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Koleżanki i Koledzy!

W tym numerze Derma Newsa znajdą Państwo 

obszerną relację z Kongresu organizowanego przez 

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych 

w dniach 24-26 lutego 2012 w Warszawie. 

Przy tej okazji chciałabym serdecznie podziękować 

wszystkim lekarzom, którzy przesyłali nam gratulacje 

i wyrazy uznania za doskonale przygotowany Kongres 

oraz ciekawy i bogaty program. Dziękuję za wszystkie 

miłe słowa, które zawsze mobilizują do większego 

wysiłku i starań, aby kolejne nasze spotkanie odniosło 

jeszcze większy sukces. A następne już w przyszłym roku, 

prosimy o zarezerwowanie daty w kalendarzu: 

8-10 marca 2013!

 Dla wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć 

w innym ważnym wydarzeniu w naszej branży 

– Światowym Kongresie w Monte Carlo, swoją relację 

przygotowała dr Julita Zaczyńska-Janeczko.

 Zachęcam również do przeczytania artykułu 

z naszego nowego cyklu „Marketing dla Lekarzy”, 

w którym autorki Anna Czelej i Małgorzata Kaczyńska 

przekonują, że rozwój naszych prywatnych praktyk 

lekarskich to kwestia dobrze zaplanowanych działań.

 W rubryce „Rynek medycyny estetycznej” prezen-

tujemy firmę Infinita. O filozofii działania firmy i kierun-

kach rozwoju rozmawiamy z Radosławem Stawarzem.
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Opinie profesjonalistów
“Wysoko oceniam profesjonalne podejście do tematu medycyny estetycznej 
i rzetelne informowanie o zabiegach. Artykuły piszą lekarze – praktycy, 
którzy dzielą się swoim doświadczeniem. Sama chętnie czytam co napisali 
moi koledzy i koleżanki. Pacjenci są zadowoleni, że podczas oczekiwania 
na zabieg (np. podczas czekania na znieczulenie) mogą poczytać o tym       
co ich akurat interesuje.”

Dr Dorota Prandecka, Centrum Dermatologii Laserowej 
i Chirurgii Plastycznej Lasermed, Warszawa
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tradycyjnie już z początkiem roku Stowarzyszenie organizuje kongres poświę-
cony najnowszym doniesieniom z zakresu dermatologii estetycznej. Podobnie 
jak w latach ubiegłych spotkanie odbyło się w warszawskim hotelu Marriott  
i zgromadziło prawie 1000 lekarzy z całej Polski oraz 70 firm, które w swojej ofercie 
mają produkty dedykowane tej dziedzinie medycyny. Na zaproszenie Zarządu 
Stowarzyszenia przyjechało wielu znakomitych specjalistów, którzy dzielili się 
swoim wieloletnim doświadczeniem i wiedzą. 

W ciągu kilku dni kongresu lekarze zapoznawali się z najnowocześniejszym sprzętem i technologiami ofe-
rowanymi przez firmy, uczestniczyli w wykładach i warsztatach. Poniżej prezentujemy kilka sprawozdań  
z wybranych spośród bogatej tegorocznej oferty sesji. O relację poprosiliśmy lekarzy na co dzień aktywnie 
uczestniczących w pracach Stowarzyszenia. 

AutoR: dr kinga Nicer
Pierwszy, piątkowy dzień Kongresu 
przebiegał pod hasłem „Nowości 
w dermatologii estetycznej”. uczest- 
ników powitał Zarząd Stowarzysze-
nia: Barbara Walkiewicz-Cyrańska, 
ewa kaniowska i kinga Nicer.
 Sesję rozpoczął dr Marcin Am-
broziak wykładem na temat zastoso-
wania kosmetyków podczas zabie- 
gów dermatologicznych. Wiele firm 
oferuje dermokosmetyki, które w zna- 
czącym stopniu wspomagają lecze-
nie m.in. rumienia, trądziku, suchej 
skóry. Niezbędne są również podczas 
zabiegów, np. laseroterapii. Pan doktor 
wspomniał też o nowym narzędziu  
w rękach lekarzy, tj. o lampach LED.
 Kolejnym wykładowcą była Pani 
dr hab. n. med. Barbara Zegarska, 
która od wielu lat prowadzi badania 
nad procesami starzenia się skóry. 
Gdzie zaczyna się starzenie skóry? 
Czy wielocukry mogą być antidotum 
na procesy starzenia się skóry? Bar- 
dzo zachęcające są wyniki badań 
dotyczące RAMNoZY (cukier pozys- 
kiwany z brzozy brodawkowatej), ma 
silne właściwości kojące, nie powo-
duje też glikacji. Świetnie działa już 
w 5-procentowym stężeniu, jest bar- 
dzo aktywna i powoduje wzrost iloś-
ci kolagenu VII.
 Pan prof. Adam Włodarkiewicz 
zaprezentował preparaty linii Xylogic 
anti-redness w leczeniu skóry wra- 
żliwej naczyniowej. u wszystkich ba- 
danych zaobserwowano znamien- 
ną redukcję objawów naczyniowych 

w rumieniu napadowym i utrwalo- 
nym. Preparaty te mogą być stoso- 
wane w procedurach z zakresu der- 
matochirurgii i dermatologii este- 
tycznej oraz w monoterapii.
 Dr Monika Nunberg-Sawicka 
w bardzo praktyczny sposób omówi- 
ła rolę witamin w odmładzaniu i re- 
witalizacji skóry. Dobre efekty uzys-
kuje się, stosując gotowe koktajle, 
mieszaninę kwasu hialuronowego, 
witamin, aminokwasów, soli mineral- 
nych. Preparaty Cytocare 532, 502, 
516 mają działanie antyoksydacyj- 
ne, hamują glikację i w efekcie za- 
gęszczają strukturę skóry. 

AutoR: 
dr urszula kozłowska
W sesji poświęconej kosmetologii 
mieliśmy przyjemność wysłuchać 
czterech wykładów poświęconych 
zagadnieniom skóry wrażliwej i sta- 
rzejącej się. W pierwszym, zatytu-
łowanym: „Skóra wrażliwa – przy-
czyny i leczenie” dr n. med. Andrzeja 
Szmurło omówiono dokładnie etio- 
logię zjawiska zwanego „skórą wra- 
żliwą” z zaznaczeniem możliwego 
podłoża alergicznego (uczulenia 
kontaktowego) lub podrażnienia 
wywołanego kosmetykami, lekami 
etc., współistnienia w części przy-
padków atopii, łojotokowego za- 
palenia lub trądziku różowatego, 
które prowadzą do powstania stanu 
zapalnego w skórze. Wspomniano 
wreszcie o skórze cienkiej, płytko 

unaczynionej z natury bądź pod-
danej wcześniej urazom fizycznym, 
chemicznym i o (rzadkich) przypad- 
kach z zaburzeniami psychiczny- 
mi, gdzie mimo objawów subiek- 
tywnych w postaci świądu i pie- 
czenia skóra bywa niezmieniona.  
Postępowanie lecznicze powinno  
polegać na możliwym usunięciu 
czynników drażniących, zwłaszcza 
alergenów kosmetycznych, a także 
na odpowiedniej pielęgnacji z uni- 
kaniem substancji drażniących 
(również niektórych leków derma- 
tologicznych) i stosowaniem dermo- 
kosmetyków z substancjami zmniej- 
szającymi istniejący stan zapalny 
(np. neurosensyny). W leczeniu za- 
lecano leki przeciwzapalne tak zew-
nętrznie, jak i doustnie (np. niestery-
dowe przeciwzapalne), które w nie- 
których przypadkach okazują się 
skuteczne. 
 Drugi wykład autorstwa dr n. med. 
Joanny Czuwary „Proces gojenia 
w oparciu o współczesną wiedzę  
w praktyce dermatologicznej” przy- 
bliżył nam złożone procesy tkan-
kowe, będące podstawą regenera-
cji skóry poddawanej zabiegom po- 
legającym na uszkodzeniach skóry 
w celu wywołania jej odbudowy,  
a następnie poprawy napięcia i wy-
glądu. Zjawiska gojenia obejmują 
indukcję stanu zapalnego, prze-
krwienie i tworzenie nowych na- 
czyń. Istnieją liczne preparaty der- 
mokosmetyczne i lecznicze pozwa- 
lające modulować proces gojenia. 
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W praktyce szeroko stosowane są 
preparaty o działaniu przeciwzapal- 
nym (np. z pantenolem, antyoksy- 
dantami), osocze bogatopłytkowe 
z bogactwem czynników wzrosto- 
wych, a także emolienty, które po- 
zwalają na szybką regenerację usz- 
kodzonej bariery naskórkowej. Sto- 
sowanie właściwej pielęgnacji po za- 
biegu może istotnie wpływać na 
zmniejszenie ilości działań niepo-
żądanych i powikłań po zabiegu. 
 Dr hab. Mariola Pawlaczyk w wy- 
kładzie „Kwas hialuronowy, a proces 
starzenia się skóry” opowiedziała  
o „ulubieńcu” kosmetologii i derma- 
tologii kosmetycznej z punktu wi- 
dzenia zjawisk molekularnych. Nie 
było zaskoczeniem, iż kwas hialu- 
ronowy (średniej wielkości frakcje) 
przejawia aktywność biologiczną  
w stosunku do keratynocytów i fi-
broblastów, ale interesujące było to, 
że pobudza tylko wybrane receptory 
i zjawiska, a nie wszystkie możliwe, 
jak zwykło się ostatnio o nim myśleć. 
Z wiekiem zawartość kwasu hialu- 
ronowego w skórze istotnie spada 
(dermatoporoza), co z całą pewno- 
ścią sankcjonuje uzupełnianie jego 
zapasów tam, gdzie ich braki są 
największe, i to w sposób widoczny, 
przez to jeszcze bardziej dotkliwy! 
 W ostatnim wykładzie „Alergia 
na kosmetyki” prof. radosław śpie- 
wak podkreślił wielką skalę tego 
zjawiska. Problemu nadwrażliwości 
na stosowane kosmetyki doświad- 
cza co druga kobieta i co trzeci 
mężczyzna, natomiast co dziesiąty 
chory z uczuleniem kontaktowym 
jest uczulony na kosmetyki (nie 
wyłączając dzieci)! Najczęściej są 
to substancje zapachowe, konser- 
wanty i emulgatory. Składowe henny 
stosowane w tzw. „tatuażach” dzie- 
cięcych mogą być przyczyną aler- 
gii kontaktowej na kosmetyki u naj- 
młodszych. Pewną rolę mogą od- 
grywać również organiczne filtry 
 słoneczne wywołujące fotoalergie.
 Sesja wprowadziła słuchaczy 
w świat bardzo nowoczesnej wie- 
dzy dermatologicznej stojącej za na- 
szym czasami bezwiednym, bo „wy- 
uczonym” postępowaniem terapeu- 
tycznym, i dostarczyła przy tym 
sporo przyjemności czysto intelek-
tualnej.

