalne wyniki 
dla wszystkich trzech produktów.

Co warto wiedzieć, 
zanim podejmiemy decyzję 
o zabiegu
Zabieg powinien być wykonany  
w sprawdzonym, rekomendowa-
nym gabinecie, wyłącznie przez le- 
karza, który jest odpowiednio prze-
szkolony. Prawie 90% przypadków 
powikłań po zabiegu wstrzyknięcia 
toksyny botulinowej wynika z tego, 
że zabieg był wykonywany przez 
nieodpowiednio przygotowane oso-
by. Toksyna botulinowa jest drogim 
preparatem, jeżeli więc widzimy re- 
klamę gabinetu, który oferuje za-
bieg za znacznie zaniżoną cenę, 
musimy zapytać o nazwę preparatu 
i sprawdzić, czy jest on dopusz-
czony do stosowania na rynku pol-
skim. W trakcie zabiegu nie można 
podać dawki mniejszej od tej zale-
canej przez producenta, gdyż za- 
bieg nie przyniesie pożądanego 
efektu. Pierwsze zmiany są widocz-
ne po około 72 godzinach od zabie- 
gu, ale pełnego efektu należy ocze-
kiwać dopiero po 10-14 dniach. 
Efekt polegający na zmianie mimiki 
utrzymuje się od 3 do 6 miesięcy,  
w zależności od okolicy i właściwo-
ści osobniczych pacjenta.

kilka najczęściej zadawanych 
pytań na temat toksyny  
botulinowej:

Toksyna botulinowa

Czy unieruchamianie 
zmarszczek w jednym miejscu 
sprawia, że nowe zmarszczki 
pojawiają się w innych?
Porażenie mięśni lub ich fragmen- 
tu toksyną botulinową powoduje, 
że praca nienaruszonych mięśni 
znajdujących się w pobliżu może 
się bardziej wyostrzyć w porów-
naniu do unieruchomionej części. 
Błędne jest myślenie, że ostrzy- 
knięcie toksyną powoduje powsta-
wanie nowych zmarszczek. Okolicz-
ne zmarszczki mogą stać się je- 
dynie bardziej widoczne, ale nie 
powstają na nowo. Tak dzieje się 
w przypadku ostrzyknięcia kurzych 
łapek, kiedy to pracujący i nie os- 
trzyknięty fragment mięśnia okrę-
żnego oka bardziej podkreśli 
zmarszczki powieki dolnej, lub 
wyostrzą się zmarszczki na no-
sie, tzw. zmarszczki królicze. Dla-
tego doświadczony lekarz przed 
ostrzyknięciem pacjentki dokona 
analizy ekspresji mimicznej, siły 
mięśniowej i jakości skóry pacjen-
tki, aby zdecydować o odpowie-
dniej dawce toksyny botulinowej 
na daną okolicę. Zawsze jest le-
piej, jeżeli neurotoksyna nada twa- 
rzy gładszy i łagodniejszy wyraz 
(naturalność), a nie odbierze całko-
wicie mimikę i siłę wyrazu. Szkoła 
europejska od kilku lat zaleca sto-
sowanie najmniejszej skutecznej 
dawki, która osłabia mięsień, a nie 
całkowicie blokuje jego funkcjono-
wanie (porażenie). 

Czy dzień przed zabiegiem  
i w dniu zabiegu nie jest wska-
zane picie alkoholu, bo może 
to osłabić działanie toksyny  
i tym samym efekt zabiegu?
Sam alkohol nie ma wpływu na 
działanie neurotoksyny. Alkohol 

powoduje przekrwienie skóry (dla- 
tego po jego wypiciu stajemy się 
czerwoni i robi nam się gorąco). 
Zwiększone ukrwienie skóry może 
spowodować zwiększone krwawie- 
nie lub ryzyko powstania krwiaka 
podczas zabiegu ostrzyknięcia neu- 
rotoksyną. Dodatkowo alkohol w wy- 
niku przekrwienia może powiększyć 
obszar rozprzestrzeniania się neuro- 
toksyny i odprowadzić ją z miejsca 
podania, a przez to osłabić jej efekt. 
Zabiegi neurotoksyną charaktery- 
zują się precyzją miejsca podania 
– mamy ostrzyknąć konkretny mię-
sień lub jego określony fragment. 
Dlatego przy dobrze wyznaczonym 
miejscu wkłucia lepiej jest, jeżeli 
neurotoksyna tam pozostanie i wni- 
knie do włókien nerwowych w da- 
nym obszarze. Doświadczony lekarz 
wyznacza właściwe punkty ostrzy- 
knięcia i zależy mu, żeby neuro- 
toksyna w nich pozostała, a nie 
przemieściła się z miejsca prze-
znaczenia z powodu przekrwienia. 

Czy po zabiegu przez kilka 
dni nie powinno się uprawiać 
sportu?
Sportu lub wysiłku fizycznego, a na-
wet sauny nie zaleca się uprawiać 
tego samego dnia co ostrzyknięcie 
neurotoksyną z podobnego powo-
du co picia alkoholu. Unika się 
przekrwienia mięśni i skóry i prze-
mieszczenia neurotoksyny z miej- 
sca podania. Natomiast następne-
go dnia pacjent może już śmiało 
wrócić do swoich sportowych przy- 
zwyczajeń, ponieważ do tego czasu 
neurotoksyna zwiąże się z miej-
scem swojego przeznaczenia, tj. 
aksonem komórki nerwowej.

Czy stosowanie toksyny nie jest 
obojętne dla organizmu?

Ekspert ANTI-AGING 7
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Zapytaliśmy lekarzy zajmujących się medycyną estetyczną o najważniejsze 
w ich branży trendy, odkrycia i wydarzenia minionego roku.

Zastosowania estetyczne toksyny 
sięgają 10 lat, podczas gdy w neu- 
rologii, okulistyce czy ortopedii to- 
ksyna botulinowa jest z powodze- 
niem stosowana do zabiegów leczni- 
czych od ponad 20 lat. Jej wszel-
kie dodatkowe działania zostały do- 
brze poznane. Jak dotychczas w pi- 
śmiennictwie naukowym nie uka-
zały się prace świadczące o szkodli-
wym, kumulacyjnym lub odległym 
działaniu neurotoksyny na orga- 
nizm człowieka. Należy podkreślić, 
że w zastosowaniach leczniczych 
toksyna botulinowa stosowana jest 
w znacznie większych dawkach niż 
w estetycznych. Warto także pa-
miętać, że ostrzyknięty (porażony) 
neurotoksyną mięsień, ponieważ 
nie jest używany, to zmniejsza swo- 
ją masę. Mięsień ulega przejścio-
wemu zanikowi. Masa mięśniowa 
odbuduje się, kiedy mięsień odzys- 
ka swoją czynność, tzn. ulegnie  
ponownemu unerwieniu. Dlatego  
efekty neurotoksyny są przejścio-
we i odwracalne. 

Czy stosowanie toksyny opóź- 
nia procesy starzenia i dlatego 
powinno się ją zacząć stosować 
dopiero po 30. roku życia?
Nie ma ograniczeń wiekowych, od 
kiedy i do jakiej granicy wiekowej 
można lub nie ostrzykiwać neuro- 
toksyną. Stosowanie neurotoksy- 
ny hamuje lub likwiduje zmarszczki 
mimiczne twarzy na czole i kurze 
łapki, co wykazał W. Binder w 2006 r. 
w Arch Facial Plast Surg podczas 

Najważniejsze trendy i wydarzenia 
w medycynie estetycznej w ostatnim roku 

13-letniej obserwacji bliźniaczek 
monozygotycznych. Zabiegi toksy- 
ną botulinową powinny być dopa- 
sowane do typu ekspresji mimicz-
nej pacjenta. Do tego potrzebna 
jest wiedza i doświadczenie w po-
sługiwaniu się tym niezastąpionym 
preparatem oferującym poprawę 
wyglądu, zmianę mimiki i zmniej- 
szenie ilości zmarszczek zależnych 
od pracy mięśni. Mimika nie ma 
związku z wiekiem pacjenta, tylko  
z pewnymi przyzwyczajeniami i uwa-
runkowaniami anatomicznymi i oso- 
bniczymi. Każdy z nas ma takie 
samy mięśnie na twarzy, ale każdy 
je inaczej wykorzystuje. Dlatego 
ostrzyknięcia neurotoksyną powin- 
ny być odpowiednio dopasowane 
do potrzeb i mimiki pacjenta. Neu-
rotoksyna nie uzależnia. W każdym 
momencie życia, przy odpowied-
niej kwalifikacji do zabiegu można 
mu się podać i w każdej chwili 
można zaniechać ich wykonywania 
bez poniesienia żadnych konsek-
wencji związanych z wyglądem. 

