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Data wydania pierwszego w tym roku Derma Newsa zbiega si´ z datà

Konferencji Naukowo-Szkoleniowej organizowanej przez Stowarzyszenie.

Specjalnie na tà okazj´ zwi´kszyliÊmy nak∏ad naszego czasopisma, dzi´ki czemu

wszyscy uczestnicy znajdà egzemplarz w materia∏ach konferencyjnych. 

Szczególnej uwadze polecam artyku∏ dr Levy, który b´dzie goÊciem
specjalnym naszej Konferencji. Zach´cam do zapoznania si´ z tym
materia∏em, w którym zosta∏y przedstawione bogate doÊwiadczenia leczenia
skojarzonego toksynà botulinowà z wype∏niaczami. Technika zabiegowa,
dzi´ki której dr Levy uzyskuje opisywany „efekt Nefretete”  znalaz∏a si´ 
w niedzielnym programie Konferencji. Video-prezentacja tej procedury
pozwoli wszystkim uczestnikom dok∏adnie zapoznaç si´ z autorskim
projektem naszego goÊcia.

„Od lasera przez IPL/VPL do radiacji" – tytu∏ styczniowego sympozjum

organizowanego przez Stowarzyszenie – znajdà Paƒstwo w szczegó∏owym

sprawozdaniu przygotowanym przez dr Artura Markowskiego, który by∏

równie˝ kierownikiem naukowym tego spotkania. W naszej sta∏ej rubryce

dotyczàcej rynku medycyny estetycznej w Polsce – wywiad z Joannà

Szendzielorz – prezesem Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur, które jest

jednym ze sponsorów naszej Konferencji.

Z okazji zbli˝ajàcej si´ Wielkanocy wszystkim Czytelnikom Derma Newsa

pragn´ z∏o˝yç ˝yczenia szcz´Êliwych i spokojnych Âwiàt, pogody ducha,

wiosny w sercu i wielu radosnych chwil w rodzinnym gronie!

Z wyrazami szacunku
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W ciàgu ostatnich lat obserwowaliÊmy sta∏à ewolucj´ roli toksyny botulinowej typu A
w technikach odm∏adzania twarzy. Poczàtkowo stosowano jà w górnej cz´Êci twarzy,
szczególnie w korekcji zmarszczek g∏adzizny (mi´dzy brwiami), a nast´pnie w okolicy
dolnej cz´Êci twarzy i szyi. DoÊwiadczenie sugeruje, ˝e wczeÊniejsze leczenie
zmarszczek toksynà botulinowà typu A, a nast´pnie wstrzykni´cie wype∏niaczy
skórnych zapewnia optymalny, estetyczny wyglàd twarzy i znamiennie wyd∏u˝a 
czas utrzymywania si´ efektów leczenia.1,2

AUTOR: dr Phillip Levy, Genewa, Szwajcaria

„Z∏oty Standard” w praktyce klinicznej
– leczenie skojarzone:

TOKSYNA BOTULINOWA I WYPE¸NIACZE

Poniewa˝ wykazano wi´kszà trwa∏oÊç wype∏niaczy
skórnych przy ich wstrzykiwaniu do statycznych miejsc
uwa˝a si´, ˝e zmniejszenie aktywnoÊci mi´Êniowej za
pomocà toksyny botulinowej typu A wyd∏u˝a czas
utrzymywania si´ efektu wype∏niacza w miejscach
dynamicznych. Wykazano równie˝, ˝e wype∏niacze na
bazie usieciowanego kwasu hialuronowego zwi´kszajà
syntez´ i depozycj´ kolagenu wokó∏ miejsca wstrzy-
kni´cia takiego wype∏niacza.3 Wraz z opracowaniem
nowych wype∏niaczy na bazie kwasu hialuronowego
(hyaluronic acid – HA) uzyskaliÊmy mo˝liwoÊç zapew-
niania naszym pacjentom jeszcze d∏u˝ej utrzymujàcych
si´ korzystnych efektów kosmetycznych. 

ZASPOKAJANIE ZMIENIAJÑCYCH SI¢
POTRZEB ESTETYCZNYCH
Wraz ze zwi´kszaniem si´ popularnoÊci leczenia sko-
jarzonego, zamiast zmieniaç poszczególne okolice twarzy
zaczynamy zwracaç uwag´ na ca∏oÊç jej wyglàdu. Toksyna
botulinowa typu A w skojarzeniu z wype∏niaczami na
bazie kwasu hialuronowego wykazuje synergizm dajàcy
wi´ksze korzyÊci ni˝ monoterapia w przypadku lecze-
nia dynamicznych i statycznych objawów starzenia.
Toksyna botulinowa typu A dzia∏a na nadmiernà aktyw-
noÊç mi´Êni, a wype∏niacz na bazie kwasu hialuronowego
przywraca obj´toÊç tkanek twarzy, stwarzajàc harmonijny
i naturalny wyglàd, tak bardzo obecnie po˝àdany przez
pacjentów.4 Taki synergistyczny efekt wyd∏u˝a równie˝
czas utrzymywania si´ efektów leczenia ka˝dà z metod 
z osobna.3,5

Pomimo ˝e tradycyjnie skupiamy si´ na dynamicznych 
i statystycznych zmianach zwiàzanych ze starzeniem si´,

na rozwój zmarszczek wp∏ywajà równie˝ czynniki gene-
tyczne i behawioralne. Wszyscy mamy dok∏adnie takie
same mi´Ênie twarzy, jednak ka˝dy z nas u˝ywa ich ina-
czej. Na skutek tego ka˝da dynamiczna zmarszczka jest
inna i wymaga indywidualnego leczenia, jak widaç na
rysunku 1. Te ró˝norodne czynniki mogà równie˝ wp∏ywaç
na tempo rozwoju fa∏dów naszej skóry. Niektóre kobiety
majà g∏´bokie fa∏dy nosowo-wargowe ju˝ w 16. roku ˝ycia,
podczas gdy u innych kobiet w 50. roku ˝ycia mogà one
byç wcià˝ p∏ytkie. 

W praktyce klinicznej nie wystarcza ograniczyç si´ wy-
∏àcznie do leczenia skojarzonego wype∏niaczami i toksynà
botulinowà typu A. Niektórzy pacjenci w celu osiàgni´cia

Rysunek 1: 
ró˝ne dynamiczne zmarszczki g∏adzizny czo∏a.
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korzystnego ogólnego wyglàdu estetycznego, mogà
wymagaç dodatkowego leczenia (peeling chemiczny,
remodeling laserowy, intensywne pulsacyjne êród∏a
Êwiat∏a etc). 

UZYSKIWANIE NAJLEPSZYCH WYNIKÓW
Opracowanie schematu wysuwajàcego na pierwszy plan
leczenie najbardziej istotnych obszarów twarzy pomo˝e
uzyskaç najlepsze wyniki leczenia skojarzonego.
Podejmujàc decyzj´, którà cz´Êç twarzy leczyç i kiedy,
zawsze nale˝y mieç na uwadze przede wszystkim ogólnà
harmoni´ estetycznà. Wyg∏adzenie tylko jednego obszaru
twarzy z pozostawieniem innego bez leczenia powoduje
dysharmoni´ w rysach twarzy i uniemo˝liwia osiàgni´cie
naturalnego wyglàdu. Mo˝e byç równie˝ tak, ˝e obszary
okreÊlone przez nas jako najwa˝niejsze, niekoniecznie 
sà najbardziej istotne w ocenie pacjenta ani nie sà
powodem zg∏oszenia si´ pacjenta lub pacjentki do
leczenia. U pacjentki 1, leczeniu poddano zarówno fa∏d
nosowo-wargowy, jak i opadajàce kàty ust. U tej pacjentki
leczenie tylko fa∏dów nosowo-wargowych lub leczenie ich
najpierw sprawi∏oby, ˝e pacjentka wyglàda∏aby starzej.
Je˝eli leczenie rozpoczniemy od opadajàcych kàtów ust,
do osiàgni´cia ogólnej harmonii rysów twarzy mo˝e
wystarczyç mniej intensywne leczenie fa∏dów nosowo-
wargowych. 

Pacjenci majà ró˝ne oczekiwania. Mogà si´ skupiaç tylko
na jednym obszarze twarzy, nie rozwa˝ajàc wp∏ywu zmian
tej okolicy na wyglàd reszty twarzy. Na nas spoczywa
zatem odpowiedzialnoÊç, aby przedstawiç holistyczne 
i estetyczne podejÊcie i wyraênie wyjaÊniç, jak planujemy
to osiàgnàç, jednoczeÊnie bioràc pod uwag´ styl ˝ycia
ka˝dego pacjenta (zarówno osobisty, jak i zawodowy)
oraz indywidualne ograniczenia, mi´dzy innymi tolerancj´ 
i akceptacj´ leczenia. 

Nale˝y równie˝ uwzgl´dniç kulturowe ró˝nice w ocze-
kiwaniach pacjenta. O ile w jednych krajach kobiety chcà
widocznych zmian po zabiegu; w innych krajach kobiety
pragnà bardziej subtelnego, naturalnego wyglàdu. Wa˝ne
jest, aby pami´taç, ˝e leczenie zawsze nale˝y dostosowaç

do wieku pacjenta. Inna jest estetyka wyglàdu 35-letniego
pacjenta ni˝ 60-latka. 