AutoR:  dr Maria Noszczyk
W czasie sesji dotyczącej technik 
zabiegowych w dolnej części twa- 
rzy wysłuchaliśmy trzech wykładow- 
ców: jednego naukowca, od około 
20 lat zajmującego się toksyną bo- 

tulinową, i dwóch lekarzy dermato- 
logów z wieloletnią praktyką w dzie- 
dzinie dermatologii estetycznej. 
 Sesję rozpoczął dr Andy Picket 
wykładem pt. „Fakty i mity na te- 
mat toksyny botulinowej”. Na wstę- 
pie zauważył, że chociaż toksyna 
botulinowa stosowana jest w me- 
dycynie estetycznej od ponad 20 
lat i jest to jedna z częściej wyko- 
nywanych procedur, to nadal ist-
nieje szereg mitów dotyczących jej 
działania. Jeden z mitów dotyczy 
dyfuzji rożnych obecnych na rynku 
preparatów botuliny typu A. Wykła- 
dowca zauważył, iż dyfuzja jest 
mniej związana z różnymi (niewiel- 
kimi) wielkościami cząsteczek, niż 
ze sposobem przygotowania toksy- 
ny i techniką podania. Dyfuzja za- 
leży przede wszystkim od sposo- 
bu rozpuszczenia i docelowo po- 
danej objętości preparatu, a także 
od techniki podania, gdzie duże 
znaczenie ma zarówno kąt nachy- 
lenia strzykawki, jak i szybkość po-
dania preparatu. W związku z po-
jawieniem się na rynku nowych pre- 
paratów toksyny botulinowej z mniej- 
szą zawartością białek zanieczysz- 
czających wykładowca podkreślił, iż 
jak do tej pory nie opublikowano 
badań wskazujących na istotnie róż- 
ne wytwarzanie przeciwciał po róż- 
nych preparatach i w związku z tym 
nie można wnioskować o różnicach 
w bezpieczeństwie podawania róż- 
nych (certyfikowanych) toksyn. Po wy- 
kładzie dyskutowano na temat mo- 
żliwości „przyzwyczajenia” pacjen- 
tów do działania toksyny po wielo- 
krotnych zabiegach. obserwowane 
osłabienie działania mięśnia ściąga- 
jącego brwi (m. corrugator supercilli) 
po kolejnych podaniach toksyny 
wykładowca tłumaczy wyższą z re- 
guły dawką podanej toksyny i nadal 
trwającym efektem, mimo ustąpie- 
nia go w innych (jednoczasowo po- 
ddanych terapii) okolicach. Podobnie, 
nie ma żadnych danych mówiących 
o możliwych zanikach mięśni u pa- 
cjentów po wielokrotnych iniekcjach. 
Sugerowaną konieczność stosowa-
nia coraz wyższych dawek (z powodu 
rzekomego przyzwyczajenia) pod- 
czas kolejnych zabiegów u tego sa- 
mego pacjenta wykładowca tłuma- 
czył coraz wyższymi oczekiwaniami 
pacjentów, różnicami podczas tech-
niki podawania (dawka, miejsce po-
dania itp.) 
 Dr tatjana Pavicic wygłosiła wy- 
kład pt. „Zastosowanie toksyny bo- 
tulinowej w dolnej części twarzy 
– wyzwanie w odwiecznej walce 

ze złożonością anatomii i grawita- 
cji”. Przede wszystkim zwróciła uwa- 
gę na konieczność dokładnej zna-
jomości anatomii tej okolicy, a tak-
że konieczność indywidualizacji te- 
chniki, z dostosowaniem ilości po-
danych jednostek, a także punktów 
iniekcji, zależnie od indywidualnej 
mimiki każdego pacjenta. omówiła 
4 podstawowe wskazania do zasto- 
sowania botuliny w dolnej okolicy 
twarzy. 
1.  Zmarszczki wokół ust. W tej oko-
licy zwróciła uwagę na koniczność 
podawania botuliny wyjątkowo, nie-
zależnie od mimiki i ewentualnych 
asymetrii – symetrycznie w 4 punkty 
nad górną wargą (3-4 w przypadku 
zmarszczek pod dolną czerwienią)  
i ewentualną późniejszą korekcję. 
2. W przypadku zmarszczek mario- 
netki poleca punkty nisko na żuch- 
wie, a nie pod kącikiem ust (7/8 
mm). Zależnie od aktywności mięś- 
nia stosuje dawkę nawet około 10 
jednostek Botoksu w 3 punkty po-
wyżej brzegu żuchwy (a nie poje-
dynczy środkowy punkt, jak sugeru-
je wielu autorów). 
3. Przy dużej aktywności mięśni szyi 
poleca jednoczesne podanie botu-
liny w najbardziej napinające się 
wiązki tego mięśnia.
4. Przy „skórce pomarańczowej” lub 
„zmianach o typie kostki brukowej”, 
a także obecności poprzecznej zmar- 
szczki na bródce stosuje standardo-
wo 2 symetryczne punkty w mięsień 
bródkowy. 
 Na zakończenie sesji pani dr 
ewa kaniowska wygłosiła wykład 
„Strzykawka zamiast skalpela. No- 
we możliwości dermatologii este- 
tycznej”. Podobnie jak jej przed-
mówczyni zwróciła uwagę na ko- 
nieczność indywidualizacji zabie- 
gów, a nie „standardowo – książ-
kowego” postępowania w każdym 
przypadku. omówiła także znacze- 
nie preparatów modelujących w za- 
biegach łączonych z toksyną botu-
linową. Pani doktor podkreśliła tak- 
że znaczenie dłuższej „pracy” nad 
każdym pacjentem, a nie pojedyn- 
czych zabiegów, nawet z użyciem 
większej ilości preparatu modelu-
jącego. Pokazała doskonałe wyniki 
całkowitego zlikwidowania wad es- 
tetycznych, np. cofniętej bródki, przy 
dłuższej pracy nad pacjentami, w czasie 
kilku zabiegów. Podkreślała, że tylko 
wtedy efekty są dobre i jednocześnie 
naturalne, czyli w większości przy-
padków takie, o jakie chodzi zarów-
no lekarzowi, jak i pacjentowi. 
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AutoR:  Monika Słowińska
W ostatnim dniu kongresu, w czę- 
ści drugiej sesji poświęconej wyko- 
rzystaniu nowoczesnych technolo-
gii w dermatologii estetycznej, pre- 
legenci zaprezentowali wykłady zwią- 
zane z likwidacją otyłości zlokalizo- 
wanej, cellulitu, zmian naczyniowych 
i objawów starzenia się skóry oraz 
różnorodnymi zagadnieniami mode- 
lowania sylwetki.
 Prof. Leonardo Marini, specja- 
lista dermatologii i chirurgii, świa- 
towej sławy fachowiec w dziedzi- 
nie laseroterapii, zaprezentował wy- 
niki badania przeprowadzonego 
na 230 pacjentkach, które wyka- 
zało wyższą skuteczność fotopee-
lingów nad IPL w usuwaniu obja-
wów fotostarzenia skóry (określa- 
nych jako przebarwienia i nasilona 
zmiana tekstury skóry). Metoda po- 
lega na równoczasowym skojarze- 
niu zabiegów z wykorzystaniem po- 
wierzchownego peelingu chemiczne- 
go 15-20% tCA i intensywnego źródła 
światła w zakresie długości fal po- 
między 500-950 nm (IPL; Photosilk 
Plus Deka M.E.L.A. Florencja, Włochy).  
 Prof. klaus Hoffman udowod-
nił skuteczność nowoczesnego lase- 
ra Nd:YAG 1440 nm (Cellulaze) w le- 
czeniu cellulitu. urządzenie to wyróż- 
nia możliwość równoczesnej lipoli- 
zy oraz usuwania przegród łączno- 
tkankowych w tkance podskórnej 
(poprzez ich przecinanie). Następnie 
zaprezentował nowatorskie zasto- 
sowanie sprayu keratynocytowego 
ReCell Device (uzyskanego z auto- 
logicznej hodowli po uprzednim 
wykonaniu biopsji skóry pacjenta) 
w celu przyspieszenia okresu go- 
jenia i regeneracji skóry po inwa- 
zyjnych zabiegach frakselowymi 
laserami Co2 (np. Co2 – Encore 
w trybie Deep FX i Actife FX). 
Niestety cena zestawu ReCell Device 
jest wysoka.
 Dr Mohamed kebir, specjalista 
chirurgii plastycznej, opowiedział, 
jak kształtował się rozwój techniki 
laserowej lipolizy na przestrzeni os- 
tatnich 20 lat. Wykazał dużą sku-
teczność lasera o długości fali 924 nm 
(Slim Lipo Palomar).
 Dr Claudia Van Der Lugt zapre- 
zentowała znakomite efekty lecze- 
nia otyłości bez równoczesnego 
nasilenia objawów wiotkości skóry. 
Wysoka skuteczność jest wynikiem 
wielokierunkowego działania pole- 
gającego na: określeniu typu oty- 
łości, wdrożeniu indywidualnie zbi- 
lansowanej diety (zależnej od wyli- 
czonych niedoborów składników 

pokarmowych, wydatku metabolicz- 
nego oraz proporcji masy tłuszczo- 
wej, kostnej i mięśniowej każdego 
pacjenta), aktywności fizycznej oraz 
zabiegów modelujących sylwetkę. 
Dr Van der Lugt wykorzystuje na- 
przemiennie endermologię, urzą- 
dzenia LED, emitujące promienio- 
wanie o częstotliwości fal radiowych 
i podczerwonych oraz mezoterapię  
i lokalną lipolizę. Efekty tego leczenia 
widoczne są także w wykonanych 
kontrolnych badaniach laboratoryj- 
nych, w których stwierdzono norma-
lizację glikemii, lipidogramu i zmniej- 
szenie insulinooporności. 
 Dr Andrzej kępa przedstawił  
bardzo dobre wynki przeprowadzo- 
nych zabiegów, w których wyko- 
rzystywał mezoterapię lipolityczną 
preparatem Dermahal LL w połą-
czeniu z urządzeniami emitującymi 
ultradźwięki, które wzmagają pe- 
netrację koktajlu lipolitycznego i wy- 
wołując zjawisko kawitacji adipo- 
cytów, skutecznie usuwają cellulit. 
Wskazał na korzystne połączenie 
składników preparatu do mezote- 
rapii: L-carnityny, fosfatydylocholi- 
ny oraz dekapeptydu 4, który wy-
kazuje działanie podobne do insu-
linopodobnego czynnika wzrostu. 
 Dr Jens Petersen przedstawił 
skuteczność nowego systemu łączą- 
cego w sobie I2PL 555-950 nm  
i NdYag 1064 nm (platforma Ellipse 
A/S) w usuwaniu zmian naczynio-
wych od drobnych teleangiektazji na 
twarzy i szyi, poprzez venulektazje 
na kończynach dolnych do mal-
formacji naczyniowych typu port 
wine stain.