Czy toksyna botulinowa daje naj- 
lepsze rezultaty przy leczeniu 
zmarszczek mimicznych w okoli- 
cy oczu, czy stosuje się ją też  
w innych okolicach?
Najlepsze rezultaty toksyną botu-
linową uzyskuje się w likwidacji 
zmarszczek między brwiami, tzw. 
glabelli. W obecnej chwili glabella 
stanowi jedyne wskazanie rejestra-
cyjne dla wszystkich estetycznych 
toksyn, bo daje bardzo dobre wyni-

ki estetyczne. Po prawidłowym os- 
trzyknięciu glabelli czoło robi się 
gładsze, wyraz spojrzenia łagodniej- 
szy, pozbawiony gniewnego czy zmę- 
czonego wyglądu. Można nawet za- 
ryzykować stwierdzenie, że oczy sta- 
ją się szerzej otwarte. Chociaż są 
to różnice w pomiarze metrycznym 
milimetrowe, to jednak przekłada-
ją się w sposób widoczny na zde-
cydowaną poprawę wyglądu. Kore- 
kcja czy likwidacja kurzych łapek 
przynosi także pogodniejszy wy- 
gląd, mniej „zmęczoną” skórę wo- 
kół oczu, ale w przypadku tej oko- 
licy potrzeba więcej wiedzy, do- 
świadczenia i umiejętności, żeby 
pacjentka po ostrzyknięciu ku- 
rzych łapek nie miała nasilonych 
obrzęków wokół oczu, czy asy-
metrycznego uśmiechu.

podsumowanie
Toksyna botulinowa typu A stanowi 
doskonałe i całkowicie bezpieczne 
narzędzie w zabiegach estetycznych, 
dające natychmiastową i wymierną 
poprawę wyglądu. Neurotoksyna 
opóźnia starzenie, poprawia wygląd 
i samopoczucie pacjentom. W nie-
których okolicach mimicznych, np. 
czoło czy kurze łapki, trudno ją za-
stąpić czymś innym dla uzyskania 
porównywalnego efektu. Zabieg to- 
ksyną botulinową powinien być je- 
dnak wykonany w sposób profe-
sjonalny, ponieważ tylko wtedy da- 
je zadowolenie pacjentowi i saty-
sfakcję lekarzowi. 

Uważa się, że medycyna XXI wieku 
to medycyna komórek macierzys-
tych. Brytyjczyk John B. Gurdon 
i Japończyk Shinya Yamanaka to 
tegoroczni laureaci Nagrody Nobla 
w dziedzinie medycyny, a ich bada-
nia pokazały, że dorosłe komórki 
można przeprogramować tak, by 
„odzyskały młodość” i, podobnie 
jak zarodkowe komórki macierzys- 
te, mogły przekształcić się w dowol- 
ne komórki naszego ciała. To moim 
zdaniem największe odkrycie ze- 
szłego roku. Do tej pory uważano,  
że mocno zróżnicowane komórki nie 

mogą cofnąć się do stanu komórki 
macierzystej. Odkrycie to w sposób 
znaczący wpłynie na postrzeganie 
procesów dojrzewania i starzenia 
się komórek, a w przyszłości może 
znaleźć zastosowanie w medycynie 
anti-aging. Moim zdaniem medycy- 
na estetyczna rozwija się i staje się 
coraz bardziej różnorodna. Nie ma 
jednego klucza, który otwiera wszy-
stkie drzwi. Wszechstronność i róż- 
norodność medycyny estetycznej 
to najważniejsza cecha rozwoju.
Lubomir Lembas
chirurg plastyk

szpital Luxmed
warszawa, ul. puławska 455
klinika Chirurgii plastycznej 
warszawa, ul. Dzwonkowa 62
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NOWA FORMUłA 
 

gwarantuje olśniewające 
efekty działając szybciej 

niż kiedykolwiek!

revitaLash®ADVANCED jest odpowiedzią na marzenia kobiet 
o pięknych i długich rzęsach w postaci kosmetyku o łatwej aplikacji.

Odżywka sprawia, że rzęsy stają się spektakularnie dłuższe, 
grubsze i piękniejsze w rekordowym czasie. W niezależnych 

badaniach klinicznych 90% osób stwierdziło, że ich rzęsy 
wyglądają lepiej, a 97% badanych osób stwierdziło poprawę 

wyglądu swoich rzęs już w ciągu 3 tygodni zastosowania 
revitaLash®ADVANCED. 

revitaLash®ADVANCED zawiera  specjalnie opracowany zestaw 
składników aktywnych: molekuły pochodnych nienasyconych 

kwasów karboksylowych, wyciągi roślinne m. in. palma sabałowa, 
żeń-szeń, zielona herbata, pszenica, nagietek lekarski, uzupełnione 

o działanie aktywnych nanopeptydów.

revitaLash®ADVANCED stosuje się na noc po dokładnym 
demakijażu, na czystą (umytą wodą z delikatnym mydłem) 

i suchą skórę powiek. Niewielką ilość preparatu nanosimy jednym 
pociągnięciem aplikatora tuż u nasady rzęs. Produkt zalecany 

również po zakończonej chemioterapii. Odżywkę można stosować 
na przedłużone i zagęszczone rzęsy, ponieważ nie rozpuszcza kleju.

Produkty marki RevitaLash są dostępne w dwóch pojemnościach: 
revitaLash®ADVANCED 3,5ml (6 miesięcy codziennej kuracji) 

cena detaliczna – 330 zł 

oraz revitaLash®ADVANCED 2ml (3 miesiące codziennej kuracji) 
cena detaliczna – 250 zł

Sprzedaż wyłącznie w autoryzowanych gabinetach medycyny 
estetycznej, spa i kosmetycznych w całej Polsce.

Wyłączny dystrybutor marki RevitaLash w Polsce:

pLAZANet
ul. Bogusza 6, 61-608 Poznań

tel. 61 22 35 495, fax.61 22 32 783, tel. 691 314 050

www.revitalash.com.pl

W minionym roku umocnił się trend, który na świecie trwa 
już od dłuższego czasu, a który mnie osobiście bardzo 
cieszy. Jest to odejście od nienaturalnie unieruchomio-
nej twarzy, zbyt wydatnych policzków i napompowa-
nych ust. Ten trend to powrót do naturalności, trakto- 
wanie dermatologii estetycznej jako dziedziny zapo-
biegającej przedwczesnemu starzeniu się i leczącej już 
istniejące zmiany. Publikacje w mediach przekonały pa-
cjentów, że o wizycie w gabinecie dermatologa trzeba my- 
śleć w kategoriach terapii, a nie usłudze typu: szybki, 
spektakularny zabieg. Na szczęście już mija czas gabine- 
tów reklamujących się, 
że zrobią coś ekspresowo, 
lunchowo i za pół ceny!

 

Ważnym trendem, nie tylko minionego roku, ale i ostat-
nich lat jest dynamiczny, światowy rozwój medycyny anti- 
-aging, w której tzw. estetyka lekarska jest tylko częścią 
całościowego podejścia do zagadnienia zapobieganiu 
starzenia się. Wiemy, że istotny jest nie wiek metrykalny, 
ale biologiczny. Kobieta w wieku 50. paru lat może być 
postrzegana zarówno jako pełna wigoru, aktywna, młoda 
osoba, jak i „starsza pani”, która ma zadbaną twarz, ale 
poziom sprawności jej organizmu wyraźnie zdradza ozna-
ki starzenia się. Dlatego ważne jest harmonijne, jedno- 
czesne dbanie o wygląd zewnętrzny i młodość wewnętrzną 
– to jest klucz do dobrego życia. Uważam na przykład,  
że każdy po 45. roku życia powinien wykonać badanie po- 
ziomu DHEA (dehydroepiandrosteron). Największe stęże- 
nie DHEA występuje w młodości, a wraz z wiekiem zmniej-
sza się, i to drastycznie. W wieku 60 lat pozostaje nam już 
tylko jedna trzecia, osoby 80-letnie w porównaniu z trzy-
dziestolatkami zachowują zaledwie 10-20% tego cennego 
życiowego kapitału. Wysoki poziom tej substancji w or-
ganizmie zapewnia człowiekowi siłę, witalność, kondycję 
umysłową, czyli ogólnie lepszą jakość życia i samopo-
czucia. DHEA ma działanie odmładzające – wygładza 
zmarszczki i poprawia cerę, usprawnia bowiem działanie 
gruczołów łojowych, które natłuszczają skórę, a także od-
nawia barierę ochronną naskórka. DHEA pobudza wzrost 
komórek, powoduje wzmocnienie włókien kolagenowych 
i poprzez to silnie przeciwdziała wiotczeniu skóry. Jego 
działanie odbija się korzystnie na ośrodkowym układzie 
nerwowym. Zalecane jest też badanie poziomu witaminy D 3, 
która ma wpływ na gospodarkę wapniowo-fosforanową  
w organizmie. Deficyt witaminy D występuje powszechnie 
i ma swój udział w większości chorób cywilizacyjnych. 
Odpowiednio dobrana suplementacja może znacznie spo-
wolnić wewnętrzne procesy 
starzenia się, co w połączeniu 
z profilaktyką starzenia się skóry 
– przedłuża młodość i znacząco
wpływa na jakość naszego życia.