PLANOWANIE I USTALANIE CZASU LECZENIA
Idealnà metodà skojarzonego stosowania toksyny botu-
linowej typu A i wype∏niaczy na bazie kwasu hialuro-
nowego jest najpierw skorygowanie dynamiki zmarszczki,
a nast´pnie ustalenie obj´toÊci wype∏niacza, który nale˝y
wstrzyknàç.6 W praktyce oko∏o 50% moich pacjentów
woli, aby leczenie skojarzone zastosowaç w trakcie dwóch
oddzielnych wizyt. U wi´kszoÊci tych pacjentów podczas
pierwszej wizyty wstrzykuj´ toksyn´ botulinowà typu A, 
a na kolejnej wizycie po 2 tygodniach wstrzykuj´
wype∏niacz na bazie kwasu hialuronowego, co umo˝liwia
ewentualne dopracowanie wyników leczenia toksynà
botulinowà przed zastosowaniem wype∏niacza. 

Pozosta∏e 50% pacjentów, zwykle otrzymujàcych regu-
larne leczenie toksynà botulinowà typu A od kilku miesi´-
cy, nie widzi potrzeby oceny wyników podania toksyny
botulinowej typu A przed zastosowaniem wype∏niacza 
i woli, aby zastosowaç obie metody w trakcie tej samej
sesji. W obu przypadkach pacjenci uwa˝ajà, ˝e otrzymujà
najlepszà mo˝liwà opiek´, co przy zadowalajàcych
wynikach zapewnia pozyskiwanie nowych i zatrzymanie
sta∏ych pacjentów. 

Jak wyglàd twarzy zmienia si´ w czasie, tak zmienia si´ te˝
podejÊcie terapeutyczne. Nowo pojawiajàce si´ techniki
dostarczajà nowych mo˝liwoÊci. Rzadko stosujemy to samo
post´powanie lub identycznà iloÊç produktu u danego
pacjenta na kolejnych wizytach, za ka˝dym razem post´-
powanie terapeutyczne dokrojone jest do indywidualnych
potrzeb pacjenta.

WYBÓR NAJODPOWIEDNIEJSZEGO WYPE¸NIACZA
Po raz pierwszy wype∏niacze skórne zastosowano w po-
czàtkach XX wieku, gdy wykorzystano w∏asnà tkank´
t∏uszczowà pacjenta do wype∏niania ubytków tkanek
mi´kkich po urazach. Obecnie wype∏niacze skórne majà
znacznie szersze zastosowanie, od zwi´kszania obj´toÊci
tkanek twarzy do ∏agodzenia zarysów linii i zmarszczek
zwiàzanych ze starzeniem si´. Jednym z wype∏niaczy
skórnych jest stosowany od ponad 20 lat kolagen, nadal
preferowany przez niektórych pacjentów i lekarzy. Jednak
komercyjny rozwój kwasu hialuronowego, a tak˝e d∏ugo-
trwa∏e efekty dzia∏ania po zastosowaniu zawierajàcych go
wype∏niaczy przyczyni∏y si´ do stopniowego uznania tych
nowych produktów za „z∏oty” standard leczenia. Unowo-
czeÊnienie technologii polepszy∏o p∏ynnoÊç produktów, 
a tym samym ich u˝ytecznoÊç. 

Kwas hialuronowy zbudowany jest z powtarzajàcych si´

Pacjentka 1: przed i po leczeniu (bezpoÊrednio) fa∏dów 
nosowo-wargowych i opadajàcych kàtów ust za pomocà 
wype∏niacza na bazie kwasu hialuronowego.
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dimerów sk∏adajàcych si´ z kwasu D-glukuronowego i N-
acetylo-glukozoaminów po∏àczonych w d∏ugie ∏aƒcuchy. HA
wyst´pujàcy w naturalnych warunkach charakteryzuje si´
krótkim okresem pó∏trwania w skórze (1-2 dni), przez co 
w postaci niemodyfikowanej jest s∏abym kandydatem 
do zwi´kszania obj´toÊci tkanek mi´kkich. Usieciowanie
∏aƒcuchów kwasu hialuronowego przy pomocy dodat-
kowych wiàzaƒ poprzecznych nadaje czàsteczkom HA
postaç d∏u˝szych, bardziej stabilnych, lepko-spr´˝ystych
polimerów pozostajàcych w tkankach przez kilka miesi´cy.7

Najwa˝niejszà w∏aÊciwoÊcià usieciowanego ̋ elu, istotnà dla
jego dzia∏ania jako wype∏niacza skórnego, jest jego zdolnoÊç
do wiàzania wody. Mo˝e on zwiàzaç wod´ w obj´toÊci 1000
razy wi´kszej od jego obj´toÊci. Du˝a hydrofilowoÊç kwasu
hialuronowego po cz´Êci odpowiada za jego w∏aÊciwoÊci
stabilizujàce, nawadniajàce i amortyzujàce, dzi´ki czemu
jest idealnà substancjà do wype∏niania tkanek mi´kkich.
Podlega on równie˝ izowolumetrycznemu rozpadowi, dzi´ki
czemu wype∏nienie zachowuje sta∏à obj´toÊç a˝ do prawie
ca∏kowitego rozpadu kwasu hialuronowego. 

Aktualnie dost´pnych jest kilka ró˝nych wype∏niaczy 
na bazie kwasu hialuronowego, przy czym ka˝dy charakte-
ryzuje si´ innymi w∏aÊciwoÊciami fizycznymi nabytymi w pro-
cesie ich wytwarzania. Niektóre z tych w∏aÊciwoÊci, szcze-
gólnie st´˝enie, uwodnienie i twardoÊç ˝elu, majà znaczàcy
wp∏yw na stopieƒ akceptacji przez pacjenta i ∏atwoÊç u˝ycia
w praktyce klinicznej. Na przyk∏ad st´˝enie kwasu hialu-
ronowego jest najwa˝niejszym parametrem wp∏ywajàcym na
czas utrzymywania si´ wype∏niacza w skórze.6 Ró˝nice
st´˝enia wp∏ywajà równie˝ na stopieƒ uwodnienia wype∏-
niacza. Niektóre produkty w chwili wstrzykni´cia do skóry
znajdujà si´ w stanie równowagi uwodnienia i chocia˝ bez-
poÊrednio po wstrzykni´ciu tkanka wype∏nia si´, jednak 
z powodu mniejszej iloÊci aktywnego sk∏adnika utrzymanie
wype∏nienia jest s∏absze. Dla porównania, nowsze wype∏nia-
cze charakteryzujà si´ znacznie wi´kszym st´˝eniem kwasu
hialuronowego na mililitr wody i w chwili wstrzykni´cia ich
uwodnienie znajduje si´ poni˝ej stanu równowagi. Produkty
te aktywnie Êciàgajà i wià˝à wod´ i pomimo ˝e bezpoÊ-
rednio po wstrzykni´ciu efekt wype∏nienia tkanki jest
nieznaczny, to dzi´ki wy˝szemu st´˝eniu sk∏adnika
aktywnego dzia∏anie terapeutyczne utrzymuje si´ d∏u˝ej.

TwardoÊç ˝elu, która zale˝y m.in. od liczby wiàzaƒ po-
przecznych, ma wp∏yw na ∏atwoÊç u˝ycia wype∏niacza, efekt
estetyczny i trwa∏oÊç tego efektu. W przypadku twardszych
˝eli niezb´dne jest dodanie nieusieciowanych form HA 
w celu zwí kszenia p∏ynnoÊci u∏atwiajàcej wyciÊní cie prepa-
ratu. W przypadku ˝eli o mniejszej twardoÊci wymagany jest
dodatek bardzo ma∏ej iloÊci nieusieciowanej formy, dzi´ki
czemu zawartoÊç kwasu usieciowanego, majàcego wí kszà
wartoÊç klinicznà, jest wy˝sza w jednostce obj́ toÊci. Implika-
cjà rozwoju zaawansowanych technologii produkcji wype∏nia-

czy zawierajàcych kwas hialuronowy jest mo l̋iwoÊç poprawy
techniki wykonywania zabiegów oraz skrócenie czasu leczenia.

Wype∏niacze na bazie kwasu hialuronowego majà kilka zalet
w stosunku do kolagenu, m.in. charakteryzujà si´ lepszà
zgodnoÊcià biologicznà, wi´kszà trwa∏oÊcià w organizmie
oraz mniejszà cz´stoÊcià wyst´powania incydentów
alergicznych po zastosowaniu (aczkolwiek opracowanie
produktów zawierajàcych ludzki kolagen zmniejszy∏o zna-
czenie tej zalety). Z punktu widzenia pacjenta najwa˝niejszà
korzyÊcià jest d∏u˝sze utrzymywanie si´ efektów terapii przy
stosowaniu wype∏niaczy na bazie kwasu hialuronowego.
Majà one jednak wady. Warto ostrzec pacjenta, ˝e po ich
wstrzykni´ciu mogà odczuwaç nieco silniejsze pieczenie ni˝
po kolagenie, mogà przez krótki czas odczuwaç nieco
wi´kszy dyskomfort oraz mo˝e wystàpiç nieco silniejsze
krwawienie i wi´cej krwawych podbiegni´ç. 

Ostatecznie jednak dobór wype∏niacza na bazie kwasu
hialuronowego uzale˝niony jest od potrzeb pacjenta oraz
wype∏nianych obszarów. Niektóre produkty zapewniajà
silniejsze wype∏nienie, z kolei inne najlepiej stosowaç
przy okreÊlonej g∏´bokoÊci zmarszczki. Niekiedy, je˝eli to
konieczne, warto zastosowaç jednoczeÊnie ró˝ne wy-
pe∏niacze, aby zapewniç odpowiednie wype∏nienie
g∏´bszym i powierzchownym fa∏dom skórnym oraz uzys-
kaç w∏aÊciwà obj´toÊç tkanek twarzy.