AutoR:  Joanna Buchowicz 
Na zakończenie Kongresu odbyła 
się sesja na temat problemów na- 
czyniowych w dermatologii estetycz- 
nej. Pan prof. t. Zubilewicz przy- 
pomniał podstawy z zakresu anato- 
mii, fizjologii i patofizjologii układu 
żylnego. Duży nacisk w swoim wy- 
kładzie położył na omówienie me- 
tod diagnostycznych we współczes- 
nej flebologii. Przedstawił metody 
profilaktyki oraz leczenie przewlekłej 
choroby żylnej i możliwe powikłania 
w przypadku braku leczenia. 
 Drugi wykładowca tej sesji, dr n. 
med. P. terlecki, omawiał podsta- 
wowe zasady skleroterapii. Zwrócił 
szczególną uwagę na warunki bez- 
piecznego wykonywania zabiegów. 
Krótka prezentacja filmowa w do- 
skonały sposób przybliżyła metodę 
zabiegu obliteracji Ważnym uzu- 

pełnieniem powyższych wykładów 
było trzecie wystą-pienie – dr n. 
med. M. Iłżeckiego – omawiające  
zasady kompresjoterapii i wskazu- 
jące na konieczność stosowania uci- 
sku po zabiegu obliteracji celem 
uzyskania ostatecznego zadowala- 
jącego efektu leczenia żylaków i pa-
jączków żylnych.
 ostatni wykład tej sesji pod ty-
tułem „Leczenie zmian naczynio-
wych metodą IPL – doświadczenia 
własne”, zaprezentowała dr Dorota 
Prandecka. Przedstawiła w nim swo- 
je 11-letnie doświadczenia w stoso- 
waniu urządzenia Vasculight. Szero- 
ki wachlarz parametrów fizycznych 
światła oraz wiele możliwości kom- 
binacji tych parametrów w tym wła- 
śnie urządzeniu powoduje, że służy 
ono do leczenia różnych zmian na- 
czyniowych, takich jak: teleangie- 
ktazje, naczyniaki gwiaździste, naczy- 
niaki rubinowe, jeziorka żylne, zna- 
miona naczyniowe płaskie typu PWS, 
poikilodermia Civatea. Dzięki właści- 
wej kwalifikacji pacjentów Pani do- 
ktor osiąga bardzo dobre wyniki te- 
rapeutyczne przy minimalnych obja- 
wach ubocznych. Mimo późnej po- 
ry w to niedzielne popołudnie wy- 
kłady cieszyły się dużym zaintere- 
sowaniem, a wykładowcy dzielili się 
swoimi doświadczeniami również 
po zakończeniu obrad.

uczestnicy Kongresu otrzymali spo- 
rą dawkę wiedzy teoretycznej, ale 
w ciągu tych trzech dni nie zabra-
kło również pokazów zabiegów, 
w trakcie których można było pod- 
patrzeć techniki iniekcji wypraco- 
wane przez najlepszych specjalis- 
tów. Podczas piątkowych tzw. sesji 
lunchowych uczestnicy mieli okazję 
zapoznać się z nowym preparatem 
do nawilżania ust z gamy produk-
tów Restylane. W tym samym cza- 
sie jeden z największych autory- 
tetów w mezoterapii – dr Philippe 
Petit przedstawiał nowe techniki za- 
stosowania preparatów NCtF i NCtF 
HA. Dużym zainteresowaniem cie- 
szył się również warsztat prowadzo- 
ny przez dr Marcina Ambroziaka, 
który opowiadał o swoich doświad- 
czeniach z preparatem Radiesse.
 Pierwszy dzień Kongresu zakoń- 
czył specjalny pokaz zabiegów z uży- 
ciem kwasu hialuronowego i mięk- 
kich kaniul w wykonaniu mistrzy- 
ni face modelingu – dr Sandrine 
Sebban z Paryża. Wraz z dr Ewą 
Kaniowską Panie przedstawiły nowy 
preparat w gamie produktów Labo-
ratorium Vivacy: StylAge XXL.
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 Również w sobotę i niedzielę 
sale w trakcie sesji lunchowych 
wypełniały się błyskawicznie. Zain- 
teresowaniem cieszyły się techniki 
podawania kwasu hialuronowego 
i toksyny botulinowej, nie zabrakło 
również kwasu L-polimlekowego.
  o swoich bogatych doświadcze- 
niach z tym preparatem opowiedzia- 

ły dr krystyna Pawełczyk-Pala, dr Ilo- 
na Osadowska oraz dr ewa englan- 
der, zwracając uwagę na blaski i cie- 
nie stosowania kwasu L-polimlekowe-
go w codziennej praktyce lekarskiej.
 Kongres to przede wszystkim 
źródło wiedzy merytorycznej, po- 
znawanie nowych technik zabie- 
gowych, wymiana doświadczeń, in- 

formacje o nowościach, ale również 
możliwość spotkania kolegów i ko- 
leżanek z całej Polski. okazją do ro- 
zmów w mniej formalnych oko- 
licznościach była sobotnia Gala w Ho-
telu Victoria w Warszawie. oprawę 
muzyczną i szampańską zabawę do 
późnych godzin nocnych zapewnił 
zespół muzyczny „Szafa gra”.

Ciekawym akcentem zjazdu były wy- 
kłady czołowych dermatologów z Pol- 
ski oraz – jak co roku – udział 
wielu naszych koleżanek i kolegów. 
W sobotę w czasie sesji poświęconej 
wypełniaczom firma Q-Med/Galder-
ma zaprezentowała swoje produk- 
ty i najnowsze techniki zabiegów. 
Wśród światowej sławy lekarzy, ta- 
kich jak Sandrine Sebban, Bob 
khanna, mogliśmy zobaczyć nasze-
go kolegę z Warszawy Marcina Am-
broziaka. 
 W niemal tym samym czasie na 
innej sali konferencyjnej odbywa- 
ły się prezentacje innych firm. Sesja 
firmy Vivacy z udziałem naszej ko- 
leżanki dr n. med. ewy kaniow- 
skiej oraz kolegi dr Michała Kaniow-
skiego z Wrocławia dotyczyły spe- 
cjalnych wskazań i technik iniek- 
cji u mężczyzn (Special indications. 
Injection technique for men). Poru- 
szono niezwykle ciekawe kwestie 
istoty zmian objętościowych oraz 
zmian proporcji zachodzących z upły- 
wem lat. Zwrócono uwagę, że medy- 
cyna estetyczna to nie tylko odmła- 
dzanie, ale punkt wyjścia do wyko- 
nywania zabiegów u osób z defek- 
tami, wadami. Przedstawiono nowa- 
torskie możliwości zastosowania wy- 
pełnień z kwasem hialuronowym, 
będących doskonałą alternatywą  
lub uzupełnieniem chirurgii plastycz- 

nej. Pokazano zabiegi dające możli- 
wość nieinwazyjnych korekcji no- 
sa, brody, możliwości leczenia rów- 
nież w przypadkach wad zgryzu 
(leczenie ortognatyczne, ortodon-
tyczne) oraz w przypadku zaniku 
tkanki podskórnej. Zwrócono uwa- 
gę na istotę współpracy z lekarza-
mi różnych specjalności. Po prezen- 
tacji byliśmy świadkami ożywionej 
dyskusji, w której uczestniczyli leka-
rze wykładowcy, m.in. dr Maryna 
taieb z Francji, prof. Giorgio De 
Santis z Włoch oraz dr Bernard 
Mole z Francji. Wykład naszych ko-
legów z Wrocławia wywarł duże wra- 
żenie na zgromadzonych w sali uczest- 

nikach zjazdu. Podkreślano świetną 
kwalifikację do zabiegów, doskonałe 
efekty, będące rezultatem doświad-
czenia i kreatywności.
 Powodów do dumy było wię-
cej, w piątkowy wieczór firma Lea- 
futur i Vivacy zorganizowała ofi-
cjalną premierę nowego produktu 
Stylage XXL. W Lasku Bulońskim 
odbyła się fantastyczna impreza, 
której gospodynią z ramienia Lea- 
futur była Pani Prezes Joanna Szen- 
dzielorz. Zaproszeni goście mieli 
okazję obejrzeć pokaz mody firmy 
Escada, występy żonglerów, tańczyć 
i dobrze się bawić do późnych go-
dzin nocnych. 

W styczniu 2012 odbył się 14th International Mas-
ter Course on Aging Skin (IMCAS). Dyrektorem 
naukowym kongresu był znany francuski chirurg 
plastyk Benjamin Ascher. Obrady odbywały się 
jak zwykle w Palais des Congres. Na 125 stoiskach 
międzynarodowe firmy wystawiły swoje produkty, 
zarówno preparaty, jak i urządzenia medyczne. 

Polacy na IMCAS-ie

AutoR: dr Julita Zaczyńska-Janeczko
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Perły Dermatologii Estetycznej 
w codziennej praktyce lekarskiej

W jaki sposób specjaliści wykorzystują produkty, które przez lekarzy z całej  
Polski zostały uznane za najlepsze... Cenne doświadczenia zebraliśmy w nowej 
rubryce „Z Perłą w tle”.

dr n. med. Joanna Czuwara

PHOtODerM BrONZ SPF 50+, LABOrAtOrIuM BIODerMA

Preparat powstał z myślą o tych, którzy lubią się opalać i nie pozbawią się dobrowolnie 
wpływu słońca, aby uzyskać efekt opalenizny. Ważne jest jednak, aby robili to w sposób bez-
pieczny i kontrolowany. to właśnie z myślą o nich Laboratorium Bioderma stworzyło formułę, 
która nie tylko chroni przed słońcem, lecz także reguluje opaleniznę. Photoderm Bronz SPF 
50+ to fluid przyspieszający opalanie. Zawiera w swoim składzie unikatowy kompleks, który 
chroni komórki skóry przed wpływem wolnych rodników, powstających pod wpływem słońca. Dzięki ochronnej roli wobec 
naświetlanych komórek oraz zawartości filtrów chroniących przed uVB (SPF50+) i głębiej penetrującym uVA (35) powoduje 
jednoczasową ochronę przed szkodliwym działaniem słońca i stymuluje bezpieczne powstanie opalenizny. Bezpieczne opa-
lanie preparatem BRoNZ jest związane z zawartością związków, które przyspieszają powstanie opalenizny. Są to: hexapeptyd, 
który stymuluje naturalną melanogenezę, miedź i stabilna postać tyrozyny (a więc enzym i jego kofaktor) pobudzające po- 
wstawanie melaniny i wreszcie alifatyczny diol, który ma zapewnić równomierne rozprowadzenie melaniny z komórek bar-
wnikowych skóry do otaczających komórek naskórka. Dla tych, którzy lubią opalanie, istnieje wreszcie preparat, który nie 
narzuca zakazów i nakazów, a pozwala uzyskać pożądaną i, mamy nadzieję, wystarczającą opaleniznę.