Barbara walkiewicz-Cyrańska
dermatolog, Centrum Dermatologii 
estetycznej i Laserowej Viva Derm 
warszawa, ul. puławska 403

ewa kaniowska
dermatolog
Derma puls

Centrum Dermatologii 
estetycznej i Laserowej

wrocław, ul. Barycka 1/3
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Chirurgia plastyczna:

Autor: dr n. med. Lubomir Lembas, www.lembas.pl

Piersi kobiece są ważnym elementem seksualności. Wyrazisty biust jest 
pożądany z punktu widzenia estetycznego. W dzisiejszych czasach postęp 
medycyny, a szczególnie chirurgii plastycznej, pozwala stosunkowo bezpiecz-
nie „poprawić naturę” i uzyskać lepszy kształt i jędrność biustu. 

Operacje estetyczne piersi stano-
wią obecnie główny obszar dzia- 
łania pracy chirurgów plastyków. 
Piersi powiększa się implantami 
silikonowymi i solnymi, kwasem 
hialuronowym oraz własnym tłusz-
czem pacjentki. Coraz częściej łą- 
czy się dwie metody u jednej pa- 
cjentki w czasie pojedynczej ope- 
racji lub w kolejnych zabiegach. 
Panie, które poddały się korekcie 
piersi metodą dającą jedynie tym-
czasowy wynik, wracają do chi- 
rurga i oczekują metody dającej 
trwały rezultat. Najlepszym przy-
kładem są te pacjentki, które ocze- 
kują korekty piersi implantami si- 
likonowymi, a wcześniej miały za- 
bieg z zastosowaniem kwasu hia- 
luronowego. 
 Czasami stosuje się przeszczep 
własnego tłuszczu w celu udosko- 
nalenia wyniku operacji z zasto- 
sowaniem implantów. Wykony- 
wałem też korektę piersi przesz-
czepem własnego tłuszczu u pa- 
cjentki po wcześniejszym zabie- 
gu z zastosowaniem Macrolane. 
W mojej praktyce spotkałem się 
też z wyjątkowym przypadkiem, 
gdy pacjentka poprosiła o usu- 
nięcie implantów, a następnie po-
ddała się zabiegowi korekty piersi 
z zastosowaniem Macrolane. Za-
mieszczone w artykule zdjęcia 
przed i po zabiegach obrazują róż- 
norodność anatomiczną piersi ko- 

Czy operacje 
powiększania piersi 
są bezpieczne? 

biecych i różnorodność metod ich 
chirurgicznego powiększania. 

Trochę historii
Pojedyncze próby korekty piersi 
ze wskazań estetycznych były po- 
dejmowane już pod koniec XIX 
wieku, natomiast dynamiczny ro- 
zwój tej dziedziny medycyny do- 
konał się w drugiej połowie wieku 
XX. Uważa się, że doktor Czerny 
z Heidelberga (Niemcy) jako pier-
wszy dokonał chirurgicznego po- 
większenia piersi kobiecej. W ro- 
ku 1895 lekarz ten usunął pewnej 
kobiecie tłuszczaka pośladka i prze- 
niósł go do piersi. Był to opis 
pojedynczego przypadku, ale od- 
zwierciedla on tęsknotę i dążenie 
wielu kobiet do posiadania wię- 
kszych piersi. W roku 1961 ja-
poński chirurg Uchida doniósł 
na łamach prestiżowego pisma 
lekarskiego o zastosowaniu płyn- 
nego silikonu w chirurgii plas-
tycznej. Okazało się jednak, że 
płynny silikon podany do piersi 
w postaci zastrzyku powoduje 
bardzo intensywne bliznowa-
cenie prowadzące do trudnych do 
leczenia zniekształceń. Obecnie 
wstrzykiwanie płynnego silikonu 
jest zakazane. 

Rodzaje implantów
Nowoczesna era chirurgicznego 
powiększania piersi rozpoczęła się 

w roku 1962, kiedy to dwaj Ame- 
rykanie: Cronin i Gerow po raz pier- 
wszy zastosowali implanty siliko- 
nowe. Czym różniły się pierwsze 
implanty silikonowe od płynnego 
silikonu? W implantach płynny 
silikon znajdował się w otoczce 
zbudowanej z gumy silikonowej, 
dzięki czemu nie miał kontaktu  
z tkankami pacjentki. Obecnie sto- 
suje się zmodyfikowane implanty 
trzeciej generacji. Są one tak zbu-
dowane, żeby zminimalizować opi- 
sywane wcześniej powikłania zwią- 
zane z implantami starszych ge- 
neracji. Technologie produkcji im- 
plantów stale są unowocześnia- 
ne, tak że wiodące firmy dają do- 
żywotnią gwarancję na swoje pro- 
dukty. Na podstawie gwarancji 
pacjentka otrzymuje nową parę im- 
plantów w razie pęknięcia elastome- 
ru (otoczki), niezależnie od czasu, 
jaki minął od pierwotnej operacji. 
 Modyfikacją lat 90. było wpro-
wadzenie tzw. zagęszczonego żelu 
silikonowego, którym zastąpiono 
płynny silikon. Zagęszczony silikon 
ma konsystencję galaretki i na-
wet po przerwaniu ciągłości elas-
tomeru nie wypłynie z wnętrza 
implantu. Innowacja ta spowodo- 
wała znaczne zwiększenie bezpie- 
czeństwa operowanych pacjentek. 
Wiele pęknięć implantów z zagę- 
szczonym silikonem przebiega obe- 
cnie bezobjawowo (pacjentka nie 
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ma żadnych dolegliwości). Pomi- 
mo to, każde podejrzenie przerwa- 
nia ciągłości otoczki (nawet w ba- 
daniach obrazowych) stanowi wska- 
zanie do wymiany implantów na 
nowe. Pod koniec lat 80. wprowa- 
dzono teksturowaną powierzchnię 
elastomeru. Wcześniej stosowano 
tylko implanty o gładkiej powierz- 
chni. Tekstura oznacza, że na po- 
wierzchni implantu są drobne po- 
ry, które pozwalają na lepsze przy- 
leganie elastomeru do otaczają- 
cych tkanek, co zmniejsza ryzyko 
przemieszczenia się implantów. 
Istnieją również dowody na to, że 
implanty teksturowane związane 
są z mniejszym ryzykiem obkur- 
czania się torebki łącznotkanko- 
wej, ale tylko u pacjentek z implan-
tami założonymi pod gruczoł. Tek-
sturowana powierzchnia stano- 
wiła warunek niezbędny dla wpro- 
wadzenia implantów anatomicz- 
nych (w kształcie łzy). Implant ana- 
tomiczny musi szczególnie mocno 
przylegać do otaczających tkanek, 
ponieważ nawet niewielka zmia- 
na jego położenia (np. rotacja) po- 
woduje widoczną zmianę kształ- 
tu całej piersi. Drugą charaktery- 
styczną cechą nowoczesnych im- 
plantów anatomicznych jest tzw. 
mocno zagęszczony żel silikono- 
wy, który ma zaprogramowaną pa- 
mięć kształtu – oznacza to, że im- 
plant jest stabilny w formie. Nawet 
po długotrwałym i mocnym ugnia- 
taniu i zniekształcaniu takiego 
implantu powraca on do pierwo- 
tnego anatomicznego kształtu. 
Pierwsze nowoczesne implanty  
anatomiczne zostały wprowadzo- 
ne w roku 1993, a już w 1997 roku 
pojawiła się gama różnych im- 
plantów anatomicznych wraz z fi- 
lozofią ich doboru. Podstawą tego 
systemu jest dostępność kilku- 
set różnych modeli i wielkości im- 
plantów. Pozwala to na wybranie 
takiego implantu, który dokładnie 
pasuje do anatomii i oczekiwań 
pacjentki. 
 Od roku 2012 mamy w Polsce 
możliwość trójwymiarowego kom- 
puterowego obrazowania piersi 
kobiecych oraz komputerowego 
doboru implantów dla konkretnej 
pacjentki. Urządzenie nazywa się 
VECTRA i wykonuje pacjentce 

w jednej chwili wiele zdjęć, pod 
różnymi kątami. Na podstawie tych 
fotografii komputer wytwarza trój- 
wymiarowy obraz danej okolicy 
anatomicznej, a następnie suge- 
ruje, jakie implanty w sposób naj- 
bezpieczniejszy spełnią oczekiwa- 
nia pacjentki. Na monitorze kom- 
putera można zobaczyć piersi 
przed zabiegiem i po nim i po- 
równać wynik z implantami ana- 
tomicznymi i okrągłymi. Kompu- 
ter przewiduje również ewentual- 
ne zniekształcenie piersi w przy- 
padku zastosowania zbyt dużych 
implantów. Urządzenie to popra- 
wia komunikację na linii lekarz  
– pacjent i chroni przed popełnie- 
niem błędu w doborze implantów. 
Prawie pół wieku doświadczeń  
z implantami silikonowymi dopro- 
wadziło nas do dzisiejszego po- 
ziomu wiedzy. Mamy obecnie do- 
stępne implanty okrągłe i anato- 
miczne, o gładkiej i teksturowa- 
nej powierzchni. Otoczka implan- 
tów posiada silną strukturę me- 
chaniczną i barierę chroniącą przed 
przeciekaniem silikonu. Wewnątrz 
implantów jest zagęszczony żel, co 
zwiększa bezpieczeństwo nawet 
w razie pęknięcia elastomeru. Wio- 
dące firmy dają dożywotnią gwa- 
rancję na swoje produkty. Rozwi- 
nęła się również wiedza na temat 
doboru implantów i techniki ope- 
racyjnej. 