GDZIE NAJLEPIEJ U˚YWAå
WYPE¸NIACZY I DLACZEGO
Wype∏niacze na bazie kwasu hialuronowego w skoja-
rzeniu z toksynà botulinowà typu A najcz´Êciej stosuje si´
w fa∏dach nosowo-wargowych, bruzdach wargowo-
bródkowych i dla kszta∏towania obrysu warg. Niemniej
jednak coraz bardziej popularne jest leczenie innych
obszarów twarzy, rozciàgajàcych si´ do rowków ∏zowych
(nosowo-jarzmowych), górnego brzegu koÊci jarzmowej
i dolnego obszaru „kurzych ∏apek” przy uniesieniu
bocznych cz´Êci brwi. 

(1) Stosowanie wype∏niaczy w obr´bie 
górnej cz´Êci twarzy

Zmarszczki g∏adzizny czo∏a
Toksyn´ botulinowà typu A od ponad 10 lat stosuje si´ 
w leczeniu zmarszczek g∏adzizny czo∏a. Znaczna wi´kszoÊç
pacjentów, która otrzymuje regularne wstrzykni´cia
toksyny botulinowej typu A w t´ okolic´ nie wymaga
dodatkowego leczenia wype∏niaczem w celu uzyskania
korzystnych wyników. U pozosta∏ych nielicznych pacjen-
tów, dla których zmarszczki g∏adzizny w spoczynku nadal
stanowià problem, Êródskórne wstrzykni´cie niewiel-
kiej iloÊci wype∏niacza na bazie kwasu hialuronowego 
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Pacjentka 4:
przed i po leczeniu (bezpoÊrednio) 
wype∏niaczem na bazie kwasu hialuronowego. 

do zag∏´bieƒ fa∏dów g∏adzizny mo˝e poprawiç skutki
podania toksyny botulinowej typu A.8 Nale˝y stosowaç jak
najmniejszà iloÊç jak najdelikatniejszego wype∏niacza,
poniewa˝ w tej okolicy twarzy mo˝e dojÊç do powik∏aƒ,
takich jak niebieskawo-zielone zabarwienie lub nie-
równoÊç powierzchni. Jeszcze rzadziej opisywano
martwic´, bliznowacenie, a nawet Êlepot´ po u˝yciu
niektórych wype∏niaczy.9

Idealnà metodà leczenia pacjentów z bruzdami g∏adzizny
jest ograniczenie terapii przez pierwsze 12 miesi´cy 
do preparatu BOTOX® wstrzykiwanego w przybli˝eniu 
co 4 miesiàce. Je˝eli pacjent jest niezadowolony z wy-
g∏adzenia zmarszczek za pomocà toksyny botulinowej
typu A, mo˝na wstrzyknàç niewielkie iloÊci wype∏niacza
na bazie kwasu hialuronowego, jak omówiono powy˝ej. 

Modyfikacja wysokoÊci brwi
Na ogó∏ dokonuj´ takiej modyfikacji wy∏àcznie za pomocà
toksyny botulinowej typu A, podobnie jak w terapii
poziomych linii czo∏a. Jednak w przypadku, gdy pacjent
preferuje leczenie skojarzone, wstrzykni´cie wype∏niacza
na bazie kwasu hialuronowego do bocznej poduszeczki
t∏uszczowej brwi zwi´ksza efekt uniesienia osiàgni´ty 
za pomocà toksyny botulinowej typu A, uwypuklajàc
boczne obrysy brwi.10

Górny brzeg koÊci jarzmowej/
dolna cz´Êç obszaru „kurzych ∏apek”
Fascynujàcym potencjalnym obszarem dla terapii skoja-
rzonej jest leczenie owalnych cieni wokó∏ oczu. Pomimo
˝e w obr´bie dolnej powieki mo˝na stosowaç tylko mono-
terapi´ toksynà botulinowà typu A, wype∏niacz na bazie
kwasu hialuronowego stanowi dobre uzupe∏nienie w okolicy
górnego brzegu koÊci jarzmowych, rowka ∏zowego i dolnej
cz´Êci obszaru „kurzych ∏apek”. U pacjentki 2, 1 jednostka
preparatu BOTOX® wstrzykni´ta do mi´Ênia jarzmowego
wi´kszego wyg∏adzi∏a liczne zmarszczki policzka sprawia-
jàc, ˝e pacjentka wyglàda m∏odziej. Wstrzykni´cie wype∏-
niacza na bazie kwasu hialuronowego w okolicy górnego
brzegu koÊci jarzmowych i dolnej cz´Êci obszaru „kurzych
∏apek dodatkowo nasili∏oby efekt z∏agodzenia. 

(2) Ârodkowa i dolna cz´Êç twarzy

UÊmiech z ods∏oni´ciem dziàse∏ mo˝e wywo∏ywaç
pog∏´bienie bruzd nosowo-wargowych, zatem idealnie
nadaje si´ do leczenia skojarzonego. Jak widaç u
pacjentki 3, leczenie 1 jednostkà preparatu BOTOX®

wstrzykni´tego po ka˝dej stronie nosa powy˝ej otworów
nosowych zwiotcza mi´Ênie odpowiedzialne za uniesienie
górnej wargi – dêwigacz wargi górnej i skrzyd∏a nosa.
Dochodzi do sp∏ycenia bruzd nosowo-wargowych, co
pozostawia niewielki obszar do podania wype∏niacza na
bazie kwasu hialuronowego. 

Opadni´cie koniuszka nosa
Udokumentowano zastosowanie toksyny botulinowej
typu A w skojarzeniu z wype∏niaczami skórnymi 
w leczeniu opadni´cia koniuszka nosa, z doskona∏ymi
wynikami.11

Fa∏dy nosowo-wargowe
Mimo ˝e fa∏dy nosowo-wargowe mo˝na wyg∏adziç przy
pomocy toksyny botulinowej typu A, jednak najlepiej
stosowaç wype∏niacze na bazie kwasu hialuronowego.
Toksyn´ botulinowà typu A nale˝y stosowaç rzadko,
poniewa˝ w znacznym stopniu zmienia ona dynamik´
obszaru górnej cz´Êci ust i wargi. W takich sytuacjach
celem terapii jest utrzymanie prawid∏owej mimiki 
i naturalnego wyglàdu twarzy (jak pokazano w przypadku
pacjentki 4), unikajàc wyrazu twarzy pozbawionej
ekspresji oraz zmiany uÊmiechu. 

Pacjentka 2: przed i po leczeniu (2 tygodnie) preparatem
BOTOX® (1 U po ka˝dej stronie, ∏àcznie 2 U) i wype∏niacza 
na bazie kwasu hialuronowego. 

Pacjentka 3: przed i po leczeniu (2 tygodnie) preparatem
BOTOX® (1 U po ka˝dej stronie, ∏àcznie 2 U) i wype∏niacza 
na bazie kwasu hialuronowego. 
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Bruzda wargowo-bródkowa
Jak wczeÊniej wspomniano, u niektórych pacjentów
ograniczanie leczenia do jednego obszaru twarzy mo˝e
powodowaç dysharmoni´ rysów twarzy. U pacjentki 5,
terapia bruzd wargowo-bródkowych wype∏niaczem
ograniczy∏a koniecznoÊç u˝ycia wype∏niacza w obr´bie
bruzd nosowo-wargowych. Zastosowanie w tej okolicy
leczenia skojarzonego mo˝e równie˝ poprawiç marsz-
czàcy si´ podbródek i unieÊç kàt ust, jak pokazano 
u pacjentki 6. Wstrzykni´cie preparatu BOTOX® do mi´Êni
obni˝aczy kàtów ust i mi´Êni bródkowych skutecznie
unosi obni˝one kàty usti wyg∏adza zmarszczki pod-
bródka. Dodanie wype∏niacza na bazie kwasu hialu-
ronowego pozwala na dalsze wyg∏adzenie ca∏ej okolicy
podbródkowej. 

Wargi
Wargi cz´sto stanowià obiekt leczenia skojarzonego.
Mo˝na zastosowaç BOTOX® w celu z∏agodzenia efektu
harmonijki górnej wargi (wywo∏anego nadmiernà
aktywnoÊcià mi´Ênia okr´˝nego ust), a nast´pnie
wstrzyknàç wype∏niacz na granicy czerwieni wargowej 
i rynienki podnosowej. Takie post´powanie zmienia 
i podkreÊla kontur ust bez koniecznoÊci zwi´kszania
obj´toÊci wargi, pozwalajàc na uzyskanie naturalnego
wyglàdu. Jak widaç na zdj´c iu, u pacjentki 7, obj´toÊç
wargi ulega znacznemu zwi´kszeniu po wstrzykni´ciu
preparatu na bazie kwasu hialuronowego w obr´bie gra-
nicy czerwieni wargowej.

U pacjentki 8 skojarzonemu leczeniu preparatem BOTOX®

i wype∏niaczem na bazie kwasu hialuronowego poddano
warg´ tylko po jednej stronie. W przypadku tym mo˝na
zaobserwowaç zwi´kszenie obj´toÊci wargi uzyskane
przez podkreÊlenie obrysu czerwieni wargowej bez wstrzy-
kiwania wype∏niacza do g∏ównej masy wargi. Mo˝na nato-
miast zaobserwowaç ca∏kowite znikni´cie efektu harmo-
nijki w obr´bie górnej wargi oraz zwi´kszenie obj´toÊci
wargi po zastosowaniu preparatu BOTOX® i wype∏niacza
w obr´bie ca∏ej wargi.

