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Gdy ten numer Derma Newsa trafia do Paƒstwa ràk,

trwa w∏aÊnie kolejny Kongres Stowarzyszenia Lekarzy

Dermatologów Estetycznych. W tym roku jest dla nas

wydarzeniem szczególnym – Êwi´tujemy 10 rocznic´ 

powstania SLDE.   

Przypomn´, ˝e zaczynaliÊmy jako niespe∏na 

40-osobowa grupka dermatologów zainteresowanych

problemami estetycznymi skóry, teraz jest nas ponad 400. 

To nasz wspólny sukces, ˝e dermatologia estetyczna

ugruntowa∏a swojà pozycj´ wÊród innych dziedzin medycyny. 

A co najwa˝niejsze, poprzez szerokà dzia∏alnoÊç edukacyjnà 

– z du˝à pomocà mediów – uda∏o nam si´ przekonaç wiele

osób w Polsce, ˝e troska o ∏adny wyglàd to nie tylko sposób 

na zachowanie m∏odoÊci, ale te˝ zdrowia i dobrej kondycji 

na d∏ugie lata.  

Chcia∏abym w tym miejscu podzi´kowaç wszystkim, 

którzy na co dzieƒ wspierajà dzia∏alnoÊç naszego

Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczà w jego pracach 

(w organizowaniu sympozjów i praktycznych warsztatów),  

a tak˝e goràco zach´cam do w∏àczenia si´ tych lekarzy, 

którzy jeszcze stojà nieco z boku. 

Tradycyjnie zapraszam do lektury wydawanego 

od 5 lat przez SLDE Derma Newsa. Znajdà w nim Paƒstwo 

m.in. sprawozdanie  z kongresu IMCAS w Pary˝u, artyku∏  

o zastosowaniu peptydów w kosmetykach oraz ciekawe

informacje prawne na temat konsekwencji braku stosowania

odpowiednich procedur wobec produktów leczniczych.
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W dniach od 8 do 11 stycznia 2009 roku Palais des Congres de Paris
by∏ miejscem jedenastego spotkania IMCAS 
(11th Annual Meeting International Master Course on Aging Skin).  

AUTOR: dr n. med. Ewa Szpringer 

11th Annual Meeting International
Master Course on Aging Skin 
Sprawozdanie z 11 kongresu IMCAS  
08.01.-11.01.2009, Pary˝

W tym roku po∏o˝ono szczególny
nacisk tematyczny na: regene-
racj´ tkanek komórkami macie-
rzystymi, nowe techniki implan-
tacji wype∏niaczy oraz nieinwa-
zyjne i chirurgiczne techniki mo-
delowania cia∏a. 

Metody in˝ynierii tkankowej,
które pozwala∏yby na implanto-
wanie multipotencjalnych komórek
pnia (stem cells) oraz zastoso-
wanie – zarówno w leczeniu wielu
chorób, jak w i medycynie prze-
ciwstarzeniowej – cytokin, czyli
czynników wzrostu (growth fac-
tors), wydajà si´ byç prawdziwym
prze∏omem.   

Ponadto sesje naukowe i kur-
sy kszta∏càce poÊwi´cone by∏y,
jak zazwyczaj, implantologii kwa-
sem hialuronowym, kolagenem 
i materia∏ami trwa∏ymi oraz w∏as-
nym t∏uszczem, mo˝liwoÊciom le-
czenia neurotoksynà w zakresie

medycyny estetycznej, terapiom
laserowym, zw∏aszcza w tech-
nologii frakcyjnego dostarczania
impulsów. Du˝ym powodzeniem
cieszy∏a si´ sesja poÊwi´cona
modelowaniu tkanek oko∏ooczo-
do∏owych. 

Âwiatowi liderzy: J.Carraway,
B. Ascher, S. Liew, R. Malhorta
mówili o destrukcji koÊci, skóry,
tkanki podskórnej, aparatu mi´-
Êniowo-wi´zad∏owego okolicy
oczodo∏owej w przebiegu sta-
rzenia i mo˝liwoÊciach naprawy
(reshapingu) z u˝yciem wype∏-
niaczy, g∏ównie stabilizowanego
kwasu hialuronowego. 

Sesja i kurs poÊwi´cone mo-
delowaniu atrakcyjnych ust, rów-
nie˝ zgromadzi∏y pe∏nà sal´ s∏u-
chaczy. Mauricio de Maio ko-
lejny raz przedstawi∏ filozofi´
pracy z neurotoksynà botulino-
wà, zwracajàc uwag´ na konie-

cznoÊç dok∏adnej analizy we-
ktorów skurczu leczonych mi´-
Êni, a zw∏aszcza wektora wypa-
dkowego. Lifting twarzy botu-
linà, to tak˝e ciekawa, choç zna-
na ju˝ propozycja. 

Podczas sesji chirurgii plas-
tycznej omawiano techniki wy-
pe∏niania, przede wszystkim w∏as-
nym t∏uszczem, techniki face-
liftingu, rhinoplastyk´, plastyk´
piersi, tak˝e z u˝yciem stabilizo-
wanego kwasu hialuronowego.

Jak zwykle, wiele ciekawych
sesji toczy∏o si´ równolegle i wy-
bór, w której uczestniczyç, by∏
niejednokrotnie trudny, tym bar-
dziej, ˝e poziom naukowy wi´-
kszoÊci wyk∏adów by∏ dobry.
Kongresowi towarzyszy∏o wielu
wystawców leków, dermokos-
metyków i sprz´tu medycznego 
z ca∏ego Êwiata. �
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Peptydami nazywa si´ krótkie
∏aƒcuchy sekwencji aminokwa-
sów. Aminokwasy to sk∏adowe
budujàce bia∏ka. Technologia bio-
aktywnych peptydów zosta∏a roz-
wini´ta dzi´ki badaniom nad
gojeniem ran. Obecnie, bardzo
cz´sto wykorzystuje si´ ró˝ne
rodzaje peptydów w kosmetykach
przeciwzmarszczkowych. Wiele
publikacji porównuje ich dzia∏a-
nie do retinoidów, podkreÊlajàc 
w przypadku peptydów efektywne
dzia∏anie pozbawione reakcji po-
dra˝nieniowych stwierdzanych 
po retinoidach.

PEPTYDY WYKORZYSTYWANE 
W KOSMETYCE DZIELI SI¢ NA:
1. Stymulujàce syntez´ bia∏ek 

skóry – signal peptides, 
peptydy sygnalizacyjne

2. Hamujàce uwalnianie 
neurotransmiterów

3. Niektóre z wykorzystywanych 
w kosmetologii peptydów 
pe∏nià podwójnà rol´ 
czynników noÊnikowych 
(wià˝àcych i przenoszàcych 
metale) i jednoczeÊnie 
peptydów sygnalizacyjnych.