Zabieg medyczny 
zawsze jest związany 
z ryzykiem
Należy pamiętać, że nadal opera- 
cje powiększenia piersi implanta-
mi silikonowymi związane są z ry-
zykiem powikłań. Pacjentka musi 
przejść operację w znieczuleniu 
ogólnym. Okres rekonwalescen- 
cji wynosi minimum 7 dni. Przez 
okres 4 tygodni należy cały czas 
nosić specjalny biustonosz i nie 
wolno wykonywać dużych wysił- 
ków fizycznych. Na ciele pacjen- 
tki pozostaje już na zawsze linij- 
na blizna w okolicy piersi, a w cie- 
le cały czas przebywa ciało obce. 
Wczesne powikłania po opera- 
cjach implantów piersi, takie jak 
krwiak, infekcja, błędne założenie 
wkładek zdarzają się rzadko (w 
około 2% przypadków). Dane te 

dotyczą jednak tylko dobrze wy- 
kształconych i doświadczonych chi- 
rurgów plastyków. Pozornie prosty 
zabieg powiększenia piersi im-
plantami jest w rzeczywistości 
trudną operacją – pod względem 
planowania, wykonania i prowa- 
dzenia pooperacyjnego. Implanty 
z założenia mają pozostać w ciele 
pacjentki przez całe jej życie. Nie 
ma obecnie zaleceń, żeby wymie- 
niać wkładki po 10 latach od wszcze- 
pienia, pod warunkiem że nic nie- 
pokojącego się nie dzieje. Na pod- 
stawie dostępnych statystyk przy- 
puszcza się, że po 10 latach od 
pierwotnej operacji nawet 30% ko-
biet musi przejść kolejny zabieg 
na piersiach – bardzo często im-
planty wymagają wymiany na no- 
we. Głównymi wskazaniami do ko- 
lejnej operacji wg częstotliwości 
występowania są: utrata pożąda-
nego kształtu piersi, obkurczanie 
się torebki łącznotkankowej i pę- 
knięcie otoczki implantu. Po każ- 
dej kolejnej operacji ryzyko wczes- 
nych i późnych powikłań rośnie. 
Obecnie wiadomo już, że implan- 
ty silikonowe nie powodują raka 
piersi i nie wywołują chorób auto- 
immunologicznych, a statystyki 
odnośnie pooperacyjnych powi-
kłań są znane.
 Implanty solne zostały wpro-
wadzone na rynek w 1968 roku. 
Nadal są one dostępne we wszy- 
stkich kształtach i o różnych teks- 
turach, choć rzadko są stosowa- 
ne. Głównym motywem wprowa- 
dzenia implantów solnych była 
chęć zwiększenia bezpieczeństwa 
stosowania implantów w ogóle. 
Poprawa bezpieczeństwa miała po- 
legać przede wszystkim na wye- 
liminowaniu płynnego silikonu. 
Implanty solne zachowują się je- 
dnak inaczej niż silikonowe. Odse- 
tek samoistnych opróżnień docho- 
dzi do 76% w czasie 10 lat od ich 
założenia. Pacjentka kładzie się  
spać wieczorem i ma symetryczne, 
jędrne i ładne piersi, a wstaje rano 
i jedna pierś znika. Jest to wyni- 
kiem samoistnego opróżnienia się 
implantu z soli. Sól fizjologicz- 
na nie jest groźna dla ciała czło- 
wieka, ale natychmiast się wchła- 
nia. Były też doniesienia o „dźwię- 
kach przypominających chlupot” 
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wydobywających się z piersi powiększonych im- 
plantami solnymi. Po założeniu implantów so- 
lnych znacznie częściej niż w przypadku implan- 
tów silikonowych występuje zjawisko rippling. 
Polega ono na widocznym pofałdowaniu piersi 
w okolicy dekoltu, szczególnie wyraziste, gdy 
pacjentka pochyla się do przodu. Właściwie jedy- 
ną zaletą implantów solnych jest fakt, że można 
je założyć z bardzo małego nacięcia skóry. Dzieje 
się tak dlatego, że najpierw zakłada się pustą 
otoczkę implantu, która jest napełniana solą fi- 
zjologiczną dopiero na stole operacyjnym. Nie- 
którzy chirurdzy zakładali te implanty z nacięć 
skóry zlokalizowanych w pępku. Blizny się wte- 
dy znajdują w dużej odległości od piersi i są 
mało widoczne, natomiast uzyskiwany kształt 
piersi po tych zabiegach pozostawiał wiele do ży- 
czenia. Założenie implantów silikonowych z cięć  
zlokalizowanych w bruździe podpiersiowej pozwa- 
la na powiększenie i równoczesne modelowanie 
piersi przy maksymalnym ograniczeniu ryzyka powi- 
kłań. Zakładanie implantów z małych cięć oddalo- 
nych od wyniosłości piersiowej pozwala tylko na po- 
większenie piersi, bez wpływu na ich kształt, i obar- 
czone jest dużym odsetkiem powikłań. W 2012 roku 
byliśmy świadkami skandalu związanego z implan- 
tami PIP. Okazało się, że producent wypełniał je 
przemysłowym, a nie medycznym silikonem. Obe- 
cnie panuje powszechne przekonanie, że implanty te 
powinny zostać wymienione na inne, nawet w przy- 
padku gdy wynik estetyczny operacji jest dobry 
i pacjentka nie ma żadnych dolegliwości. 

Zabieg do poprawki
Z mojej praktyki wynika, że do chirurga plastyka 
trafia coraz więcej kobiet, które miały już wcze- 
śniej operację implantów piersi. Pacjentki oczeku- 
ją udoskonalenia wyniku, wymiany implantów  
na inny model lub rozmiar, ale często też ma- 
ją lekarskie, a nie tylko estetyczne wskazania 
do kolejnej operacji, takie jak: pęknięcie impla- 
ntu, gromadzenie się płynu wokół implantów, 
obkurczanie się torebki ze zniekształceniem 
i bólem piersi, oraz pacjentki po wcześniejszym 
założeniu implantów PIP. Jednak odsetek za- 
dowolonych kobiet po operacji powiększenia  
piersi sięga prawie 100%. Prawie wszystkie, za- 
pytane tuż po operacji czy poddałyby się jej 
jeszcze raz, odpowiadały, że tak. Dotyczy to 
nawet tych pacjentek, które doświadczyły powi- 
kłań. Rolą dobrze wykształconego chirurga pla- 
styka jest informowanie potencjalnych pacjen- 
tek o korzyściach, jakie płyną z operacji, ale 
również o związanym z nią ryzyku. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na to, że implant ma 
przebywać w ciele kobiety przez całe życie, 
co wiąże się z możliwością wystąpienia póź- 
nych powikłań, które często wymagają kolejnych 
operacji. Raz w roku kobieta po takiej operacji 
powinna wykonać badanie usg piersi i zgłosić się 

Aktywna regeneracja 
skóry wokół oczu

Aby odwrócić proces starzenia się skóry, stworzyliśmy  
regeneracyjne płatki pod oczy Yosemiko™. Dzięki nim  
efekty badań z zakresu inżynierii tkankowej dostępne są 
teraz dla każdej kobiety!

Płatki pod oczy Yosemiko™ zawierają Aktywne Mikropeptydy, które 
wprowadzają do skóry właściwej sygnał pozornego uszkodzenia, 
dzięki czemu pobudzają regenerację komórek i inicjują syntezę 
kolagenu. Regeneracyjne płatki pod oczy Yosemiko™ to ultranowo-
czesny odpowiednik kremu pod oczy.

-	 Anti-aging – Regeneracyjne płatki pod oczy
 Aktywna redukcja zmarszczek, regeneracja skóry, poprawa jędrności
-	 Moisturizing – Regeneracyjne płatki pod oczy
 Intensywne nawilżanie, regeneracja skóry, poprawa elastyczności
-	 Dermo-cosmetic – Regeneracyjne płatki pod oczy
 Regeneracja skóry podrażnionej, działanie kojące, nawilżanie
-	 Man – Regeneracyjne płatki pod oczy dla mężczyzn
 Aktywna regeneracja, redukcja cieni pod oczami, 
 poprawa jędrności skóry

SpoSóB SToSoWANIA:
•	 Jednorazowo jako ukojenie dla wysuszonej skóry oraz dla 
 natychmiastowego efektu wypoczętej twarzy przed ważnym 
 wyjściem lub po zabiegu naruszającym naskórek 
 (opalanie, mikrodermabrazja). 
•	 Dla uzyskania trwałych rezultatów jako 2-5-dniowe kuracje 
 regenerujące, które warto powtarzać co 2-3 tygodnie 
 Efekt: widocznie odmłodzona i pełna blasku skóra!