Dolny brzeg ˝uchwy
Dotychczas nie udokumentowano wyraênie zastoso-
wania toksyny botulinowej typu A w celu uniesienia i po-
dkreÊlenia zarysu granicy ˝uchwy. Poczàtkowe doÊwia-
dczenia z leczeniem ca∏ego obszaru starzejàcej si´ szyi
opisane przez Brandta (1998) wykaza∏y mo˝liwoÊç
poprawy zarysu dolnego brzegu ˝uchwy jednak towa-
rzyszy∏y temu liczne dzia∏ania niepo˝àdane.12 Ta nowa,
precyzyjna technika jest bardzo popularna w mojej
praktyce klinicznej. Nazywam jà „Botoksowym Liftin-
giem Nefretete”. Wstrzykni´cie po 2-3 jednostki
preparatu BOTOX® wzd∏u˝ ˝uchwy i granicy mi´Ênia

Pacjentka 6:
przed i 2 tygodnie po leczeniu preparatem BOTOX®

wstrzykni´tym do mi´Êni obni˝aczy kàtów ust i mi´Êni
bródkowych przed wype∏niaczem na bazie kwasu
hialuronowego. 

Pacjentka 7:
po leczeniu (bezpoÊrednio) preparatem Hydrafill® SoftLine™
MAX w obr´bie granicy czerwieni wargowej górnej i dolnej
wargi.

Pacjentka 5:
przed i po leczeniu (bezpoÊrednio) wype∏niaczem na bazie 
kwasu hialuronowego.

Pacjentka 8:
po leczeniu (bezpoÊrednio) jednej po∏owy ust preparatem BOTOX®

i wype∏niaczem na bazie kwasu hialuronowego, nast´pnie 
po leczeniu (bezpoÊrednio) ca∏ych ust preparatem BOTOX®

i wype∏niaczem na bazie kwasu hialuronowego: 
(na obu zdj´ciach pacjentka marszczy usta.

Pacjentka 8:
po leczeniu (bezpoÊrednio)
wype∏niaczem na bazie kwasu
hialuronowego: pacjentka 
nie marszczy ust.

POBRU˚D˚ENIE

OPADNI¢CIE UNIESIENIE

WYG¸ADZENIE



Derma news10

„Z∏oty Standard” w praktyce klinicznej – leczenie skojarzone: TOKSYNA BOTULINOWA I WYPE¸NIACZE

szerokiego szyi we wskazanych punktach, co ∏àcznie
daje 15-20 jednostek po ka˝dej stronie, zapewnia
wra˝enie ogólnego odm∏odzenia twarzy i szyi, jak
pokazano u pacjentki 9. 

STOSOWANIE WYPE¸NIACZY NA BAZIE 
KWASU HIALURONOWEGO

Przygotowanie pacjenta
Mimo ˝e niektórzy pacjenci mogà tolerowaç leczenie bez
znieczulenia, to zastosowanie Êrodka znieczulajàcego
przed wstrzykni´ciem jest wskazane dla zapewnienia
lepszego komfortu pacjenta. Zabiegi w obr´bie warg
zawsze wymagajà znieczulenia, poniewa˝ jest to bardzo
wra˝liwa okolica. 

Mo˝na zastosowaç znieczulenie powierzchniowe, na-
si´kowe lub blokad´ nerwu. Znieczulenie powierz-
chniowe nie ma du˝ego wp∏ywu na redukcj´ bólu, ale
obni˝a nieco percepcj´ bodêca bólowego i podwy˝sza
próg tolerancji na niewygod´ pacjenta i zwi´ksza
poczucie komfortu. U pacjentów poddawanych zabie-
gowi powi´kszania warg lub zabiegom obejmujàcym
kilka miejsc wokó∏ ust przewa˝nie konieczna jest
blokada nerwu lub znieczulenie nasi´kowe. 

Wstrzykni´cie wype∏niacza 
na bazie kwasu hialuronowego
Wype∏niacze na bazie kwasu hialuronowego wstrzykuje
si´ za pomocà takiej samej techniki implantacyjnej jak 
w przypadku kolagenu lub innych wype∏niaczy tkanek
mi´kkich. Najlepiej jest je wstrzykiwaç technikà liniowà 
z wycofywaniem ig∏y, jednak poszczególni producenci
wydajà swoje zalecenia odnoÊnie metody podawania ich
produktu. Wa˝ne jest, aby w trakcie jednej sesji nie poda-
waç obj´toÊci wi´kszej ni˝ trzy strzykawki wype∏niacza,
aby zmniejszyç ryzyko ∏agodnej reakcji zapalnej oraz
obrz´ku. W razie koniecznoÊci zaleca si´ odr´bnà wizyt´
po miesiàcu. 

Unikanie nadmiernej 
lub niedostatecznej korekcji
Niedostatecznà korekcj´ zawsze mo˝na poprawiç
zapraszajàc pacjenta ponownie do gabinetu celem
dalszego leczenia. Nadmierna korekcja stanowi wi´kszy 
i trudniejszy do usuni´cia problem, aczkolwiek pojawiajà
si´ pewne dane o skutecznoÊci enzymu hialuronidazy, 
za pomocà którego rozpuszczano nadmiar materia∏u 
u niektórych pacjentów.13

Minimalizacja skutków ubocznych
Masa˝ skóry po iniekcji u∏atwia wype∏niaczowi dopaso-
wanie si´ do sàsiadujàcych tkanek. Po leczeniu pomocne
mo˝e byç tak˝e ok∏adanie warg lodem, ale dopiero 
po ustàpieniu dzia∏ania Êrodka znieczulajàcego, aby
uniknàç odmro˝eƒ skóry. Niektórzy producenci zalecajà
stosowanie po iniekcji kremu z witaminà K. Wielu pa-
cjentów stosuje homeopatyczny krem z arnikà lub
doustne preparaty arniki w celu ograniczenia krwawych
podbiegni´ç. 

Pacjenci mogà powróciç do normalnej aktywnoÊci prak-
tycznie natychmiast po zabiegu, jednak przez 1-2 dni
zaleca si´ unikania czynnoÊci, które mogà zwi´kszaç stan
zapalny i zaczerwienienie, na przyk∏ad wysi∏ku fizycznego,
sauny, hammam (∏aênia turecka). Ju˝ nast´pnego dnia
mo˝na powróciç do normalnych zabiegów piel´gnacji
skóry. 

Dalsza opieka
Stosowanie wype∏niaczy na bazie kwasu hialuronowego
nie wymaga planowania poprawek, bo rzadko sà one
konieczne, podczas gdy wizyty kontrolne sà istotnym
elementem terapii toksynà botulinowà typu A. 

Kiedy nie stosowaç wype∏niaczy 
na bazie kwasu hialuronowego
Do wzgl´dnych przeciwwskazaƒ do leczenia wype∏-
niaczami sà zaburzenia krzepni´cia krwi (oraz stosowanie
leków przeciwzakrzepowych), cià˝a i karmienie piersià.
Mogà pojawiç si´ inne przeciwwskazania zale˝nie od
producenta, dlatego przed zastosowaniem produktu
nale˝y zapoznaç si´ z informacjà o produkcie i zebraç
wywiad od pacjenta. 

Poniewa˝ kwas hialuronowy ma identycznà struktur´ 
u wszystkich gatunków, w tym u cz∏owieka, zwierzàt 
i bakterii, ma minimalne w∏aÊciwoÊci immunogenne,
dlatego przed zastosowaniem jego produktów nie ma
potrzeby wykonywania testów alergicznych. Jednak 
u pacjentów z silnà alergià, tj. z chorobami autoimmu-

Pacjentka 9:
Skurcz tych samych mi´Êni przed i po leczeniu (2 tygodnie)
preparatem BOTOX® (15-20 U/stron´, ∏àcznie 30-40 U).
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nizacyjnymi lub uczulonych na wiele alergenów, nale˝y
rozwa˝yç wykonanie testów, poniewa˝ po podaniu
wype∏niaczy na bazie kwasu hialuronowego mo˝e
wystàpiç reakcja, choç zdarza si´ to bardzo rzadko. Gdyby
u pacjentki 10 przeprowadzono test alergiczny, uzyskano
by dodatni wynik i unikni´to by takiej reakcji. 

W mojej praktyce zalecam wykonanie dwóch testów
skórnych, po jednym na ka˝dym ramieniu, które sprawdza
si´ po 2 tygodniach i po 8 tygodniach. Wyczuwalny guzek
po 8 tygodniach wskazuje na reakcj´ alergicznà, po której
nale˝y zasugerowaç u˝ycie innego rodzaju wype∏niacza.

WNIOSEK
Stosowanie wype∏niaczy na bazie kwasu hialuronowego 
w skojarzeniu z preparatem BOTOX® szybko staje si´
podstawowym nieinwazyjnym zabiegiem poprawia-
jàcym estetyk´ w obr´bie twarzy. Aktualnie mo˝emy
zaoferowaç naszym pacjentom post´powanie tera-
peutyczne szybko eliminujàce dynamiczne i statyczne
skutki starzenia si´ wielu okolic twarzy, pozwalajàce
osiàgnàç harmoni´, równowag´ i naturalny wyglàd.
KorzyÊci estetyczne, jakie uzyskuje pacjent dzi´ki
synergistycznej interakcji tych dwóch metod leczenia,
utrzymujà si´ teraz d∏u˝ej.