Badania nad dzia∏aniem pepty-
dów próbuje si´ wykorzystywaç 
w medycynie, np. w leczeniu
uszkodzeƒ i ran skóry. Mechanizm

ich dzia∏ania w przypadku gojenia
ran zwiàzany jest z naturalnym
procesem gojenia. Z uszkodzo-
nych w obr´bie rany komórek
wydzielajà ró˝ne substancje, 
w tym peptydy. Uwolnione bia∏ka
pe∏nià rol´ czynników chemotak-
tycznych przyciàgajàcych ró˝ne
komórki (np. leukocyty) do brze-
gów rany. Jest to poczàtek reakcji
zapalnej, która zapoczàtkowuje
proces gojenia i powoduje pobu-
dzenie aktywnoÊci fibroblastów.

PEPTYDY PE¸NIÑCE ROLE 
CZYNNIKÓW SYGNALIZACYJNYCH:
Jednym z wa˝niejszych peptydów
wykorzystywanych w kosmetolo-
gii jest wyst´pujàcy naturalnie 
w skórze fragment prokolagenu
typu I- pentapeptyd KTTKS (lizyna-
treonina-treonina-lizyna-seryna).  
Wykorzystuje si´ jego palmitylo-
wà, bardziej stabilnà i lepiej wch∏a-
niajàcà si´ pochodnà (pal-KTTKS).
Testy kliniczne wykaza∏y, ˝e pe-
ptyd pal-KTTKS :
• stymuluje syntez´ kolagenu I 

i innych sk∏adników macierzy:
elastyny i fibronektyny 

• stymuluje produkcj´ niektórych
glikozaminoglikanów (GAG)  

• pobudza syntez´ kolagenu 
typu IV, znajdujàcego si´ 
w strefie przylegania skórno- 
-naskórkowego (D-E junction).

Dzia∏anie to wzmacnia spójnoÊç
strefy D-E, zmienionà w procesie
starzenia si´ skóry. Lepsze przy-
leganie nieukrwionego naskórka
do skóry gwarantuje lepszà wy-
mian´ sk∏adników od˝ywczych
pomi´dzy tymi tkankami. 

Klinicznie obserwuje si´ redukcj´
zmarszczek i wyg∏adzenie skóry. 

INNE POLIPEPTYDY (HEXAPEPTYDY),
WYKORZYSTYWANE W KOSMETYKACH
PRZECIWZMARSZCZKOWYCH TO:
• fragmenty elastyny – wykazujà

dzia∏anie chemotaktyczne 
• tetrapeptydy, np. fragmenty 

fibronektyny wià˝àcej komórki
skóry i umo˝liwiajàcej 
przekazywanie mi´dzy-
komórkowych sygna∏ów.

Niektóre wykorzystywane w kosme-
tologii peptydy otrzymywane sà z na-
turalnych bia∏ek, np. z mleka soi.

KARNOZYNA
Karnozyna to naturalnie wyst´-
pujàcy w organizmie dipeptyd.
Jest obecnie modnym sk∏adnikiem
kosmetyków do skóry dojrza∏ej 
i preparatów stosowanych w su-
plementacji. Ma w∏aÊciwoÊci anty-
oksydacyjne. Hamuje dzia∏anie
wolnych rodników tlenowych usz-
kadzajàcych b∏on´ komórkowà. 

Peptydy stanowià cz´sty sk∏adnik aktywny wielu kosmetyków 
przeznaczonych do piel´gnacji skóry dojrza∏ej. 

AUTOR: dr n. med. Maria Noszczyk 

Peptydy – zastosowanie 
w kosmetykach 





W ostatnich latach wykazano
tak˝e inne jej w∏aÊciwoÊci, nie-
zwykle ciekawe z punktu widzenia
skóry dojrza∏ej. Karnozyna hamu-
je glikozylacj´ bia∏ek skóry, pro-
ces przyczyniajàcy si´ do pos-
t´pujàcego z wiekiem zjawiska
uszkodzenia w∏ókien podporo-
wych skóry. W hodowlach komór-
kowych karnozyna przyczynia si´
tak˝e do wyd∏u˝enia ˝ycia fibro-
blastów i wp∏ywa pozytywnie na
fenotyp starzejàcych si´ komórek.
Karnozyna jest wykorzystywana
tak˝e jako sk∏adnik „Anty-Aging”
– spowalniajàcy procesy starzenia
si´ organizmu – w Êrodkach su-
plementacyjnych diety.  

INHIBITORY NEUROTRANSMITERÓW
Niektóre peptydy wykorzystuje si´
jako zwiàzki w kosmetykach prze-
ciwdzia∏ajàcych powstawaniu zmar-
szczek mimicznych. Majà zmniej-
szaç napi´cie komórek skóry 
w miejscach mimicznych. Komórki
skóry poddane stale napi´ciom
zachowujà si´ jak komórki mi´Êni.
Po pewnym czasie jednak tracà
nabyte w∏aÊciwoÊci kurczliwe, 
nie „rozpr´˝ajà si´” i zmarszczki
mimiczne utrwalajà si´. Przeciw-
dzia∏anie ciàg∏ym napi´ciom mi´-
Êni i napr´˝eniom komórek skóry
ma ograniczaç powstawanie zmar-
szczek w miejscach mimicznych.
W przypadku niektórych peptydów
udowodniono te˝ (w badaniach in
vitro) dzia∏anie na zasadzie ha-
mowania wydzielania neurotrans-
miterów – acetylocholiny. Naj-
bardziej znanym w kosmetologii
zwiàzkiem o dzia∏aniu hamu-

jàcym uwalnianie acetylocholiny
jest hexapeptyd-argirelina. W ba-
daniach in vitro wykazano, ˝e ar-
girelina wp∏ywa na tworzenie
kompleksów bia∏kowo-wapnio-
wych i przeciwdzia∏a zale˝nej 
od wapnia egzocytozie acetylo-
choliny. Poprzez te w∏aÊciwoÊci
ma przeciwdzia∏aç nadmiernym
skurczom fibroblastów w okoli-
cach skóry o du˝ej mimice. Tru-
dno jednak taki model doÊwia-
dczenia prze∏o˝yç na dzia∏anie
kosmetyku. Kosmetyk nie bloku-
je pracy mi´Êni mimicznych, tak
jak to si´ dzieje w przypadku
podania podskórnego botuliny.
Reakcja po zastosowaniu kos-
metyku z inhibitorem neurotrans-
mitera ma dzia∏anie powierzcho-
wne, choç testy in vivo potwier-
dzajà wyg∏adzenie zmarszczek 
w okolicach mimicznych. 

Podobne do argireliny dzia∏anie,
ale na komórki skóry, ma Ade-
noxyna – kompleks adenozyny 
z magnezem, b´dàcym naturalnym
blokerem kana∏u wapniowego. 

Trzecià grupà peptydów wy-
korzystywanych w kosmetyce sà
peptydy stabilizujàce i przeno-
szàce metale, które sà kofakto-
rami reakcji metabolicznych.
Zwykle pe∏nià podwójnà rol´,
tak˝e jako czynniki stymulujàce.
W kosmetyce wykorzystanie zna-
laz∏ tripeptyd GHK, wià˝àcy i prze-
noszàcy miedê. 

Miedê jest kofaktorem SOD 
– superoksydyzmutazy, enzymu
uczestniczàcego w procesach
antyutleniajàcych i innych pro-

cesach metabolicznych. Transport
i stabilizacja miedzi mo˝e mieç
znaczenie w reakcjach antyut-
leniajàcych zwiàzanych z SOD.
Ponadto miedê, b´dàca kofakto-
rem enzymu oksydazy lizyny,
uczestniczy w procesie syntezy
kolagenu. Wykazano, ˝e tripeptyd
GHK dzia∏a tak˝e jak peptyd
sygnalizacyjny – jest czynnikiem
stymulujàcym produkcj´ kolage-
nu, metaloproteinaz i inhibitorów
metaloproteinaz TIMP- 1 i TIPM- 2.
Dzia∏anie to, remodelujàce tkank´
∏àcznà próbuje si´ wykorzystaç 
w preparatach wspomagajàcych
procesy gojenia ran i odnawiajà-
cych uszkodzenia skóry pod wp∏y-
wem promieni UV. �

Tekst stanowi fragment jednego 
z rozdzia∏ów, przygotowywanej 
do druku ksià˝ki pt. Kosmetologia
Praktyczna, Wyd. PZWL
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Peptydy – zastosowanie w kosmetykach c.d.
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W zwiàzku z wprowadzaniem
coraz wi´kszej liczby produktów
przeznaczonych do wykonywania
zabiegów estetycznych prawo
medyczne boryka si´ z pytaniem,
czy w ka˝dym przypadku zastoso-
wanie okreÊlonego preparatu od-
powiada wysokim standardom
jakoÊci w medycynie estetycznej.
Problemem pojawiajàcym si´ co-
raz cz´Êciej jest wykonywanie
zabiegów estetycznych przy u˝y-
ciu preparatów, których zakres
zarejestrowanych wskazaƒ nie
obejmuje mo˝liwoÊci stosowania
ich w przypadku przeprowadzania
zabiegów estetycznych. 

Zgodnie z art. 45 ust. 1 Ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty – dalej UoZL z 5.12.1996
roku (tj. Dz.U. 2008 r., nr 136, poz.
857), lekarz mo˝e ordynowaç 
te Êrodki farmaceutyczne (…),
które sà dopuszczone do obrotu 
w Rzeczypospolitej Polskiej (…).
Ka˝dy z produktów leczniczych
dopuszczonych do obrotu posia-
da zdefiniowanà charakterystyk´,
w treÊci której okreÊlone sà ÊciÊle
wskazania i zakres, w jakim dany
produkt powinien byç stosowany.
Z punktu widzenia prawa oznacza

to, ˝e lekarz wykonujàcy zabieg
lekarski, w tym zabieg estetyczny
lub kosmetyczny, nie mo˝e u˝yç
do jego przeprowadzenia pro-
duktu leczniczego niezgodnie 
z jego rejestracjà. Nie ma przy tym
znaczenia, ˝e zastosowanie pro-
duktu nieposiadajàcego rejes-
tracji w danym zakresie wywo∏u-
je efekt podobny lub identyczny
do efektu, który uzyskuje si´ po
u˝yciu produktu posiadajàcego
rejestracj´ w danym wskazaniu.

Lekarza wykonujàcego zabieg
estetyczny w oparciu o produkt,
którego rejestracja nie przewiduje
stosowania w danym wskazaniu,
nale˝y oceniç tak, jakby wykonywa∏
eksperyment medyczny. Trzeba
jednak podkreÊliç, ˝e eksperyment
medyczny mo˝e byç przeprowa-
dzany wy∏àcznie w ÊciÊle okre-
Êlonych sytuacjach. W myÊl art. 22
UoZL eksperyment mo˝e byç prze-
prowadzany, je˝eli spodziewana
korzyÊç lecznicza lub poznawcza
ma istotne znaczenie, a przewi-
dywane osiàgni´cie tej korzyÊci
oraz celowoÊç i sposób przepro-
wadzania eksperymentu sà zasa-
dne w Êwietle aktualnego stanu
wiedzy i zgodne z zasadami etyki

lekarskiej. Jednak˝e wykonywanie
zabiegów estetycznych przy u˝yciu
produktu nieposiadajàcego rejes-
tracji w danym wskazaniu nie mo˝e
byç traktowane jako przeprowa-
dzanie przez lekarza eksperymentu
medycznego. Wynika to z faktu, 
˝e zabiegi estetyczne nie sà prze-
prowadzane w celu osiàgni´cia
korzyÊci leczniczej, a zastosowa-
nie produktu niezgodnie z jego
rejestracjà nie ma na celu war-
toÊci poznawczej. Ponadto stoso-
wanie produktu leczniczego nie-
zgodnie z danym wskazaniem,
okreÊlonym w rejestracji, jest sprze-
czne z zasadami etyki lekarskiej. 

Co jednak dzieje si´ w sytuacji,
gdy rejestracja produktu prze-
widuje mo˝liwoÊç jego zastoso-
wania w danym wskazaniu, ale 
w bardzo ograniczonym zakresie?
W takich przypadkach istnieje mo˝-
liwoÊç zastosowania produktu w
szerszym zakresie, o ile nie zmienia
si´ samo wskazanie (np. je˝eli
okreÊlony preparat posiada wy-
∏àcznie rejestracj´ w zakresie wy-
g∏adzania zmarszczek mimicznych
w okolicy brwi, mo˝e on zostaç
zastosowany w celu wyg∏adzenia
zmarszczek mimicznych zlokali-

Prawnik informuje, jakie mogà byç konsekwencje braku 
stosowania w∏aÊciwych procedur wobec produktów leczniczych.

AUTOR: mec. Justyna Zajdel

JakoÊç w medycynie 
estetycznej   
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zowanych w innej cz´Êci twarzy). Zdecydowanie nie
nale˝y stosowaç w ramach zabiegów estetycznych
produktów, które wywo∏ujà po˝àdany efekt, ale ich
rejestracja dopuszcza stosowanie produktu w innych
specjalnoÊciach medycznych. 