CetAPHIL eM eMuLSJA DO MYCIA, GALDerMA

Recydywista wśród Pereł! Nie bez powodu po raz kolejny produkt zdobywa laury przyznawa-
ne przez lekarzy. Cetaphil to delikatna emulsja, zawierająca wyłącznie niedrażniące składniki, 
która eliminuje konieczność użycia wody i mydła w codziennej pielęgnacji skóry. Doskonale 
sprawdza się w przypadku: 
•	 skóry	nadwrażliwej,	u	której	środki	zawierające	mydło	mogą	powodować	podrażnienia,
•	 skóry	z	trądzikiem	młodzieńczym	i	trądzikiem	różowatym,	jako	przygotowanie	do	aplikacji	leku,	
•	 skóry	przed	i	po	zabiegach	dermatologicznych	i	kosmetycznych,	
•	 skóry	suchej,	skłonnej	do	alergii	i	wyprysków,	
•	 demakijażu	twarzy.
Pacjenci, którzy stosują preparat Cetaphil, najbardziej cenią brak uczucia „ściągnięcia” skóry po myciu i uczucie nawilżenia. 
Wielu podkreśla fakt łagodzenia podrażnień. Polecam preparat nie tylko pacjentom z problemami skórnymi, ale każdemu, 
kto dba o swoją cerę.

dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska
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Perły Dermatologii Estetycznej 
w codziennej praktyce lekarskiej

LIFtACtIV VICHY

Krem przeciwzmarszczkowy Liftactiv firmy Vichy zawiera ramnozę, nowy składnik akty-
wny w arsenale środków służących odmładzaniu skóry. Ramnoza jest cukrem prostym  
o małej cząsteczce, który dobrze wnika do skóry. Posiada zdolność przeciwdziałania glikacji, 
tj. przyłączania innych cukrów do białek, prowadzącej do utraty ich funkcji. Dzięki temu 
nie dochodzi do uszkodzeń białek strukturalnych i przekaźnikowych, co pozwala na dalsze niezakłócone funkcjonowanie 
komórek skóry. Ramnoza w stężeniu 5% ma również zdolność oddziaływania na komórki naskórka , czyniąc je mniej podat-
nymi na podrażnienia, oraz skóry właściwej, pobudzając ich metabolizm. Krem Liftactiv ma doskonałe własności kosmetyczne, 
świetnie się rozprowadza na powierzchni skóry i nie powoduje podrażnień. Nowy krem z ramnozą firmy Vichy można dos-
konale łączyć z innymi zawierającymi witaminy, peptydy i antyoksydanty w celu zapewnienia szerszego wachlarza środków 
przeciwdziałających procesom starzenia skóry.

SeBIuM AkN FLuIDe

Pielęgnacja skóry tłustej i mieszanej to wyzwanie dla pacjentów. Właściwie dobrany krem, 
który będzie kontrolował nadmierne wydzielanie sebum oraz zapewni odpowiednie 
nawilżenie skóry, nie zatykając porów, stanowi podstawę domowej kuracji. Laboratorium 
Bioderma w kwietniu ubiegłego roku wprowadziło do sprzedaży Sebium AKN Fluide, pre-
parat o lekkiej, płynnej konsystencji. opatentowane połączenie składników roślinnych hamuje proces utleniania skwalenu, 
zachowując płynność sebum. Wysokie stężenie Glukonianu Cynku redukuje nadmierny łojotok i błyszczenie się skóry. Dzięki 
zawartości Gliceryny i Xylitolu, które zapewniają właściwy poziom nawilżenia pacjenci nie skarżą się na uczucie „ściągnięcia 
skóry”. Idealnie dobrane składniki kremu oraz satysfakcja naszych pacjentów potwierdzają skuteczność preparatu, który  
w pełni zasługuje na miano Perły wśród dermokosmetyków do pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej.

PeeLINGI FOtODYNAMICZNe

od początku istnienia konkursu Pereł Dermatologii Estetycznej peelingi stanowią stałą 
kategorię wśród wyróżnianych preparatów. Peelingi to nie tylko rewitalizacja skóry, ale 
przede wszystkim leczenie różnych problemów skórnych. Połączenie działania kwasu oraz 
LED zwiększa szanse na osiągnięcie satysfakcjonujących efektów terapii. Nie dziwi zatem 
fakt, że Perłę w tej kategorii uzyskały peelingi fotodynamiczne Laboratorium Renophase. 
Zasadą działania jest uwolnienie kontrolowanego poziomu reaktywnych form tlenu podczas procesu fototerapii. Zabieg 
ten wzmaga odpowiedź komórkową, uwalnia cytokainy i czynniki wzrostu oraz stymuluje proces naprawy tkanek. Działa  
w szczególności w miejscach komórek keratynocytów i fibroblastów, głównie na mitochondria i receptory. Energia fotoniczna 
pochłonięta przez mitochondria powoduje spadek fotochemiczny, a w konsekwencji przyrost energii komórkowej i aktywację 
syntezy kwasów nukleinowych.

dr n. med. urszula Kozłowska 

dr Kinga Nicer

dr Krystyna Pawełczyk-Pala
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Głównymi sponsorami 10th Anti-Aging 
Medicine World Congress 2012 były 
wiodące firmy na rynku dermatolo-
gii estetycznej i chirurgii plastycznej, 
takie jak: Q-Med Galderma Compa- 
ny, Allergan, Vivacy Stylage, teoxane 
i inne. W sobotę 31 marca wieczo-
rem niektórzy uczestnicy zjazdu brali 
udział w Gala Dinner „Forever Young”.
 W czasie zjazdu mieliśmy możli- 
wość wysłuchania wielu bardzo cie- 
kawych prezentacji przedstawionych 
przez lekarzy z niemal całego świata. 
Na ponad 180 stoiskach wystawo-
wych zgromadzono nowości z zakre- 
su preparatów farmaceutycznych, 
urządzeń medycznych, literatury fa- 
chowej. Mogliśmy poznać nowe tren- 
dy, bardzo interesujące metody za-
biegowe, porównać je z istniejącymi 
oraz wymienić doświadczenia. Wspa- 
niałe stoiska firm produkujących pre- 
paraty kwasu hialuronowego, toksyny 
botulinowej przyciągały uczestników 
zjazdu swą nienaganną estetyką. 
 obrady zjazdu rozpoczęliśmy 
w godzinach popołudniowych wy- 
kładami z zakresu możliwości po- 
prawy wyglądu linii żuchwy i wizual-
nego odmłodzenia, przy zastosowa-
niu technik łączonych z wykorzysta-
niem kwasu hialuronowego, toksyny 
botulinowej, laserów i innych metod 
niechirurgicznych. W czasie tej sesji 
Dana Jianu z Rumunii wygłosiła wy- 
kład na temat połączenia kilku me-
tod inwazyjnych w celu poprawy 
wyglądu linii żuchwy i szyi, przy-
wrócenia objętości policzków i na-
pięcia skóry. W swojej prezentacji 

przedstawiła pacjentów poddanych 
zabiegowi laserowej liposukcji tłusz- 
czu z okolicy podbródka i implan-
tacji w okolicę policzków oraz la-
serowy resurfacing twarzy laserem 
frakcyjnym Co2. Rezultaty zabiegów 
były świetne. 
 Następna sesja była poświęcona 
tzw. dolinie łez. Swoje wystąpienie 
miał tu Philippe Berros, ophtalmo-
chirurg z Monako. Przedstawił on 
w bardzo szczegółowy sposób ana-
tomię okolicy oczodołu, zagrożenia 
wynikające z przebiegu ważnych 
naczyń krwionośnych w tej okolicy  
i możliwości wystąpienia poważnych 
powikłań pozabiegowych po iniekcji 
kwasu hialuronowego przy użyciu 
igły. W czasie wideodemonstracji wy-
konał zabiegi implantacji kwasu hia-
luronowego, stosując mikrokaniule. 
 W małej sali seminaryjnej Nijin-
sky odbyła się sesja przygotowana 
przez Sandrine Sebban z Francji i fir- 
mę SoftFil. Niestety autorka nie mo-
gła uczestniczyć w niej osobiście, 
ale uczestnicy zjazdu obejrzeli film 
nakręcony w czasie przeprowadzo-
nego przez nią zabiegu miękkiego 
liftingu twarzy. Jak zwykle był to 
fantastyczny pokaz możliwości za- 
równo kwasu hialuronowego, jak 
i kaniul, a  przede wszystkim krea-
tywności lekarza. 
 Ciekawostką pierwszego dnia ob- 
rad była prezentacja automatyczne-
go systemu do iniekcji toksyny bo-
tulinowej firmy Primequal. Produkt 
zaprezentował David Weill ze Szwaj-
carii. Kolejne ciekawe wykłady kon-

gresowe poświęcone były okolicy 
warg. W czasie sesji przedstawiono 
anatomię, specyfikę okolicy ust, mo- 
żliwości zabiegowe z użyciem me-
tod laserowych, chirurgicznych oraz 
profilaktykę procesu starzenia ust. 
tatjana Pavicic z Niemiec i Ines Ver- 
ner z Izraela dokonały analizy przy-
padków pacjentów poddanych za- 
biegom rewitalizacji okolicy ust. Nie- 
które sesje zjazdu poświęcone były 
porównaniom stosowania technik 
łączonych i niełączonych w celu kom- 
pleksowej rewitalizacji skóry. Prezen- 
towano efekty stosowania zabiegów 
laserowych, peelingów chemicznych 
jako metodę Photo-Peel, np. łącze- 
nie IPL i kwasu tCA 15-20%, foto-
dynamiczną terapię i IPL, frakcyjny 
Erb: YAG resurfacing i Erb: YAG resur-
facing.
 Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się sesja poświęcona działaniu 
systemu LED w celu naprawy, lecze- 
nia i działania anti-aging na skórę. 
Michele Pelletier z Francji, zajmująca 
się fototerapią od ponad 20 lat, przy- 
gotowała prezentację na temat me- 
chanizmu komórkowego fotobio- 
modulacji w zapobieganiu starze-
nia skóry. W czasie drugiego dnia 
zjazdu mieliśmy okazję po raz ko-
lejny uczestniczyć w bloku sesji po-
święconych toksynie botulinowej, 
wypełniaczom kwasu hialuronowe-
go. Prelegentami były gwiazdy świa- 
towej dermatologii estetycznej i chi- 
rurgii plastycznej, takie jak: fenome- 
nalny Mauricio De Maio z Brazylii, 
Harve Raspaldo z Francji, Koenraad 

W dniach 29-31 marca 2012 odbył się 10. światowy kongres Medycyny Przeciw-
starzeniowej w Monte Carlo. uczestników zjazdu przywitała piękna, słoneczna 
pogoda, a miejscem obrad był jak zwykle gmach Forum Grimaldi. Patronat nad 
zjazdem objął książę Monaco Albert II, natomiast nadzór naukowy sprawowali 
bardzo znani francuscy lekarze: Pierre Andre, Claude Dalle, Patrick trevidic.

Sprawozdanie 
z kongresu 
w Monte Carlo

AutoR: dr Julita Zaczyńska-Janeczko



9Derma News

De Boulle z Belgii i inni. Fantastyczna sesja dla począt- 
kujących, ale także doświadczeni lekarze mogli podpatrzeć 
technikę iniekcji.
 Ciekawą nowością były sesje poświęcone różnym te-
matom, np.: „Co uważają eksperci z Riwiery Francuskiej na 
temat zabiegów na ciało u młodych kobiet między 16. a 20. 
rokiem życia” lub „Japońska medycyna anti-aging”, a także 
„Rosyjscy eksperci – nieinwazyjne metody odmłodzenia 
twarzy”.
 Niestety nie mogliśmy brać udziału we wszystkich wy- 
kładach i workshopach, z pewnością jednak każdy ucze- 
stnik wybrał te, które wniosły coś dobrego w rozwój 
jego praktyki zawodowej. Już niedługo kolejny kongres, 
w którym możemy wziąć udział, czyli 8th European 
Congress Aesthetic Dermatology Aesthetic Surgery Paryż, 
październik 2012. 

Rozmowy w kuluarach....

