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Derma News
Magazyn dla lekarzy specjalizujàcych si´ w dermatologii i medycynie estetycznej

Inauguracja Centrum Medycyny Anti-aging
w Warszawie

Zaawansowane techniki
w dermatologii estetycznej

Sprawozdanie z sympozjum naukowego
Warszawa, 28.11.2009

dr n. med. El˝bieta Kowalska-Ol´dzka 

Sprawozdanie z ICAAM
International Congress In Aesthetic 

Anti-Aging Medicine and Medical Spa
Dubaj 2009

dr Krystyna Pawe∏czyk-Pala 

Nowe mo˝liwoÊci w odm∏adzaniu
wra˝liwej okolicy oka

Technika stalagmitowa
dr Maciej Charaziƒski

Metody usuwania tatua˝u
dr Joanna Magdziarz-Orlitz

Rynek medycyny estetycznej
Prezentacja firmy Optopol





Podsumowujàc rok 2009 w dzia∏alnoÊci naszego

Stowarzyszenia, mo˝emy si´ poczuç usatysfakcjonowani.

Nasza wieloletnia praca na polu dermatologii estetycznej

zaowocowa∏a kolejnym przedsi´wzi´ciem: powo∏aliÊmy 

do ˝ycia Fundacj´ Medycyny Anti-aging, która ju˝ rozpocz´∏a

realizacj´ programu szkoleƒ dla lekarzy chcàcych 

doskonaliç swój warsztat pracy. 

Na stronach 6-7 prezentujemy relacj´ z uroczystej

inauguracji w nowej siedzibie Stowarzyszenia Lekarzy

Dermatologów Estetycznych, a jednoczeÊnie w miejscu, 

gdzie b´dà si´ odbywa∏y kursy medyczne i zaj´cia praktyczne

pod okiem najlepszych ekspertów z kraju i ze Êwiata. 

Oprócz tego w numerze m.in. – relacja z kongresu medycyny

Anti-aging z Dubaju, sprawozdanie z kursu medycznego 

o zaawansowanych technikach zabiegowych w dermatologii

estetycznej, tekst o sposobach likwidowania tatua˝u.

Zach´cam do lektury.      

Na koniec „starego” roku dzi´kujemy wszystkim, którzy

anga˝ujà si´ w prace naszego Stowarzyszenia, a na poczàtek

„nowego” z nadziejà zapraszamy do aktywnoÊci jeszcze

wi´ksze grono lekarzy.       

Wspania∏ego Roku 2010!

WYDAWCA:

ul. W∏odarzewska 69 A, 02-384 Warszawa 
tel. (0 22) 853 39 70, fax: (0 22) 847 69 33
tel. 0 605 332 776 

e-mail: 
stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl
www.dermatologia-estetyczna.pl

Redakcja i Dzia∏ Reklamy:
tel. (022) 498 35 30, (022) 853 39 70
fax: (022) 408 91 54
tel. 0 607 338 827, 0 608 388 412
e-mail: alterego@alterego.pl

Kole˝anki i Koledzy!
Nr27/2009/Dwumiesí cznik

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów
Estetycznych

Derma News

Magazyn dla klientów gabinetów 
dermatologii i medycyny estetycznej,

chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa



W Nowym – 2010 Roku 
- wszystkim Czytelnikom naszych magazynów
Zyczymy wielu sukcesów na polu zawodowym 

i w zyciu rodzinnym - spokoju, radosci 
i satysfakcji kazdego dnia

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów
Estetycznych wraz z redakcja 
Derma Newsa i Eksperta  
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W nowej siedzibie Stowarzysze-
nia Lekarzy Dermatologów Este-
tycznych oraz Fundacji Medycyny
Anti-aging na uroczystej inau-
guracji z okazji otwarcia Centrum
zjawili si´ lekarze, przedstawi-
ciele firm oraz zaproszeni dzien-
nikarze. Wszystkich goÊci w imie-
niu Stowarzyszenia powita∏a 
dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska,
a w imieniu Fundacji Medycyny
Anti-aging dr n. med. El˝bieta
Kowalska-Ol´dzka – prezes Fun-
dacji. Obie Panie, dzi´kujàc wszy-
stkim za przybycie, podkreÊli∏y

szczególny charakter spotkania.
W oparciu o d∏ugoletnie doÊ-
wiadczenie szkoleniowe Stowa-
rzyszenia powsta∏ program kszta∏-
cenia, który zapewni profe-
sjonalne przygotowanie do pro-
wadzenia praktyki lekarskiej w za-
kresie medycyny przeciwstarze-
niowej. Uczestnicy b´dà mieli
szans´ pog∏´biç wiedz´ z zakre-
su technik zabiegowych medy-
cyny estetycznej i udoskonaliç
swój warsztat. Szkolenia obej-
mujà przygotowanie teoretyczne
oraz çwiczenia praktyczne z udzia-

∏em pacjentów. Do wspó∏pracy 
– jako wyk∏adowcy – zosta∏y
zaproszone najwi´ksze s∏awy 
dermatologii estetycznej i medy-
cyny przeciwstarzeniowej z Pol-
ski i ze Êwiata, co daje gwarancj´
wysokiej jakoÊci szkoleƒ. 

Nad programem patronat objà∏
ESCAD – European Society for
Cosmetic and Aesthetic Derma-
tology, a jego uczestnicy stajà si´
automatycznie cz∏onkami tego
europejskiego Stowarzyszenia. �

Mi∏o nam poinformowaç, ˝e dnia 28 listopada 2009 odby∏o si´ uroczyste otwarcie
Centrum Medycyny Anti-aging przy ul. W∏odarzewskiej 69 A w Warszawie. 

Inauguracja 
Centrum Medycyny Anti-aging 
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UROCZYSTY BANKIET   
Wieczorem  w Pa∏acu Potockich uczestnicy inauguracji Êwi´towali otwarcie Centrum Medycyny Anti-aging
przy dobrej kolacji, muzyce i andrzejkowych wró˝bach prowadzonych przez aktorów Teatru Buffo.  

� Od lewej: dr Joanna Buchowicz, dr Marzena Lorkowska-Precht,
dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska, dr n. med. El˝bieta Kowalska-Ol´dzka, 
dr Ewa Kaniowska 

� Honorowy goÊç prof. Andrzej Langner  
oraz dr Ewa Kaniowska i dr Bart∏omiej Kwiek  

� GoÊcie zaproszeni na inauguracj´
w sali wyk∏adowej nowej siedziby SLDE 
i Fundacji Anti-aging

� Powitanie na wieczornej Gali � Âcis∏e kierownictwo SLDE podczas lania wosku

FOTORELACJA Z INAUGURACJI
Po powitaniu goÊci dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska wznios∏a toast szampanem  
za powodzenie przedsi´wzi´cia i dobrà pass´ medycyny Anti-aging w Polsce. 

Autor zdj´ç:Tomasz Tam
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Pierwszy wyk∏ad wyg∏osi∏a dr Bar-
bara Walkiewicz-Cyraƒska na te-
mat: „Harmonia i nadkorekcja 
w modelowaniu rysów twarzy” (ilu-
strujàc go bogatym materia∏em
zdj´ciowym). To problem ˝ywo
dyskutowany w ostatnim czasie 
w Êrodowisku lekarzy medycyny
estetycznej i w mediach. Zabiegi
estetyczne cieszà si´ coraz wi´-
kszym powodzeniem, a pacjenci
majà ÊwiadomoÊç, ˝e poprawia-
nie urody jest jednym z elemen-
tów troski o w∏asne zdrowie i dobry
wyglàd. Ale – co bardzo wa˝ne 
– nie mo˝na dopuÊciç do efektu
przerysowania. Twarz po zabiegu
powinna byç tylko odÊwie˝ona, 
a jej kszta∏t i poszczególne ele-
menty pozostaç proporcjonalne,
w harmonii z sylwetkà. Dr Wal-
kiewicz-Cyraƒska zaprezentowa∏a
nowà technik´ augumentacji tka-
nek za pomocà cienkich, t´po za-
koƒczonych kaniuli. Dzi´ki tej no-
woÊci technicznej mo˝liwe jest
modelowanie ca∏ej twarzy przy
zastosowaniu 6-8 wk∏uç. Kaniule
ograniczajà traumatyzujàce dzia-
∏anie igie∏ na tkank´, co pozwala
uniknàç efektów niepo˝àdanych
w postaci siniaków oraz umo-

˝liwia pacjentkom normalne fun-
kcjonowanie po zabiegu. Nie do
przecenienia jest te˝ komfort za-
biegu. Zastosowanie kaniuli powo-
duje, ˝e staje si´ on bezbolesny,
nie wymaga nawet stosowania kre-
mów znieczulajàcych.

Dr Inigo de Felipe przyby∏ 
z Hiszpanii, by zapoznaç uczes-
tników kursu ze swoimi doÊwiad-
czeniami zwiàzanymi z zastoso-
waniem w praktyce toksyny botu-
linowej w po∏àczeniu z kwasem
hialuronowym. Omówi∏ je w ho-
listycznym aspekcie odm∏adzania
twarzy, podkreÊlajàc, ˝e w zabie-
gach nie chodzi o samo likwido-
wanie zmarszczek, lecz o ca∏oÊ-
ciowy efekt. Twarz powinna za-
chowaç naturalny wyglàd i mimi-
k´. Wyk∏ad swój popar∏ bogatym
materia∏em zdj´ciowym – pokaza∏
na przyk∏adach ró˝norodnych twa-
rzy pacjentek, w jaki sposób taki
rezultat mo˝na osiàgnàç, jak uni-
knàç przerysowaƒ i zniekszta∏ceƒ,
by twarz mia∏a swój wyraz.          

„Mo˝liwoÊci i ograniczenia
osocza bogatop∏ytkowego w re-
generacji skóry” na podstawie

doÊwiadczeƒ w∏asnych przedsta-
wi∏a dr Marzena Lorkowska-
-Precht. Metoda Regeneris, wyko-
rzystujàca osocze z krwi pobranej
od pacjenta, doskonale odbudo-
wuje skór´, m.in. z powodu obec-
nych w osoczu cytokin odpowie-
dzialnych za procesy regeneracji.
Po  kilku zabiegach (wykonanych
technikà wstrzykni´ç za pomocà
ig∏y albo metodà nappage) do-
chodzi do poprawy elastycznoÊci,
g´stoÊci i ukrwienia skóry, wyg∏a-
dzenia zmarszczek, ale tak˝e przy-
spieszenia gojenia po zabiegach
medycyny estetycznej. S∏uchacze
kursu mogli uczestniczyç podczas
zaj´ç w prezentacji zabiegu od mo-
mentu przygotowania pacjenta 
do efektu tu˝ po zabiegu.    

Tematem wystàpienia goÊcia
z Holandii dr Toma van Eijka
– by∏y „Zaawansowane techniki
liftingu twarzy z zastosowaniem
produktów na bazie stabilizo-
wanego kwasu hialuronowego
Nasha™ – LiÊç paproci™ i Znak
Zorro™".

W wyk∏adzie zosta∏a przedsta-
wiona technika Fern Pattern™,

Dnia 28 listopada 2009 roku w Warszawie odby∏ si´ kurs medyczny
zorganizowany przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych  
i dotyczy∏ zaawansowanych technik w dermatologii estetycznej. 

AUTOR: dr n. med. El˝bieta Kowalska-Ol´dzka                          

Zaawansowane techniki 
w dermatologii estetycznej 
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Autor zdj´ç:Tomasz Tam

która przywraca skórze obj´toÊç,
zabezpiecza przed utratà j´drno-
Êci, zw∏aszcza w dolnych obsza-
rach twarzy, np. w rejonie fa∏dy
nosowo-wargowej. Szczególnie
interesujàcym wskazaniem do
zastosowania techniki ,,LiÊcia
paproci” sà dynamiczne zmarsz-
czki w okolicach kàcików ust 
w obr´bie fa∏du nosowo-wargo-
wego. Dzi´ki wspomnianej tech-
nice powtarzane zabiegi w tej
okolicy pozwalajà na cz´Êciowà
rekonstrukcj´ zmarszczek dyna-
micznych. Metoda ,,Znak Zorro”
umo˝liwia odm∏odzenie pod-
bródka, redukcj´ linii marionetki 
i zapobiega zapadni´ciu si´ kra-
w´dzi ˝uchwy w przysz∏oÊci.  