Analizujàc problematyk´ stosowania produktów
niezgodnie z ich rejestracjà, nie sposób pominàç
kwestii dotyczàcej polecania pacjentom produktów
niemajàcych rejestracji w danym wskazaniu jako
produktów, które takà rejestracj´ posiadajà. Lekarz
podejmujàcy takie dzia∏anie nara˝a si´ na odpo-
wiedzialnoÊç z tytu∏u stosowania reklamy, która mo˝e
wprowadziç lub wprowadza w b∏àd potencjalnego
pacjenta. Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e dzia∏aniem
sprzecznym z prawem jest równie˝ udzielenie pa-
cjentowi informacji, ˝e produkt, który nie ma rejestracji
w danym wskazaniu jest np. taƒszym zamiennikiem
produktu posiadajàcego rejestracj´ lub jego dzia∏anie
jest identyczne jak dzia∏anie produktu posiadajàcego
rejestracj´ w danym wskazaniu. W takim przypadku
lekarz nie mo˝e uchyliç si´ od odpowiedzialnoÊci,
wskazujàc na fakt, ˝e efekt dzia∏ania produktu
nieposiadajàcego rejestracji w danym wskazaniu
jest rzeczywiÊcie identyczny jak w przypadku zas-
tosowania produktu z rejestracjà. Warto równie˝
zaznaczyç, ˝e lekarz reklamujàcy wykonanie za-
biegów estetycznych w oparciu o produkt, który nie
ma rejestracji w danym zakresie nara˝a si´ równie˝
na odpowiedzialnoÊç z tytu∏u pope∏nienia czynu
nieuczciwej konkurencji. Uwaga! Obydwa przypadki
odpowiedzialnoÊci przedstawionej powy˝ej dotyczà
lekarzy prowadzàcych prywatnà praktyk´ lekarskà. 

Zastosowanie przez lekarza produktu lecznicze-
go niezgodnie z jego rejestracjà mo˝e pociàgaç 
za sobà równie˝ szereg innych konsekwencji
prawnych, które przedstawi´ bardziej szczegó∏owo
w kolejnej publikacji. �
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D.N. Jako firma farmaceutyczna
Galderma jest ukierunkowana
na preparaty dermatologiczne.
Jakie sà Paƒstwa g∏ówne
za∏o˝enia?   
E.M. Misja firmy jest ÊciÊle 
zwiàzana z dermatologià.
Koncentrujemy si´ na innowacyjnych
rozwiàzaniach terapeutycznych
zwiàzanych z diagnostykà,
zapobieganiem i leczeniem chorób
dermatologicznych. Najwa˝niejsze
obszary dzia∏aƒ to: tràdzik
m∏odzieƒczy, tràdzik ró˝owaty,
grzybica, ∏uszczyca, rak skóry,
zaburzenia pigmentacyjne oraz
piel´gnacja skóry, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem piel´gnacji skóry
chorej.

D.N. Jakie innowacje farma-
ceutyczne mo˝na odnaleêç 
w produktach Galdermy?
E.M. Posiadajàc jeden z naj-
wi´kszych dermatologicznych
oÊrodków badawczych na Êwiecie,

Galderma ka˝dego roku opracowuje
nowe preparaty. Zawsze sà one
tworzone w Êcis∏ej wspó∏pracy 
ze Êrodowiskiem dermatologicznym.
Dotyczy ona zarówno strony nau-
kowej, jak i praktycznej. W oparciu 
o t´ wspó∏prac´ z lekarzami, a tak˝e
pacjentami, firma za ka˝dym razem
troszczy si´ równie˝ o to, by forma
preparatu by∏a jak najbardziej
przyjazna. Tu wymieni´ jako
przyk∏ad Clobex – silny kortykoste-
roid do leczenia ∏uszczycy ow∏osionej
skóry g∏owy. Jest to lek w postaci
szamponu, który – wyst´pujàc 
w formie najbardziej adekwatnej 
do rodzaju schorzenia i miejsca
lokalizacji – ∏àczy skutecznoÊç 
i wygod´. Innym przyk∏adem 
jest preparat Loceryl do leczenia
grzybicy paznokci, wyst´pujàcy 
w postaci lakieru. W opakowaniu
leku pacjent dodatkowo otrzymuje
ca∏y zestaw do prawid∏owego
na∏o˝enia lakieru oraz Êrodki
piel´gnujàce.

D.N. Na czym dok∏adnie 
polega wspó∏praca Galdermy 
z dermatologami?           
E.M. Ten kontakt rozpoczyna si´
oczywiÊcie na d∏ugo przed produkcjà
nowego leku. Kiedy pojawia si´
pomys∏, jest on konsultowany 
z dermatologami. Je˝eli spe∏nia ich
oczekiwania, trafia do oÊrodków
badawczych, gdzie pod sta∏à kontrolà
dermatologicznà przechodzi szereg
badaƒ. Lekarze dermatolodzy 
sà naszym g∏ównym partnerem 
i wspólnie tworzymy nowe
rozwiàzania terapeutyczne.

D.N. Jaka jest sytuacja 
Galdermy na Êwiecie? Czy te
same produkty obecne 
na rynkach zachodnich
trafiajà do nas?

E.M. Staramy si´ wprowadzaç
najnowsze produkty najszybciej 
jak to mo˝liwe. Nie zawsze jednak
udaje si´ to zrobiç w czasie, 
gdy trafiajà na rynki zachodnie. 
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J PREZENTACJE:

Galderma to mi´dzynarodowa firma
farmaceutyczna, która powsta∏a w 1981
roku. Obecnie dzia∏a w 65 krajach.
Posiada trzy w∏asne oÊrodki badawcze:
we Francji, Stanach Zjednoczonych 
i Japonii. Od 2005 r. jest liderem 
na rynku dermatologicznym.
W Polsce istnieje od 2000 r.
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� lek. med. El˝bieta Misztal
– Product Manager  
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Po prostu czasami procesy rejestracyjne mogà powodowaç
niewielkie opóênienia.

D.N. Sztandarowy produkt Galdermy to Cetaphil,
wielokrotnie nagradzany Per∏à Dermatologii Estetycznej.
Co jest w nim tak szczególnego, ˝e od lat cieszy si´
wielkim powodzeniem i pacjentów, i dermatologów?
E.M. Cetaphil to nazwa brandu, w sk∏ad którego wchodzi kilka
produktów. W Polsce sà obecne dwa preparaty: Cetaphil emulsja 
i Cetaphil MD dermoprotektor. Obydwa produkty sà zaliczane 
do dermokosmetyków i dost´pne tylko w aptekach. Preparaty
zosta∏y stworzone z myÊlà o pacjentach pozostajàcych pod opiekà
dermatologów. Oznacza to, ˝e oprócz skutecznego dzia∏ania,
produkty muszà równie˝ spe∏niaç wszystkie inne wymagania,
które dermatolodzy stawiajà kosmetykom rekomendowanym
pacjentom. Cetaphil emulsja to idealny preparat do mycia skóry
wra˝liwej. W swoim sk∏adzie zawiera inteligenty surfaktant, który
dok∏adnie oczyszczajàc, nie uszkadza p∏aszcza lipidowego skóry.
Cetaphil MD dermoprotektor to preparat nawil˝ajàcy i ∏agodzàcy
podra˝nienia. Jego unikatowy sk∏ad zapewnia skórze wyjàtkowo
g∏´bokie nawil˝enie, a delikatny film – dodatkowà ochron´.
Przeznaczony jest g∏ównie dla pacjentów z ∏uszczycà i AZS.