Gmach Forum Grimaldi



21 marca w budynku Wolf przy ul. Brackiej odbyło się naj-
ważniejsze wydarzenie w Vichy w 2012 – konferencja prasowa 
oraz konferencja dla farmaceutów, podczas których został za-
prezentowany nowy krem marki Vichy: Idealia.
Idealia zawiera niezwykły składnik. to kombucha, bardzo popu-
larny w Azji i Rosji napój, wyciąg z czarnej herbaty cejlońskiej. 
Kombucha zawiera uznane przez dermatologów składniki: aha, 
polifenole, witaminy oraz biotyki, które sprawiają, że jest to 
pielęgnacja najnowszej generacji. Jest efektem pięciu lat badań, 
otrzymała 2 patenty. Jej skuteczność została potwierdzona 12 
testami klinicznymi. Jedynie skóra bez zmarszczek, o idealnej stru-
kturze oraz kolorycie może odbijać światło, a Idealia to zapewnia.

Na konferencji prasowej nie mogło zabraknąć Pani Andy rottenberg, która opowiadała o wykorzystaniu światła  
w sztuce oraz eksperta dermatologii dr Marcina Ambroziak, który przypomniał, co zrobić, aby skóra pacjenta była 
idealna, precyzyjnie umieszczając Idealię w schemacie leczenia dermatologicznego. 
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18 kwietnia w Centrum Łowicka na warszawskim Mokotowie odbyło się 
spotkanie pod hasłem „Sekrety Piękna” – autorskie wydarzenie skierowane 
do kobiet. tematem była medycyna estetyczna, kosmetologia i dermatolo-
gia. Celem organizatorów spotkania było poszerzenie wiedzy i obalenie ste-
reotypów, które są związane z zabiegami estetycznymi. Do udziału zaproszo-
no ekspertów z tej dziedziny medycyny, wśród których znalazła się dr Barbara 
Walkiewicz-Cyrańska – Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Este- 
tycznych. Pani Doktor przedstawiła możliwości i ograniczenia zabiegów, 
zwracając uwagę na indywidualne podejście do każdego pacjenta.

Bierzemy udział w konferencjach i spotkaniach prasowych, dzięki którym
dowiadujemy się o nowościach na rynku i wydarzeniach w branży.

ZAPRoSZoNo NAS...

3 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycz- 
nych, przy ulicy Włodarzewskiej 69 A w Warszawie odbyło się spotkanie Zarzą- 
du Stowarzyszenia z przedstawicielami firm. uczestników powitały dr Barbara 
Walkiewicz-Cyrańska – prezes oraz dwie wiceprezes Stowarzyszenia – dr ewa 
kaniowska i dr kinga Nicer. okazją do spotkania było omówienie planów 
działania i możliwości współpracy w zakresie rozwoju dermatologii este- 
tycznej w Polsce oraz wytyczenia wspólnych celów na nadchodzący rok.  
Dr Walkiewicz-Cyrańska podziękowała firmom za udział w lutowym Kongre-
sie Stowarzyszenia, który dzięki zaangażowaniu firm zakończył się sukcesem. 
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List do Ministerstwa Zdrowia

W imieniu Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych chciałabym podziękować 
wszystkim lekarzom, którzy złożyli podpisy pod listem otwartym do Ministra Zdrowia Pana 
Bartosza Arłukowicza w sprawie wykonywania zabiegów z zakresu dermatologii estetycznej 
przez osoby nieuprawnione. Jesteśmy dobrej myśli i liczymy na to, że Ministerstwo Zdrowia
w natłoku problemów systemowych pochyli się jednak nad naszą petycją. 

A niestety sprawa jest poważna. Pozwolę sobie przytoczyć ostatni przypadek, który został 
zgłoszony do biura Stowarzyszenia i który ze względu na konsekwencje: pacjentka znalazła się 
w szpitalu – najlepiej obrazuje powagę sytuacji. Poszkodowana nie wyraziła zgody na 
podanie danych osobowych, w związku z tym przedstawię zdarzenie  
w ogólnym zarysie. 

Na jednym ze szkoleń dla kosmetyczek z zakresu technik wypełnień kwasem hialuronowym 
został podany preparat w zmarszczki palacza. Po kilku dniach pacjentka zgłosiła się do lekarza 
z silnym stanem zapalnym i obrzękiem. Podjęto próbę leczenia poprzez rozpuszczenie pro- 
duktu hialuronidazą, jednak bez skutku. Pacjentka przez 2 tygodnie od zabiegu nie wychodziła 
z domu, a jej stan psychiczny bardzo się pogarszał. Kosmetyczka, która prowadziła szkolenie 
i wykonywała zabieg (podała również znieczulenie przewodowe), po dłuższych dociekaniach 
przyznała, że pomyłkowo podano żel wykorzystywany do badań ultrasonograficznych.
Znalazł się on w strzykawce jako materiał przeznaczony do ćwiczeń bez udziału 
pacjenta. Komentarz do tego krótkiego opisu zdarzenia wydaje się zbędny... 

Przy tej okazji chcielibyśmy również zwrócić uwagę na problem pozyskiwania przez osoby 
nieuprawnione produktów do iniekcji. Wiemy, że zakup takich preparatów na kongresach 
międzynarodowych nie stanowi problemu. Jednak z niedowierzaniem odnotowujemy fakt, 
że niektórzy lekarze użyczają swoich danych osobom nieuprawnionym lub kupują większe 
ilości produktów, uzyskując niższą cenę i sprzedając je dalej. Dzięki współpracy z firmami 
udało nam się ustalić nazwiska tych Lekarzy.

W tym miejscu chciałabym wyrazić podziękowanie firmie Croma Pharma, która po otrzymaniu 
informacji, że na szkoleniach przeprowadzanych przez wspomnianą kosmetyczkę wykorzysty-
wane są produkty Princess, błyskawicznie zaangażowała się w sprawę. Przedstawiciele firmy 
udali się do gabinetu, odebrali swoje produkty, za które zwrócili pieniądze, przy okazji ustalając, 
który lekarz dokonał zakupu preparatów. Na taką właśnie współpracę ze strony firm liczymy 
i mamy nadzieję, że dzięki takiej postawie uda nam się ograniczyć skalę tego zjawiska.

Jednocześnie chciałabym wyrazić swoje ubolewanie z powodu pominięcia firmy Croma 
Pharma przy artykule, który ukazał się w numerze 37 Derma Newsa, dotyczącym etycznego 
postępowania i wspólnej akcji podjętej przez Stowarzyszenie przy współpracy z firmami 
zajmującymi się dystrybucją preparatów do iniekcji. Stosowne wyjaśnienie i list z przepro-
sinami trafił już na ręce Dyrektora firmy – Pana Michała Gęszki. 

Barbara Walkiewicz-Cyrańska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych
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AutoRKI: Anna Czelej, Małgorzata Kaczyńska
www.futuremd.pl, biuro@futuremd.pl

Dlaczego tylko nielicznym udaje się rozwinąć jednoosobową praktykę lekarską 
w większe przedsięwzięcie, jakim jest klinika?

Istnieje wiele czynników składają- 
cych się na powodzenie takiego pro- 
jektu. Jeden z ważniejszych to spo- 
sób myślenia właściciela, osoby za-
rządzającej i kreującej strategię roz-
woju gabinetu lub kliniki.
 Większość właścicieli gabinetów 
pracuje nad rozwijaniem własnej 
działalności, by móc pewnego dnia 
zacząć zatrudniać innych lekarzy 
i personel pomocniczy. Czasami mo- 
że to wyglądać jak dopasowywanie 
kolejnych elementów puzzli bez  
znajomości finalnego obrazu, który 
chce się stworzyć. Może kiedyś uda 
się ułożyć ten obrazek, stosując me- 
todę prób i błędów, ale jedno jest 
pewne, zajmie to dużo czasu. A gdy- 
by tak zacząć odwrotnie? od wy- 
znaczenia celu, określenia obrazu 
końcowego – dużego i na tyle atrak-
cyjnego, by chcieć do niego dążyć 
przez następne 10 lat.
 Ludzie sukcesu, niezależnie od 
branży, w jakiej działają, wiedzą, 
że umiejętne wyznaczanie celów 
jest pierwszym warunkiem umożli-
wiającym późniejszy sukces. Koncen- 
trują się na wizji i na tym, co chcą 
osiągnąć, a osiągają sukcesy, po- 
nieważ wyznaczają jasne i określo- 
ne czasowo zadania w każdym ob- 
szarze działalności firmy. Następnie 
konsekwentnie je realizują. Mają 
praktykę w zadawaniu sobie pytań:  
•		 Jaki	cel	sobie	stawiam?	
•		 Co	chcę	osiągnąć?	
•		 Jakich	wyników	oczekuję?	
•		 Jakie	zyski	zamierzam	sobie		
 zapewnić i jaki będzie mój  
 udział w rynku? 

 o celach myślą w pewien cha- 

rakterystycznysposób, zwiększający 
prawdopodobieństwo zrealizowania 
ich. Gdy przyjrzymy się temu pro- 
cesowi bliżej, okazuje się, że wszystkie 
wyznaczane przez nich cele spełnia-
ją pewne kryteria. Zanim pokrótce 
je omówimy, spróbujmy pomyśleć  
teraz o swoim celu, obrazie, do 
którego będziemy dążyć przez na- 
stępne 10 lat – np. o swoim wymarz-
onym gabinecie/klinice. 

CeL POZYtYWNIe 
SFOrMułOWANY
Poprawnie sformułowany cel jest wy-
rażony w kategoriach pozytywnych 
i opisuje efekt, jaki chcesz osiągnąć. 
odpowiedz sobie na pytania:
•		 Co	jest	moim	celem?	
•		 Co	chcę	osiągnąć?	
•		 Gdzie	i	kiedy	tego	chcę?	
•		 Z	kim?

Przykłady niepoprawnie 
sformułowanych celów:
•		 Nie	chciałbym	być	jednooso- 
 bową  praktyką, w tej samej  
 lokalizacji.
•		 Nie	chcę,	żeby	konkurencja	
 mnie wyprzedziła.

Poprawnie sformułowany cel jest wol- 
ny od zaprzeczeń, negacji. Łatwiej 
zmierzać do czegoś, czego pragniesz, 
niż do czegoś, czego nie chcesz.

Ćwiczenie: Jak wyobrażasz sobie 
swój gabinet/klinikę za 10 lat? Na-
pisz cel w czasie teraźniejszym. 

twoje odpowiedzi: .....................................
......................................................................................
......................................................................................

Jak trafić do celu?

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

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

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

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

Poprawnie sformułowany cel jest 
również wolny od porównań, np.:
•		 Chcę	mieć	więcej	pacjentów.	
•		 Chcę	mniej	pracować.	
•		 Chcę	więcej	zarabiać.

Słowa takie jak „więcej”, „mniej”, 
„lepiej” są informacją na temat kie- 
runku, a nie – efektu działania. teo- 
retycznie moglibyśmy uznać, że jeśli: 
miałbyś 1-2 pacjentów w miesiącu 
więcej, pracowałbyś codziennie 10 
minut krócej, zarabiałbyś 100 zł wię- 
cej itd., to cele zostałyby zrealizo- 
wane. Ale przecież nie o to chodzi. 