Wa˝ne jest, aby stale pami´taç o indywidualnych potrze-
bach ka˝dego pacjenta oraz swojej roli jako doradcy 
w wyborze najodpowiedniejszego leczenia. Wraz z rozsze-
rzeniem doÊwiadczenia klinicznego ze stosowania tych
dwóch metod leczenia i obj´ciem nimi kolejnych regionów
twarzy, roÊnie szansa na podniesienie poziomu satysfakcji
pacjentów, co jest zawsze naszym g∏ównym celem.

NAJCZ¢ÂCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Czy mo˝na udzieliç jakiejÊ specjalnej rady 
pacjentom, którzy otrzymali zarówno toksyn´ 
botulinowà jak i wype∏niacz?

Zgodnie z mojà praktykà, po wstrzykni´ciu toksyny 
botulinowej typu A w obr´bie górnej cz´Êci twarzy wymagam
od wszystkich pacjentów unikania sportu, noszenia kapeluszy 

i wszelkiego rodzaju masa˝u twarzy przez 12-24 godziny, 
aby uniknàç dzia∏ania niepo˝àdanego w postaci opadni´cia
powieki. Pacjenci leczeni wype∏niaczem na bazie kwasu
hialuronowego mogà powróciç do codziennej aktywnoÊci,
nak∏adajàc makija˝, natychmiast po terapii, jednak zaleca si´
im unikaç çwiczeƒ fizycznych, sauny i ∏aêni tureckich 
przez nast´pne 48 godzin.

2. Jak szybko pacjenci zobaczà 
efekt leczenia wype∏niaczem?

Efekt leczenia wype∏niaczem na bazie kwasu hialuronowego jest
natychmiastowy, jednak optymalny efekt kosmetyczny widoczny 
jest zwykle dopiero po tygodniu od zabiegu. W zale˝noÊci od zas-
tosowanego produktu, obrz´k, zaczerwienienie i podbiegni´cia
krwawe ust´pujà si´ po 2-3 dniach. W przypadku warg, objawy
te ust´pujà po okresie do 5 dni.

3. Czy wype∏niacze na bazie kwasu hialuronowego 
nadajà si´ do ka˝dego rodzaju skóry?

Przy niektórych rodzajach skóry stosowanie wype∏niaczy 
na bazie kwasu hialuronowego wymaga szczególnych Êrodków
ostro˝noÊci, na przyk∏ad w przypadku bardzo jasnej skóry 
typu I wg Fitzpatricka, czyli skóry cienkiej i przeêroczystej. 
U tych pacjentów pojawia si´ ryzyko zielonego/niebieskiego
przebarwienia skóry, je˝eli kwas hialuronowy zostanie
wstrzykni´ty zbyt powierzchownie.

4. Jak zdecydowaç, który wype∏niacz na bazie 
kwasu hialuronowego u˝yç i kiedy?

Im g∏´bszy i bardziej widoczny jest efekt fa∏du skórnego, 
tym silniejszego i d∏u˝ej utrzymujàcego si´ wype∏niacza 
nale˝y u˝yç. U pacjentów z g∏´bokimi bruzdami trudno jest
uzyskaç efekt zadowalajàcy pacjenta, g∏ównie dlatego, 
˝e do osiàgni´cia po˝àdanego wyniku konieczne jest podanie
du˝ej iloÊci wype∏niacza. U pacjentów, którzy mimo
spodziewanych trudnoÊci sà gotowi podjàç leczenie, mo˝na
spodziewaç si´ wielu prób zanim osiàgniemy efekt zadowa-
lajàcy pacjenta.

5. Jak post´puje Pan w przypadku podania 
zbyt du˝ej obj´toÊci wype∏niacza skórnego?

Je˝eli jest to mo˝liwe, nale˝y unikaç podawania zbyt du˝ej
obj´toÊci wype∏niacza. DoÊwiadczenie z post´powaniem 
w tym przypadku jest niewielkie, istniejà jednak dane 
wskazujàce na skutecznoÊç enzymu hialuronidazy, która 
u niektórych pacjentów zmniejsza skutki podania nadmiernej
iloÊci wype∏niacza.12
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Pacjentka 10:
pi´ç dni po leczeniu preparatem preparatem 
na bazie kwasu hialuronowego.
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KOMENTARZ
dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska

Dr Levy w szczegó∏owy i przyst´pny sposób przedstawia
mo˝liwoÊci terapeutyczne, jakie daje po∏àczenie
toksyny botulinowej i wype∏niaczy na bazie kwasu
hialuronowego. Precyzyjnie okreÊla miejsca, w których
zastosowanie obu preparatów pozwala osiàgnàç
doskona∏e efekty zabiegowe. JednoczeÊnie wskazuje
miejsca, gdzie wykorzystanie monoterapii jest jedynym
s∏usznym wyborem. 

Z punktu widzenia lekarza oraz pacjenta istotne zna-
czenie ma wp∏yw synergistycznego zastosowania obu
preparatów na trwa∏oÊç wype∏niaczy. Podanie substancji
wype∏niajàcej do miejsc statycznych – zablokowanych
toksynà botulinowà – w znaczny sposób wyd∏u˝a czas
utrzymywania si´ efektu wype∏nienia.  

Wielokrotnie na naszych sympozjach i konferencjach
podkreÊlaliÊmy koniecznoÊç ca∏oÊciowego spojrzenia na
pacjenta, na co równie˝ zwraca uwag´ autor artyku∏u.
Skoncentrowanie si´ tylko na jednym obszarze twarzy
mo˝e doprowadziç do zaburzenia harmonii rysów i braku
po˝àdanego efektu estetycznego. Niezwykle istotne
znaczenie majà w tym kontekÊcie oczekiwania naszych
pacjentów, które niejednokrotnie nale˝y weryfikowaç 
w trakcie wizyty, wskazujàc na mo˝liwoÊci i ograniczenia
wybranej techniki zabiegowej oraz spodziewany rezultat. 
Dr Levy zwraca uwag´ na umiej´tnoÊç doboru procedur
terapeutycznych dla ka˝dego pacjenta, podkreÊlajàc jego
indywidualne potrzeby oraz bezpieczeƒstwo.

W artykule znajdziemy opis jednoczesnego zastosowania
obu substancji na poszczególne partie twarzy: okolice
oczu, ust, Êrodkowà cz´Êç twarzy oraz wzd∏u˝ dolnego
brzegu ˝uchwy i szyi. Niezwykle cenne sà autorskie
doÊwiadczenia dr Levy okreÊlane przez niego samego
jako „lifting Nefretete”. U˝ycie toksyny botulinowej
wzd∏u˝ ˝uchwy i granicy mi´Ênia szerokiego pozwala
uzyskaç doskona∏y rezultat odm∏odzenia twarzy i szyi.

Wyjàtkowo trafny i bogaty wybór zdj´ç przedstawiony
przez dr Levy stanowi doskona∏à ilustracj´ mo˝liwoÊci,
jakie daje leczenie skojarzone toksynà botulinowà 
typu A z wype∏niaczami. Przy tej okazji warto podkreÊliç
znaczenie dokumentacji zdj´ciowej wykonywanych
zabiegów „przed” i „po”, nie tylko ze wzgl´du na ich
niewàtpliwà wartoÊç dydaktycznà, ale równie˝ dla celów
dowodowych. �

„Z∏oty Standard” w praktyce klinicznej – leczenie skojarzone: TOKSYNA BOTULINOWA I WYPE¸NIACZE
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O firmie:
Laboratorium Estetyki L.E.A Futur powsta∏o 
w 2003 roku i bardzo szybko osiàgn´∏o wysokà 
pozycj´ na rynku medycyny estetyczej. Od poczàtku
istnienia firma oferuje produkty najlepszej jakoÊci,
bezpieczne i zapewniajàce optymalne rezultaty,
w oparciu o Êcis∏à wspó∏prac´ z lekarzami. L.E.A. Futur
jest wy∏àcznym przedstawicielem na rynku polskim
preparatów kwasu hialuronowego z gamy Surgiderm.
Chroniona patentami technologia 3D Hyaluronic Acid
Matrix i sieciowanie cross-linked zapewniajà
preparatom wyjàtkowà trwa∏oÊç i plastycznoÊç.
Surgiderm, Surgilips, Surgilift i Voluma nale˝à do gamy
produktów s∏u˝àcych do korygowania zmarszczek,
poprawiania kszta∏tu ust, odm∏adzania owalu twarzy
oraz rewitalizacji skóry. Od 2007 roku Laboratorium
Estetyki L.E.A. Futur rozszerzy∏o zakres swojej
dzia∏alnoÊci – jest wy∏àcznym przedstawicielem 
w Polsce produktów do mezoterapii z gamy Aesthetic
Dermal, jak równie˝ gamy peelingów i dermokosme-
tyków Skin Tech, które cieszà si´ zaufaniem lekarzy 
w ponad 60 krajach na ca∏ym Êwiecie.  

D.N. Firma L.E.A. Futur funkcjonuje na polskim rynku
medycyny estetycznej od 5 lat. Mimo wielu „zawirowaƒ”
i przeszkód jest wiodàcym dystrybutorem produktów 
do zabiegów estetycznych. Co sprawia, ˝e co roku
potwierdzajà Paƒstwo swojà nies∏abnàcà pozycj´ lidera
odbierajàc laury Pere∏ Dermatologii Estetycznej? 