D.N. Tradycyjnie ju˝ w wywiadach pytamy
przedstawicieli firm o plany i kierunek dzia∏aƒ. 
No w∏aÊnie...  jakie nowe zadania stojà 
przed Galdermà w tym roku? 
E.M. Jak co roku firma przedstawi kilka nowych produktów. 
W pierwszym kwartale wprowadzamy innowacyjnà terapi´
leczenia tràdzika m∏odzieƒczego. Szczegó∏y poznajà Paƒstwo 
ju˝ wkrótce.

D.N. ˚yczymy Pani i firmie Galderma wielu sukcesów. �

Galderma Polska
ul. ¸àczyny 4

02-820 Warszawa
tel. (022) 331 21 80
www.galderma.com

www.cetaphil.pl
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W ostatnich latach literatura me-
dycyny estetycznej i kosmetologii
zarzuca nas reklamami o radio-
frekwencji (w skrócie RF) i ró˝no-
rodnych urzàdzeniach wykorzys-
tujàcych jà, niewiele t∏umaczàc,
jakie jest jej praktyczne zastoso-
wanie i jakie realne wymagania
stawiaç producentom urzàdzeƒ.
Jest to tym bardziej istotne, ˝e ra-
diofrekwencja to nie s∏owo wy-
trych i panaceum na starzejàcà si´
skór´, tylko okreÊlony termin fizy-
czny, który oznacza fale radiowe 
o ró˝nej cz´stotliwoÊci i w∏aÊci-
woÊciach fizycznych, co znajduje
prze∏o˝enie na ich praktyczne
zastosowanie. Fale radiowe dzieli
si´ na jednobiegunowe i dwu-
biegunowe i obydwa typy znalaz∏y
zastosowanie w odm∏adzaniu
skóry i liftingu. Zabiegi z wyko-
rzystaniem RF nie wy∏àczajà z ak-
tywnoÊci dnia codziennego, ale 
w zale˝noÊci od technologii urzà-
dzenia wykazujà ró˝norodnà sku-
tecznoÊç. 

Celem artyku∏u jest przedsta-
wienie ogólnych zasad dzia∏ania
RF w odniesieniu do skóry, spo-
sobu emisji fal radiowych i ich
obiektywnej skutecznoÊci w po-
prawie jakoÊci skóry, ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem radio-
frekwencji monopolarnej z odmia-
nà thermage.

RADIOFREKWENCJA JEDNOBIEGUNOWA
Jednym z najbardziej powszechnie
u˝ywanych terminów w odnie-
sieniu do fal radiowych jedno-
biegunowych jest „thermage”, ale
nie wszystkie urzàdzenia emitu-
jàce jednobiegunowe RF i zabieg
nimi wykonany mo˝na tak nazy-
waç. Wr´cz przeciwnie, mniej lub
bardziej Êwiadome nadu˝ywanie
okreÊlonej terminologii, chwytli-
wej z punktu widzenia marke-
tingu, jest niew∏aÊciwe i wpro-
wadza niezorientowane osoby 
w b∏àd. Thermage to nazwa zas-
trze˝ona przez producenta pro-
dukujàcego urzàdzenie emitujàce
fale radiowe o wysokiej cz´sto-
tliwoÊci (ponad 6 MHz) i okre-
Êlonej technologii ich emisji do
skóry. Zabieg thermage wykonuje
si´ urzàdzeniem ThermaCool TC
lub nowszej generacji ThermaCool
NXT, który wykorzystuje unikalny
sposób emisji termogennych je-
dnobiegunowych fal radiowych 
o wysokiej cz´stotliwoÊci z jedno-
czesnym ch∏odzeniem powierz-
chownych warstw skóry. Pod-
grzanie skóry na g∏´bokoÊç kilku
milimetrów (Êrednio 3-4 mm do
temperatury 55-60°C) przy jedno-
czesnym zabezpieczeniu naskór-
ka przed oparzeniem techno-
logià thermage zapoczàtkowuje 
w skórze seri´ z∏o˝onych przemian

tkanki ∏àcznej, dajàc najwi´kszy
efekt naciàgni´cia wiotkiej skóry 
z dost´pnych technik RF. Dlatego
zabieg thermage zaleca si´ wy-
konywaç raz na rok lub rzadziej, 
w przeciwieƒstwie do innych za-
biegów pracujàcych z wykorzys-
taniem fal radiowych. 

Inne urzàdzenia generujàce
fale radiowe jednobiegunowe wy-
korzystujà fale o mniejszej cz´s-
totliwoÊci, a wi´c o mniejszym
efekcie termogennym na skór´,
nieskomplikowany system powierz-
chownego ch∏odzenia oparty na
wykorzystaniu ˝elu, co daje p∏y-
tszà penetracj´ i gorszà tolerancj´
ciep∏a oraz nierównomiernà emi-
sj´ fal radiowych, co daje nieje-
dnolite podgrzanie skóry. Dlatego
zabiegi te zaleca si´ wykonywaç
cz´Êciej i kilkakrotnie w celu
osiàgni´cia bardziej zauwa˝al-
nych efektów estetycznych. Praw-
dopodobieƒstwo uzyskania tymi
zabiegami liftingu w porównaniu
do thermage jest zdecydowanie
mniejsze.

RADIOFREKWENCJA JEDNO- VS
DWUBIEGUNOWA
W dost´pnych obecnie urzàdze-
niach wykorzystujàcych RF dost´-
pne sà dwie g∏ówne konfiguracje
elektrod, jedno- i dwubiegunowa.

W artykule: co to jest radiofrekwencja i jaka jest 
jej obiektywna skutecznoÊç w poprawie jakoÊci skóry

AUTORZY: dr n. med. Joanna Czuwara, 
lek. med. Barbara Walkiewicz-Cyraƒska

Fale radiowe 
w dermatologii estetycznej 
– czy zawsze znaczà to samo?  
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Urzàdzenia te inaczej dostarczajà
energi´ do tkanki docelowej. 
W przypadku konfiguracji dwubie-
gunowej p∏ytsza jest penetracja
fal radiowych, ale interakcja ener-
gii RF z tkankà ma podobny efekt
biologiczny jak w przypadku
konfiguracji jednobiegunowej.

W uk∏adzie dwubiegunowym
przep∏yw pràdu zachodzi mi´dzy
dwiema identycznymi elektroda-
mi, umieszczonymi w sta∏ej i nie-
wielkiej wzgl´dem siebie odle-
g∏oÊci. Pomi´dzy elektrodami po-
winna znaleêç si´ skóra pokryta
przewodzàcym p∏ynem, który
przewodzi RF przez izolacyjnà
warstw´ rogowà. Uk∏ad elektrod
dwubiegunowych mo˝na obrazo-
wo porównaç do szczypczyków,
które chwytajà mi´dzy siebie
skór´, co istotnie ogranicza g∏´bo-
koÊç penetracji emitowanej ener-
gii do uj´tego w fa∏d fragmentu
skóry. W zwiàzku z tym zaleca si´
kilka zabiegów dwubiegunowym
RF w odst´pie kilku tygodni.
Istnieje tak˝e wi´ksze ryzyko dzia-
∏aƒ niepo˝àdanych urzàdzeƒ dwu-
biegunowych, takie jak: obrz´k,
oparzenia, p´cherze czy plamica
w wyniku uszkodzenia naczyƒ
kapilarnych skóry. 

Przyk∏adem urzàdzenia RF pra-
cujàcego w trybie dwubiegu-
nowym jest Aluma. Innym urzà-
dzeniem wykorzystujàcym dwu-
biegunowà RF w po∏àczeniu z la-
serem diodowym (900 nm) jest
Polaris WR, a z intensywnie pul-
sujàcym êród∏em Êwiat∏a (IPL)
Aurora SR. 

W uk∏adzie jednobiegunowym
jedna elektroda tzw. czynna (przy-
k∏adana do leczonej skóry) emi-
tuje energi´ RF, a druga – przy-
twierdzona do skóry na sta∏e 
w miejscu odleg∏ym od zabiegu 
– pe∏ni rol´ uziemienia. Pod ele-
ktrodà czynnà dochodzi do po-
dgrzania skóry. Elektroda czynna
wymaga ch∏odzenia, aby nie do-

sz∏o do oparzenia naskórka, 
a ch∏odzenie zwi´ksza tolerancj´
na ból po podgrzaniu.

FALE RADIOWE A SKÓRA
Fale radiowe znalaz∏y szerokie
zastosowanie w dziedzinach ta-
kich jak chirurgia, neurologia,
kardiologia, ortopedia i w osta-
tnim czasie dermatologia este-
tyczna, wykorzystujàc termiczne
uszkodzenie kolagenu. Fale ra-
diowe jedno- i dwubiegunowe o wy-
sokiej cz´stotliwoÊci wywo∏ujà
efekt termiczny. Koƒcówka b´-
dàca w bezpoÊrednim kontakcie
ze skórà dostarcza fale radiowe,
które generujà pole elektryczne 
o cz´stotliwoÊci odpowiadajàcej
cz´stotliwoÊci fal radiowych.
Zmienne pole elektryczne gene-
rowane falami radiowymi wprawia
w drgania czàsteczki obdarzone
∏adunkiem, co generuje ciep∏o
podobnie jak w mikrofalówce. 

O nagrzewaniu si´ skóry lub
przy g∏´bszej penetracji tkanki
podskórnej decyduje naturalna
opornoÊç, która jest odwrotnie
proporcjonalna do przewodnictwa
elektrycznego tkanki. 

Podczas zabiegu RF wa˝na
jest ocena gruboÊci leczonej
skóry, wspó∏praca z pacjentem 
i zmiana parametrów urzàdzenia
w celu uzyskania jak najlepszych
efektów przy jak najmniejszym
ryzyku dzia∏aƒ niepo˝àdanych,
takich jak oparzenia. Dlatego
zabiegi estetyczne RF wykonuje
si´ bez znieczulenia ogólnego 
i propaguje zasad´ kilkukrotnego
przejÊcia mniejszà energià (ku-
mulacja ciep∏a, lepsza tolerancja 
i korzystny efekt poprawy jakoÊci
skóry) ni˝ jednorazowego przej-
Êcia z du˝à energià, co z wi´kszym
prawdopodobieƒstwem prowadzi
do oparzeƒ lub silnych dole-
gliwoÊci bólowych bez wp∏ywu 
na skutecznoÊç zabiegu. 

WP¸YW RF NA KOLAGEN
Wp∏yw fal radiowych na kolagen
jest dwuetapowy i mo˝na go
podzieliç na efekt krótkotrwa∏y
natychmiastowy i odleg∏y d∏ugo-
trwa∏y. Kolagen typu I stanowi
podstawowe rusztowanie bia∏ko-
we skóry w∏aÊciwej. Prawid∏owo
usieciowany tworzy uk∏ad prawo-
skr´tnej helisy zbudowanej z trzech
splecionych ∏aƒcuchów bia∏ko-
wych kolagenu, utrzymywanych
dzi´ki wiàzaniom krzy˝owym i che-
micznym czàsteczek. Z wiekiem
przewa˝a degradacja kolagenu,
poszczególne jego w∏ókna skra-
cajà si´, uszkadzajà i fragmen-
tujà. Stwierdzono, ˝e skóra doro-
s∏ego cz∏owieka co roku traci
oko∏o 1% zawartoÊci kolagenu 
w skórze w∏aÊciwej. 

W wyniku podgrzania skóry
przez RF podgrzewa si´ kolagen,
niektóre wiàzania krzy˝owe roz-
rywajà si´ i struktura potrójnej
helisy ulega rozwini´ciu. Kolagen
ulega cz´Êciowej denaturacji.
Dzi´ki zachowanym wiàzaniom
chemicznym czàsteczek helisa
ulega rozluênieniu, ale si´ nie
rozpada, lecz pogrubia i rozplata. 
To skrócenie w∏ókien kolage-
nowych daje klinicznie zauwa-
˝alne naciàgni´cie skóry tu˝ po
zabiegu RF.  W wyniku cz´Êciowej
denaturacji w∏ókien kolageno-
wych ods∏aniajà si´ determinanty
antygenowe rozpoznawane przez
enzymy trawiàce uszkodzony ko-
lagen, tzw. metaloproteinazy,
które rozpoczynajà trawienie
zdegradowanego kolagenu, a pro-
dukty rozpadu stymulujà fibro-
blasty do syntezy kolagenu de
novo. Tak rozpoczyna si´ z∏o˝ony
proces tzw. remodelingu skóry
w∏aÊciwej z przewagà procesów
syntezy charakterystycznych dla
gojenia si´ ran po uszkodzeniu
skóry, który trwa kilka tygodni po
powierzchownych urazach (np.
radiage) lub kilka miesi´cy 
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w przypadku g∏´bszego pod-
grzania skóry generowanego
thermage.