JAkIe krYterIA 
MA SPełNIAĆ? 
Cel powinien być sensoryczny, okreś- 
lający kryteria, po których poznasz, 
że realizujesz go i osiągasz to, co wy- 
znaczyłeś sobie na początku. Precy- 
zyjnie określ kryteria, które będzie 
można sprawdzić na poziomie zmy- 
słów: wzroku, słuchu i czucia. 

Ćwiczenie: Zadaj sobie 
następujące pytania:
•		 Jak	będziesz	wyglądał,	
   kiedy będziesz miał swój 
   wymarzony gabinet/klinikę?
•		 Co	będziesz	wtedy	widział?
•		 Co	będziesz	mówił?
•		 Co	inni	ludzie	będą	mówić	
 o twoim gabinecie/klinice?
•		 Jakie	to	uczucie?
•		 Do	kiedy	chcesz	to	osiągnąć?		
 określ datę.

18 Derma News
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twoje odpowiedzi: .....................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

OD kOGO tO ZALeŻY?
Poprawnie sformułowany cel i jego 
realizacja zależą od Ciebie. ty odgry-
wasz aktywną rolę w drodze do jego 
zdobycia. ty inicjujesz działania oraz 
posiadasz wszystko to, co potrze-
bne, aby go osiągnąć. 

Przykłady niepoprawnie 
sformułowanych celów:
•		 Chcę,	żeby	pacjenci	byli	
 punktualni. 
•		 Chcę,	żeby	dobrze	mówili	
 o naszej klinice. 

By wydobyć informację o od-
powiedzialności za realizację 
celu, odpowiedz na pytania:
•		 Co	ja	mogę	zrobić,	aby	pacjenci 
  byli punktualni? 
•		 Co	ja	mogę	zrobić,	by	dobrze	 
 mówili o naszej klinice? 

Ćwiczenie:  Zadaj sobie 
następujące pytania:
•		 Czy	uważam,	że	ja	mogę		 	
 osiągnąć ten cel?
•		 Czy	mam	bezpośredni	wpływ	
 na realizację celu?
•	 Co	może	mi	pomóc	
 w osiągnięciu tego celu?
•	 Co	już	posiadam?
•	 Czego	jeszcze	potrzebuję,			
 jakich umiejętności, rzeczy?

twoje odpowiedzi: .....................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

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

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

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

ekOLOGIA CeLu
Cel ekologiczny to taki, który uwzglę- 
dnia zmiany, jakie za sobą niesie 
jego realizacja. Rozważ konsekwen- 
cje, jakie w kontekście szerszych 
relacji wywoła osiągnięcie twoich 
celów. Czy nie pojawią się jakieś za- 
kłócenia lub niepożądane efekty? 

Ćwiczenie: Zadaj sobie 
następujące pytania:
•		 Kogo	innego	dotyczy	
 również ten cel?
•		 Co	mogłoby	się	stać,	
 gdybym go osiągnął?
•		 Jakim	kosztem	mogę	to	zrobić?
•		 Co	się	nie	stanie,	jeśli	tego	
 nie osiągnę?
•		 Jaki	wpływ	będzie	to	miało	
 na moją rodzinę, znajomych? 
•		 Jaki	wpływ	będzie	to	miało	
 na moją konkurencję, 
 a jaki na moich pacjentów?
•		 Czego	będę	miał	więcej,	
 a czego mniej?

twoje odpowiedzi: .....................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

DLACZeGO tO WAŻNe? 
DLACZeGO WArtO?
Są 4 ważne powody, dla których 
warto wyznaczać cele w powyższy 
sposób. Po pierwsze, gdy je jasno 
określimy i zdefiniujemy, zwiększy-
my umiejętność dostrzegania okazji. 
Im jaśniej sprecyzowany cel, tym wię- 
cej sytuacji ma znaczenie. Zadajemy 
sobie wówczas pytania: czy ta sytu-

acja pomoże nam osiągnąć to, co 
chcemy, jak można ją wykorzystać? 
Po drugie, cele pomagają znaleźć ro- 
związania. Jeśli je wyznaczymy, bę-
dziemy koncentrować się na ich re- 
alizacji i szukaniu rozwiązań. Po trze-
cie, jeżeli mamy jasno określony azy- 
mut działania, wszystko staje się wa- 
żne, każdy detal. Wiemy, co nas zbliża 
do celu, a co od niego oddala. I po 
czwarte, wytyczenie celu sprawia,  
że gramy, żeby wygrać. to powoduje, 
że maksymalizujemy swoje działania.

PIerWSZY krOk
Żaden cel, nawet ten najlepiej zde- 
finiowany i określony nie realizuje 
się sam. Pierwszy krok – to pierw- 
sze, choćby najmniejsze działanie 
podjęte w kierunku jego realizacji. 
Wyznacza on moment rozpoczęcia 
działań we właściwym czasie.

Ćwiczenie:  Jeśli chcesz zacząć, 
zadaj sobie następujące pytania:
•		 Jaki	będzie	mój	pierwszy	krok		
 na drodze do celu?
•		 Co	konkretnie	zrobię?
•		 W	jakich	okolicznościach		 	
 (gdzie) to się stanie?
•		 Dokładnie,	kiedy	
 (data i godzina) rozpocznę?

twoje odpowiedzi: .....................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Łatwiej dotrzeć do celu, jeżeli wiemy, 
skąd ruszamy. Pierwszy krok zaczy-
na się również od uświadomienia 
sobie, gdzie jesteśmy teraz, w jakiej 
sytuacji jest moja firma, w jakim 
kontekście itd. tak zaczyna się każda 
droga do osiągnięcia sukcesu.
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D.N. Sprzęt jakich producentów 
dystrybuuje firma Infinita?
r.S. Zaczęło się od wprowadzenia 
na polski rynek aparatu JetPeel-3, 
obecnie jest już prawie 75 takich 
urządzeń w Polsce, a zabiegi z ich 
użyciem cieszą się niesłabnącym 
powodzeniem. Sprowadzając JetPeel, 
stworzyliśmy zupełnie nową kategorię 
zabiegów w zakresie dermatologii 
estetycznej, które wykorzystują połą- 
czenie soli fizjologicznej i powietrza 
w dermabrazji medycznej. Wciąż po- 
zostajemy niedoścignionym liderem 
rynku w zakresie dermabrazji bezdo- 
tykowej. Kiedyś była to zupełna no-
wość, coś co nie mieściło się wcześniej 
w naszych wyobrażeniach, że można, 
nie dotykając skóry, zupełnie bezpiecz-
nie złuszczać naskórek aż do skóry 
właściwej. A dziś nasze urządzenie 
ma znacznie większe możliwości, mo- 
żna za jego pomocą wykonywać me- 
zoterapię lub drenaż limfatyczny. 
Stworzyło to fundament do poszuki-
wania następnych innowacyjnych te- 
chnologii. JetPeel był sukcesem, a ry- 
nek okazał się chłonny dla nowości, 
otwarty na ciekawe, skuteczne i bez-
pieczne rozwiązania. To zadecydowa- 
ło, że skupiliśmy się właśnie na inno-
wacjach. Nie konkurujemy z techno-
logiami, które już istnieją na rynku. 
Wprowadzamy zupełnie nowe katego-
rie zabiegów do naszej oferty i ciągle 
coś proponujemy naszym klientom.  

D.N. Czym się mogą Państwo 
obecnie pochwalić? 

r.S. Nasz największy hit teraz, który 
zdobył świat, to urządzenie Ulthera. 
Technologia ta wykorzystuje skoncen-
trowane ultradźwięki, które dokonują 
koagulacji w warstwach podskórnych 
(w tkance włóknisto-mięśniowej) 
oraz w głębokich warstwach skóry 
właściwej. Pracujemy 4,5 lub 3 mm 
pod powierzchnią naskórka, obrazowo 
mówiąc, frakcjonujemy powięź i skórę 
właściwą, cały czas zachowując kon- 
trolę dzięki wbudowanemu USG. 
Urządzenie to jako pierwsze i jedyne 
na świecie otrzymało certyfikat FDA 
na lifting, który do tej pory był zarezer-
wowany dla zabiegów chirurgicznych, 
wykonywanych przez chirurgów 
plastycznych. Pół godziny po zabiegu 
zaczerwienienie znika, pacjentka 
wychodzi z gabinetu, robi make-up 
i wraca do pracy. Jest zadowolona 
tuż po wyjściu z kliniki, bo widać 10% 
efektu, po 90 dniach rezultaty są spe-
ktakularne. Na całym świecie pacjenci 
oceniają Ultherę najwyżej spośród 
aparatury zabiegowej. Można z niej 
skorzystać w lecie, co nie jest możliwe 
w przypadku zabiegu laserowego. 
Od dwóch tygodni mamy w ofercie 
także głowice, które działają na głę- 
bokości 1,5 mm, co oznacza, że te-
chnologia ta zaczyna konkurować 
z laserami z możliwością likwidowania 
zmarszczek, przebarwień czy blizn po-
trądzikowych. Ulthera jest bezpieczna, 
po 85 000 zabiegów wykonanych 
na świecie nie odnotowano powikłań. 
Jest skuteczna i nieinwazyjna, a efekt 
 bardzo naturalny, po zabiegu znajo-

mi pacjentki zastanawiają się, czy 
wygląda lepiej dzięki nowej fryzurze, 
czy może schudła.
 Liczba zabiegów, które można 
wykonywać za pomocą Ulthery ciągle 
rośnie, za chwilę będą dostępne proce-
dury na ciało i leczenie nadpotliwości.
A zmieniając temat, wprowadziliśmy 
do Polski produkty Cynosure, najwię-
kszego na świecie producenta laserów 
estetycznych. Cynosure posiada całą 
gamę laserów, które wyznaczają 
trendy w laseroterapii. Jednym z nich 
jest SmoothShapes, pierwszy laser 
na świecie, który otrzymał certyfikat 
FDA na leczenie cellulitu. Także działa 
nieinwazyjnie, zabieg jest bezbolesny, 
wystarczy wykonać 8 zabiegów w mie-
siącu, by zlikwidować problem cellulitu, 
a następnie 2 zabiegi co pół roku, 
by pozbyć się skórki pomarańczowej 
do końca życia. Takimi innowacjami 
Infinita zajmuje się od zawsze i zamie- 
rza to robić nadal. Oferujemy produkty 
amerykańskich i izraelskich producen-
tów, liderów na rynkach medycyny es-
tetycznej. Nasze technologie nie mają 
odpowiedników w ofercie innych dys-
trybutorów. Stąd wynika nasz sukces. 
Jesteśmy w przededniu wprowadzenia 
kolejnych innowacyjnych technologii 
do Polski. Na razie nie będę jeszcze 
o nich mówić.

D.N. Czym Infinita wyrożnia się 
spośród podobnych, konkuren-
cyjnych firm na rynku?
r.S. Istniejemy od sześciu lat, jesteśmy 
 jedną z najmłodszych firm na polskim 

Infinita Sp. z o.o. jest dystrybutorem najwyższej klasy aparatury stosowanej  
w medycynie estetycznej. Wprowadza na polski rynek innowacyjne technologie 
– zapewniające pacjentom spektakularne efekty zabiegów oraz najwyższy stan-
dard bezpieczeństwa. rozwiązania oferowane przez firmę są adresowane do naj- 
bardziej wymagających ekspertów w branży.