Szczególne zalecenia:
•	 jako kuracja odmładzająca,
•	 po zabiegach chirurgii plastycznej i dermatologii estetycznej,
•	 po zabiegach  oczyszczenia mechanicznego (mikrodermabrazji),
•	 po solarium lub intensywnej ekspozycji na słońce oraz po innych
 zabiegach powodujących podrażnienia lub wysuszenie skóry,
•	 w trakcie lub po intensywnej pracy z komputerem,
•	 w przypadku długotrwałego  przebywania w pomieszczeniach 
 klimatyzowanych.

NIE ZAWIERAJĄ ŻADNYCH KONSERWANTÓW 

Dostępne w wybranych gabinetach i w sprzedaży wysyłkowej.

WIoSENNA pRoMoCJA! Cena opakowania 10 płatków - 60 zł 

DYSTRYBuTOR:  
Euroimplant, ul. Krucza 13, 05-090 Rybie, gm. Raszyn

tel. +48 22 886 15 68, www.yosemiko.pl
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do lekarza, który wykonywał za- 
bieg. Takie postępowanie podwyż- 
sza poczucie bezpieczeństwa pa- 
cjentki, umożliwia wczesne wy- 
chwytywanie powikłań i buduje 
doświadczenie lekarza, co w osta- 
teczności przekłada się na co- 
raz lepsze wykonywanie zawodu 
chirurga plastyka, a tym samym 
lepsze wyniki przeprowadzonych 
operacji. 

Przeszczep 
tkanki tłuszczowej
Odsysanie tkanki tłuszczowej w ce- 
lu konturowania sylwetki ma swo-
je początki we Francji w późnych 
latach 70. XX wieku. Zabieg pole-
ga na usuwaniu tłuszczu z tkanki 
podskórnej przy pomocy tępo 
zakończonej kaniuli podłączonej 
do podciśnienia. Za twórców tej 
metody uważa się doktora Yves- 
-Gerarda Illouza i Pierre’a Forniera. 
Ten drugi, uznawany jest również 
za prekursora przeszczepu tkanki 
tłuszczowej. Liposukcja służy do 
usuwania tkanki tłuszczowej z oko- 
lic, gdzie jest jej zbyt dużo, nato-
miast odessana tkanka może po- 
służyć do zwiększenia objętości 
w miejscach jej niedoboru. Prze-
szczep tłuszczu może posłużyć np. 
do powiększenia piersi. Z założe-
nia, pobierany w trakcie liposu- 
kcji tłuszcz to nadal żywe poje-
dyncze komórki i konglomeraty 
komórek tłuszczowych. Tkanka ta, 
podana w formie zastrzyków w pie- 
rsi uzyskuje odżywienie i unaczy- 
nienie w nowym miejscu i ma 
szansę na długotrwałe przeżycie 
i nadanie piersiom nowego kształ- 
tu. Z doświadczenia jednak wiemy, 
że część przeszczepionego tłusz- 
czu nie przeżywa zabiegu – komór-
ki rozpadają się, a ich fragmenty 
wchłaniane są z miejsca podania. 
W celu uzyskania długotrwałego 
wyniku należy zabieg powtórzyć 
w odstępach 6-12 miesięcy w zale- 
żności od szybkości wchłaniania 
się tłuszczu. Po trzech zabiegach 
można liczyć na kilkuletni efekt 
korekty piersi przeszczepem tłusz- 
czu. Ostatnio okazało się, że tkan- 
ka tłuszczowa jest bardzo boga- 
ta w tzw. komórki macierzyste. 
Są to komórki, które mają zdol- 

ność do dzielenia się i różnico- 
wania w komórki tkanek, do 
których są podane. Przeniesienie 
tych komórek z jednego miejsca 
ciała człowieka w drugie miejsce 
stanowi jedną z podstaw uzys- 
kania trwałego wyniku zabiegu. 
Zastosowanie odpowiedniej techni- 
ki pobrania tłuszczu, jego prze- 
tworzenia i wstrzyknięcia pozwa- 
la na uzyskiwanie spektakular- 
nych wyników tego typu zabiegów, 
ale pod warunkiem dobrego do- 
boru pacjentek. Największą zale- 
tą przeszczepu tłuszczu jest ko-
rekta z zastosowaniem własnej 
tkanki pacjentki, a wadą – nie do 
końca przewidywalny wynik za- 
biegu. Po zabiegu zawsze występu- 
ją nieuniknione następstwa w po- 
staci obrzęku i zasinień, ale nie ma 
zewnętrznej pooperacyjnej blizny 
tylko kropki w miejscu nakłuć 
skóry. Powikłania występują nie- 
zmiernie rzadko i nie są groźne. 
Jeżeli zabieg zostanie wykona- 
ny zgodnie z najnowszymi techni- 
kami, nie powoduje on utrudnień 
w diagnostyce piersi.

Alternatywa dla tych, 
którzy nie chcą operacji
Z badań socjologicznych przepro- 
wadzonych w Stanach Zjedno- 
czonych i Unii Europejskiej wyni-
ka, że 20-40% kobiet w wieku roz- 
rodczym bierze pod uwagę za-
bieg poprawy wyglądu piersi. Są 
to dziesiątki milionów potencjal-
nych pacjentek chirurgów plas-
tyków. Tylko jeden procent z nich 
decyduje się na operację założenia 
implantów piersi. Powodem tego, 
że 99% nie poddaje się operacji, 
jest strach przed narkozą, niechęć 
do trwałej linijnej blizny, długi po- 
operacyjny okres rekonwalescencji 
i wyłączenia z pracy, obawa przed 
nieodwracalnym efektem zabiegu. 
Koszt operacji jako bariera do wy- 
konania zabiegu był wymieniany 
dopiero na piątym miejscu. 
 Alternatywnym sposobem po 
większenia i ujędrnienia piersi ko-
biecej jest obecnie zastosowanie 
kwasu hialuronowego. W 2007 ro- 
ku został zarejestrowany w Unii 
Europejskiej preparat kwasu hia- 
luronowego (Macrolane), który słu- 

ży do objętościowego modelo-
wania sylwetki, również do kore-
kty piersi kobiecych. Dygresja:  
w kwietniu 2012 firma Galderma 
Q-Med) wycofała z ulotki Macro-
lane wskazanie: „korekta piersi”. 
Firma motywuje to brakiem kon-
sensusu radiologów co do skri-
ningu raka piersi u pacjentek po 
korekcie piersi Macrolane. Macro- 
lane można nadal stosować do 
korekty piersi, ale jest to tzw. 
„działanie niezgodne z ulotką”. 
Oznacza to, że producent nie umie- 
szcza w ulotce preparatu infor-
macji, że może on być użyty do 
korekty piersi. Lekarz ma prawo 
wykonać taki zabieg, ale wymaga 
to świadomej zgody pacjentki. 
 Jaka jest różnica pomiędzy po- 
większaniem piersi implantami  
silikonowymi, a powiększaniem 
piersi preparatem kwasu hialuro- 
nowego w formie Macrolane? Po- 
większenie piersi kwasem hialu- 
ronowym polega na wstrzyknię- 
ciu preparatu pomiędzy ścianę 
klatki piersiowej a gruczoł piersio-
wy. Wstrzyknięcie oznacza po- 
danie preparatu w pożądane miej-
sce za pomocą kaniuli i strzykaw- 
ki. Nie jest wymagane wykony-
wanie cięcia chirurgicznego z po- 
zostawieniem linijnej blizny. Wy-
starczy tylko nakłucie skóry. W miej- 
scu nakłucia pozostaje punktowa 
blizna. Zabieg powiększenia piersi 
preparatem kwasu hialuronowe-
go może być wykonany w warun-
kach ambulatoryjnych, a więc na 
sali zabiegowej, a niekoniecznie 
na sali operacyjnej. Stosuje się 
znieczulenie miejscowe. Czasami 
dodatkowo krótkotrwałe znieczu- 
lenie dożylne. Nie jest wymagana 
narkoza. Zabieg trwa około 30 mi-
nut, jest więc stosunkowo krótki. 
Po około dwóch godzinach od za-
biegu można powrócić do swoich 
codziennych czynności z wyjąt- 
kiem wykonywania znacznych wy- 
siłków fizycznych. W miejscu wpro- 
wadzanej kaniuli zakłada się po- 
jedynczy szew lub plasterek zbliża- 
jący brzegi nakłucia. Wokół piersi 
zakładane są plastry samoprzy- 
lepne zapobiegające przemiesz- 
czeniu się materiału. Na piersi 
zakłada się stanik sportowy o je- 
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przed i 3 miesiące po korekcie wady rozwojowej piersi implantami 
anatomicznymi MF225g i plastyką piersi.

przed, 18 miesięcy po korekcie kwasem hialuronowym i 5 tygodni po korekcie implantami silikonowymi okrągłymi 210 g.

przed i 6 miesięcy po usunięciu implantów pIp i wymianie na implanty renomowanej firmy + plastyka piersi. 
Implanty pIp muszą być usunięte lub wymienione na inne nawet gdy wynik operacji jest dobry.

foto: Dokum
entacja m

edyczna dr Lubom
ir Lem

bas

przed i 1 rok po lipoplastyce brzucha i przeszczepie tłuszczu w piersi. w tej metodzie pacjentka odnosi podwójną 
korzyść: w miejscu liposukcji pozbywa się tłuszczu i uzyskuje powiększenie piersi własną tkanką tłuszczową.

przed i 1 rok po korekcie piersi implantami okrągłymi tsF265g założonymi pod gruczoł.
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dną miseczkę większy niż pacjen- 
tka nosiła przed zabiegiem. Przez 
okres dwóch tygodni zalecane jest 
unikanie dużych wysiłków fizycz- 
nych oraz silnego uciskania pier-
si. Istotną cechą preparatu Macro- 
lane jest jego zdolność do samo- 
istnego biologicznego rozpadu i eli- 
minacji z miejsca podania. Dzięki 
temu zabieg taki jest odwracalny, 
co oznacza, że po okresie około 
dwóch lat kwas hialuronowy ule-
ga całkowitemu, samoistnemu 
wchłonięciu i nie stwierdza się go 
w miejscu podania. W celu prze- 
dłużenia efektu zaleca się po-
wtórzenie zabiegu po jednym ro- 
ku i po dwóch latach z zastoso- 
waniem tylko 50% materiału zu- 
żytego w czasie pierwszego za-
biegu. Największą ilość tego typu 
procedur, bo aż ponad 40 tysięcy, 
wykonali chirurdzy w Japonii. Za- 
lety tej formy powiększania pier- 
si zostały tam bardzo wysoko do- 
cenione. Nieuniknionym następ- 
stwem zabiegu jest obrzęk, cza- 
sami zasinienie w okolicy ukłucia. 
Objawy te znikają samoistnie w 
ciągu kilku dni. Nie stwierdzono 
poważniejszych powikłań. Naj- 
częstszymi działaniami niepożą- 
danymi były ból, pieczenie, świąd 
w okolicy nakłucia skóry. Każdy za- 
bieg z naruszeniem ciągłości skóry 
jest związany z ryzykiem krwiaka 
(nagromadzenie się zbiornika krwi 
w ranie) i infekcji. Powikłania ta- 
kie odnotowano w odsetku znacz- 
nie mniejszym niż 1%. Dość często 
obserwowano tzw. obkurczanie 
się torebki łącznotkankowej, która 
otacza wytworzony z kwasu hialu- 
ronowego „implant”. Objawia się 
to mocną wyczuwalnością mate-
riału. W przypadku Macrolane,  
w przeciwieństwie do implantów 
silikonowych powikłanie to jest 
łatwe do leczenia. Zalecana jest 
tzw. „zamknięta kapsulotomia”. 
Polega ona na mocnym ściśnięciu 
piersi, co powoduje pęknięcie to- 
rebki i objaw stwardnienia na- 
tychmiast znika. Po zastosowaniu 
implantów silikonowych stward-
nienie torebki łącznotkankowej 

odnotowuje się w około 10% przy- 
padków i stanowi drugą co do 
częstości przyczynę reoperacji (po- 
wtórnej operacji). Zamkniętej ka- 
psulotomii nie wolno wykonywać 
w przypadku implantów silikono- 
wych, ponieważ nadmierny i nie- 
kontrolowany ucisk implantu mo- 
że przerwać jego otoczkę i spo-
wodować wydostanie się żelu si- 
likonowego. Obkurczenie się to- 
rebki wymaga kolejnego zabiegu 
w znieczuleniu ogólnym. Zabieg 
polega na ponacinaniu torebki lub 
jej usunięciu i na wymianie im-
plantu silikonowego na nowy. 
 Wielką zaletą preparatu Macro- 
lane jest prostota, z jaką można 
go usunąć na zasadzie odcią- 
gnięcia kaniulą i strzykawką w ra- 
zie wystąpienia powikłań wy- 
magających takiego postępowa- 
nia. Nie każda potencjalna pa- 
cjentka zgłaszająca chęć podda- 
nia się zabiegowi z zastosowa- 
niem kwasu hialuronowego może 
mieć wykonany ten zabieg. Ide- 
alnymi kandydatkami są pacjen-
tki z małymi piersiami, bez cech 
ich opadania. Kwasem hialuro- 
nowym nie można skorygować 
piersi opadniętych. Nie powinno 
się przeprowadzać tego zabiegu 
u pacjentek, które wcześniej mia- 
ły powikłania po korekcie kwa- 
sem hialuronowym zmarszczek 
twarzy. Macrolane jest mocno wy- 
czuwalny u pacjentek bardzo szczu- 
płych. Dodatnie wywiady rodzin- 
ne w kierunku raka piersi stano- 
wią względne przeciwwskazanie 
do zabiegu z zastosowaniem Ma- 
crolane. Część lekarzy uważa je- 
dnak, że jeżeli u takiej pacjen- 
tki badania obrazowe piersi nie 
wykazują zmian chorobowych, to 
zabieg może być wykonany. Po pię- 
ciu latach osobistych doświad- 
czeń w korekcie piersi Macro- 
lane mogę stwierdzić, że najczę-
stszym problemem po tym za- 
biegu jest wyczuwalność wstrzy-
kniętego materiału w formie guz-
ka. Choć nie stwierdzono do tej 
pory, żeby taki guzek okazał się 
nowotworem, to „guzek piersi”, 

zawsze wzbudza u kobiety niepo-
kój i wymaga diagnostyki.

Podsumowanie
Mamy obecnie dostępne 3 meto- 
dy powiększenia i korekty kształtu 
piersi kobiecych. Najczęściej wy- 
konywaną operacją jest zakłada- 
nie implantów silikonowych. Tyl-
ko w 2007 roku w USA wszczepio- 
no 400 tys. implantów. Nie ma do- 
stępnych danych na temat często-
tliwości wykonywania przeszczepu 
tłuszczu w piersi, natomiast wia- 
domo, że w Europie do jesieni 
2009 wykonano 5 tys. zabiegów 
z zastosowaniem Macrolane. W Ja- 
ponii do roku 2007 wykonano 
40 tys. zabiegów korekty piersi 
z zastosowaniem kwasu hialuro- 
nowego. Obecnie Macrolane może 
być stosowane tylko „niezgodnie 
z ulotką” (jest to legalne, ale wy- 
maga zgody pacjentki, która po- 
winna wiedzieć o ograniczeniach 
tej metody i możliwych proble- 
mach diagnostycznych podczas 
ewentualnego skriningu chorób 
piersi). Historia implantów siliko- 
nowych jest najdłuższa – wszcze- 
pia się je już od pół wieku. Prze- 
szczep tłuszczu wykonuje się 
od lat 80., a Macrolane zostało 
zarejestrowane w Unii Europej- 
skiej w 2007 roku. Każda z me-
tod ma swoje zalety i wady. Os-
tateczny wybór metody powi- 
nien należeć do pacjentki. Rolą 
lekarza jest udzielanie rzetelnej 
informacji na temat zalet i poten- 
cjalnych zagrożeń związanych z za- 
biegiem. Lekarz wykonujący ko- 
rektę piersi powinien być dobrze 
wykształcony i mieć własne do- 
świadczenie w tego typu opera- 
cjach. Każdy rodzaj zabiegu ma 
swoją specyfikę i wymaga troszkę 
innego podejścia. Żaden z zabie- 
gów nie jest łatwy do wykonania 
technicznie. Nie ma zabiegów 
łatwiejszych ani trudniejszych – są 
tylko te, które potrafi się bezpiecz- 
nie i przewidywalnie wykonać i te, 
których się nie potrafi. 
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Dermatologia estetyczna  

Dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska z Centrum Dermatologii Estetycznej 
i Laserowej Viva Derm doradza, jakie zabiegi w jakich miesiącach roku 
warto wykonać. 

Kalendarz zabiegów estetycznych 
do końca  2013 roku

Przede wszystkim pamiętajmy, że 
wiele zabiegów trzeba zaplanować  
z większym wyprzedzeniem, ponie- 
waż na widoczne efekty trzeba 
trochę poczekać. Są to np. zabie- 
gi antycellulitowe, leczące rozstę-
py, modelujące sylwetkę, ale i re-
generacyjno-odmładzające, które 
wymagają całej serii w pewnych 
odstępach czasu. Inne z kolei są 
szczególnie zalecane we wskaza-
nych porach roku, np. zabiegi lase- 
rowe lepiej przeprowadzać w okre- 
sach, kiedy nie ma dużego na-
słonecznienia i łatwiej chronić się 
przed przebarwieniami. Warto za-
tem zaplanować swój kalendarz 
zabiegów w gabinecie z pomocą 
dermatologa, który najlepiej dora- 
dzi, co, kiedy i w jakich seriach wy- 
konać, aby osiągnąć optymalny, 
oczekiwany efekt.

Marzec/kwiecień 
Wiosenna odnowa 
Przedwiośnie to czas, kiedy warto 
zrobić serię indywidualnie dobra- 
nych zabiegów, które pozwolą uzy-
skać efekt promiennej, odmłodzo- 
nej skóry. Zabiegi wypełniania i le- 
czenia zmarszczek można wyko-
nywać przez cały rok, ale zrobio- 
ne przed latem (w czasie którego 
np. marszczymy silnie czoło i mru- 
żymy oczy przed słońcem) przy-
niosą znakomity efekt terapeutycz- 
ny i zadziałają profilaktycznie.
 To czas, kiedy powinno się za-
cząć terapię antycellulitową i le- 
czenie rozstępów oraz najlepszy 
okres, żeby zacząć kurację odchu-
dzającą i modelującą sylwetkę, 
żeby latem bez kompleksów od-
słonić ciało.

Maj/czerwiec 
Przygotowanie do lata
Wykonujemy wszelkie zabiegi wspo- 
magające odchudzanie i modelu- 
jące sylwetkę, drenujące, zmniej-
szające cellulit i rozstępy. 
 Przygotowujemy skórę na zwię- 
kszoną ekspozycję na słońce, które 
przyspiesza rozkład kwasu hialuro-
nowego – naturalnego nawilżacza 
skóry. Dlatego przed latem dobrze 
jest zrobić mezoterapię – wstrzy-
knięcie w skórę kwasu hialuro-
nowego daje jej jakby poduszkę 
rezerwową.
 Przed wakacjami, podczas których 
sporo przebywamy na słońcu, war- 
to zrobić badanie dermatoskopo-
we, pozwalające ocenić stan zna-
mion. Powinny z niego skorzystać 
zwłaszcza osoby o jasnej karnacji 
i włosach, z licznymi piegami, zna- 
mionami barwnikowymi. Także te, 
które w ostatnich kilku miesią-
cach odkryły nowe zmiany lub np. 
powiększenie się już istniejących.

Lato
Od lat obserwuję wyraźny trend 
polegający na tym, że wiele osób 
odkłada wyjazdy urlopowe na wrze- 
sień. Lato w mieście ma wiele 
plusów, także ten, że mamy wre- 
szcie czas zrobić coś dla siebie. 
To dobry moment, żeby odwiedzić 
gabinet i zafundować sobie kura- 
cję regenerującą, po której wyglą-
damy…  jakbyśmy właśnie wróci- 
li z urlopu.

Wrzesień/październik 
Jesienna regeneracja 
Po wakacjach na skórze pojawiają 

się nowe plamy i przebarwienia. 
Jest też zwykle przesuszona. Jej 
stan skutecznie poprawią peelin-
gi medyczne, zabiegi mikroderma- 
brazji i mezoterapii. Jesień to naj- 
lepszy czas na wszelkie zabiegi 
laserowe: zamykające naczynka, 
likwidujące przebarwienia, rewita- 
lizujące skórę, czy też usuwające 
owłosienie (epilacja).

Listopad/grudzień 
Zdążyć przed balem 
To dobry moment na wszelkie za- 
biegi przeciwzmarszczkowe, od- 
mładzające, ujędrniające i odżyw- 
czo-regenerujące. Warto zafundo- 
wać swojej skórze prezent, aby na 
święta i sylwestra olśnić wszys- 
tkich młodym i zdrowym wyglądem. 



pielęgnacyjnym powinno się stać 
wtedy stosowanie dobrego kremu 
ochronnego z filtrami UV i substan-
cjami antyutleniającymi (przeciwko 
wolnym rodnikom) na dzień. Ochro- 
na skóry przed działaniem promie-
ni UV i wolnych rodników zapobie- 
ga przyspieszonemu starzeniu się 
skóry i przedwczesnemu pojawia-
niu się cech starzenia słonecznego. 
Poza tym, jak wielokrotnie potwier- 
dzono, może odwracać pewne obja-
wy starzenia, do których już doszło.
Szkodliwe czynniki środowiska, 
a także stres, zmęczenie i nieprawi-
dłowa dieta przyczyniają się także 
do osłabienia naturalnego płaszcza 
ochronnego naskórka. Wynika to 
z niedoboru lipidów, czyli specjal-
nych substancji tłuszczowych ce-
mentujących komórki naskórka, 
których wytwarzanie w organizmie 
zakłócają różne stresowe sytuacje. 
Zaburzenia te prowadzą do zwię- 
kszenia przepuszczalności skóry, 
tendencji do szybkiej utraty wody 
i zwiększonej podatności na dzia-
łanie szkodliwych czynników i aler-
genów. Skórną manifestacją tych 
zmian jest okresowa nadwrażliwość 
cery, suchość oraz utrata gładkości 
i blasku. Jedynym lekarstwem jest 
uzupełnienie brakujących „części”, 
czyli naturalnych lipidów w postaci 
ceramidów i niezbędnych (czyli 
niewytwarzanych przez organizm) 
kwasów tłuszczowych. Lipidy natu-
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Kosmetologia

Około 30. roku życia na skórze zaczynają być widoczne zmiany związane  
z działaniem czynników środowiskowych – suchego, klimatyzowanego  
powietrza, dymu nikotynowego i innych zanieczyszczeń środowiska. to os- 
tatni moment na rozpoczęcie systematycznej i mądrej pielęgnacji skóry  
z uwzględnieniem kosmetyków przeciwdziałających procesom starzenia.

Pielęgnacja skóry 
30+

Skóra 30-latki 
W tym wieku dochodzą do głosu 
pierwsze objawy pogorszonej tole-
rancji na stres. Skóra bardzo często 
staje się nadwrażliwa, czego po-
wodem jest uszkodzenie płaszcza 
ochronnego naskórka przy jedno-
czesnym pogorszeniu jego regene-
racji. Cera staje się mniej gładka, 
sucha lub „uciążliwie mieszana”,  
z objawami trądziku dorosłych. Naj- 
wyraźniejszy spadek formy widać 
zazwyczaj wokół oczu i na czole, 
a u niektórych osób także wokół 
nosa i ust oraz na dole twarzy.

Jak dbać o cerę?
W prawidłowej pielęgnacji skóry 
po trzydziestym roku życia podsta-
wowe znaczenie ma jej ochrona, 
czyli wspomaganie naturalnych fun- 
kcji życiowych. Środowisko zmienia 
się i staje się coraz mniej przyja- 
zne. Od najmłodszych lat jesteśmy 
narażeni na działanie coraz silniej-
szych promieni UV, wolnych rodni-
ków i zanieczyszczeń środowiska. 
Skóra ma wprawdzie zdolność do re- 
generacji, jednak niestety wiele „za-
pamiętuje”, co z czasem przyczynia 
się do utraty wrodzonego potencjału 
ochronnego. Gorzej pełni swoje fun- 
kcje i gorzej wygląda. Około 30. roku 
 życia pojawiają się pierwsze objawy 
starzenia słonecznego: przebarwie-
nia, nie znikające wraz z uśmiechem 
drobne zmarszczki, wiotkość skóry 
wokół oczu. Codziennym nawykiem 