Synteza prawid∏owego kola-
genu jest czasoch∏onna, a ka˝da
bezinwazyjna metoda odm∏odze-
nia, która przesunie równowag´ 
w starzejàcej si´ skórze na ko-
rzyÊç syntezy, atrakcyjna. 

Zabiegi RF nie wymagajà spe-
cjalnego post´powania po zabie-
gu, mo˝na je wykonywaç o ka˝dej
porze roku, ale do najdro˝szych
zabiegów RF powinno kwalifi-
kowaç si´ pacjentów wg mo˝-
liwoÊci techniki i realnych ocze-
kiwaƒ estetycznych. Ka˝da niea-
blacyjna metoda odm∏odzenia,
wyg∏adzenia i naciàgni´cia skóry
jest cenna, ale nale˝y zachowaç
zdrowy rozsàdek w oczekiwaniach
i nie obiecywaç zbyt wiele. Nale˝y
pami´taç, ˝e technologie niea-
blacyjne dzia∏ajà w oparciu o na-
turalne, indywidualne procesy
regeneracyjne skóry. A poniewa˝
ka˝dy starzeje si´ inaczej, podo-
bnie ka˝dy ma inny potencja∏
regeneracyjny skóry. 

Niewàtpliwie procesy rege-
neracji skóry indukowane RF sà in-
tensywniejsze, kiedy wzmocni si´
je zabiegami np. mezoterapii 
z kwasem hialuronowym, pilin-
gami chemicznymi lub mecha-
nicznymi. 

Zalety zabiegów falami radio-
wymi majà udowodniony wp∏yw 
na popraw´ jakoÊci skóry przy
ró˝nej i nieprzewidywalnej efe-
ktywnoÊci liftingu zale˝nej od
g∏´bokoÊci penetracji, tolerancji
pacjenta, w∏aÊciwoÊci termicz-
nych RF i osobniczo zmiennych
procesów regeneracji skóry. W ba-
daniach z zastosowaniem Therma-

Cool TC uzyskano 50% popraw´
napi´cia skóry policzków, z∏a-
godzenia fa∏dów nosowo-wargo-
wych i redukcji zmarszczek mario-
netki u oko∏o po∏owy badanej
populacji.

NA CZYM POLEGA UNIKALNOÂå
ZABIEGU THERMAGE?
Metoda thermage zosta∏a wynale-
ziona w 1995 r. przez dr Edwarda
W. Knowltona. Przez kolejne lata
by∏a udoskonalana, aby w 2002
otrzymaç certyfikat bezpieczeƒ-
stwa i jakoÊci FDA w celu poprawy
napi´cia skóry twarzy, szyi i cia∏a.
Generator ThermaCool emituje
fale radiowe o wysokiej cz´sto-
tliwoÊci (ponad 6 MHz), co ozna-
cza, ˝e pole elektryczne indu-
kowane takimi RF generuje
drgania na∏adowanych czàsteczek
z tà samà cz´stotliwoÊcià, a drga-
nia generujà ciep∏o w tkance.

Fale radiowe dostarczane sà 
do skóry przez zaawansowanà
technologicznie elektrod´, tzw.
„ThermaTip”, w sposób jednobie-
gunowy, a unikalnoÊç zabiegu
thermage tkwi przede wszystkim
w tej koƒcówce i sposobie dostar-
czenia energii do skóry. ˚adne
inne urzàdzenie operujàce jedno-
biegunowymi falami radiowymi
nie stosuje podobnej technologii,
tzn. wolumetrycznego ogrzania
skóry. Wolumetryczna technologia
polega na podgrzaniu skóry w
kszta∏cie walca o polu powierz-
chni elektrody czynnej (przeci´-
tnie 3 cm2) z najwi´kszà i jednolità
koncentracjà ciep∏a w Êrodkowych
warstwach skóry pod elektrodà,
przy jednoczesnym ch∏odzeniu
naskórka. Z dost´pnych techno-
logii RF, thermage podgrzewa
skór´ najg∏´biej. Pojedyncze wy∏a-
dowanie impulsu przekazywa-

nego przez thermatip ma trzy sk∏a-
dowe: 1. ch∏odzenie, 2. ogrzanie
skóry RF z jednoczesnym ch∏odze-
niem i 3. nast´powe sch∏odzenie
ogrzanej tkanki. Do ch∏odzenia
tkanki wykorzystuje si´ Êrodek
kriogeniczny, który aplikowany jest
na skór´ w formie sprayu. 

W celu szczelnego przylegania
elektrody czynnej do naskórka 
i jednolitej penetracji energii
wykorzystuje si´ p∏yn kontaktowy. 

Obecnie po wieloletnich doÊ-
wiadczeniach z ThermaCool, po
udoskonaleniu technologii ch∏o-
dzenia i przekazywania RF przez
dielektrycznà membran´ prak-
tycznie nie istnieje ryzyko opa-
rzeƒ, zaników tkanki podskórnej,
bliznowacenia. Zabieg oparty jest
na wspó∏pracy z pacjentem do
momentu czucia przez niego 
bólu. Dlatego pacjent musi byç
przytomny i przeciwwskazane jest
znieczulenie ogólne. Najcz´s-
tszym klinicznie zauwa˝alnym
efektem ubocznym jest lekkie
zaczerwienienie lub obrz´k, ust´-
pujàce po kilku godzinach, a pa-
cjent po zabiegu zg∏asza nie-
wielkie pieczenie. Minimalne to
objawy, gdy weêmie si´ pod
uwag´, ˝e thermage podgrza∏
skór´ w∏aÊciwà na g∏´bokoÊç
kilku milimetrów. 

Najcz´Êciej zabieg thermage
wykonuje si´ na twarzy. Miesiàc
po zabiegu uzyskuje si´ popraw´
napi´cia skóry, a przez nast´pne
kilka miesi´cy ró˝nie wyra˝ony
efekt liftingu konturów twarzy
(podciàgni´cie wiszàcego pod-
bródka i tzw. „chomików”, sp∏yce-
nie bruzd nosowo-wargowych,
uniesienie brwi i wyg∏adzenie
czo∏a), a w ogólnym efekcie prze-

Fale radiowe w dermatologii estetycznej – czy zawsze znaczà to samo? c.d.
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niesienie ci´˝koÊci z dolnej cz´Êci
policzków w okolice koÊci jarzmo-
wych, co ma przywróciç m∏odszy
wyglàd. Uzyskany stopieƒ pod-
ciàgni´cia jest indywidualny. 

Zabieg thermage z bardzo
dobrym efektem stosuje si´ tak˝e
na powieki, przy ca∏kowitym bez-
pieczeƒstwie metody. W celu
ochrony spojówki i ga∏ki ocznej
zak∏ada si´ pod powiek´ plasti-
kowà os∏on´, a zabieg przepro-
wadza z u˝yciem specjalnych
koƒcówek przewodzàcych energi´
RF na g∏´bokoÊç 2 mm. Efekty
uzyskiwane zabiegiem thermage
w tej okolicy dajà szerzej otwarte
oczy, zmniejszajà wiotkoÊç po-
wiek, podciàgajà wiszàcy fa∏d
skóry powieki górnej i wyg∏adzajà
zmarszczki dolnej powieki.

G∏´bszà penetracj´ w celu
leczenia cellulitu lub poprawy
konturu cia∏a uzyskuje si´ innymi
koƒcówkami. Sposób dzia∏ania
jest podobny, ale tutaj chodzi
w∏aÊnie o termiczne rozbicie ko-
mórek t∏uszczowych w tkance
podskórnej i g∏´bokà penetracj´
ciep∏a. 

Zabieg thermage poleca si´ 
w przedziale wiekowym 30-65 lat.
W grupie do 40. roku ˝ycia wy-
korzystuje si´ profilaktyczne dzia-
∏anie metody zapobiegajàce wiot-
koÊci skóry, powy˝ej 40. roku
˝ycia celem uzyskania poprawy
napi´cia i naciàgni´cia. Przy czym
w ka˝dej grupie wiekowej nale˝y
oceniç jakoÊç skóry i warunki
anatomiczne twarzy. Pacjenci 
z podbródkiem nadmiernie wy-
pe∏nionym tkankà t∏uszczowà nie
sà dobrymi kandydatami do tego
zabiegu, poniewa˝ mo˝liwoÊci tej
metody nie wyostrzà linii pod-
bródka i najpierw nale˝y rozwa˝yç

miejscowà lipoliz´, a w drugiej
kolejnoÊci technik´ thermage. 

Inne okolice poza twarzà,
gdzie stosowany jest thermage to:
d∏onie, szyja, dekolt, wewn´trzna
strona ramion, brzuch, wewn´-
trzna powierzchnia ud i okolica
nad kolanami. Pacjenci z zabu-
rzeniami osobowoÊci i znacznymi
wahaniami wagi nie sà dobrymi
kandydatami do zabiegu RF, po-
niewa˝ uzyskane efekty poprawy
jakoÊci i napi´cia skóry mogà byç
u nich niezauwa˝one, a dokumen-
tacja zdj´ciowa niewystarczajàca.

PODSUMOWANIE
Termin RF jest szeroki i obejmuje
fale jedno- i dwubiegunowe; fale 
o ró˝nej cz´stotliwoÊci, posia-

dajàce lub pozbawione efektu
termogennego w zwiàzku z tym
wykazujàce ró˝norodny wp∏yw 
na skór´. Przy doborze zabiegu fa-
lami radiowymi majàcego zna-
miennie poprawiç jakoÊç skóry 
z efektem jej napi´cia istotna jest
cz´stotliwoÊç, biegunowoÊç i spo-
sób emisji fal radiowych do skóry
w∏aÊciwej.

Ogólnà zaletà zabiegów RF
jest fakt, ˝e mo˝na je wykonywaç
bezpiecznie na ka˝dym fototypie
skóry, o ka˝dej porze roku, nie-
zale˝nie od ekspozycji s∏one-
cznych, poniewa˝ technika ta z za-
sady nie uszkadza naskórka i nie
jest oparta na zjawisku wybiór-
czej fototermolizy jak w przy-
padku laserów. �
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Program szkoleƒ organizowanych 
przez STOWARZYSZENIE LEKARZY 
DERMATOLOGÓW ESTETYCZNYCH
w roku 2009

� 6-8.03.2009
KONGRES STOWARZYSZENIA LEKARZY DERMATOLOGÓW ESTETYCZNYCH
Hotel Marriott, Warszawa

� 29.03.2009 kurs medyczny (zaj´cia praktyczne w 7-osobowych grupach)
TECHNIKI ZABIEGOWE W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ
Centrum Medyczne Damiana, ul. Foksal 3/5, Warszawa

� 26.04.2009 kurs medyczny (zaj´cia praktyczne w 7-osobowych grupach)
TECHNIKI ZABIEGOWE W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ
Centrum Medyczne Damiana, ul. Foksal 3/5, Warszawa

� 16.05.2009 kurs medyczny 
DERMATOSKOPIA
Wroc∏aw

� 27.09.2009 kurs medyczny (zaj´cia praktyczne w 7-osobowych grupach)
TECHNIKI ZABIEGOWE W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ
Centrum Medyczne Damiana, ul. Foksal 3/5, Warszawa

� 24-25.10.2009 kurs medyczny
CO NOWEGO W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ?
24.10.2009 cz´Êç teoretyczna Hotel Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2, Warszawa
25.10.2009 zaj´cia praktyczne Centrum Medyczne Damiana, ul. Foksal 3/5, Warszawa

� 21-22.11.2009 kurs medyczny 
ZAAWANSOWANE TECHNIKI ZABIEGOWE W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ
21.11.2009 cz´Êç teoretyczna Hotel Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2, Warszawa
22.11.2009 zaj´cia praktyczne Centrum Medyczne Damiana, ul. Foksal 3/5, Warszawa

� 13.12.2009 kurs medyczny (zaj´cia praktyczne w 7-osobowych grupach)
TECHNIKI ZABIEGOWE W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ
Centrum Medyczne Damiana, ul. Foksal 3/5, Warszawa





Program szkoleƒ mi´dzynarodowych   

� AMWC 2009 
ANTI-AGING MEDICINE WORLD CONGRESS
19-21 March 2008

Monte-Carlo MONACO 

� 6TH EADV SPRING SYMPOSIUM
23-26 April 2009

Bucharest, Romania

� 10TH INTERNATIONAL CONGRESS OF DERMATOLOGY
20-24 May 2009

Prague, Czech Republic

� V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD
Jak zachowaç pi´kno, zdrowie i m∏odoÊç
4-6 June 2009

Bydgoszcz, Poland

� Photodermatology Meeting & Photopatch Test Course
18-19 September 2009

Kraków, Poland

� EMAA 2009
5TH EUROPEAN MASTERS IN AESTHETIC & ANTI-AGING MEDICINE
1-3 October 2009

Paris, France

� 18TH EADV CONGRESS
7-11 October 2009

Berlin, Germany
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Okazja!

Sprzedam FRAXEL SR 1500 (Re: Store) z 2007 r.

wraz z Zimmer Cryo 6 Chiller
– z certyfikatem producenta, potwierdzajàcym,

˝e laser jest obecnie w bardzo dobrym stanie.

Atrakcyjna cena!

Osoby zainteresowane prosz´ o kontakt:

Tel. 696 882 254, e-mail: 196702@hotmail.com