Rozmowa 
z radosławem Stawarzem 
– prezesem Zarządu 
firmy Infinita
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rynku medycyny estetycznej. Musie-
liśmy zaproponować coś nowego, coś 
innego, co przyciąga klientów na tym 
trudnym rynku. Nasza propozycja to 
kompleksowość oferty połączona z za- 
ufaniem, ale także doradzanie klien-
tom. Jeśli nie mamy czegoś w ofercie, 
to proponujemy aparaty z katalogów 
innych firm. Jest tak wiele różnych te- 
chnologii, różnych producentów i dy- 
strybutorów, że lekarz ma prawo czuć  
się zagubiony. W tym gąszczu propo-
zycji staramy się mu pomóc dobrać 
odpowiedni sprzęt nie tylko w ramach 
naszej oferty. Jesteśmy w stanie za- 
proponować lekarzom produkt jakby 
 opakowany w pudełeczko. Co to zna- 
czy? Pomagamy lekarzom w uzyskaniu 
funduszy unijnych, jeśli któryś z nich 
ma pomysł na klinikę. Mamy swoich 
architektów, swoich projektantów 
wnętrz, współpracujemy z firmą budo- 
wlaną. Potrafimy doradzić we wszel-
kich aspektach dotyczących np. bu-
dowy kliniki i wyposażeniu jej w meble 
i sprzęt. Jesteśmy częścią dużej polskiej 
grupy kapitałowej, to sześć wspólnie 
działających spółek, które razem ofe-
rują produkt, jakiego nie ma żadna 
inna firma. 

D.N. Jak wygląda proces sprzedaży?
r.S. Nie zasypujemy naszymi oferta-
mi, zawsze traktujemy klientów jak 
partnerów biznesowych. Pomagamy 
lekarzom zbudować ich kliniki, bo jeśli 
lekarz stworzy swój biznes w oparciu 
o naszą technologię, staramy się 
nie zawieść jego zaufania. Dlatego 
kładziemy ogromny nacisk na obsługę 
posprzedażową, serwis urządzeń, 
które na szczęście są niezawodne. 
Wspieramy naszych klientów przy 
wprowadzeniu nowych technologii 
do swojej oferty, bo nie sztuką jest 
sprzedać aparat, ale umożliwić 
rozwinięcie nowej usługi. Ponieważ 
mamy opracowane różne plany na 
wprowadzanie urządzeń do oferty, 
nie mamy niezadowolonych klientów. 
Dzieje się tak właśnie dlatego, że obsłu- 
ga posprzedażowa jest dla nas bardzo 
ważna i pozostaje na wysokim pozio-
mie. Wiemy, że właściwie prowadzony 
klient wróci do nas, jeśli jego klinika 
odniesie sukces. Naszą dewizą jest 
indywidualna opieka nad nim.

D.N. W jaki sposób uzyskujecie 
informacje o nowościach?
r.S. Mamy szerokie kontakty w świecie 
medycyny estetycznej, nasza firma jest 
polecana pomiędzy producentami, 

oczywiście tymi, którzy nie konkurują 
ze sobą bezpośrednio. W ten sposób do 
oferty wprowadziliśmy Cynosure  
i Ultherę. To pokazuje, jak wysoko 
Infinita jest oceniana także na świecie. 
Jak wspomniałem, nasza firma jest 
częścią dużej grupy kapitałowej, zo- 
stała założona z kapitałem zakłado-
wym 2,5 mln złotych, co pozwoliło 
na rozwinięcie skrzydeł od samego 
początku. Jesteśmy w stanie właściwie 
obsługiwać naszych klientów i jesteśmy 
wiarygodni dla producentów z całego 
świata, którzy chcą z nami rozmawiać 
i wspólnie wprowadzać innowacyjne 
technologie. Oczywiście odwiedzamy 
kongresy na całym świecie. Testujemy 
technologie we własnym zakresie i ma- 
my kontakt z lekarzami, którzy testują 
je dla nas. Nie wprowadzamy na rynek 
 technologii niesprawdzonych. Wszys- 
tkie aparaty, które mamy w ofercie, 
mają, oprócz medycznego CE, certy-
fikat FDA, świadczący o skuteczności 
zabiegu. Lekarze nie zawsze się orien-
tują, jak istotny jest ten certyfikat, lub 
nie sprawdzają, na co został wydany. 
Często handlowcy twierdzą, że dany 
aparat działa w jakiś sposób, ale oka-
zuje się, że nie ma na to certyfikacji. 
Trzeba zawsze sprawdzić, czy sprzęt 
posiada certyfikat FDA i jakie ma 
według niego zastosowanie. Teorety-
cznie FDA dotyczy tylko Stanów Zje- 
dnoczonych, ale jest to jedyna bez- 
stronna instytucja na świecie, która 
ocenia technologie medyczne pod 
względem ich skuteczności. Bezpie- 
czeństwo zabiegów potwierdza rów-
nież medyczne CE, ale nie gwarantuje 
skuteczności zabiegu, jak to się dzieje 
w przypadku FDA, tu certyfikat jest 
wystawiany tylko po badaniach klini- 
cznych. Dla nas jest on jednym z głów-
nych kryteriów wprowadzenia do ofer-
ty. Nierzadko zdarza się, że sprzedawcy 
obiecują efekty działania urządzeń, 
które się nie sprawdzają w zabiegach. 
Często zabiegi wykonane na danym 
sprzęcie wymagają specjalnych wspo-
magaczy: diety, spożywania dużej ilo-
ści wody, ćwiczeń, suplementów. Gdzie 
jest tu pole do popisu dla urządzenia? 
Dlatego powtarzam, że bardzo ważne 
są certyfikacje. Warto też sprawdzić dy- 
strybutora, jego zaplecze finansowe, 
jaki oferuje serwis, jak wygląda szko-
lenie? Nasza współpraca z lekarzami 
obejmuje bezpłatne szkolenia doku-
mentowane certyfikatami.

D.N. Czym się zatem kierować 
przy zakupie sprzętu?

r.S. Urządzenia nie są tanie, często są to 
wydatki rzędu kilkuset tysięcy złotych. 
Bezpieczna inwestycja wymaga za- 
stanowienia. Radzimy zasięgać infor-
macji typu FDA, dotrzeć do badań kli- 
nicznych, zapoznać się z opiniami in- 
nych lekarzy (także zagranicznych!), 
którzy pracują na danym aparacie. 
Wprowadzając takie urządzenie do ofer- 
ty, kompleksowo badajmy bezpieczeń-
stwo i użyteczność zabiegu i nie kupuj-
my urządzeń, które po prostu nie mają 
badań klinicznych czy certyfikatów.

D.N. Dla kogo są dziś zabiegi 
medycyny estetycznej? Czy tylko 
dla starszych osób? Co w ostatnich 
latach uległo zmianie?
r.S. Według naszych obserwacji 
medycyna estetyczna zmierza raczej 
w kierunku utrzymywania, regeneracji 
i odbudowywania, niż zmieniania, 
poprawiania urody. Wykorzystywanie 
naturalnych mechanizmów regene-
racyjnych ludzkiego organizmu daje 
najlepsze rezultaty. Wszyscy chcemy 
wyglądać naturalnie, nie chcemy, 
by było widoczne, że dokonaliśmy 
zabiegu. Pierwsze zabiegi robimy już  
w okolicach 30. roku życia, kiedy zależy 
nam nie na poprawianiu urody – od 
tego są chirurdzy plastycy – a raczej 
na utrzymaniu twarzy i ciała w bardzo 
dobrym stanie. To pokazuje, że medy-
cyna estetyczna jest nie tylko dla osób 
starszych, ale również dla osób, które 
chcą mieć dobrą formę przez całe życie.
Dzisiaj pacjenci potrzebują oczywiście  
skutecznych rozwiązań, ale też takich, 
które nie spowodują przerwy w nor- 
malnym funkcjonowaniu. Kiedy się 
spojrzy na rynek, liczba wykonywa-
nych procedur inwazyjnych, takich 
jak liposukcja, lipolizy laserowe, lasery 
frakcyjne – wzrasta, owszem, ale o ok. 
4% co roku, natomiast popularność 
procedur nieinwazyjnych, takich, po 
których pacjentka jest w stanie normal-
nie funkcjonować po zabiegu, wzrasta 
o 43% rok do roku. To pokazuje ruch 
na rynku medycyny estetycznej. Pacjent 
nie może sobie pozwolić na utratę ca- 
łego tygodnia rekonwalescencji w domu.
 Kolejną zmianą na rynku jest to, 
że pacjenci chcą wyglądać naturalnie. 
To jest bardzo silny trend. Nasze motto 
firmowe brzmi: „Bo piękno nie kończy 
się nigdy”. Każda kobieta jest piękna, 
a my chcemy to piękno, które, niestety 
z wiekiem gaśnie, przywrócić. Nie chce- 
my zmieniać pacjentek, jak robi to chi- 
rurgia plastyczna, która tworzy inną 
osobę, zmuszoną potem, by dostoso- 
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wać się do nowego image’u. Chcemy, 
żeby pacjentki miały komfort, odmła- 
dzamy je, ale nie zmieniamy. Pobudza-
my naturalne mechanizmy organizmu, 
zgodnie ze światowym trendem. Pa-
cjentki wolą wyglądać naturalnie, żeby 
nikt nie zauważył, że miały jakiś zabieg. 
Trend światowy jest taki, żeby pobudzić 
coś, zmusić organizm do działania, 
dzięki czemu uzyskuje się też bardziej 
długotrwałe efekty. Nie chcemy, żeby 
sześćdziesięciolatka wyglądała jak 
sztuczna trzydziestolatka, ale możemy 
sprawić, żeby sześćdziesięciolatka 
wyglądała jak bardzo dobrze wyglą-
dająca 40-45 latka. Nie chodzi nam  
o odmłodzenie w sposób nienaturalny 
i z nienaturalnymi efektami, lecz o po-
budzenie naturalnych mechanizmów 
ludzkiego organizmu, które w nas 
drzemią. Takich urządzeń szukamy.

D.N. Czy nadal większość klientów 
to kobiety? Jakich zabiegów 
poszukują mężczyźni?
r.S. Tak, z zabiegów korzystają głów- 
nie kobiety, ale na świecie jest coraz 
bardziej widoczny mocny trend wzro- 
stowy dotyczący medycyny dla męż-

czyzn. W Polsce może mniej, ale także 
tu coraz więcej mężczyzn zaczyna dbać 
o urodę, a nie tylko o formę. To zjawisko 
na pewno będzie się nasilać. Równou-
prawnienie płci jest konieczne również 
w medycynie estetycznej.

D.N. kryzys a rynek medycyny 
estetycznej – czy rezygnujemy 
z dbałości o urodę?
r.S. Jak wspominałem, na świecie 
wciąż obserwuje się trend wzrostowy. 
Oczywiście, najlepsze firmy radzą sobie 
najlepiej. My nie odczuliśmy kryzysu  
w żaden sposób. Jest tak dlatego, 
że technologie, które oferujemy, to 
czołówka innowacyjności. Kryzys jest 
naturalnym mechanizmem oddziele-
nia ziarna od plew. Najlepsze gabinety 
i firmy przetrwały i przetrwają dzięki 
wysokiej jakości swojej oferty.

D.N. Czy są różnice między 
rozwiązaniami, których poszukują 
pacjenci, a tymi, jakich poszukują 
lekarze?
r.S. Myślę, że nie. Pacjenci są coraz 
lepiej wyedukowani. Internet dostarcza 
informacji na temat wszelkiego typu 

urządzeń, a osoba znająca angielski 
nie ma problemu ze znalezieniem takich 
informacji. I to często pacjenci poszuku-
ją nowych aparatów u lekarzy. Stali się 
bardzo wymagającą grupą, która skła- 
nia lekarzy do inwestowania w najno-
wocześniejsze rozwiązania. Lekarze 
oczywiście też śledzą rynek, wyjeżdżają 
na kongresy, aby wciąż się dokształcać  
i zapoznać z najnowszymi technologia-
mi, które potem wprowadzają na polski 
rynek. Rolą dystrybutora jest poprowa-
dzenie lekarza, dostarczenie sprzętu, 
zaoferowanie właściwego szkolenia, 
serwisu i proponowanie linii rozwoju, 
informowanie o nowinkach.

D.N. Coś nowego pojawi się w naj-
bliższym czasie w ofercie Infinity?
r.S. Jesteśmy w przededniu wpro-
wadzenia na polski rynek kolejnej 
rewolucji, która szturmem zdobywa 
USA, czyli aparatu Liposonix. Działanie 
urządzenia jest nieinwazyjne i bez 
żadnego wspomagania odchudza po 
wykonaniu tylko jednego zabiegu.

DN. Dziękujemy bardzo za rozmo-
wę i życzymy sukcesów. 
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7 sekretów budowania długotrwałych relacji z klientami
czyli

W jaki sposób nowe podejście do Klienta zwiększa przychody kliniki

FutureMD i Stowarzyszenie Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych 

zaprasza na szkolenie

JeśLI:
•	 chcesz dowiedzieć się, jak przyciągnąć Klienta

•	 próbowałeś korzystać z portalu zakupów grupowych, aby pozyskać nowych Klientów, 

 ale nie wiesz co zrobić, by zostali na dobre

•	 chcesz, by Klient został twoim ambasadorem i najlepszym sprzedawcą twoich usług

•	 szukasz sposobów na zwiększenie dochodu twojej Kliniki

to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

ZAPrASZAMY:

termin:  16 czerwca 2012

Miejsce:   Siedziba Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, 

  ul. Włodarzewska 69 A, Warszawa

Więcej informacji: 

  

www.futuremd.pl/aktualnosci, www.dermatologia-estetyczna.pl
                lub w Biurze Stowarzyszenia pod nr tel.  22 853 39 70
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X-WAVe – terapia falami akustycznymi 
Innowacyjna, niezwykle efektywna terapia falami akustycznymi X-WAVe to odpowiedź na problem z cellulitem,  
z którym zmagają się kobiety. 

Jej wysoka efektywność została potwierdzona badaniami klinicznymi. Kuracja polega na przepływie przez ciało fal 
akustycznych, które przenoszą energię w miejsce, gdzie występuje efekt skórki pomarańczowej. Dostarczana energia 

stymuluje metabolizm, pobudza cyrkulację krwi i syntezę kolagenu, 
dzięki czemu przyspiesza procesy remodelacji oraz regenerację ko-
lagenu.
Niezwykle silne impulsy dźwiękowe rozchodzą się po ciele jako 
drgania. ta metoda pierwotnie była stosowana do kruszenia ka-
mieni nerkowych, a obecnie jest szeroko używana w fizjoterapii, 
zwalczaniu bólu i medycynie sportowej. W medycynie estetycznej 
delikatna radialna (promienista) fala akustyczna była stopniowo 
modyfikowana na potrzeby leczenia cellulitu. Aby uniknąć usz-
kodzenia tkanek, stosuje się niższy poziom energii. Fale penetrują 
tkankę, oddziałując na leczone miejsce.

Dystrybutor: BtL Polska Sp. z o.o. www.btlnet.pl

Prezentujemy nowe produkty i urządzenia, które pojawiają się na polskim rynku 
dermatologii estetycznej i mogą znaleźć zastosowanie w naszej praktyce lekarskiej.

Na polskim rynku dostępne są już dwa innowacyjne produkty linii restylane firmy Q-MeD/Galderma Division  
– światowego lidera w produkcji najwyższej jakości preparatów na bazie kwasu hialuronowego, wykorzysty-
wanych w medycynie estetycznej. 

usta przyciągają wzrok. Są postrzegane jako symbol zmysło-
wości, wyrażają nasze emocje. I chociaż ideały piękna mogą 
się różnić, takie cechy ust jak miękkość i delikatność, są stale 
pożądane. W tym celu zaprojektowane zostały dwa innowa-
cyjne produkty linii Restylane® przeznaczone do modelowania 
ust: Restylane Lip Volume subtelnie zwiększający objętość ust 
oraz Restylane Lip Refresh przywracający naturalny poziom 
nawilżenia i poprawiający kontur ust. Wystarczy jeden zabieg, 
by uzyskać natychmiastowe rezultaty w postaci naturalnie 
wyglądających, gładkich ust. oba produkty zawierają lidokainę.

Dystrybutor: Q-MeD/Galderma Division

StYLAGe® XXL – nowość w gamie StylAge

Produkt, który umożliwia wypełnienie dużych ubytków objętości i przywrócenie harmonijnych proporcji twarzy, 
charakteryzujący się największą spoistością i zdolnością korekcji objętościowej spośród wszystkich produktów  
z linii StYLAGE®. Podany za pomocą kaniuli pozostaje podatny 
na modelowanie, co gwarantuje skuteczną korekcję i bardzo 
naturalny efekt. Zwiększa objętość tkanek podskórnych (kości 
policzkowe, policzki, modelowanie brody, owal twarzy), zapew- 
nia błyskawiczną korekcję głębokich ubytków. 
Produkt dostępny w strzykawkach o pojemności 2,2 ml, 
co umożliwia uzyskanie pełnej objętości.

Dystrybutor: LeA VIVACY, www.vivacy.pl, www.leavivacy.pl 
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Aparat medyczny rF „INFINI” firmy Lutronic Co. do usuwania 
zmarszczek, blizn i ujędrniania skóry.

Aparat LutrONIC INFINI jest urządzeniem medycznym 
(CE) wykorzystującym pole radiowe (RF) do powierzchniowego lub 
objętościowego nagrzewania skóry. to pierwsza na świecie platfor- 
ma medyczna RF łącząca dwie różne techniki działania polem ra-
diowym na tkanki – delikatną powierzchniową i agresywną pod-
skórną, o wyjątkowej skuteczności i bardzo krótkim czasie gojenia. 
Aparat ma dwie, niezależne głowice zabiegowe:
•	 Microneedle	Fractional	RF	(MFR)	–	z	matrycą	49	mikroigieł		 	
 sięgających 3,5 mm w głąb skóry 
•	 Superficial	Fractional	RF	(SFR)	–	nieinwazyjna,	do	działania		 	
 powierzchniowego. 
INFINI jest obecnie jedynym aparatem dającym przestrzenny efekt 
ujędrniania skóry dzięki wielokrotnemu działaniu na kolejne jej war- 
stwy. Mimo dużej mocy – 50 W – podczas zabiegów nie występu- 
ją oparzenia naskórka. Bardzo cienkie 200-mikronowe igły pokryte 
są warstwą złota i warstwą silikonu. ułatwia to gładkie wprowadza-
nie igieł pod skórę, a przede wszystkim wyklucza przepływ prądu  
z igły do skóry na całej jej długości, poza 30 mikronami przy ostrzu. 
tam wydziela się cała energia impulsu, grzejąc silnie małe sfery tkan- 
ki wokół ostrzy igieł. taka technologia ich wykonania całkowicie 
 zabezpiecza naskórek przed oparzeniem i znacząco zmniejsza ból.
 Podczas jednego zabiegu prowadzi się od 2 do 4 przejść na róż- 
nych głębokościach od 0,5 do 3,5 mm. Zabieg na twarzy z 3 przej-
ściami trwa ok. 25min. Przed zabiegiem skórę znieczula się kremem 
EMLA. Po zabiegu występuje krótkotrwałe, punktowe krwawienie. 
Bezpośrednim efektem działania aparatu są pozostawione pod 
skórą punkty koagulacji i przegrzania, które zapoczątkowują re-
modeling podskórnego kolagenu. Skóra po zabiegu jest zaczerwie- 
niona i lekko obrzęknięta, co mija w ciągu kilkunastu minut. Na 
drugi dzień można powrócić do normalnej aktywności.
 Końcówki z mikroigłami są jednorazowe i po zabiegu muszą 
być niszczone. 

Dystrybutor: Laser Projekt 2000 Sp. z o.o.
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Szkolenia i konferencje:
•	 2 dobrze wyposażone  sale konferencyjne
•	 8 gabinetów lekarskich spełniających wszystkie 
 wymogi Sanepidu
•	 doskonały dojazd (5 minut od  centrum), 
 miejsca parkingowe, recepcja
•	 dostępność 7 dni w tygodniu
 
Centrum Szkoleniowe dla Lekarzy
ul. Włodarzewska 69 A, 02-384 Warszawa
tel. +48 (22) 853 39 70, fax. +48 (22) 847 69 33
www.dermatologia-estetyczna.pl
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e WIDEODERMATOSKOP MICRODERM® D120 

rok produkcji: czerwiec 2011r., wyprodukowany w Niemczech, Firma Visiomed.

Najlepszy jakościowo wideodermatoskop z doskonałą optyką i bezpośrednim przekazem cyfrowego obrazu do komputera. 

SPECYFIKACJA:
•	 obraz	kliniczny	oraz	dermatoskopowy	z	tej	samej	kamery
•	 najwyższa	jakość	obrazu	dzięki	zastosowaniu	w	kamerze	HD	optyki	Pentax	
			 (światowego	lidera)	oraz	przetwornika	o	rozdzielczości	dwóch	milionów	pikseli
•	 bezpośredni	cyfrowy	transfer	obrazu	do	komputera	za	pomocą	złącza	USB
•	 zmienne	powiększenie:	15x,	30x,	50x,	80x,	120x
•	 diagnostyka	fluorescencyjna	możliwa	dzięki	wbudowanemu	pierścieniowi	UV
•	 automatyczne	przywoływanie	parametrów	kamery	(ogniskowania,	powiększenia,	barwy,	oświetlenia	i	balansu	bieli)	
	 dla	zdjęć	wykonywanych	w	tej	samej	lokalizacji	w	różnym	czasie	(stuprocentowa	powtarzalność	parametrów	wejściowych)
•	 sterowanie	oprogramowaniem	przez	przyciski	na	kamerze	lub	za	pomocą	myszy	i	klawiatury
•	 zintegrowany	system	“mole	management”,	ułatwiający	porównywanie	obrazów	z	kolejnych	badań	kontrolnych
•	 prosty	i	intuicyjny	w	obsłudze

ZESTAW ZAWIERA: 
•	 kamerę	microDERM®	D120	•	uchwyt	(podstawę	kamery)	•	PC	+	monitor	LCD	•	standardowy	wózek	aparatowy

DANE KoNTAKToWE: NZOZ Telmed s.c, 33-343 Rytro 541, Tomasz Zając, tel.  505-105-731