J.S. Ta nagroda jest dla nas bardzo wa˝nym wyró˝nieniem. 
Gdy w tym roku, po raz kolejny odbieraliÊmy dwie statuetki,
byliÊmy szczególnie wdzi´czni za zaufanie i uznanie ze strony
lekarzy z ca∏ej Polski. Sadz´, ˝e kluczem do sukcesu jest pasja, 
z jakà realizujemy wszystkie projekty. Od poczàtku istnienia 

firmy wyznawaliÊmy zasad´ indywidualnego podejÊcia 
do ka˝dego klienta, do ka˝dej sytuacji. I tej zasadzie jesteÊmy
wierni. Dialog z lekarzami, wzajemna wspó∏praca sà dla nas
bardzo wa˝ne. Ponadto staraliÊmy si´ zawsze braç pod uwag´
realia i potrzeby polskiego, czyli naszego indywidualnego rynku. 
Nie zawsze to, co sprawdzi∏o si´ np. w Hiszpanii, jest tak samo
interesujàce tutaj. I co wa˝ne: etyka w biznesie nigdy nie by∏a
dla nas tylko sloganem reklamowym.

D.N. Niedawno nastàpi∏y pewne zmiany w firmie. 
Co to oznacza dla lekarzy, którzy od lat korzystajà 
w swojej pracy z oferowanych przez firm´ produktów?

J.S Stale si´ rozwijamy i staramy si´ proponowaç nowe preparaty
i rozwiàzania dla medycyny estetycznej, poszerzamy rynki
dytrybucji. Wiele si´ ostatnio mówi o L.E.A. Futur w kontekÊcie
zmian i nowoÊci, a to dopiero poczàtek. Jedynà niezmiennà
wartoÊcià jest zmiana i w moim odczuciu ta dynamika jest
bardzo pozytywnym zjawiskiem. MyÊl´, ˝e lekarze, którzy 
od lat wspó∏pracujà z nami, wiedzà, czego mogà si´ po nas
spodziewaç i czego oczekiwaç.  

D.N. Laboratorium L.E.A Futur znane jest ze wspó∏pracy 
z najlepszymi specjalistami medycyny estetycznej 
na Êwiecie. Na czym ona polega, jaki jest jej zakres 
i jakie to ma dla firmy i pacjenta znaczenie?  

J.S. Przy okazji europejskich i Êwiatowych kongresów 
medycyny estetycznej i anti-aging spotykamy si´ ze specjalistami 
z ca∏ego Êwiata. Jak ju˝ wspomina∏am, realizujemy nasze 
projekty z wielkim zaanga˝owaniem, co nie umyka uwadze
równie˝ lekarzy z zagranicy. Zdarza si´, ˝e nasza filozofia
dzia∏ania jest im na tyle bliska, ˝e decydujà si´ na wspó∏prac´

W tej rubryce przedstawiamy Paƒstwu informacje

o firmach zwiàzanych z rynkiem medycyny

estetycznej. Rozmawiamy o planach, produktach

i sytuacji na rynku. Na pytania Derma Newsa

odpowiada prezes firmy Joanna Szendzielorz
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z nami. Przyje˝d˝ajà na nasze zaproszenie kilka razy do roku, 
aby prowadziç szkolenia praktyczne dla lekarzy, dzieliç si´ 
swoimi doÊwiadczeniami, pokazywaç najnowsze techniki. 
Zawsze bardzo du˝y nacisk k∏adliÊmy w∏aÊnie na szkolenia 
dla lekarzy. By∏o i jest dla nas jasne, ˝e tak samo wa˝na przy
zabiegu jest jakoÊç produktu, jak i technika jego u˝ycia. 
Poza tym zale˝y (i zawsze zale˝a∏o) nam na tym, aby Polska 
i polscy specjaliÊci medycyny estetycznej byli na Êwiatowym
poziomie w tej dziedzinie. 

D.N. Jakie sà najbli˝sze plany firmy? Czy zamierzajà
Paƒstwo coÊ zmodernizowaç w swoim wizerunku? 
Jakie nowe produkty zaoferujecie lekarzom i pacjentom 
w najbli˝szym czasie?    
J.S. Wizerunek na pewno si´ nie zmieni, jest on kontynuacjà
przemyÊlanych du˝o wczeÊniej dzia∏aƒ. Nasze cele i nasza
wizja wykraczajà daleko poza krótkoterminowe horyzonty,
dlatego te˝ nasze ostatnie projekty sà raczej realizacjà 
pewnego procesu, ni˝ nowym wizerunkiem. JesteÊmy niezale˝ni 
i elastyczni, co pozwala nam bardzo efektywnie i precyzyjnie
odpowiadaç na potrzeby naszych klientów. W tym roku 
z pewnoÊcià wprowadzimy kilka nowych produktów, które 
– mamy nadziej´ –  zdob´dà uznanie naszych klientów.
Dostrzegamy zmiany, które zachodzà w medycynie estetycznej,
zarówno jeÊli chodzi o prac´ lekarzy, jak i stosunek pacjentów
do medycyny estetycznej. Na razie sà one bardzo subtelne, 
ale patrzàc na inne rynki europejskie mo˝na zauwa˝yç 
wspólnà tendencj´.

D.N. Jakà tendencj´ ma Pani na myÊli? 

J.S. Pacjenci coraz ch´tniej poddajà si´ zabiegom medycyny
estetycznej, jednak ich podejÊcie do w∏asnego wyglàdu
diametralnie si´ zmieni∏o w porównaniu z poprzednimi latami.
Dà˝enie do zatrzymanaia m∏odoÊci ustàpi∏o miejsca dà˝eniu 
do uzyskania atrakcyjnego wyglàdu. Pacjenci chcà wyglàdaç
dobrze, zdrowo i atrakcyjnie, nie skupiajàc si´ na pojedynczej
zmarszczce. OczywiÊcie na rynku jest wystarczajàco du˝o
produktów i technologii, aby taki efekt zapewniç, jednak
kluczem do sukcesu sà techniki zastosowania tych produktów
i technologii przez lekarzy w trakcie zabiegów. 

D.N. Z perspektywy tych kilku lat i doÊwiadczeƒ 
mo˝na si´ ju˝ pokusiç o pewne oceny. Jak Pani ocenia
sytuacj´  na polskim rynku medycyny estetycznej? 
Czy mamy podobne podejÊcie do poprawiania urody 
jak np. Francuzi? A mo˝e jednak jest wi´cej ró˝nic? 

J.S. Polski rynek medycyny estetycznej bardzo szybko si´ 
rozwija, ale w porównaniu z innymi rynkami europejskimi 
jest stosunkowo m∏ody. Niemniej jednak uwa˝am, ˝e ten nasz
jest bardzo ch∏onny, otwarty na nowoÊci, wiedz´ i wysubli-
mowane techniki. Lekarze ch´tnie przyjmujà nowoczesne
rozwiàzania; cz´sto pog∏´biajà swoje doÊwiadczenie na
Êwiatowych kongresach, co pozwala im byç „na bie˝àco”. 

Z drugiej jednak strony w tym „atrakcyjnym” sektorze rynku
pojawia si´ coraz wi´cej produktów, nie zawsze najlepszej 
jakoÊci. Jest coraz wi´cej graczy, ludzi, którzy przez brak
doÊwiadczenia w tej bran˝y psujà rynek, co w dalszej
perspektywie mo˝e mieç katastrofalne skutki. Niestety tzw.
„krótkowzrocznoÊç” biznesowa jest typowa dla nas Polaków.

D.N. Czy Pani zdaniem w przysz∏oÊci nastàpi
tendencja, by odchodziç od inwazyjnych zabiegów
chirurgicznych na rzecz zabiegów medycyny
estetycznej?   

J.S. Zwrócenie si´ w kierunku zabiegów nieinwazyjnych 
jest w moim odczuciu nieuniknione. Jest to zresztà trend, 
o którym mówi si´ ju˝ od kilku lat w medycynie estetycznej.
Wspó∏czeÊnie poj´cie pi´kna i estetyki w medycynie estetycznej
ewoluuje w kierunku subtelnych korekt, zmierzajàcych 
do harmonizowania naturalnej estetyki twarzy i cia∏a 
pacjenta, co wymaga z kolei u˝ycia wyjàtkowo wyrafino-
wanych technik. Na przyk∏adzie kwasu hialuronowego 
widaç najlepiej, jak wa˝na jest technika zatosowania. 
Substancja dobrze znana od wielu lat znajduje coraz to nowe
zastosowania, a co za tym idzie generuje pojawianie si´ nowych
technik. Jednym z najwi´kszych odkryç ostatniego IMCAS 
w Pary˝u by∏o ongee – poj´cie zupe∏nie nowe w medycynie
estetycznej, ale oparte na wolumetrii i wykorzystaniu kwasu
hialuronowego.Czym jest ongee? Lekarze medycyny estetycznej
zajmujàcy si´ mi´dzy innymi zabiegami wolumetrycznymi
zauwa˝yli, ˝e aby przywróciç twarzy atrakcyjny wyglàd, nale˝y
zwróciç uwag´ na dwa czynniki: 1. przywrócenie trójkàta
pi´kna (linie ∏àczàce podbródek i koÊci jarzmowe powinny
tworzyç trójkàt odwrócony wierzcho∏kiem do do∏u), 2. ongee,
czyli stworzenie wypuk∏oÊci w okolicach policzków. Im wi´kszà
lini´ falistà mo˝emy zarysowaç na twarzy, patrzàc na nià 
z boku, tym twarz jest bardziej atrakcyjna. Sàdz´, ˝e takich
nowych poj´ç i zastosowaƒ w medycynie estetycznej b´dzie
coraz wi´cej i jest to bardzo pozytywne zjawisko. �

D.N. Dzi´kujemy bardzo za rozmow´ i ˝yczymy wielu
sukcesów w realizacji kolejnych planów i zamierzeƒ. 

� Na zdj´ciu: ekipa L.E.A Futur.
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W dniu 20 stycznia 2008  w Warszawie odby∏o si´ sympozjum
naukowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Lekarzy
Dermatologów Estetycznych, które mia∏o na celu podsumowanie
wiadomoÊci dotyczàcych zastosowania ró˝nych êróde∏ Êwiat∏a 
i fal radiowych w praktyce lekarskiej.

AUTOR:
dr Artur Markowski 

Od lasera przez IPL do radiacji
SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM NAUKOWEGO WARSZAWA 20.01.2008 

Sympozjum sk∏ada∏o si´ z kilku bloków tematycznych,
prowadzonych wg jednolitego schematu: w pierwszej cz´Êci
informacje ogólne ze szczególnym uwzgl´dnieniem para-
metrów technicznych urzàdzeƒ przeznaczonych do terapii
omawianego problemu (naczynia, przebarwienia itp.), 
w drugiej cz´Êci opinie lekarza praktyka.

W zwiàzku z niespodziewanà absencjà wyk∏adowców
nastàpi∏a zmiana kolejnoÊci wyk∏adów i niestety omawiane
tematy musia∏y byç potraktowane w sposób nie tak szcze-
gó∏owy jak by∏o to zaplanowane. W tym miejscu jako osoba
odpowiedzialna za przebieg sympozjum chcia∏bym jeszcze raz
goràco podzí kowaç przedstawicielom firm: SHARPOL, LUMENIS,
OPTOPOL, IMAGE CENTRUM za pomoc w przeprowadzeniu
sesji poÊwi´conej wykorzystaniu pràdu RF w dermatologii.

Podczas sesji przedpo∏udniowej omówione zosta∏y pod-
stawowe zagadnienia dotyczàce zastosowania laserów oraz
impulsowych êróde∏ Êwiat∏a. W pierwszej kolejnoÊci zwróco-
no uwag´ na podstawowy mechanizm dzia∏ania lasera – se-
lektywnà fototermoliz´. Fototermoliza jest zwiàzana z selek-
tywnoÊcià spektralnà i termicznà. Oznacza taki dobór d∏u-
goÊci fali (koloru Êwiat∏a) oraz czasu trwania impulsu Êwiat∏a,
aby osiàgnàç maksymalnà absorpcj´ energii w niszczonej
tkance przy minimalnej absorpcji w naskórku, skórze i tkan-
kach otaczajàcych zmian´. Celem fototermolizy jest dopro-
wadzenie, z minimalnymi stratami, fotonów do wybranej

tkanki lub struktury tka-
nek (naczynie, mieszek
w∏osowy, tatua˝), za-
pewnienie maksymal-
nego poch∏aniania tych
fotonów w wybranych
tkankach i podgrzanie
ich, a˝ do wywo∏ania
termolizy (rozk∏adu ter-
micznego) – przy jedno-
czesnym ograniczeniu
do minimum uszkodze-
nia termicznego tkanek
otaczajàcych. Selektyw-
noÊç termicznà osiàga
si´ poprzez wykorzys-

tanie ró˝nic: pojemnoÊci cieplnej, czasu relaksacji ter-
micznej naskórka i usuwanej zmiany. 

Innym podstawowym poj´ciem, bardzo istotnym z punktu
widzenia efektywnoÊci i bezpieczeƒstwa zabiegu lasero-
wego, jest czas relaksacji – czas potrzebny na odprowa-
dzenie ciep∏a do otoczenia drogà przewodnoÊci cieplnej.
Bardzo wa˝ne jest, aby czas impulsu by∏ krótszy od czasu
relaksacji – wtedy uszkodzenie termiczne jest ograniczone
do absorbujàcej tkanki. W przypadku gdy czas impulsu jest
d∏u˝szy od czasu relaksacji cz´Êç ciep∏a przeniknie do ota-
czajàcych tkanek i mo˝e dojÊç do ich niezamierzonego
uszkodzenia. 

Na zakoƒczenie sesji dotyczàcej laserów przedstawione
zasta∏y podstawowe ograniczenia w ich zastosowaniu. 
Do najwa˝niejszych ograniczeƒ nale˝à:
• Jedna d∏ugoÊç fali (monochromatycznoÊç):

ró˝ne zastosowania wymagajà ró˝nych laserów.
• Trudne kszta∏towanie czasu impulsów laserowych:

ogranicza selektywnoÊç termicznà.
• Ograniczona energia (niska sprawnoÊç laserów):

osiàgni´cie wysokiej g´stoÊci energii wymaga 
zmniejszenia pola dzia∏ania – ma∏a plamka.

• Bardzo wa˝ne by∏o zasygnalizowanie podstawowych
zasad BHP w pracy z laserami, i to BHP dotyczàcego pracy
lekarza. Przez lata wierzono, ˝e wiàzka laserowa sterylizuje
termicznie pole operacyjne. Ten pozornie s∏uszny poglàd
zrewidowa∏y doniesienia o szeregu przypadków zaka˝eƒ
chorobami wirusowymi u lekarzy operujàcych laserem.
Eksperymentalnie wyizolowano z oparów lasera CO2
czynne, zdolne do proliferacji wirusy, w tym HIV, wiry
brodawczaka – k∏ykciny!!! Spalanie tkanek wiàzkà laserowà
wytwarza dwufazowà substancj´ (gaz + cz. sta∏e), która
zawiera 1,04 mg czàsteczek o Êrednicy 0,5 um na 1 l gazu.
Równie cytotoksycznie dzia∏a dym i pary na tkanki pacjenta.
O tych zagro˝eniach powinien wiedzieç i pami´taç ka˝dy
operator pos∏ugujàcy si´ laserem. 

W dalszej cz´Êci ogólnej omówione zosta∏y podstawowe
informacje dotyczàce wykorzystania impulsowych êróde∏
Êwiat∏a (IPL). Pierwsze aparaty IPL powsta∏y pod koniec lat
80-tych w izraelskiej firmie ESC. Zadaniem pierwszych
aparatów o nazwie Photo-Derm by∏o likwidowanie zmian

� Na zdj´ciu: dr Artur Markowski
podczas wyk∏adu.
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naczyniowych i barwnych – zarówno naturalnych, melani-
nowych, jak i sztucznych, np. tatua˝y. Czynnikiem dzia∏a-
jàcym na tkanki jest silny strumieƒ Êwiat∏a. W przypadku IPL
êród∏em Êwiat∏a nie jest laser tylko silna, ksenonowa lampa
b∏yskowa. Mechanizm dzia∏ania na tkanki jest taki sam jak
w laserach – selektywna fototermoliza, ale dopasowanie
barwy Êwiat∏a do typu niszczonej zmiany i jej lokalizacji
odbywa si´ przez zmian´ wymiennego filtra w g∏owicy
aparatu zabiegowego. G∏ówne zalety IPL to:
• Szerokie spektrum emitowanego Êwiat∏a 

– mo˝liwoÊç ∏atwego kszta∏towanie widma dla 
osiàgni´cia maksymalnej selektywnoÊci dzia∏ania 
i bezpieczeƒstwa pacjenta. 

• ¸atwa optymalizacja kszta∏tu impulsu Êwiat∏a – impulsy 
wielokrotne o ∏atwej regulacji czasu trwania i czasu 
przerwy, ∏atwo osiàgalna selektywnoÊç termiczna.

• Du˝a energia impulsu: 
- du˝y rozmiar plamki
- wi´ksza szybkoÊç dzia∏ania
- g∏´bsza penetracja

• ElastycznoÊç kszta∏towania impulsów umo˝liwia
wykonywanie ró˝nych typów zabiegów (depilacja,
zamykanie naczyƒ) tym samym aparatem IPL. 

W dalszej cz´Êci sesji zapoznano uczestników sympo-
zjum z nowymi technikami fotooptycznymi: ELOS (Electro-
Opitcal Synergy), VPL (Variable Pulsed Light – Zmienne
Âwiat∏o Pulsacyjne), LHA (Pulse Light and Heat Energy 
– Impulsowe èród∏o Âwiat∏a i Ciep∏a). U podstaw efektywnoÊci
dzia∏ania urzàdzeƒ pracujàcych w technice ELOS le˝y
synergistyczne dzia∏anie Êwiat∏a (monochromatyczne
Êwiat∏o laserowe lub IPL) z pràdem RF. Pierwszy impuls RF
sprawdza kontakt ze skórà, drugi impuls RF emitowany jest
na koƒcu sekwencji, dogrzewajàc naczynia podgrzane
wczeÊniej Êwiat∏em lasera lub IPL. Mechanizm selektywnego

dzia∏ania RF na tkank´,
np. naczynie, wià˝e si´ 
z kilkoma podstawowymi
zjawiskami fizycznymi:
• Krew ma 4 razy ni˝szy
opór ni˝ skóra, ze wzgl´-
du na wysokà zawartoÊç
soli.
• Pràd RF najch´tniej
p∏ynie przez tkanki o
wi´kszej przewodnoÊci
(mniejszym oporze).
• Wst´pne podgrzanie
naczynia impulsem la-
sera zmniejsza jego
opór i „kanalizuje” prze-
p∏yw pràdu.

W przypadku VPL system produkuje szybkie serie
intensywnych b∏ysków Êwiat∏a. Impulsy Êwiat∏a zapewniajà, 
˝e cel osiàga po˝àdanà temperatur´ z nieznacznym
wp∏ywem na otaczajàcà tkank´. Zmienne Âwiat∏o Pulsacyjne
pozwala operatorowi wybraç dok∏adne parametry zabiegu
dla ka˝dego klienta:

Na zakoƒczenie sesji ogólnej zapoznano lekarzy 

z najnowszà technolo-
già, która w opinii prowa-
dzàcego (i nie tylko) jest
przys∏owiowym kamie-
niem milowym w roz-
woju metod fotooptycz-
nych. Chodzi o techno-
logie typu fraxel, czyli
delikatnà – nieablacyj-
nà metodà regeneracji
skóry, zapewniajàcà dra-
matycznà popraw´ ja-
koÊci przy krótkim czasie
gojenia.

Przezwyci´˝a proble-
my ablacyjnej metody
wyg∏adzania skóry (agre-
sywnoÊç, d∏ugi czas gojenia). Dzia∏anie dotyczy zawsze
ma∏ej cz´Êci powierzchni skóry – do 20%, efekt obejmuje
ca∏à powierzchni´. 

W cz´Êci poÊwi´conej zastosowaniu pràdu RF w zabie-
gach estetycznych omówiono efektywnoÊç i bezpieczeƒ-
stwo urzàdzeƒ emitujàcych zarówno pràd bipolarny, jak 
i monopolarny. W opinii lekarzy praktyków, m.in. dr Krystyny
Lubelskiej praca z pràdem RF zapewnia bezpieczeƒstwo
zabiegu oraz jego efektywnoÊç. Wa˝nym zagadnieniem, 
na które nale˝y bezwzgl´dnie zwróciç uwag´ w rozmowie 
z pacjentem, jest czas pojawienia si´ pozytywnych efektów
zabiegu – 6-12 miesi´cy.

Problemy przebarwieƒ oraz mo˝liwoÊci ich likwidacji 
z wykorzystaniem metod fotooptycznych omówi∏a dr Julita
Zaczyƒska-Janeczko. Zwróci∏a uwag´ na prawid∏owà
kwalifikacj´ pacjentów do zabiegów laserowych oraz ich
efektywnoÊç i bezpieczeƒstwo dla pacjenta. Wyk∏ad poparty
by∏ licznymi zdj´ciami.

W drugiej cz´Êci sympozjum najwi´cej miejsca poÊwi´-
cono terapii zmian naczyniowych, blizn oraz tzw. foto-
odm∏adzaniu. Na poczàtku omawiania problemów z foto-
optycznym (lasery, IPL, VPL) niszczeniem zmian naczy-
niowych zapoznano uczestników z zagadnieniami pods-
tawowymi. W przypadku p∏ytkich i ma∏ych naczyƒ <0,2 mm
optymalna d∏ugoÊç fali zawiera si´ w zakresie 530 
– 600 nm. Nie ma sensu stosowaç tej d∏ugoÊci fali 
do naczyƒ po∏o˝onych g∏´biej
ni˝ 0,3 mm ze wzgl´du na silnà
absorpcj´ w naskórku (pa-
rzenie). Skóra nie mo˝e byç
opalona, a ni˝szy fototyp skóry
u∏atwia zabieg. W przypadku
teleangiektazji zasilanych z g∏´-
bi skóry ta d∏ugoÊç fali b´dzie
ma∏o skuteczna. Skuteczne
podgrzanie du˝ych i g∏´boko
po∏o˝onych naczyƒ wymaga
zastosowania Êwiat∏a o d∏u-
goÊci fali w zakresie 900 
– 1100 nm. Wskazane jest
naÊwietlanie pod kàtem, aby

� Na zdj´ciu: dr Pawe∏ Skory
podczas wyk∏adu.

� Na zdj´ciu: dr J. Zaczyƒska-
-Janeczko podczas wyk∏adu.

� Na zdj´ciu: dr El˝bieta Baczewska-
-Staszak podczas wyk∏adu.
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wyd∏u˝yç drog´ Êwiat∏a w naczyniu, zwi´ksza to iloÊç ciep∏a
wydzielanego we krwi. 

Po cz´Êci wst´pnej dr Pawe∏ Skory przedstawi∏ bardzo
ciekawà prezentacj´, obejmujàcà zarówno zagadnienia teo-
retyczne, jak i (przede wszystkim) praktyczne, zwiàzane 
z problemem terapii zmian naczyniowych. Pan doktor mia∏
mo˝liwoÊç pracy i z laserami o krótkiej fali 532, i d∏ugiej 1064
oraz urzàdzeniami typu VPL. W swoim wystàpieniu w sposób
niezwykle rzetelny, obiektywny i wyczerpujàcy omówi∏
wskazania, przeciwwskazania oraz efekty zabiegów fotoop-
tycznych. Ca∏a prezentacja bogata by∏a we w∏asnà dokumen-
tacj´ fotograficznà. Jednym z merytorycznych sukcesów tej
sesji jest niewàtpliwie wprowadzenie do naszego fachowego
s∏ownika okreÊlenia: „malformacja naczyniowa „które uÊciÊla
stosowany dotychczas i niezbyt precyzyjny opis: „zmiana
naczyniowa”. „Matkà chrzestnà” tego sukcesu edukacyjnego
jest dr Ewa Springer, jeden z najbardziej doÊwiadczonych
lekarzy dermatologów zajmujàcych si´ terapiami laserowymi,
szczególnie terapià zmian naczyniowych. 

Kolejna sesja to fotoodm∏adzanie. Zapoznano s∏uchaczy
z podzia∏em metod fotoodm∏adzania na metody: ablacyjne
– lasery CO2 i Er:YAG. Metody nieablacyjne – aparaty
IPL,VPL, ELOS. Metody punktowe – lasery Êwiat∏owodowe:
typu FRAXEL. Peeling laserowy – lasery Q-Switched Nd:YAG.
Szczegó∏owo omówione zosta∏y wskazania, przeciwwska-
zania, ograniczenia, bezpieczeƒstwo oraz efektywnoÊç
poszczególnych metod. 

Po cz´Êci ogólnej, dotyczàcej fotoodm∏adzania, nastàpi∏
czas dla lekarza praktyka. Pani dr El˝bieta Baczewska
zaw∏adn´∏a salà na kilkadziesiàt minut. Nie podejmuj´ si´ sko-
mentowania oceny prezentacji naszej kole˝anki, poniewa˝ 
w obliczu bogatej dokumentacji fotograficznej oraz rzeczowych
komentarzy do ka˝dego przypadku, moje podsumowanie
by∏oby swego rodzaju niestosownoÊcià. Prezentacja dr Ba-
czewskiej dotyczy∏a fotoodm∏adzania, terapii blizn, rozst´pów
i innych uszkodzeƒ skóry, w tym malformacji naczyniowych. 
Po wystàpieniu Pani doktor nasuwajà si´ dwa wnioski: 
• W nied∏ugim czasie coraz rzadziej b´dziemy mówiç
naszym pacjentom: „Przepraszam, ale nie mog´ Pani/Panu

pomóc”, poniewa˝ po tym co przedstawi∏a dr Baczewska
nale˝y spodziewaç si´, ˝e b´dziemy mogli pomóc w wi´-
kszoÊci przypadków. 
• Ka˝dy lekarz, który podejmie si´ terapii malformacji
naczyniowych b´dzie musia∏ pracowaç z wykorzystaniem
pulsacyjnego lasera barwnikowego, majàc w gabinecie
obok dobry laser KTP.

Po kilkuminutowej wymianie doÊwiadczeƒ na zakoƒ-
czenie sympozjum przedstawiono zagadnienia zwiàzane 
z epilacjà laserowà. Najwa˝niejsze przekazane i godne
zapami´tania informacje. Laser do epilacji powinien byç:
• prosty, ∏atwy i wygodny w obs∏udze
• uniwersalny (wszystkie obszary skóry i kolory w∏osów)
• bezbolesny 
• szybszy od konkurencji (krótki czas zabiegu)
• skuteczny – je˝eli nie w 100%, to przewidywalny 

w efektach 
• bezpieczny
• tani
Autorem tych „7 przykazaƒ” jest mgr Marek Mindak
Warunki skutecznej fotoepilacji:
• Zastosowanie najwy˝szej, dopuszczalnej g´stoÊci energii. 
• Stosowanie najwi´kszych, mo˝liwych pól dzia∏ania 

wiàzki laserowej (lasery) lub Êwiat∏a (aparaty IPL, VPL). 
• Staranne sch∏odzenie skóry po – a jeszcze lepiej 

– w trakcie zabiegu. 
• Namówienie pacjentów ze skórà opalonà, 

aby wpadli póêniej.
• Powtarzanie kolejnych zabiegów po pe∏nym 

cyklu anagenu. 
• Staranne prowadzenie zabiegu – dok∏adne pokrycie 

impulsami lasera ca∏ej, depilowanej powierzchni.
• Zrealizowanie ca∏ej serii 3-? zabiegów
Autorem kolejnych „8 przykazaƒ” jest tak˝e mgr Marek
Mindak.

Pomimo poczàtkowych trudnoÊci wynikajàcych z gwa∏-
townego zmniejszenia iloÊci wyk∏adowców mam nadziej´,
˝e sympozjum spe∏ni∏o chocia˝ minimum oczekiwaƒ
przyby∏ych kolegów. �






