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Kwartalnik. Nast´pny numer: grudzieƒ 2006

Niezwykle mi mi∏o zaprosiç do lektury kolejnego numeru naszego kwartalnika.
Znajdziecie w nim Paƒstwo m.in. relacj´ z uroczystej Gali Wr´czenia Pere∏
Dermatologii Estetycznej 2006. Ciesz´ si´ bardzo, ˝e konkurs, który
Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych wprowadzi∏o w ˝ycie 
w ubieg∏ym roku, na sta∏e zadomowi∏ si´ w planie organizowanych przez nas
wydarzeƒ oraz ˝e spotyka si´ z du˝ym zainteresowaniem Êrodowiska
lekarskiego, firm, a tak˝e dziennikarzy.

W II edycji Konkursu spoÊród wielu bardzo dobrych i sprawdzonych 
produktów, zosta∏y uhonorowane Per∏ami te, które najlepiej spe∏niajà
oczekiwania pacjentów i lekarzy.Wyniki og∏osiliÊmy 13 wrzeÊnia podczas
konferencji prasowej, która odby∏a si´ w Warszawie, w Restauracji Belvedere.
Dzi´kuj´ bardzo wszystkim lekarzom bioràcym udzia∏ w g∏osowaniu 
za rzetelnoÊç w ocenie preparatów, za aktywny udzia∏ i zaanga˝owanie 
w konkursie.

W tym numerze Derma News nie zabraknie równie˝ relacji 
z organizowanych w ostatnich miesiàcach sympozjów (tj. sympozjum 
naukowego poÊwi´conego problemom skóry t∏ustej) i spotkaƒ. Zawsze
przyciàgajà one liczne grono dermatologów.Wa˝ne sà te wspólne spotkania
s∏u˝àce nie tylko przedstawianiu nowych osiàgni´ç z zakresu dermatologii
estetycznej, form terapii, ale tak˝e mo˝liwoÊci wymiany doÊwiadczeƒ, dyskusji.

Pragn´ przekazaç i podkreÊliç szczególnà wiadomoÊç.W dniach 20-22
kwietnia 2007 r. w Krakowie odb´dzie si´ dziesiàty, jubileuszowy
Mi´dzynarodowy Kongres CosmoDerm pod patronatem Naszego
Stowarzyszenia. Przypad∏ nam w udziale zaszczyt przygotowania tego
wydarzenia, co jest dowodem uznania dla naszego Stowarzyszenia i Êrodowiska
polskich lekarzy.WÊród wyk∏adowców znajdà si´ autorytety z kraju i ze Êwiata.
Wi´cej informacji o zjeêdzie umieÊcimy w nast´pnym numerze.Wszelkie
informacje o warunkach uczestnictwa mo˝na tak˝e uzyskaç bezpoÊrednio 
w siedzibie Stowarzyszenia.

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska

Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych

Zamówienia: alterego@alterego.pl
fax: (022) 408 91 54
tel. 0 607 338 827, 0 608 388 412

Bezp∏atny Magazyn dla klientów
gabinetów dermatologii i medycyny
estetycznej, chirurgii plastycznej,
wellness i beauty spa





II edycja konkursu Per∏y Dermatologii Estetycznej organizowanego przez Stowarzyszenie
Lekarzy Dermatologów Estetycznych dobieg∏a koƒca. SpoÊród 24 preparatów zg∏o-
szonych przez firmy, wy∏oniono dziewi´ç najlepszych, najbardziej skutecznych i bez-
piecznych dla pacjentów. W g∏osowaniu wzi´li udzia∏ lekarze dermatolodzy estetyczni 
z ca∏ej Polski. Nad jego prawid∏owym przebiegiem czuwa∏a komisja, w sk∏ad której weszli
cz∏onkowie Zarzàdu Stowarzyszenia. Uroczysta Gala Wr´czenia Statuetek Pere∏ odby∏a si´
14 paêdziernika 2006 roku w niepowtarzalnej atmosferze Teatru Sabat. Poprowadzi∏y jà
Prezes Stowarzyszenia dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska oraz dyrektor teatru Ma∏gorzata
Potocka. Oto laureaci tegorocznej edycji Konkursu! 

I. KATEGORIA: NAJLEPSZY PREPARAT DO ZABIEGÓW DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

1. NOWOÂå ROKU: Evolence Bio-Profil Polska Sp. z o.o. •

2. PREPARAT DO PEELINGU: GlyKoPeel Bio-Profil Polska Sp. z o.o. •

3. PREPARAT DO MEZOTERAPII: Surgilift Plus Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur Sp. z o.o. •

4. PREPARAT DO WYPE¸NIANIA ZMARSZCZEK: Surgiderm 
Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur Sp. z o.o. •

II. KATEGORIA: NAJLEPSZY PREPARAT WSPOMAGAJÑCY REWITALIZACJ¢ SKÓRY 
PO ZABIEGACH DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ: Cicaplast La Roche-Posay •

III. KATEGORIA: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK

1. NOWOÂå ROKU: Eluage Koncentrat Przeciwzmarszczkowy Intensywnie Odbudowujàcy
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o. •

2. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY WRA˚LIWEJ: Physiogel krem Stiefel Polska Sp. z o.o. •

3. PIEL¢GNACJA W¸OSÓW: Revalid® szampon i balsam Ewopharma AG •

IV. KATEGORIA: NAJLEPSZY SUPLEMENT: Revalid® kapsu∏ki Ewopharma AG •

Per∏y Dermatologii Estetycznej 2006
Dermatologii Estetycznej
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Bio-Profil Polska, Edyta Kursa, Dyrektor Sprzeda y̋
Dzí kuj́  bardzo za wyró˝nienie preparatu
Evolence tytu∏em Per∏y Dermatologii Este-
tycznej. Jest to dla nas bardzo szczególna
nagroda, która oznacza, ̋ e nasz nowy wype∏-
niacz zyska∏ ju  ̋zaufanie lekarzy. Evolence jest
to nowy implant kolagenowy. Bezpieczny,
naturalny, a co najwa˝niejsze jego efekt
utrzymuje si´ conajmniej 12 miesi´cy! •
Bio-Profil Polska, Marta Mieloszyk-Pawelec, Kierownik Dzialu Medycyny Estetycznej

Bardzo serdecznie dzí kuj́  organizatorom za umo l̋iwienie
wzí cia udzia∏u w konkursie, jak równie  ̋lekarzom, którzy

zaufali naszym produktom, wybrali je, aby stosowaç 
w gabinecie i wreszcie wyró˝nili, g∏osujàc na nie.
Glykopeel jest równie  ̋moim ulubionym peelingiem,
dlatego ˝e jest to Êwietny peeling odm∏adzajàcy, na
bazie kwasu glikolowego, ale nie tylko. Stanowi

kompozycj́  wielu sk∏adników aktywnych, takich jak
substancje wybielajàce i antyoksydacyjne, przeciw-

zapalne oraz witaminy. Po zastosowaniu skóra wyglàda
pí knie i Êwie˝o ju  ̋na drugi dzieƒ. •

Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur
Joanna Szendzielorz – prezes firmy
JesteÊmy dumni i cieszymy si  ́ bardzo, 
˝e dermatolodzy z ca∏ej Polski uznali nasze
preparaty za godne polecenia pacjentom.
Tym bardziej nam mi∏o, ˝e firma L.E.A Futur
oraz francuski producent Laboratorium Corneal
zdobywa te cenne statuetki nie po raz pierwszy.
Oznacza to, ˝e rozwijajàc ciàgle nowe technologie,
wprowadzamy na rynek produkty, które rzeczywiÊcie Êwietnie sí  spraw-
dzajà i sà cenione zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów. To daje nam
doskona∏à motywacj́ , by poszukiwaç jeszcze lepszych rozwiàzaƒ. Surgilift
Plus oraz Surgiderm wyró˝nione  w kategorii: Najlepszy preparat do za-
biegów dermatologii estetycznej skutecznie, a przede wszystkim bez-
piecznie pomagajà zapobiegaç przedwczesnemu starzeniu sí  skóry i kory-
gowaç ju  ̋istniejàce zmiany. Zawarty w nich kwas hialuronowy (stosowany
z dobrym efektem w oko∏o 60 krajach Êwiata) to po prostu recepta 
na m∏odoÊç. Serdecznie dzí kujemy za ten kredyt zaufania, którego
postaramy sí  nie zawieÊç w przysz∏oÊci. •
La Roche-Posay, Wojciech Kosmalski – Dyrektor Dzia∏u Medycznego  

„Spe∏niamy wymagania dermatologów” – to myÊl prze-
wodnia tworzenia i promowania naszych preparatów 

– innowacyjnych i potrzebnych w codziennej praktyce
lekarskiej. Idea ta przyÊwieca∏a opracowaniu formu∏y
Cicaplast, a jego wyró˝nienie nagrodà Per∏y 
w kategorii: Preparat wspomagajàcy rewitalizacj́
skóry po zabiegach dermatologicznych jest dla nas

powodem do du˝ej satysfakcji, bo potwierdza
zaufanie lekarzy oraz zadowolenie pacjentów z jego

stosowania. JesteÊmy tym bardziej dumni, ˝e zaofe-
rowaliÊmy go dermatologom w styczniu b.r., a wí c niedawno. „CCiiccaappllaasstt
∏àczy w sobie sk∏adniki o dzia∏aniu niezb´dnym dla prawid∏owego gojenia
sí  uszkodzonej skóry: Opatentowany przez La Roche-Posay Madekasozyd
sprzyja prawid∏owej organizacji komórek odbudowujàcego sí  naskórka,
kompleks minera∏ów: cynku, miedzi i manganu przyspiesza syntez  ́nowych
komórek oraz dzia∏a przeciwbakteryjnie, a silikony majà dzia∏anie ochronne
i stwarzajà optymalne Êrodowisko dla gojenia sí  ran”. •

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, Jerzy Jurecki – Dyrektor Generalny 
Avene Eluage to Innowacja przeciwzmarszczkowa 
z opatentowanym po∏àczeniem fragmentów HAF 
i Retinaldehydu C.T.® Tegoroczna nagroda Per∏y
Dermatologii Estetycznej dla oferowanego przez
naszà firm  ́ koncentratu Avene Eluage – jednego 
z produktów w kompletnym programie profesjo-
nalnej piel´gnacji przeciwzmarszczkowej inten-
sywnie odbudowujàcej Eluage, jest dla nas sygna∏em
docenienia jego skutecznoÊci nie tylko przez konsu-
mentki, ale tak˝e, dzi´ki badaniom klinicznym, przez
specjalistów – lekarzy dermatologów. Polki cechujà sí  du˝à ÊwiadomoÊcià
dotyczàcà pieĺ gnacji swojej skóry i tym bardziej satysfakcjonuje nas ich
zaufanie, gdy sí gajà w aptekach po dermokosmetyki z bogatej oferty Avene
firmy Pierre Fabre Dermo-Cosmetique. •
Stiefel, Joanna Zap´cka – Product Manager 
W imieniu swoim, jako osoby, która opiekuje si´ produktami z serii
Physiogel, a tak˝e w imieniu ca∏ego zespo∏u firmy Stiefel
Polska, chcia∏abym za poÊrednictwem magazynu
Derma News serdecznie podzi´kowaç wszystkim,
którzy oddali swój g∏os na Physiogel Krem w ka-
tegorii: Najlepszy dermokosmetyk do piel´gnacji
skóry wra˝liwej. To dla nas ogromne wyró˝nienie,
tym bardziej, ˝e ju˝ drugi raz produkt z serii
Physiogel zosta∏ laureatem Per∏y Dermatologii
Estetycznej. W ubieg∏ym roku uhonorowali Paƒstwo
Physiogel Cleanser – hipoalergiczny ˝el myjàcy, tym
razem nagrod´ zdoby∏ Physiogel Krem – hipoalergiczny krem do
twarzy i ca∏ego cia∏a. Piel´gnacja skóry wra˝liwej to trudne wyzwanie.
Coraz wi´cej osób ma ten problem. Dermokosmetyki w∏aÊciwe dla tego
rodzaju skóry muszà spe∏niaç wyjàtkowe wymogi. Przede wszystkim
powinny byç niezwykle delikatne i taki w∏aÊnie jest Physiogel. Paƒstwa
zaufanie dla naszych produktów to dla nas motywacja do sta∏ego
podnoszenia ich jakoÊci. Zadowolenie klientów jest dla nas
najwa˝niejsze. •
Ewopharma, Dorota Âliwowska-Zackiewicz – Product Manager 
Nagroda w kategorii „Najlepszy suplement” dla
kapsu∏ek Revalid to dla nas ogromne wyró˝nienie.
Serdecznie dzi´kujemy za Paƒstwa g∏osy, uznanie 
i zaufanie dla preparatu, który by∏ pionierem w tej
kategorii i mamy nadziej´, ˝e nadal b´dzie cieszy∏
si´ nies∏abnàcà popularnoÊcià. Kapsu∏ki Revalid®

to podstawa serii Revalid i zarazem najd∏u˝ej
obecny na rynku preparat tej marki. Sà za-
rejestrowane przez Ministerstwo Zdrowia jako lek
dost´pny bez recepty, hamujàcy wypadanie w∏osów,
pobudzajàcy ich wzrost i przywracajàcy zdrowie oraz witalnoÊç, 
a tak˝e poprawiajàcy kondycj´ paznokci. Per∏a Dermatologii
Estetycznej 2006 dla szamponu i balsamu Revalid® jest bardzo
znaczàcym wyró˝nieniem, tym bardziej ˝e pochodzi od Paƒstwa –
lekarzy dermatologów estetycznych, których opinia jest tak wa˝na
dla osób zmagajàcych si´ z problemami suchych i zniszczonych
w∏osów i paznokci. Szampon i Balsam do w∏osów Revalid® dzi´ki
zawartoÊci ekstraktów roÊlinnych, minera∏ów, witamin i ami-
nokwasów odpowiednio od˝ywiajà w∏osy, przez co szybciej si´ one
regenerujà, stajà si´ g∏adkie i zdrowe. Uhonorowanie kosmetyków
Revalid® tak presti˝owà nagrodà motywuje nas do dalszej pracy i
rozwoju naszego portfolio produktów. •

Co na to nagrodzeni? 

Dermatologii Estetycznej
2006

Dermatologii Estetycznej
2006

Przedstawiciele wszystkich wyró˝nionych w konkursie firm podzi´kowali za uhonorowa-
nie ich tymi presti˝owymi nagrodami, uznajàc je za sukces i zach´t´ do dalszej pracy. 

-

-

-
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I. Aparat cyfrowy Sony ufundowany przez firm´ 
La Roche-Posay

Nagrod´ wr´czy∏: Wojciech Kosmalski – Dyrektor Dzia∏u
Medycznego La Roche-Posay

Nagrod´ wylosowa∏a: dr Urszula Koz∏owska

II. Zestaw do mezopeelu ufundowany przez firm´
Bio-Profil Polska

Nagrod´ wr´czy∏a: Edyta Kursa – Dyrektor Sprzeda˝y 
Bio-Profil Polska
Nagrod´ otrzyma∏a: dr Julita Wo∏owiec

III. Atlasy Dermatologii Estetycznej ufundowane
przez firm´ Stiefel

Nagrody wr´czy∏a: Joanna Zap´cka – Product Manager
Stiefel Polska 
Nagrody wylosowali: dr Agnieszka ¸azar, dr Jolanta Pracoƒ,
dr Iwona Janczak

IV. Zestawy kosmetyków Physiogel
ufundowane przez firm´ Stiefel Polska

Nagrody wr´czy∏a: Joanna Zap´cka – Product Manager
Stiefel Polska
Nagrody wylosowali: dr Anna Ha∏ka, dr Bo˝ena Pochody∏a-
Polaƒska,  dr Marcin Pe∏ka, dr Krzysztof Ziemlewski

V. Laptop ufundowany przez firm´ Pierre Fabre
Dermo-Cosmetique

Nagrod´ wr´czy∏: Jerzy Jurecki – Dyrektor Generalny Pierre
Fabre Dermo-Cosmetique
Nagrod´ otrzyma∏: dr Andrzej Grabias

VI. Weekend w hotelu SPA ufundowa∏o
Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur

Nagrod´ wylosowa∏a dr Beata Stopiƒska, której nie by∏o na
uroczystoÊci, ale otrzyma prezent pocztà.

VII. Naszyjnik z per∏à ufundowany przez
Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów
Estetycznych

Nagrod´ wr´czy∏a osobiÊcie: prezes Stowarzyszenia 
dr Barbara Cyraƒska-Walkiewicz
Nagrod´ otrzyma∏a: dr Anna Stocka

Szcz´Êliwa siódemka nagród dla lekarzy 
W drugiej cz´Êci Gali nastàpi∏o wr´czenie nagród lekarzom, którzy brali udzia∏ w g∏o-
sowaniu. Rozlosowano je pod okiem komisji w sk∏adzie: dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska,
dr Joanna Buchowicz, dr Ewa Kaniowska, Ewa Naperty. Oto pe∏na lista nagród oraz lekarzy,
którzy je otrzymali:  

Po cz´Êci oficjalnej Ma∏gorzata Potocka zaprosi∏a wszystkich do obejrzenia spektaklu „Poca∏unki Âwiata” w wykonaniu jej
artystów. Muzyczna w´drówka po Êwiecie zakoƒczy∏a si´ znakomità zabawà tanecznà.

Dermatologii Estetycznej
2006

Dermatologii Estetycznej
2006



Jest mi niezmiernie mi∏o przekazaç Paƒstwu informacje 
o spotkaniu, które odby∏o si´ w dniach 14-15 paêdziernika
2006 w Warszawie na temat: „Problemy skóry t∏ustej 
– mo˝liwoÊci terapeutyczne i zabiegowe w dermatologii
estetycznej”. Statystycznie ok. 30%, a nawet 50% pacjentów
naszych gabinetów to osoby majàce problemy z ∏ojotokiem. 

Cz´Êç teoretyczna sympozjum rozpocz´∏a si´ wyk∏adem
profesora Andrzeja Langnera na temat: Przeglàd mo˝liwoÊci
terapeutycznych leczenia tràdziku. Pan profesor w sposób
przyst´pny, przekrojowy i szczegó∏owy omówi∏ zasady
leczenia tràdziku w ró˝nych jego postaciach oraz sposoby
radzenia sobie z ∏ojotokiem u pacjentek po 40. roku ˝ycia. Po
wyk∏adzie profesora Langnera o˝ywiona dyskusja Êwiadczy∏a
o mistrzostwie naszego nauczyciela. 

Wprowadzenie na polski rynek preparatu Duac poszerzy∏o
nasze mo˝liwoÊci terapeutyczne leczenia zmian tràdziko-
wych. W∏aÊciwoÊci nowego preparatu przedstawi∏a nam mgr
Joanna Zap´cka – Product Manager firmy Stiefel. 

Za nieobecnà z przyczyn losowych dr Ew´ Kaniowskà
mia∏am przyjemnoÊç podyskutowaç z uczestnikami na temat
problemów zwiàzanych z oczyszczaniem skóry, zasadnoÊcià
wykonywania przez dermatologów zabiegów wspomagajàcych
leczenie tràdziku i ∏ojotoku, takich jak: mikrodermabrazja,
sonoforeza, jonoforeza, czy te˝ leczenia blizn potràdzikowych 
z punktowym nak∏adaniem wysoko st´˝onych preparatów TCA. 

Niezwykle ciekawym okaza∏ si´ wyk∏ad doktora Artura
Markowskiego na temat zastosowania terapii fotodynamicz-
nej w leczeniu tràdziku pospolitego. By∏o to dla nas ciekawe
doÊwiadczenie, gdy˝ przyznajmy szczerze, ˝e niewielu z nas
posiada rzetelnà wiedz´ na temat tej techniki. Dlatego
serdecznie dzi´kujemy panu doktorowi, i˝ zechcia∏ si´ z nami
podzieliç swojà wiedzà i doÊwiadczeniem w tym zakresie. 

Doktor Joanna Czuwara-¸adykowska w swoim wyk∏adzie:

Zastosowanie metod ma∏oinwazyjnych w leczeniu tràdziku
podkreÊli∏a znaczenie technik ma∏oinwazyjnych, niecz´sto
wykonywanych przez lekarzy: g∏ównie mikrodermabrazji i so-
noforezy, które wspomagajà efekty terapeutyczne. 

Po tych kilku wyk∏adach i o˝ywionej dyskusji mogliÊmy
udaç si´ na zas∏u˝onà przerw´, choç przyznam, ˝e kuluarowe
rozmowy nadal dotyczy∏y problemów skóry t∏ustej.

Popo∏udniowà sesj´ otworzy∏ wyk∏ad profesora Jacka
Arcta, który przedstawi∏ temat: DziÊ i jutro kosmetyków do
cery t∏ustej. Obecny przemys∏ kosmetyczny oferuje naszym
pacjentom szeroki wachlarz preparatów. Rzetelna wiedza na
ten temat pozwoli nam dobraç odpowiednie preparaty, które
pomagajà osiàgnàç zmatowienie skóry, zmniejszenie iloÊci
zaskórników i wspomagajà leczenie zmian zapalnych. 

Wystàpienie doktor Julity Zaczyƒskiej-Janeczko dotyczy∏o
zastosowania peelingów medycznych w leczeniu objawów ∏ojo-
toku skóry. Pani doktor bardzo szczegó∏owo wypunktowa∏a wady
i zalety peelingów, mówi∏a równie˝ o peelingach z∏o˝onych,
stosowanych w leczeniu przebarwieƒ i blizn potràdzikowych.

Bardzo wa˝nym okaza∏ si´ byç temat przedstawiony
przez doktor El˝biet´ Kowalskà-Ol´dzkà na temat: Nu˝yca 
– prawdy i mity. Warto pami´taç o tej jednostce chorobowej
przy ró˝nicowaniu diagnostycznym i wziàç pod uwag´
obecnoÊç Dermodexa.

Cz´Êç teoretycznà sympozjum zakoƒczy∏a prezentacja
doktor Urszuli Koz∏owskiej, która przedstawi∏a mo˝liwoÊci
piel´gnacji skóry t∏ustej. Sympozjum przybli˝y∏o lekarzom
problemy skóry t∏ustej w aspekcie leczenia farmako-
logicznego, leczenia zabiegowego, piel´gnacji kosmetycznej.

Po pracowitym i ˝ywym sympozjum wszyscy uczestnicy
zostali zaproszeni na Gal´ rozdania Pere∏ Dermatologii
Estetycznej 2006, której szczegó∏owe sprawozdanie znajdà
Paƒstwo w tym numerze Derma News. �

dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska

Problemy skóry t∏ustej 
– mo˝liwoÊci terapeutyczne i zabiegowe
w dermatologii estetycznej
Sprawozdanie z sympozjum naukowego.Warszawa, 14.10.2006
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Na zdj´ciu: 
prof. Jacek Arct

Na zdj´ciu: 
dr n. med. J. Czuwara

-¸adykowska

Na zdj´ciu: 
dr n. med. 

E. Kowalska
-Ol´dzka

Na zdj´ciu: 
dr J. Zaczyƒska-

Janeczko

Na zdj´ciu: 
prof. dr hab. n. med. 

A. Langner

Na zdj´ciu: 
prof. dr hab. n. med. 

A. Langner

Na zdj´ciu: 
prof. J. Arct



dr Ma∏gorzata Kocot

Nowe kierunki i tendencje rozwoju
medycyny estetycznej 
Sprawozdanie ze spotkania dnia 15.09. 2006

Spotkanie otworzy∏ Pan Waldemar Kita z Laboratorium
Corneal z Francji wyk∏adem: Jak rozwija si´ rynek
wype∏niaczy – tendencje Êwiatowe. Zwróci∏ uwag´, ˝e rynek
wype∏niaczy odnotowuje ciàg∏y wzrost – corocznie oko∏o
25% w stosunku do roku poprzedniego. PodkreÊli∏, ˝e
estetyczne procedury ma∏oinwazyjne wyprzedzajà metody
chirurgiczne. Istnieje wyraêny trend wÊród pacjentów, którzy
wolà mniej inwazyjne metody korekcji. Omówi∏ równie˝
czynniki wp∏ywajàce na taki w∏aÊnie rozwój rynku wype∏-
niaczy, czyli starzenie si´ spo∏eczeƒstwa, wzrost dochodów,
wzrost ÊwiadomoÊci konsumentów i du˝y nacisk mediów,
pojawiajàce si´ nowe i ciàgle udoskonalane technologie
filerów, bardziej efektywne i bezpieczne protoko∏y tera-
peutyczne. Pacjenci nie chcà ju˝ starzeç si´ „z godnoÊcià”,
ale chcà zatrzymaç czas i byç „wiecznie m∏odzi”.

W dalszej cz´Êci spotkania dr Philippe Bellity i dr Michel
Zbili z Francji przedstawili techniki wolumetryczne jako
nowe mo˝liwoÊci odm∏adzania i modelowania rysów twarzy
(VOLUMA, SURGIDERM). Wolumetryczne odm∏adzanie twa-
rzy pozwala odzyskaç naturalnà obj´toÊç w tych obszarach,
w których nast´puje zmniejszenie iloÊci tkanki t∏uszczowej.
Niektóre miejsca sà bardziej nara˝one na straty ni˝ inne.
Utrata obj´toÊci dotyczy przede wszystkim obszaru
Êródtwarzowego (koÊci policzkowych, policzków, okolic
nosowo-wargowych oraz kàcików ust), w nast´pnej
kolejnoÊci ˝uchwy i podbródka, i najrzadziej – szyi i skroni.
Najmniej nara˝one sà te obszary, w których nie wyst´puje
t∏uszcz – wokó∏ oczu i ust. Wi´kszoÊç dotychczas
stosowanych przez dermatologów wype∏niaczy umo˝liwia
skuteczne leczenie zmarszczek i drobnych linii, lecz
produkty te nie pozwalajà na popraw´ obj´toÊci. Ostatnio
Êwiatowy rynek preparatów do wype∏nieƒ wzbogaci∏ si´ 
o nowy produkt „zwi´kszajàcy obj´toÊç tkanek”, mo˝liwy 
do stosowania w przypadku wskazaƒ do wype∏niania
t∏uszczowego. Produktem tym jest dost´pna równie˝ 
w Polsce VOLUMA Corneal®. Dzi´ki nowej technologii
usieciowania powsta∏ trójwymiarowy ˝el na bazie kwasu
hialuronowego o jednorodnej konsystencji. ˚el ten

W dniu 15 wrzeÊnia 2006 roku odby∏o si´ w Warszawie spotkanie pod patronatem
Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych i Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej na temat – Nowe kierunki i tendencje rozwoju
medycyny estetycznej. Uczestniczyli w nim dermatolodzy estetyczni, chirurdzy plastyczni oraz
przedstawiciele prasy. Poprowadzi∏a je redaktor Katarzyna Bosacka, znana z „Wysokich
Obcasów” i TVN Style.

Na zdj´ciu:  Waldemar Kita w czasie wyk∏adu.

Na zdj´ciu:  dr Michel Zbili w czasie wyk∏adu.



charakteryzuje si´ d∏ugotrwa∏à odpornoÊcià na rozk∏ad
enzymatyczny i oddzia∏ywanie ze strony wolnych rodników. 
Nast´pnie omówiono zabieg z u˝yciem preparatu VOLUMA.
Jest stosunkowo prosty, szybki i bezpieczny, i przede
wszystkim gwarantuje natychmiastowy efekt. Preparat
VOLUMA wstrzykiwany jest za pomocà ig∏y. Zastrzyki sà
g∏´bokie i skierowane ku tkance podskórnej, a na niektórych
obszarach, takich jak ˝uchwa lub podbródek, muszà si´gaç
koÊci. W trakcie zabiegu pacjent mo˝e odczuwaç niezbyt
dokuczliwe uczucie „rozpierania” w tkance podskórnej,
dlatego lekarz mo˝e zadecydowaç o podaniu znieczulenia
miejscowego. 

Preparat VOLUMA jest ∏atwy do wstrzykiwania i ma jedno-
rodnà konsystencj´. Aby dok∏adnie go rozprowadziç, lekarz
dodatkowo wykonuje masa˝. Efekty zabiegu sà natychmias-
towe i utrzymujà si´ oko∏o 18 miesi´cy. BezpoÊrednio po
zabiegu pacjent mo˝e wróciç do normalnie wykonywanych
zaj´ç. Jak po ka˝dym zabiegu polegajàcym na iniekcji, i w tym
przypadku mogà pojawiç si´ niewielkie krwiaki.

Kolejnym punktem spotkania by∏o wys∏uchanie wyk∏adu
dr Barbary Walkiewicz-Cyraƒskiej. By∏ to raport o stanie pol-
skiej dermatologii estetycznej na tle tendencji Êwiatowych. 

Rozwój chirurgii estetycznej w ostatnich latach – ten-
dencje w Polsce i na Êwiecie przedstawi∏ dr Jacek Jarliƒski.
Zwróci∏ uwag´ na fakt, i˝ jednym z g∏ównych powodów, 
dla których pacjenci nie chcà si´ poddawaç estetycznym
operacjom chirurgicznym jest w∏aÊnie koniecznoÊç
OPERACJI. Oboj´tnie jak na to spojrzymy, wià˝e si´ to 
z bólem, nudnoÊciami czy brakiem przytomnoÊci, utratà
poczucia normalnoÊci trwajàcà przez kilka dni po zabiegu.
Zawsze pozostaje te˝ niewielka blizna „na pamiàtk´”. Pod-
danie si´ wi´c zabiegowi mniej inwazyjnemu jest bardzo
atrakcyjnà alternatywà. Rezultaty po zabiegu VOLUMA
utrzymujà si´ oko∏o 18 miesi´cy, dlatego
jest on doskona∏y dla osób, które nie
chcà permanentnego efektu, nie wiedzà
dok∏adnie, czego chcà lub chcà np. zo-
baczyç, jak b´dà wyglàdaç z nowà brodà
czy uwypuklonymi koÊçmi policzkowymi.
W niektórych przypadkach, stosujàc wy-
pe∏niacz mo˝emy uzyskaç efekty, jakich
oczekujemy, podczas gdy zastosowanie
implantów czasami stwarza ograniczenia.
Implant mo˝e sprawiç, ˝e ka˝da broda
b´dzie wyglàda∏a jednakowo, wi´c lepiej
zastosowaç wype∏niacz i wymodelowaç
nim danà okolic´ w ka˝dym przypadku
indywidualnie. Wszystko mo˝na zrobiç za
pomocà iniekcji, czego nie da si´ raczej
zrobiç za pomocà implantu.

Zagadnienia starzenia si´ m´˝czyzny
– nakreÊli∏ w swoim wyk∏adzie dr Jerzy
Kolasiƒski. Przez d∏ugi czas zabiegi

estetyczne skierowane by∏y g∏ównie do kobiet. Obecnie
zarówno kobiety, jak i m´˝czyêni mogà i chcà dbaç o swój
wyglàd. W dzisiejszym spo∏eczeƒstwie nabiera on podsta-
wowego znaczenia, a m∏odzieƒczy wyglàd i dynamizm to
gwarancja powodzenia w ˝yciu zawodowym i osobistym.
Poniewa˝ skóra m´˝czyzn jest mniej wi´cej o 16-20%
grubsza ni˝ skóra kobiet, a ich zmarszczki sà g∏´bsze,
opracowano produkty, które lepiej odpowiadajà specyfice
m´skiej skóry. Nale˝y braç to pod uwag´ przy dobieraniu
preparatów do zabiegów dla m´˝czyzn (np. SURGIDERM
30XP).

Nast´pnie rozpocz´∏a si´ dyskusja panelowa. Po raz
pierwszy odby∏o si´ wspólne spotkanie ró˝nych medycz-
nych specjalizacji, które pos∏ugujàc si´ ró˝nymi metodami,
zajmujà si´ w∏aÊciwie tym samym: poprawianiem urody,
„zatrzymywaniem czasu”. Przy tej okazji toczy∏a si´ rozmo-
wa na temat tendencji rozwoju medycyny estetycznej. 
W czasie dyskusji rozwa˝ano, co jest lepsze: metody mniej
inwazyjne czy permanentne wype∏niacze. WÊród argu-
mentów zwolenników niepermanentnych wype∏niaczy
pada∏y nast´pujàce argumenty: sà bezpieczne, a np.
implanty mogà z czasem przemieszczaç si´ i nie pasowaç
do zmieniajàcej si´ z wiekiem twarzy, w przypadku b∏´du
trzeba zatem znowu interweniowaç chirurgicznie.
Wype∏niacze niepermanentne ustrzegà pacjentów przed
pozostaniem z korekcjà, która „wysz∏a z mody”. Przeciwnicy
mówili o tym, ˝e pacjenci mogà byç zm´czeni ciàg∏ymi,
powtarzajàcymi si´ iniekcjami i w koƒcu z nich zrezygnujà.
Poza tym pacjenci przyzwyczajeni do nowego wyglàdu
chcieliby go zatrzymaç na sta∏e. Definitywnie nie
rozstrzygni´to sporu. Jak zawsze powinno liczyç si´ dobro
pacjenta i spe∏nienie jego oczekiwaƒ oraz zasada, którà
wszyscy znamy „Primum non nocere”.�
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Na zdj´ciu: uczestnicy spotkania.

Nowe kierunki i tendencje rozwoju medycyny estetycznej, cd.



dr Rafael Serena,
dr Artur Carbonell

Barcelona,
Hiszpania

Optymalizacja zabiegów ∏àczonych 
w terapii odm∏adzajàcej twarzy 
cz. I
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Zastosowanie 
podejÊcia skojarzonego

˚aden pojedynczy zabieg estetyczny nie usunie
wszystkich niepo˝àdanych oznak starzenia si´ skóry
twarzy, zarówno spowodowanego przez s∏oƒce, jak i wiek
osoby. Jednak powi´kszajàcy si´ zasób danych pocho-
dzàcych z badaƒ naukowych, po∏àczony z najnowszymi
doÊwiadczeniami klinicznymi dowodzi, ˝e skojarzenie
stosowania toksyny botulinowej z innymi technikami, 
w sposób synergistyczny wzmacnia, poprawia, a nawet
wyd∏u˝a efekty terapii.

G∏ównymi oznakami starzenia si´ skóry zwiàzanego 
z wiekiem, sà zarówno zmiany dynamiczne (np. zmarsz-
czki powstajàce w wyniku nadmiernej aktywnoÊci
mi´Êniowej), jak te˝ zmiany statyczne, takie jak: zanik
tkanki podskórnej, obwis∏a skóra lub niektóre rodzaje
zmarszczek.

Pacjenci, którzy sà zainteresowani terapià odm∏a-
dzajàcà twarzy, majà zarówno dynamiczne, jak i statyczne
objawy jej starzenia. Logiczne jest zatem ∏àczenie ró˝nych
technik terapeutycznych, aby zaspokoiç ró˝ne potrzeby.

Jakakolwiek kombinacja zostanie ostatecznie
wybrana, celem leczenia powinno byç naszym zdaniem
uzyskanie „naturalnego wyglàdu”, który sprawi, ˝e
pacjent b´dzie wyglàda∏ raczej na odm∏odzone-
go/odÊwie˝onego, ni˝ na zmienionego. Wymaga to
zarówno dok∏adnej oceny anatomii twarzy ka˝dego
pacjenta w uj´ciu dynamicznym i statycznym, jak te˝
dok∏adnego omówienia z pacjentem jego potrzeb 
i oczekiwaƒ. Tak samo wa˝na jest opinia lekarza na temat
kombinacji technik leczenia oraz kolejnoÊci, w jakiej
powinny one zostaç zastosowane.

W tym zwi´z∏ym opracowaniu przedstawimy Paƒstwu
przeglàd metod terapeutycznych stosowanych zarówno 
w leczeniu fotostarzenia, jak te˝ starzenia si´ skóry
twarzy, zwiàzanego z wiekiem pacjenta.

Terapia przy u˝yciu toksyny botulinowej zapewnia
skuteczne, odwracalne, chemiczne odnerwienie, którego
rezultatem jest wyg∏adzenie i relaksacja zmarszczek
twarzy. Ze wzgl´du na swój unikalny mechanizm
dzia∏ania, prostot´ u˝ycia oraz bezpieczeƒstwo, mo˝e byç
stosowana z ka˝dym rodzajem leczenia.

¸àczenie toksyny botulinowej z…

• Wype∏niaczami
Przed wprowadzeniem toksyny botulinowej, wype∏niacze
by∏y szeroko stosowane jako terapia zmarszczek pionowych
czo∏a, powstajàcych na skutek skurczu mi´Ênia marsz-
czàcego brwi. Pomimo redukcji tego rodzaju zmarszczek,
wype∏niacze nie wp∏ywajà na przyczyn´ ich powstawania, co
przy dalszym marszczeniu brwi i ucisku na biodegradowalne
polimery wype∏niaczy, prowadzi do ich przedwczesnego
rozpadu, a w nast´pstwie zaniku efektu.
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Obecnie powszechne jest stwierdzenie, ˝e ∏àczenie
toksyny botulinowej typu A oraz wype∏niaczy przynosi bardzo
dobre rezultaty. Pacjenci sà bardziej usatysfakcjonowani,
je˝eli uzyskujà zarówno szybkie, jak i d∏ugotrwa∏e rezultaty
estetyczne, a po˝àdane efekty utrzymujà si´ d∏u˝ej.

W niedawno przeprowadzonym badaniu wykazano, 
˝e po∏àczenie toksyny botulinowej z wype∏niaczem na bazie
kwasu hialuronowego przynios∏o lepsze rezultaty ni˝
stosowanie samego kwasu hialuronowego ze êróde∏
pozazwierz´cych [non-animal sourced hyaluronic
acid=NASHA]. W badaniu tym, u 38 kobiet z umiarkowanymi
i nasilonymi zmarszczkami czo∏a, zastosowano iniekcje
toksyny botulinowej do mi´Êni marszczàcych brwi oraz
mi´Êni pod∏u˝nych. Po tygodniu zastosowano wype∏nienie
kwasem hialuronowym. Alternatywnie stosowano sam kwas
hialuronowy.

Przez okres 32 tygodni obserwacji, wi´cej kobiet z grupy
która by∏a leczona dwiema metodami, odnotowa∏o lepsze
wyniki na skali pomiaru zmarszczek w trakcie spoczynku
oraz skurczu mi´Ênia; w porównaniu z kobietami, u których
zastosowano tylko kwas hialuronowy. Dodatkowo po-
zytywne dzia∏anie terapeutyczne utrzymywa∏o si´ d∏u˝ej.
Ârednia czasu powrotu do stanu sprzed zabiegu wynios∏a 18
tygodni w grupie, w której zastosowano tylko NASHA, w po-
równaniu do 36 tygodni w grupie, w której zastosowano
po∏àczenie toksyny botulinowej z NASHA.

W innym badaniu z udzia∏em 65 pacjentów, u których
obserwowano umiarkowane bàdê g∏´bokie zmarszczki
czo∏owe, niezale˝ny lekarz odnotowa∏ znaczàcà popraw´
wyglàdu zmarszczek czo∏a w okresie jednego miesiàca 
i wyd∏u˝enie efektów leczenia o trzy miesiàce w przypadku
stosowania toksyny botulinowej w po∏àczeniu z wy-
pe∏niaczem kolagenowym, ni˝ w przypadku oddzielnego
stosowania obydwu metod. W tym badaniu toksyna
botulinowa i kolagen by∏y podawane w trakcie tej samej
sesji.

Dalsze rozwa˝ania nad skojarzonym stosowaniem
toksyny botulinowej i wype∏niaczy dotyczà w∏aÊciwie rodzaju
wype∏niacza, który wybierzemy z szeregu dost´pnych
produktów. Najistotniejsza ró˝nica istnieje pomi´dzy
produktami wch∏anialnymi i niewch∏anialnymi. S∏owo
ostrze˝enia w odniesieniu do produktów niewch∏anialnych:
trwa∏y wype∏niacz mo˝e niekiedy powodowaç trwa∏e
dzia∏ania niepo˝àdane, które w ostatecznoÊci mogà okazaç
si´ katastrofà zarówno estetycznà, jak i psychologicznà.
Nale˝y te˝ pami´taç, ˝e wype∏niacze wch∏anialne, takie jak
popularny kwas hialuronowy, majà ró˝ne êród∏a pocho-
dzenia i ró˝ny jest ich proces wytwarzania oraz rozmiary
czàsteczki – w zale˝noÊci od g∏´bokoÊci zmarszczek. Wybór
konkretnego wype∏niacza zale˝y od potrzeb pacjenta,
planowanego okresu korekty i dok∏adnego rozwa˝enia
mo˝liwych dzia∏aƒ niepo˝àdanych.

• Ablacyjnym laserowym odm∏adzaniem
powierzchniowym (resurfacing)

Lasery CO2 i Erb:YAG sà szeroko stosowane do ablacyjnego
odm∏adzania powierzchniowego (resurfacing) skóry od
po∏owy lat 90-tych. U˝ycie toksyny botulinowej jako terapii
∏àczonej z resurfacingiem laserowym mo˝e poprawiç wyniki
poprzez zmniejszenie mechanicznego zak∏ócania procesu
gojenia. Dzi´ki temu mo˝e równie˝ poprawiç si´ remo-
delowanie kolagenowe po zastosowaniu lasera. Terapia
∏àczona z zastosowaniem toksyny botulinowej typu A jest
szczególnie przydatna przy redukcji kurzych ∏apek, w oko-
licach ust oraz na czole. Wstrzykni´cie botuliny przed
wykonaniem zabiegu laserowego nie tylko polepsza ogólne
rezultaty, ale równie˝ wspomaga proces gojenia. We
wszystkich przypadkach zastosowanie toksyny botulinowej
jako terapii podtrzymujàcej, wyd∏u˝y efekty wyg∏adzenia 
i redukcji zmarszczek.

• Nieablacyjnym remodelingiem laserowym
Zastosowanie ablacyjnego resurfacingu laserowego, cz´sto
powoduje d∏ugotrwa∏y i nieprzyjemny okres gojenia. W celu
unikni´cia istotnych, a czasami nieodwracalnych dzia∏aƒ
niepo˝àdanych, poszukiwano nowych metod stymulowania
syntezy kolagenu i zwi´kszania napi´cia skóry. Opracowano
specyficzne, nieablacyjne lasery remodelujàce kolagen (np.
1320 nm, 1450 nm oraz 1540 nm), a niektóre istniejàce
lasery zosta∏y przetestowane wg protoko∏ów leczenia
nieablacyjnego (np. Erb: YAG, Nd: YAG, Q-switched, pulsa-
cyjne lasery barwnikowe). Jeszcze nowsze zabiegi remo-
delujàce wià˝à si´ z wykorzystaniem technologii cz´sto-
tliwoÊci radiowych. Ró˝ne urzàdzenia, wykorzystujàce ró˝ne
parametry, majà za zadanie wzmacniaç skór´ i stymulowaç
syntez´ kolagenu poprzez dzia∏anie termiczne. Obecnie
procedury leczenia sà poddawane zmianom w celu
wyeliminowania dzia∏aƒ niepo˝àdanych, które towarzyszy∏y
wczeÊniejszym technikom.

We wszystkich przypadkach po∏àczenie terapii toksynà
botulinowà oraz technologii remodelingu kolagenowego
zarówno poprawia, jak i wyd∏u˝a efekty estetyczne terapii.

• Intensywnym pulsacyjnym êród∏em Êwiat∏a (IPL
= Intense Pulsed Light)
Szczególnà formà nieablacyjnego fotoodm∏adzania twarzy
jest IPL – wysoko skoncentrowane, pulsujàce Êwiat∏o, które
jest przede wszystkim u˝ywane do leczenia zaburzeƒ pig-
mentacji spowodowanych przez promienie UV, teleangie-
ktazji oraz rumienia rozlanego. OkreÊlona d∏ugoÊç fal IPL
mo˝e równie˝ stymulowaç syntez´ kolagenu i elastyny.

Oprócz leczenia uszkodzeƒ s∏onecznych skóry, technika
IPL jest równie˝ coraz cz´Êciej stosowana do wyg∏adzania
zmarszczek wokó∏ oczu i ogólnego „odÊwie˝ania” wyglàdu
skóry. Dane kliniczne sugerujà, ˝e najlepsze rezultaty mo˝na
uzyskaç ∏àczàc technik´ IPL z toksynà botulinowà. 

W ostatnio opublikowanym badaniu, pacjenci u których
zastosowano po∏àczenie terapii toksynà botulinowà oraz IPL,
osiàgn´li lepszà popraw´ w wyglàdzie „kurzych ∏apek”, ni˝
pacjenci u który przeprowadzono tylko leczenie IPL.

Optymalizacja zabiegów ∏àczonych w terapii odm∏adzajàcej twarzy cd.



D
erm

a
News

13

Wed∏ug naszego doÊwiadczenia IPL jest metodà idealnie
nadajàcà si´ do skojarzenia z toksynà botulinowà, jako ˝e
botulina synergistycznie polepsza odm∏adzajàce efekty IPL.

• Pilingiem
Piling chemiczny to stosowanie na skór´ ró˝nych kwasów, co
powoduje powstanie „kontrolowanej” rany, która nast´pnie
gojàc si´ daje g∏adszà i m∏odziej wyglàdajàcà skór´. KorzyÊci
takiej terapii mogà obejmowaç: popraw´ koloru skóry,
rozjaÊnienie cery, popraw´ tekstury i tonacji skóry oraz
ewentualnà redukcj´ zmarszczek.

W zale˝noÊci od g∏´bokoÊci dzia∏ania, mo˝emy sklasy-
fikowaç pilingi chemiczne na: powierzchniowe, Êredniog∏´-
bokie i g∏´bokie. Dost´pne sà pilingi o niskiej zawartoÊci
hydroksykwasów o przed∏u˝onym kontakcie ze skórà, 
a tak˝e Êrodki o wysokiej koncentracji substancji czynnych,
do krótkotrwa∏ego stosowania na skór´. Kwas glikolowy jest
najcz´Êciej u˝ywanà substancjà do powierzchniowych
pilingów skóry. Inne stosowane substancje u˝ywane w tej
kategorii to: kwas salicylowy, roztwory Jessnera oraz ∏agodne
pilingi TCA. G∏´bokie dzia∏anie osiàga si´ najcz´Êciej dzi´ki
wysokim st´˝eniom kombinacji TCA lub substancjom
opartym na fenolach.

W leczeniu pionowych zmarszczek czo∏a, kurzych ∏apek
lub g∏´bokich zmarszczek wokó∏ ust najlepiej jest zastosowaç
toksyn´ botulinowà na 1-2 tygodnie przed pilingiem. Zapewni
to wyg∏adzenie skóry przed wykonaniem ogólnego pilingu
twarzy. W okresie po przeprowadzeniu pilingu, toksyna
botulinowa zapewnia wysoce efektywnà terapi´ podtrzy-
mujàcà, która opóênia tworzenie si´ nowych zmarszczek.

• Zabiegami chirurgicznymi w obr´bie twarzy
Toksyna botulinowa i chirurgia dajà uzupe∏niajàce si´ efekty
w leczeniu starzejàcej si´ twarzy. Podczas gdy toksyna bo-
tulinowa dzia∏a na zmiany dynamiczne zwiàzane z aktyw-
noÊcià mi´Êni twarzy, zabiegi chirurgiczne korygujà efekty
utraty j´drnoÊci lub zaniku tkanki. Podczas gdy chirurgia
skupia si´ zazwyczaj na podniesieniu obwis∏ych policzków,
podciàgni´ciu brwi lub usuni´cia nadmiaru tkanki wokó∏
oczu, zastrzyki toksyny botulinowej wyg∏adzajà bruzdy 
i zmarszczki wokó∏ oczu, pomi´dzy brwiami i dooko∏a ust.

Ostatnie doniesienia sugerujà, ˝e toksyna botulinowa
mo˝e byç z powodzeniem stosowana w celu redukcji
napi´cia skóry podczas procesu gojenia, co prowadzi do
zmniejszenia blizn.

Podczas gdy sama toksyna botulinowa mo˝e byç
u˝ywana w celu subtelnego podniesienia bocznych cz´Êci
brwi, interwencja chirurgiczna jest niezb´dna w trudniej-
szych przypadkach opadni´cia brwi. Przed- i pooperacyjne
os∏abienie mi´Êni obni˝ajàcych brwi przy u˝yciu toksyny
botulinowej zapewnia lepszà stabilnoÊç we wczesnych
miesiàcach po zabiegu chirurgicznym, kiedy skóra brwi
dopasowuje si´ do nowego po∏o˝enia.

Podczas plastyki powiek rozluênienie mi´Êni umo˝liwia
dok∏adniejszà resekcj´ skóry oraz lepszà lokalizacj´ naci´ç.

Planowanie leczenia

Wszystkie zabiegi estetyczne wymagajà wnikliwej oceny
anatomii twarzy pacjentów, gdy sà odpr´˝eni, uÊmiechajà
si´, koncentrujà si´, g∏oÊno si´ Êmiejà i marszczà. Wa˝ne jest
równie˝, by przedyskutowaç z pacjentem jego nadzieje 
i oczekiwania co do planowanego leczenia, by upewniç si´
˝e sà one realistyczne oraz ̋ e pacjent zosta∏ poinformowany 
o potencjalnym ryzyku.
Pierwsza wizyta pacjenta to – oprócz dok∏adnego zebrania
wywiadu – dobry czas, aby:
• omówiç i ustaliç, jakie zabiegi b´dà odpowiednie 

dla pacjenta;
• naszkicowaç plan leczenia, dzi´ki któremu pacjent b´dzie

wiedzia∏, jakie zabiegi zostanà wykonane i w jakiej 
kolejnoÊci;

• wykonaç dokumentacj´ fotograficznà przed leczeniem;
• poinformowaç pacjenta o opiece, jakà zapewniamy 

przed i po zabiegu.

KolejnoÊç i plan czasowy zabiegów

•Toksyna botulinowa i wype∏niacze
Zalecamy zastosowanie toksyny botulinowej na jeden lub
dwa tygodnie przed zastosowaniem wype∏niacza w tym
samym miejscu. W okolicy czo∏a rezultaty mogà byç tak
dobre, ˝e wi´kszoÊç pacjentów nie potrzebuje wype∏niaczy.
Pacjenci muszà byç Êwiadomi, ˝e maksymalny efekt po
zastosowaniu toksyny botulinowej pojawia si´ najcz´Êciej
do 14 dni (maksimum 20), a zatem decyzja o do∏àczeniu
wype∏niaczy powinna byç podj´ta po up∏ywie tego okresu.

U pacjentów, którzy nalegajà na zastosowanie toksyny
botulinowej i wype∏niaczy podczas tej samej wizyty,
zalecamy, by najpierw u˝yto botuliny, a dopiero potem
odpowiedniego wype∏niacza.

• Toksyna botulinowa, lasery i techniki remodelingu
Przy resurfacingu laserowym zalecamy przeprowadzenie
leczenia przy u˝yciu toksyny botulinowej na dwa tygodnie
przed u˝yciem lasera, w celu uzyskania lepszych wyników
odm∏adzania powierzchniowego. Kiedy zabieg jest mniej
inwazyjny, jak przy u˝yciu technik remodelingu kolagenu
(lasery, IPL, RF), roztropnie jest zastosowaç toksyn´
botulinowà na kilka dni przed lub kilka dni po zabiegu. Ma to
na celu unikni´cie przypadkowego zwi´kszenia dyfuzji
toksyny, która mo˝e wynikaç z uszkodzenia termicznego lub
mechanicznego nacisku.

•Toksyna botulinowa oraz IPL
Schematy leczenia mogà si´ ró˝niç, jednak z naszego 
w∏asnego doÊwiadczenia wynika, ˝e seria pi´ciu zabiegów 
w odst´pach co trzy tygodnie zapewnia najlepsze rezultaty.
Toksyna botulinowa powinna zostaç podana podczas 
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jednego z pierwszych dwóch zabiegów po wykonaniu IPL. 
W trakcie pozosta∏ych wizyt powinno si´ wykonywaç tylko IPL.

• Toksyna botulinowa i piling
Zaleca si´, by toksyna botulinowa i piling nie by∏y stosowane
w trakcie tej samej sesji zabiegowej, a odst´p pomi´dzy nimi
powinien wynosiç minimum tydzieƒ. Ma to na celu
zmniejszenie ryzyka dyfuzji toksyny. Je˝eli jednak istotne jest
po∏àczenie obydwu technik, radzimy by zabieg z u˝yciem
toksyny botulinowej wykonaç po pilingu. Jednak˝e równie˝
wtedy istnieje ryzyko dyfuzji, zw∏aszcza w tych miejscach,
gdzie wyst´puje znaczny odczyn zapalny. Toksyna botu-
linowa typu A mo˝e byç natomiast stosowana bezpoÊrednio
po zabiegu mikroepidermabrazji, jako ˝e nie wyst´puje
wtedy stan zapalny, który mo˝e zwi´kszyç dyfuzj´ toksyny.

•Toksyna botulinowa i zabiegi chirurgiczne
Wielu pacjentów prosi o leczenie toksynà botulinowà w tym
samym czasie, w którym przeprowadzane sà zabiegi
chirurgiczne, by osiàgnàç jak najpe∏niejszy efekt w mo˝liwie
najkrótszym czasie. Jednak˝e my staramy si´ przekonaç ich,
by zastosowaç te dwie metody oddzielnie. Najlepiej jest
zastosowaç toksyn´ botulinowà na krótko po wykonaniu
zabiegu chirurgicznego, kiedy twarz zacz´∏a si´ goiç, 
a obrz´k ust´powaç. 

Zastosowanie takiej kolejnoÊci jest istotne, poniewa˝
wczeÊniejsze zastosowanie toksyny botulinowej mo˝e
utrudniaç ocen´ twarzy pacjenta przed zabiegiem. Je˝eli

zastosowano toksyn´ wczeÊniej, radzimy zaczekaç oko∏o 3
miesiàce przed wykonaniem zabiegu chirurgicznego twarzy. 

Je˝eli najpierw wykonano zabieg chirurgiczny, zalecamy
by stosowaç toksyn´ botulinowà oko∏o tygodnia po zabiegu,
kiedy pacjenci przychodzà na zdj´cie szwów.

Powy˝sze zalecenia co do czasu i kolejnoÊci przepro-
wadzania zabiegów sà mniej istotne, je˝eli iniekcje toksyny
botulinowej i zabiegi chirurgiczne dotyczà ró˝nych okolic
twarzy. Na przyk∏ad, je˝eli zabieg chirurgiczny jest prze-
prowadzany w dolnej cz´Êci twarzy, toksyna botulinowa
mo˝e zostaç zastosowana w obr´bie czo∏a pacjenta w tym
samym czasie.

Poprawa wyników

Wa˝ne jest ustalenie, jakiego rodzaju zabiegi i kiedy
zosta∏y przeprowadzone u danego pacjenta. Zbyt cz´sto
zdarza si´, ˝e pacjenci przychodzà do gabinetu doma-
gajàc si´ zastosowania toksyny botulinowej kilka
tygodni po innym zabiegu przeprowadzonym w innym
gabinecie. W niektórych przypadkach wynika to z braku
satysfakcji z osiàgni´tych rezultatów, gdy˝ czas, jaki
up∏ynà∏ od poprzedniego zabiegu jest zbyt krótki, by
efekty terapii w pe∏ni si´ ujawni∏y. Szczególnà ostro˝-
noÊç nale˝y zachowaç w przypadku pacjentów, u których
zastosowano „niezidentyfikowane” wype∏niacze, aby
zapobiec mo˝liwym dzia∏aniom niepo˝àdanym. �

W nast´pnym numerze (grudzieƒ 2006) – druga cz´Êç artyku∏u prezentujàca przyk∏ady wyboru technik ∏àczonych 
w zale˝noÊci od indywidualnych potrzeb pacjenta.
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