Autor: dr n. med. Maria Noszczyk, www.melitus.pl

ralne stosowane wraz z kremem 
skóra doskonale przyswaja i trak-
tuje jak własne tłuszcze, których 
jej brakuje. Wypełniają one puste 
przestrzenie w naskórku, tak jak 
cement konstrukcję zniszczonego 
muru. Poprawia się spoistość skóry,  
a także jej nawilżenie i napięcie. 
Cerze zostaje przywrócona gład-
kość i blask.
 W skórze z wiekiem zmniejsza 
się także ilość kwasu hialuronowe-
go, głównego składnika macierzy 
zewnątrzkomórkowej, w którym są 
zawieszone wszystkie struktury 
skóry właściwej oraz elementy po- 
wierzchniowego naskórka. Brak 
kwasu hialuronowego powoduje 
utratę zapasów wody i zakłócenie 
komunikacji międzykomórkowej.   
Sytuację tę można porównać do 
wyciśnięcia wody z gąbki lub wy- 
sychającego jabłka. Skóra staje 
się sucha, zmniejsza swoją obję-
tość, tracąc przy tym napięcie i ję- 
drność, pojawiają się powierzcho-
wne zmarszczki. Zastosowany wraz 
z kosmetykiem kwas hialuronowy, 
podobnie jak naturalne lipidy, po- 
trafi uzupełnić brak tej podstawo- 
wej substancji skóry. Długotrwale 
i szybko poprawia nawilżenie, cze-
go wynikiem jest widoczne wygła- 
dzenie zmarszczek powstających 
na skutek utraty przez skórę wil-
goci. 
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ces leczenia uszkodzonej tkanki. 
Spośród 30 protein uwalnianych 
przez pobudzone płytki krwi pięć 
zasługuje na szczególną uwagę. 
Są nimi: płytkopochodny czynnik 
wzrostu (PDGF), transformujący 
czynnik wzrostu (TGF-β), czynnik 
wzrostu śródbłonka naczyniowe-
go (VEGF), naskórkowy czynnik 
wzrostu (EGF) i insulinopodobny 
czynnik wzrostu (IGF). Pobranie 
własnego osocza do odpowiednich 
probówek, a następnie odwirowa-
nie go, powoduje koncentrację 
płytek krwi. Dzięki temu zdolność 
regeneracyjna PRP, czyli osocza 
bogatopłytkowego, w stosunku do 
zwykłego osocza rośnie 3-7-krot-
nie. Odwirowane i aktywowane 
przez dodanie preparatu wapnia 
osocze bogatopłytkowe podaje się 
następnie tam, gdzie pożądamy 
wystąpienia efektu regeneracji. 
W ten sposób tworzymy w wybra-
nym miejscu (np. w skórze twa- 
rzy) idealne środowisko do napra- 
wy tkanki. Uwolnione z aktywo- 
wanych płytek krwi czynniki powo- 
dują przyciągnięcie na dany ob-
szar niezróżnicowanych komórek 
macierzystych. Wykazano, że oso- 
cze bogatopłytkowe, poprzez uwol- 
nione czynniki wzrostu, stymuluje 
podział komórek macierzystych 
oraz ich różnicowanie w miejscu 
podania preparatu, czego efektem 
jest wzmożona regeneracja. Oso- 
cze bogatopłytkowe jest używane 
nie tylko w dermatologii estety-
cznej, ale również w innych dzie- 

Estetyczny zabieg:

Autor: dr Anna Okruszko, www.estmed.pl

Z wiekiem pojawia się naturalna chęć odzyskania dawnego, świeżego i młodego 
wyglądu, a także spowolnienia procesów starzenia. Jednocześnie budzi się  
w nas obawa przed bólem związanym z zabiegami lub strach przed zbyt dużą, 
przesadną zmianą. Idealnym rozwiązaniem takiego problemu, niejako złotym 
środkiem, jest zastosowanie takiego czynnika, który w sposób naturalny 
pobudziłby nasze własne zdolności regeneracyjne.

Utrata objętości tkanek miękkich, 
spadek sprężystości i nadmiar skóry, 
brak odpowiedniego napięcia mię- 
śni, a także zanik i redystrybucja 
tkanki tłuszczowej w obrębie twa-
rzy są najbardziej widocznymi ozna- 
kami jej starzenia się. Proces ten 
manifestuje się poprzez widoczne 
zmarszczki, szczególnie w okolicy 
gładzizny czoła, obniżenie linii brwi, 
nadmiar skóry powiek górnych i dol- 
nych, pogłębienie fałdów nosowo- 
-wargowych, ścieńczenie czerwie- 
ni wargowej. Poza zmianami stru-
kturalnymi starzenie się skóry spo- 
wodowane jest mniejszą aktywno- 
ścią fibroblastów, zmniejszoną pro- 
dukcją kolagenu i elastyny. Kola- 
gen i elastyna są istotną składo-
wą „siatki” stanowiącej niejako 
stelaż skóry. Starzenie się tych  
struktur skutkuje utratą jędrno- 
ści, elastyczności i powoduje rozcią- 
gnięcie skóry. 

Pacjenci często pytają o preparat, 
który regenerując nasze tkanki, 
ujędrnia skórę, napina ją oraz nie 
dopuszcza możliwości wystąpie-
nia powikłań czy nadmiernej ko-
rekcji. W tym właśnie momencie 
przychodzi nam z pomocą zabieg 
Regeneris, oparty na działaniu wła- 
snego osocza i skoncentrowanej, 
regeneracyjnej sile płytek krwi. 
Jak działa natura? Podczas proce- 
su gojenia degranulacja i uwolnie- 
nie aktywnie biologicznych czynni- 
ków z płytek krwi jest pierwszym 
zjawiskiem uruchamiającym pro-

Regeneris

dzinach medycyny, np. w trauma- 
tologii, ortopedii (przyspiesza rege- 
nerację stawów) czy w leczeniu 
ran pooperacyjnych lub przewle- 
kłych, nie poddających się innym 
metodom leczenia owrzodzeń. Le- 
karzy zajmujących się dermato- 
logią estetyczną najbardziej inte- 
resuje intensywny wpływ osocza 
bogatopłytkowego na komórki ma- 
cierzyste, tworzenie nowych na- 
czyń, pobudzenie fibroblastów do 
produkcji kolagenu oraz regenera- 
cji macierzy zewnątrzkomórkowej.

Wybór odpowiedniego zestawu do 
uzyskania osocza bogatopłytko- 
wego jest kluczowym elementem 
postępowania lekarza i nie może 
być zostawiony przypadkowi. Do- 
bry zestaw gwarantuje bowiem 
odpowiednią koncentrację płytek 
w osoczu. Istnieje wprost propor- 
cjonalna zależność między koncen- 
tracją czynników wzrostu a szyb-
kością i dynamiką procesu rege- 
neracji tkanek. Zestawy Regeneris 
jako jedyne na rynku gwarantują 
odzyskiwalność żywych płytek na 
poziomie 90%, a tylko żywe płytki 
są zdolne do produkcji czynników 
wzrostu. Przykładowo, koncentra- 
cja czynnika wzrostu PDGF-AB 
w osoczu Regeneris wynosi 140 
ng/ml. Płytki są oddzielane od 
pozostałych elementów morfoty-
cznych krwi na specjalnym żelu  
o opatentowanej strukturze, dzięki 
czemu nie ulegają zniszczeniu. 
Należy podkreślić, że niedopusz- 
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czalne jest korzystanie z zestawów 
nie posiadających odpowiednich 
certyfikatów, a tym bardziej z pro- 
bówek przeznaczonych do pozys-
kiwania osocza do badań labora-
toryjnych. Takiego osocza nie wol- 
no podawać pacjentowi.

Nowe techniki stosowane w der-
matologii estetycznej dają nam 
silne i skuteczne oręże w walce ze 
starzeniem się skóry. Zabieg Re- 
generis jest najbardziej natural-
nym, a jednocześnie najintensy-
wniej działającym zabiegiem rege- 
nerującym, jaki można sobie wy-
obrazić. Sprawia, że korzystanie  
z sił natury to bezpieczny, a w tym 
przypadku również bardzo efekty-
wny środek służący do poprawy 
napięcia i struktury skóry. Zdjęcia przed i po zabiegu regeneris
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PREZENTY 
dla czytelników Eksperta Anti-Aging!

CLINIC wAY – ŚwIAtOwA INNOwACJA w pIeLĘGNACJI ANtI-AGING 
Pierwsza linia dermokosmetyków o działaniu odmładzającym i hamującym procesy starzenia się skóry, bazująca 

na unikalnym na skalę światową odkryciu naukowców: rewolucyjnym reAktYwAtOrZe ODNOwY skórY FGF1 LMs™.
Jest to faktor, który pobudza właściwości regeneracyjne komórek skóry do naturalnej regeneracji 

i samoodnowy, intensyfikując słabnącą z wiekiem produkcję kolagenu i elastyny.

Aby otrzymać nagrodę, wystarczy wysłać zamieszczony poniżej kupon na adres redakcji: 
02-384 warszawa, ul. włodarzewska 69 A. Prosimy podać czytelnie swój adres i odpowiedzieć na kilka pytań.

Do 15 osób, które pierwsze przyślą do nas wypełnione kupony (lub ksero) wyślemy komplety kosmetyków Clinic way.
www.clinicway.com

15 zestawów kosmetyków aptecznych CLINIC wAY ufundowała marka Dr Irena Eris.

KUpoN KoNKURSoWY 
✁ ✁

IMIĘ i NAZWISKO: ...........................................................................................................................................................................................

ADRES: ul. ........................................................................................................................................................................................................

miasto: ............................................................................................................................................................ kod:    -   

e-mail:  ........................................................................................................................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji o nowościach kosmetycznych i estetycznych drogą elektroniczną: 

TAK        NIE     (zaznacz właściwą odpowiedź)

pYTANIA KoNKURSoWE: 

1. Jak często czytasz Eksperta Anti-Aging (zakreśl właściwą odpowiedź)   

     czytam po raz pierwszy         za każdym razem kiedy jestem w gabinecie sięgam po nowy numer   

2. Który artykuł w ostatnim/ poprzednim magazynie Eksperta Anti-Aging najbardziej Cię zainteresował i dlaczego: ....................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

3. Artykuły na jakie tematy chciałabyś w przyszłości przeczytać .............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

4. Czy chciałabyś dostawać magazyn Ekspert Anti-Aging w postaci elektronicznej?    TAK        NIE     (zaznacz właściwą odpowiedź)