W wyk∏adzie: „Kwas L-poli-
mlekowy – najnowsze techniki 
i wskazania” dr Krystyna Pawe∏-
czyk-Pala omówi∏a jego w∏aÊci-
woÊci oraz efekty, jakich mo˝emy
si´ spodziewaç, czyli: przede
wszystkim przywrócenia obj´to-
Êci tkankom, g´stoÊci i j´drnoÊci
skórze. Kwas polimlekowy jest
te˝ znakomità profilaktykà prze-
ciwstarzeniowà. Nadaje si´ do
leczenia zarówno obszaru twarzy
(bruzd nosowo-wargowych, kà-
cików ust, linii marionetek, po-
liczków, skroni, podbródka), jak 
i cia∏a (szyi, dekoltu, grzbietów

d∏oni, zwalczania cellulitu, a na-
wet rozst´pów). Swojà prelekcj´
dr Pawe∏czyk-Pala uzupe∏ni∏a 
o wideoprezentacj´ zabiegu za-
stosowania kwasu polimleko-
wego w odm∏adzaniu twarzy oraz
leczeniu celulitu w obr´bie ud.

Ostatni wyk∏ad kursu by∏ po-
Êwi´cony „Korekcji nosa przy u˝y-
ciu kwasu hialuronowego i toksy-
ny botulinowej”. Dr Ewa Kanio-
wska zaznaczy∏a, ˝e modelowa-
nie nosa za pomocà wype∏niaczy
jest technikà minimalnie inwa-
zyjnà i w odró˝nieniu od ingerencji
chirurgicznej, pozwala na szybki
powrót pacjenta do codziennej
aktywnoÊci. Podstawà do wyko-
nania tego typu zabiegów jest
dobra znajomoÊç anatomii tych
okolic, wiedza na temat proporcji
twarzy – umiej´tnoÊç wykre-
Êlania linii i kàtów pomi´dzy no-
sem wargami i czo∏em – oraz
du˝e doÊwiadczenie w zabiegach
dermatologii estetycznej. To bar-
dzo wa˝ne, bo tylko d∏ugoletni
praktyk mo˝e dobraç najodpo-
wiedniejszy dla pacjenta prepa-
rat oraz technik´ zabiegu i za-
pobiec powik∏aniom. 

Drugi dzieƒ kursu by∏ poÊwi´-
cony przede wszystkim warsz-
tatom praktycznym. �

� dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska � dr Ewa Kaniowska

� dr Inigo de Felipe

� dr Krystyna Pawe∏czyk-Pala

� dr Tom Van Eijk

� dr Marzena Lorkowska-Precht
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AUTOR: dr Krystyna Pawe∏czyk-Pala

DUBAJ PO RAZ DRUGI
Kongres w Dubaju po raz pierwszy
odby∏ si´ w 2008 roku. Okaza∏ si´
du˝ym sukcesem, dlatego zosta∏
zorganizowany równie˝ w tym
roku, przyciàgajàc o 1/3 wi´cej
uczestników ni˝ rok wczeÊniej. 
W Kongresie brali udzia∏ lekarze,
przedstawiciele firm, managero-
wie SPA i osoby zwiàzane ze Êwia-
tem medycyny estetycznej z ca∏e-
go Êwiata. Dzi´ki temu sesje by∏y
niezwykle zró˝nicowane, dajàc
okazj´ do poznania (rzeczywiÊcie)
mi´dzynarodowego klimatu two-
rzenia tej stosunkowo m∏odej
dziedziny terapeutycznej. Choç
wi´kszoÊç wyk∏adowców pocho-
dzi∏a z obszarów Bliskiego Wscho-
du, znalaz∏o si´ równie˝ wiele eu-
ropejskich g∏osów z Belgii, Nie-
miec, Francji i W∏och.

Charakter kongresu zosta∏ wy-
znaczony przez trzy komisje nau-
kowe: chirurgii, dermatologii i me-
dycyny estetycznej, w której udzia∏
brali mi´dzy innymi Herve Raspaldo
oraz Pierre Andre, medycyny przeciw-
starzeniowej oraz medycznego
SPA. W tych obszarach przez trzy
dni prowadzono sesje naukowe
we wszystkich wa˝nych aspektach
pracy lekarzy i specjalistów medy-

cyny estetycznej i chirurgii plas-
tycznej na Êwiecie.

W czasie konferencji porusza-
no tematy odnoszàce si´ zarówno
do sztuki odnowy cia∏a i twarzy,
przywracania pacjentom harmonii
i jakoÊci ˝ycia, jak i czysto medy-
cznych aspektów technik, powi-
k∏aƒ, profilaktyki oraz znaczenia
badaƒ genetycznych w medycynie
estetycznej. 

Kongresowi towarzyszy∏a wysta-
wa najnowszego sprz´tu – g∏ównie
do terapii cia∏a: laserów, w tym do
liposukcji laserowej, najnowszych
preparatów kwasu hialuronowego
oraz preparatów do kondycjono-
wania i piel´gnacji skóry.

Do Dubaju pojecha∏a kilkuna-
stoosobowa grupa lekarzy z Pol-
ski, co Êwiadczy wyraênie o tym, 
˝e polscy specjaliÊci medycyny 
estetycznej i dermatolodzy este-
tyczni dzia∏ajà wg Êwiatowych stan-
dardów, dà˝àc do zapewnienia
pacjentom opieki anti-aging na
najwy˝szym poziomie.

NAJCIEKAWSZE WYK¸ADY
Do najciekawszych wyk∏adów na-
le˝a∏y sesje na temat leczenia twarzy

oraz chirurgicznego przywracania
po˝àdanych konturów cia∏a.

Sesja dotyczàca terapii okolicy
oczu, policzków, nosa by∏a pro-
wadzona przez Herve Raspaldo,
Pierre’a Andre oraz Dario Bertossi.
Omawiali oni szereg technik nie-
inwazyjnych z wykorzystaniem to-
ksyny botulinowej i kwasu hialu-
ronowego jako alternatywy dla in-
wazyjnych zabiegów chirurgicznych.

W sesji znalaz∏o si´ omówienie
najnowszych procedur i technik
dla terapii dekoltu, szyi oraz grzbie-
tów d∏oni.

Lekarze Nabila Azie, Mario
Goisis oraz Olivier Claude zapre-
zentowali swoje doÊwiadczenia 
w obszarze preparatu Macrolane,
omawiajàc jego zastosowanie
g∏ównie w kszta∏towaniu biustu 
i poÊladków. Pokazano technik´
podawania preparatu ponad mi´-
Êniem, z tunelowaniem materia∏u. 

Odby∏y si´ równie˝ wyk∏ady 
na temat liposukcji laserowej, która
przecie˝ od niedawna otwiera swo-
je mo˝liwoÊci dla polskich pacjen-
tów. W tym samym obszarze w pià-
tek odby∏y si´ prelekcje na temat

ICAAM International Congress In Aesthetic Anti-Aging Medicine and Medical Spa 
to przede wszystkim mo˝liwoÊç poznania najnowszych trendów wa˝nych dla
Êwiata medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej. Mi´dzy sesjami konferencji
Dubaj daje jednak wiele okazji do zachwytu i podziwu nad tym, jak niesamowite
miejsca powstajà w umys∏ach architektów i projektantów.

Sprawozdanie z ICAAM 
DUBAJ 2009



leczenia cellulitu, niechirurgicznych metod poprawiania
elastycznoÊci cia∏a, ultradêwi´ków w terapii skóry oraz
lipolizy iniekcyjnej.

Na uwag´ zas∏uguje piàtkowa sesja interaktywna na te-
mat leczenia skierowanego na usuni´cie tkanki t∏uszczowej,
technik ∏àczonych w terapii twarzy oraz rhinoplastyki. Te trzy
panele pozwala∏y uczestnikom braç czynny udzia∏ w systemie
Audience Direct Vote. Sesj´ prowadzili lekarze z Niemiec 
i Francji.

DUBAJ Z ROZMACHEM
Kongres w Dubaju zapewni∏ wysoki poziom merytoryczny 
i naukowy, prezentujàc istotnie potrzebne i aktualne tematy 
na najbli˝szy czas. Nie sposób jednak nie zauwa˝yç, i˝ Kon-
gres odbywa∏ si´ w jednym z najciekawszych miast Êwiata,
które zapewni∏o wiele dodatkowych, pozanaukowych wra-
˝eƒ. Atmosfera miasta przepe∏niona jest dumà z osiàgni´ç
architektury i przepychu niemal ka˝dego miejsca. MieliÊmy
okazj´ goÊciç w przepi´knych hotelach, których wn´trza 
i fasady sà zaprojektowane z niezwyk∏ym rozmachem. Jest to
miasto, w którym prawa sztuki i fizyki zdajà si´ przekraczaç
wszelkie granice. 

W ciàgu tych trzech dni swoje przepi´kne budowle
zaprezentowa∏o równie˝ Abu Dhabi. W tym mieÊcie znajduje
si´ trzeci na Êwiecie co do wielkoÊci meczet Sheikh Zayed,
który zrobi∏ na mnie najwi´ksze wra˝enie. W meczecie mo˝na
podziwiaç najwi´kszy dywan Êwiata, o powierzchni ponad
5600 m2, tkany przez 1200 tkaczek, który wa˝y 47 ton. Jest
on chyba kwintesencjà potrzeby przepychu i rekordów
Guinessa, jakie niewàtpliwe przyÊwiecajà niemal ka˝demu
przedsi´wzi´ciu w tym kraju.

DoÊwiadczenie Kongresu, dla mnie jako lekarza cenià-
cego innowacj´, by∏o bardzo wa˝nym wydarzeniem. Pod ka˝-
dym wzgl´dem wszystko sprzyja∏o dobrym wra˝eniom, po-
czàwszy od cz´Êci merytorycznej, poprzez organizacj´, 
na urokach miasta koƒczàc. �
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Okolica oczodo∏u, ze wzgl´du na
swojà skomplikowanà budow´
anatomicznà, jest trudna do ko-
rekcji, a wykonywanie specjali-
stycznych zabiegów chirurgicz-
nych wià˝e si´ z du˝ym ryzykiem
powik∏aƒ. Pojawiajà si´ jednak
nowe techniki i sposoby opero-
wania tej okolicy oraz korygowa-
nia niedoskona∏oÊci wyst´pujà-
cych w procesie starzenia si´
skóry. 

Jednà z metod korekcji okolicy
oczodo∏u jest Stalagmite Techni-
que® (Technika stalagmitowa)
opracowana przez dr Javiera Beuta,
specjalist´ chirurgii plastycznej 
i rekonstrukcyjnej, za∏o˝yciela fun-
dacji Fudació Cirujanos Plastikom
Mundi, autora wielu naukowych
publikacji z zakresu plastyki oka,
nosa, urazów splotu s∏onecznego
i niechirurgicznych metod medy-
cyny estetycznej.

Technika stalagmitowa to in-
nowacyjny sposób implementacji
wype∏niaczy stabilizowanego kwa-
su hialuronowego, która stanowi
alternatyw´ dla zabiegów chirur-
gicznych, korygujàcych niedos-
kona∏oÊci oka. 

Zabieg z wykorzystaniem te-
chniki stalagmitowej polega na
wertykalnym, precyzyjnym zdepo-
nowaniu niewielkiej iloÊci, oko∏o
1 ml wype∏niacza stabilizowane-
go kwasu hialuronowego (z li-
dokainà) w kszta∏cie stalagmitu 
w g∏´bokich oraz powierzchnio-
wych warstwach skóry. Produkt
stabilizowanego kwasu hialuro-
nowego podawany jest przez ca∏à
gruboÊç skóry, tkanki podskórnej,
cz´sto nawet do poziomu okost-
nej. W przypadku okolicy jarzmo-
wej ig∏´ wprowadza si´ pionowo
do poziomu okostnej i wycofuje 
w kierunku skóry. Dzi´ki specyfi-
cznym w∏aÊciwoÊciom stabilizo-
wanego kwasu hialuronowego,
opartym na opatentowanej tech-
nologii NASHA™, mo˝na uzyskaç
spektakularny efekt uniesienia 
i wype∏nienia tkanek. Skutecz-
noÊç i bezpieczeƒstwo preparatów
NASHA™ w zabiegach odm∏adza-
jàcych twarzy zosta∏y udowo-
dnione w licznych publikacjach.

Technik´ t´ stosowaç mo˝na
w okolicach oko∏ooczodo∏owych 
i koÊci jarzmowych. Efektem zas-
tosowania techniki stalagmitowej
jest zniwelowanie wra˝enia pod-

krà˝onych oczu, a tak˝e zwi´-
kszenie elastycznoÊci i napi´cia
skóry w tej partii twarzy oraz
uzyskanie dodatkowej korekty
okolicy doliny ∏ez. Technika sta-
lagmitowa pozwala tak˝e uzyskaç
cz´Êciowe odm∏odzenie skóry po-
wieki dolnej, pami´tajàc jednak,
˝e nie zast´puje ona leczenia
operacyjnego. Podajàc wype∏-
niacz stabilizowanego kwasu hia-
luronowego w okolice górnobo-
czne policzków, przed koÊcià jarz-
mowà, uzyskuje si´ bardzo dobry
efekt uniesienia i poszerzenia
Êrodkowej cz´Êci twarzy, co poz-
wala uzyskaç m∏odszy wyglàd. 

Zaletami wykorzystania tech-
niki stalagmitowej jest stosun-
kowo niewielka iloÊç depono-
wanego produktu w stosunku do
osiàganego efektu. Najwi´kszà za-
letà zabiegu jest jego nieinwazyj-
noÊç. Zabieg jest prosty i bardziej
bezpieczny w porównaniu do ope-
racji chirurgicznych, a czas jego
trwania – krótki. Dodatkowo pa-
cjent nie wymaga d∏ugiego okresu
rekonwalescencji, a zabieg mo˝e
byç przeprowadzany w warun-
kach ambulatoryjnych. Zalecane
jest, by zabieg wykonywali doÊ-

Wyjàtkowo delikatna skóra wokó∏ oczu wymaga specjalnej piel´gnacji, 
by zachowaç jej m∏ody wyglàd. Dlatego specjaliÊci medycyny estetycznej
poszukujà nowych rozwiàzaƒ, które mogà przywróciç jej witalnoÊç i elastycznoÊç. 

AUTOR: lek. med. Maciej Charaziƒski 

Nowe mo˝liwoÊci w odm∏adzaniu
wra˝liwej okolicy oka 
– technika stalagmitowa 
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wiadczeni, przeszkoleni specja-
liÊci – chirurdzy plastycy, derma-
tolodzy – ze wzgl´du na wymóg
doskona∏ej znajomoÊci anatomii
okolicy oczodo∏u. Efekt liftingu
wybranej okolicy utrzymuje si´

przez oko∏o 12 miesi´cy. Wska-
zane jest powtórzenie zabiegu
celem podtrzymania efektu este-
tycznego. 

Przeciwwskazaniami do tego
rodzaju zabiegów sà:

• stany zapalne skóry 
• infekcje 
• stany os∏abienia odpornoÊci 

organizmu 
• tràdzik ró˝owaty 
• cià˝a �

Lek. med. MACIEJ CHARAZI¡SKI jest specjalistà chirurgii plastycznej, cz∏onkiem PTChPRiE, autorem i wspó∏autorem publikacji 
z zakresu chirurgii ogólnej i plastycznej, a tak˝e medycyny estetycznej. Trener w zakresie specjalistycznych technik stosowanych
w medycynie estetycznej. Czynny operator w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Wspó∏pracuje z Klinikà Chirurgii
Plastycznej dr Andrzeja Sankowskiego.
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� Pacjentka przed i po zabiegu, oznaczenia implementacji produktu na bazie stabilizowanego 
kwasu hialuronowego 
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TROCH¢ HISTORII
Termin tatua˝ (fr.) oznacza „ozdo-
b´ cia∏a” powsta∏à poprzez wpro-
wadzenie barwnika pod skór´.
Poczàtkowo mia∏ znaczenie rytu-
alne, pe∏ni∏ rol´ amuletu, ochrony
przed z∏ymi mocami, chorobà 
i Êmiercià. U ludów pierwotnych
by∏ znakiem przynale˝noÊci do da-
nego plemienia. 

Najstarsze Êlady tatua˝u po-
chodzà ze staro˝ytnego Egiptu
(ok. 2200 lat p.n.e.) – wyst´pujà
w postaci kresek i kropek na mu-
mii kap∏anki bogini nieba Hator.
W staro˝ytnej Grecji s∏u˝y∏ on do
identyfikacji spo∏ecznej, by∏ sym-
bolem szlachetnego urodzenia,
ale znakowano nim tak˝e szpie-
gów albo – jak w staro˝ytnym
Rzymie – niewolników i prze-
st´pców. W pierwszych wiekach
Êredniowiecza tatua˝ w postaci
krzy˝y czy ryb nosili (jako oznak´
zjednoczenia) wyznawcy chrze-
Êcijaƒstwa, ale w czasach roz-
kwitu Êredniowiecza by∏ ju˝ za-
broniony. 

Swój renesans tatua˝ prze-
˝ywa ponownie od XVII wieku.
Marynarze, podró˝ujàcy po ca∏ym
Êwiecie, przywo˝à ze sobà do Eu-
ropy sztuk´ coraz lepszego i do-
skonalszego zdobienia cia∏a. W la-
tach 1800-1900 moda na tatua˝
panuje wÊród arystokracji – wy-
tatuowanego smoka mia∏ m.in.
król Walii – Edward VII, po po-
wrocie ze swojego pobytu w Ja-
ponii. WÊród innych znanych oso-
bistoÊci, o których wiadomo, ̋ e zdo-
bi∏y w ten sposób cia∏o, byli: Lady
Churchill, car Miko∏aj II i wielcy
ksià˝´ta rosyjscy – Aleksy i Kon-
stanty. Obecnie tatua˝ jest sze-
roko rozpowszechniony nie tylko
wÊród okreÊlonych Êrodowisk
(marynarze, ˝o∏nierze, wi´ênio-
wie), ale jest tak˝e formà ozdoby 
i wyrazem artystycznych upodobaƒ.

RODZAJE TATUA˚U 
Tatua˝ mo˝e byç wykonany ró˝-
nymi metodami. Jedna z nich
(obecnie si´ jej nie stosuje) po-
lega∏a na szkicowaniu wzoru 

na skórze (za pomocà ostrego na-
rz´dzia) i wtarciu w nià barwnika,
który pozostawa∏ w procesie go-
jenia na sta∏e.

KiedyÊ istnia∏a tak˝e technika
wprowadzania barwnika pod skór´
za pomocà ig∏y i nici ze zwierz´-
cego Êci´gna, zanurzonych w bar-
wniku. Metodà stosowanà do dziÊ
jest tatuowanie poprzez liczne
nak∏ucia. 

Jest kilka rodzajów tatua˝u:  
1. ozdobny (zwiàzany ze Êwia-

domym wprowadzaniem 
barwnika w celu uzyskania 
ró˝nych wzorów i kszta∏tów, 
do niego zaliczany jest 
modny obecnie makija˝ 
permanentny); 

2. pourazowy (powstajàcy 
w wyniku uszkodzenia skóry 
i dostania si´ drobinek kurzu,
py∏u w´glowego, asfaltu, 
prochu, drobinek ziemi, 
z przypadkowym uszkodze-
niem skóry lub Êluzówki, 
np. tatua˝ amalgamatowy 

Do gabinetów dermatologów trafiajà czasami pacjenci, którzy z ró˝nych
wzgl´dów zdecydowali si´ na tatua˝, ale z czasem chcieliby si´ go pozbyç. 
To nie∏atwy problem estetyczny, istnieje jednak kilka technik pozwalajàcych
osiàgnàç ca∏kiem dobre rezultaty. 

AUTOR: dr Joanna Magdziarz-Orlitz

Metody usuwania tatua˝u
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wywo ∏any przez stomatologa, 
3. tatua˝ medyczny (majàcy 

na celu korekt´ niektórych 
chorób np. bielactwa, 
po zabiegach chirurgicznych 
np. rekonstrukcji brodawek 
sutkowych),

1. tatua˝ tzw. wakacyjny, 
wykonany przy u˝yciu henny 
(z du˝ym ryzykiem odczynu 
alergicznego na PPD, czyli 
parafenylodwuamin´).

TECHNIKI ZABIEGOWE
Istnieje kilka metod usuwania
tatua˝u: 
1. kamufla˝
2. chirurgiczne wyci´cie 

z nast´powym przeszczepem 
skóry

3. dermabrazja
4. salabrazja – stosowanie 

chlorku sodu (soli kuchennej 
NaCl)

5. skaryfikacja – stosowanie 
roztworów s∏abych kwasów

6. krioterapia
7. elektrokoagulacja
6. laseroterapia: laser CO2, IPL, 

argonowy, rubinowy (694nm),
aleksandrytowy (755nm), 
Nd:Yag (1064nm), barwni-
kowy, systemy laserowe 
typu Q switch- rubinowy 
i Nd-Yag.

Za pomocà laserów tatua˝
usuwa si´ metodà nieselektywnà,
przy której dochodzi do ablacji
(przyk∏adem jest tu laser CO2)
oraz tzw. metodà selektywnej
fototermolizy – z zastosowaniem
laserów typu Q switch. Skutecz-
noÊç laserów zale˝y od rodzaju
barwnika, a przede wszystkim od
koloru tatua˝u. Kolor niebiesko-
czarny najlepiej usuwa si´ lase-
rem rubinowym Q-switch, niebie-
ski i zielony – laserem aleksandry-
towym Q-switch, kolor czerwony
Nd:Yag 532 Q- switch. 

Po laserowym usuwaniu tatu-
a˝u trzeba si´ liczyç z obecnoÊcià
powik∏aƒ: wczesnych i póênych.
Wczesne to bolesnoÊç, uczucie
parzenia, pieczenia, zbielenie lub
poszarzenie, obrz´k, odczyn przy-
pominajàcy bàbel pokrzywkowy,
krwawienie, p´cherzyk. Póêne 
– to odbarwienia i przebarwienia,
które ust´pujà wraz z up∏ywem
czasu, zmiana faktury skóry i mo-
˝liwoÊç bliznowacenia. Przeci´tny
czas gojenia po laserowym zabie-
gu usuwania tatua˝u wynosi 7-10
dni. Rezultat zale˝y od intensy-
wnoÊci wysycenia barwnikiem,
wielkoÊci tatua˝u, koloru barwni-
ka i g∏´bokoÊci wprowadzenia go.
Lepiej dajà si´ usuwaç tatua˝e
amatorskie (mniej barwnika, p∏y-
cej wprowadzony, chocia˝ nie-
równomiernie). Na efekt zabiegu
ma wp∏yw tak˝e moc samego
lasera – im jest wi´ksza, tym ten
efekt koƒcowy jest szybszy i lep-
szy. Najwi´kszà trudnoÊç spra-
wia obecnoÊç kolorów, zw∏aszcza
barwnika zielonego, turkusowe-
go. Naj∏atwiej usuwalne sà barw-
niki: czarny, granatowy, czerwony.
Liczba zabiegów zale˝y przede
wszystkim od stopnia wysycenia
barwnikiem i od u˝ytego koloru.
Koƒcowa ocena zadowolenia pa-
cjentów i efektów usuwania tatu-
a˝u mo˝liwa jest dopiero po up∏y-
wie 2-3 lat od zakoƒczenia za-
biegów, poniewa˝ zdarza si´, 
˝e barwnika brakuje, natomiast
istnieje przebarwienie w kszta∏-
cie tatua˝u, które rozjaÊnia si´ 
z up∏ywem czasu.

PODSUMOWANIE:
Obecnie metoda laserowego (z za-
stosowaniem laserów typu Q-
switch) usuwania tatua˝u wydaje
si´ byç najw∏aÊciwszà i najbar-
dziej skutecznà. Efekty zale˝ne sà
od kilku czynników, takich jak ko-
lor barwnika, wielkoÊç tatua˝u,

nasycenie barwnikiem, ale tak˝e
od cierpliwoÊci i wytrwa∏oÊci
pacjenta oraz doÊwiadczenia
lekarza – wynikajàcego z liczby
przeprowadzonych zabiegów i oby-
cia ze sprz´tem laserowym.�

przed...
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foto:archiwum zdj´ciowe dr J.Magdziarz-Orlitz
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PREZENTACJE:

Historia firmy: OPTOPOL jest wytwórcà
uznanych na ca∏ym Êwiecie innowacyjnych
technologii wykorzystywanych do budowy
nowoczesnych urzàdzeƒ diagnostycznych w zakresie
okulistyki. W 2007 roku firma obchodzi∏a 15-lecie
dzia∏alnoÊci, a w lutym 2008 zadebiutowa∏a 
na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych. W sk∏ad 
grupy OPTOPOL Technology S.A. wchodzi OPTOPOL
Handlowy zajmujàcy si´ dystrybucjà na terenie
Polski urzàdzeƒ okulistycznych, a od 2004 roku
równie˝ dermatologicznych.
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� Joanna Bogdani-Wuczyƒska 
– Dyrektor Dermatologii 
Optopol Handlowy Sp. z o.o.

D.N. Optopol zajmuje si´
urzàdzeniami diagnostycznymi 
w dziedzinie okulistyki, ale wa˝ne
miejsce zajmuje wÊród nich
tak˝e sprz´t dla potrzeb
dermatologii estetycznej. 
Jaka jest ich specyfika i co je
wyró˝nia na polskim rynku?
J.B.W. Obecnie w zakresie derma-
tologii firma wspó∏pracuje z czo-
∏owymi Êwiatowymi producentami 
i jest wy∏àcznym przedstawicielem 
w Polsce takich firm, jak: SOLTA
MEDICAL – producenta urzà-
dzenia Thermage® i laserów Fraxel®,
ENERGIST, specjalizujàcej si´ 
w systemach opartych na technologii
intensywnego Êwiat∏a pulsacyjnego
VPL™, IRIDEX, HOYA CONBIO
– wytwórców wysokospecjalistycz-
nych laserów dermatologicznych. 
W ofercie OPTOPOL znajdujà si´
ponadto systemy RF do zwalczania

cellulitu i zmarszczek THERMAMEDIC,
mezoterapii bezig∏owej, depilacji,
systemy do naÊwietlaƒ LED, der-
matoskopy, lampy polaryzacyjne,
systemy medyczne obrazowania
skóry CANFIELD. Nasze produkty
kierowane sà do gabinetów derma-
tologii estetycznej. SpoÊród nap∏ywa-
jàcych codziennie propozycji dystry-
bucji wybieramy dla naszych klien-
tów jedynie urzàdzenia spe∏niajàce
najwy˝sze wymogi jakoÊci oraz
oferujàce dost´p do najnowoczeÊ-
niejszych technologii. To w∏aÊnie
technologia, bezpieczeƒstwo 
i jakoÊç wyró˝niajà nasz sprz´t 
na rynku. 

D.N. Jakie problemy estetyczne
likwidujà?   
J.B.W. Staramy si´ mieç w swojej
ofercie pe∏en zakres urzàdzeƒ 
do nieinwazyjnych zabiegów anti-

-aging z minimalnym czasem
rekonwalescencji dla pacjenta.
Niektóre z nich dostarczajà 
lekarzom narz´dzi do przepro-
wadzania zabiegów odm∏adzania,
resurfacingu skóry, konturowania
twarzy i cia∏a, zamykania naczynek,
usuwania przebarwieƒ i wielu 
innych zastosowaƒ medycznych 
i estetycznych.

D.N. Jakie sà najwa˝niejsze
kryteria ich doboru?       
J.B.W. Przede wszystkim ka˝dy
produkt, na którego dystrybucj´ si´
decydujemy, musi mieç najwy˝szà
jakoÊç, w pe∏ni zaspokajajàcà
potrzeby i oczekiwania najbardziej
wymagajàcych klientów. Ale wa˝ne
jest dla nas tak˝e zapewnienie
sprawnej obs∏ugi w zakresie 
dostaw sprz´tu, szkolenia
i asysty technicznej. 

Optopol 
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D.N. JesteÊcie Paƒstwo bardzo aktywni podczas targów
organizowanych na ca∏ym Êwiecie, zdobywacie presti-
˝owe nagrody. Które spoÊród urzàdzeƒ dermatologicz-
nych cieszà si´ najwi´kszym powodzeniem na Êwiecie 
i w jakich krajach? Bo w Polsce to chyba Fraxel?  
J.B.W. RzeczywiÊcie, zainteresowanie zarówno urzàdzeniami, 
jak i zabiegami Fraxel w Polsce jest ogromne, o czym Êwiadczy
liczna grupa pojawiajàcych si´ na rynku sprz´tów próbujàcych
naÊladowaç t´ technologi´. Jednak technika zastosowana 
w laserach Fraxel jest chroniona patentem i pozostaje sekretem
producenta. Dzi´ki temu pacjenci na ca∏ym Êwiecie, a od 2007
roku tak˝e w Polsce, mogà cieszyç si´ bezpieczeƒstwem i sku-
tecznoÊcià zabiegów Fraxel, a lekarze stosujàcy t´ technologi´
majà pewnoÊç, ˝e oferujà terapi´ potwierdzonà badaniami
klinicznymi i godnà zaufania.

D.N. W jaki sposób Optopol dociera ze swoim sprz´tem 
do dermatologów? Czy firma zapewnia jakiÊ system
szkoleƒ? 
J.B.W. Oferujemy bezp∏atnà dostaw´ i monta˝ urzàdzeƒ oraz
przeszkolenie w zakresie obs∏ugi. Ponadto organizujemy spotkania
dla lekarzy, majàce na celu wymian´ doÊwiadczeƒ, a tak˝e pokazy
i prezentacje technik zabiegowych podczas sympozjów i kongresów
dermatologicznych. Natomiast chcia∏abym podkreÊliç, ˝e to
wszystko nie by∏oby mo˝liwe bez ca∏ego zespo∏u ludzi pracujàcych
w dziale dermatologii, którzy docierajà do klientów i o nich dbajà.
Bardzo du˝à wag´ przywiàzujemy do obs∏ugi posprzeda˝owej.
Wi´kszoÊç naszych klientów wspó∏pracuje z nami od poczàtku
istnienia dzia∏u dermatologii, i grono to wcià˝ si´ powi´ksza.

D.N. Czy w 2010 roku zaskoczà Paƒstwo dermato-
logów jakimÊ nowym rewelacyjnym produktem?
J.B.W. Staramy si´ byç na bie˝àco ze Êwiatowymi trendami 
i nowoÊciami, dlatego stale uzupe∏niamy naszà ofert´. 
Nasze urzàdzenia pracujà w renomowanych klinikach 
i gabinetach dermatologii estetycznej w ca∏ym kraju. 
A co planujemy na 2010 rok? Niespodzianka!  

D.N. Dzi´kujemy za rozmow´ 
i ˝yczymy Pani oraz firmie ciàg∏ego rozwoju i licznych
sukcesów.   �

OPTOPOL Handlowy Sp. z o.o.
Biuro Handlowe w Warszawie
ul. ¸ukowska 2A, 04-113 Warszawa
tel.: +48 22 612 10 00
fax: +48 22 612 10 00 - 14
www.optopol.com.pl
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Program szkoleƒ organizowanych przez

STOWARZYSZENIE LEKARZY 
DERMATOLOGÓW ESTETYCZNYCH

oraz 
FUNDACJ¢ MEDYCYNY ANTI-AGING

w roku 2010

•
30.01.2010

Kurs medyczny

ROLA LASERÓW I NOWYCH TECHNOLOGII 
W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
30.01.2010

Kurs medyczny

OSOCZE BOGATOP¸YTKOWE 
– ZAAWANSOWANE TECHNIKI ZABIEGOWE

ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
26-28.02.2010

KONGRES STOWARZYSZENIA LEKARZY DERMATOLOGÓW ESTETYCZNYCH
Hotel Marriott, Warszawa

•
21.03.2010

ZAAWANSOWANE TECHNIKI ZABIEGOWE 
Z ZASTOSOWANIEM KWASU L-POLIMLEKOWEGO

ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
17.04.2010

Kurs medyczny

ZAAWANSOWANE TECHNIKI ZABIEGOWE 
Z ZASTOSOWANIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ

ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa
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•
15.05.2010

Kurs medyczny

ZAAWANSOWANE TECHNIKI ZABIEGOWE 
Z ZASTOSOWANIEM KWASU HIALURONOWEGO

ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
16.05.2010

Kurs medyczny

LECZENIE OBJAWÓW STARZENIA SI¢ SKÓRY 
Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK ¸ÑCZONYCH
ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
18.09.2010 

Kurs medyczny

ZAAWANSOWANE TECHNIKI ZABIEGOWE 
Z ZASTOSOWANIEM HYDROKSYAPATYTU
ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
09-10.10.2010
Kurs medyczny

PREWENCJA, TERAPIA, KOREKCJA
– MO˚LIWOÂCI WSPÓ¸CZESNEJ DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
20-21.11.2010
Kurs medyczny

DERMATOLOGIA ESTETYCZNA – TECHNIKA I ARTYZM
ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
05.12.2010

kurs medyczny

ROLA LASERÓW I NOWYCH TECHNOLOGII W MEDYCYNIE ANTI-AGING
ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa
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Kole˝anki i Koledzy!

Jak co roku Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych organizuje
Kongres, który jest okazjà do zdobycia wiedzy, wymiany doÊwiadczeƒ 
i pozyskania informacji na temat nowych technik i mo˝liwoÊci, jakie daje 
ta dziedzina medycyny.W roku 2010 wspó∏organizatorem tego najwa˝niejszego 
w bran˝y spotkania b´dzie Fundacja Medycyny Anti-aging, która wspiera
edukacyjnà misj´ Stowarzyszenia.

Nasz X Jubileuszowy Kongres, który odby∏ si´ w marcu 2009, zgromadzi∏ 
prawie 700 uczestników oraz 50 wystawców.Tak b´dzie równie˝ w roku 2010.
Ju˝ teraz w imieniu Zarzàdu i Rady Naukowej serdecznie zapraszam wszystkich
do udzia∏u w naszym Kongresie, w dniach 26-28 lutego 2010 roku,
w Hotelu Marriott w Warszawie.

Przygotowujemy dla Paƒstwa bogaty program z udzia∏em wielu wybitnych
specjalistów zarówno z kraju, jak i zagranicy. Ciekawe wyk∏ady zosta∏y 
usystematyzowane w kilku sesjach:
• Medycyna prewencyjna i przeciwstarzeniowa
• Techniki skojarzone
• Rola laserów i nowych technologii w medycynie estetycznej
• Powik∏ania po zabiegach i mo˝liwoÊci leczenia
• Nieszablonowe techniki zabiegowe 

Serdecznie zapraszam i zach´cam do wzi´cia udzia∏u w tym najwa˝niejszym 
w roku spotkaniu.

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska

Prezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych






