
Derma News
Praktyczne forum dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii i medycynie estetycznej
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XV  Jubileuszowy Kongres SLDE 
– fotorelacja

Praktyczne  forum „Derma Newsa”: Blizny
dr Aleksandra Gołębiowska,

dr Marcin Ambroziak
 

Rynek dermatologii estetycznej:
prezentacje firm
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Koleżanki i Koledzy!

W dniach 7-9 marca w hotelu Marriott w Warszawie 
odbył się XV Jubileuszowy Kongres Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów Estetycznych, który był  
z różnych względów kongresem szczególnym.  
W ocenie wszystkich uczestników spotkanie miało 
bardzo wysoki poziom naukowy, z kolei zagraniczni 
eksperci podkreślali ogromne doświadczenie i wiedzę 
naszych słuchaczy – polskich lekarzy – oraz niezwykłą 
(wręcz familijną) atmosferę całego wydarzenia. 
Zarówno liczba uczestników, jak i firm wystawia- 
jących się na Kongresie była w tym roku rekordowa. 
Patrząc z perspektywy ostatniego piętnastolecia, 
z satysfakcją obserwuję, że z roku na rok jesteśmy 
coraz lepsi, a umiejętności polskich lekarzy, ich 
doświadczenie i wiedza niczym nie odbiegają  
od standardów europejskich. 
Oprawą dla części merytorycznej Kongresu była 
sobotnia Gala, w trakcie której celebrowaliśmy dwa 
szczególne wydarzenia – Rozdanie Pereł Dermatologii 
Estetycznej 2013 dla najlepszych produktów w naszej 
branży oraz Jubileusz Stowarzyszenia. Symboliczne 
zdmuchnięcie świeczek przez Członków-założycieli 
oraz wyśpiewane życzenia stu lat to bardzo wzruszający 
moment tej uroczystości. Dziękuję wszystkim, którzy 
dzielili z nami te chwile. I już teraz zapraszam do 
udziału w naszym przyszłorocznym spotkaniu,  
które odbędzie się w dniach 6-8 marca 2015!
Zachęcam do lektury kolejnego numeru „Derma 
Newsa”, w którym oprócz fotorelacji z Kongresu 
znajdziecie Państwo wiele interesujących artykułów 
merytorycznych.
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Opinie profesjonalistów
„Moje pacjentki bardzo lubią »Eksperta Anti Aging«, wręcz pytają o niego. 
W naszym gabinecie praktycznie każda ilość schodzi jak ciepłe bułeczki. 
Pacjentki chętnie zabierają ten magazyn do domu. Wartość »Eksperta«  
polega przede wszystkim na tym, że w 100 procentach trafia on do osób  
zainteresowanych tematyką medycyny estetycznej. Ja sama czytam z zain- 
teresowaniem każdy numer, równie chętnie czytają go pielęgniarki”.

Dr Kinga Nicer, Dermatochirurgia Estetyczna i Laserowa, 
Częstochowa

„Wysoko oceniam profesjonalne podejście do tematu medycyny estetycznej 
i rzetelne informowanie o zabiegach. Artykuły piszą lekarze – praktycy, 
którzy dzielą się swoim doświadczeniem. Sama chętnie czytam, co napisa-
li moi koledzy i koleżanki. Pacjenci są zadowoleni, że podczas oczekiwania 
na zabieg (np. w czasie znieczulania) mogą poczytać o tym, co ich akurat 
interesuje”.

Dr Dorota Prandecka, Centrum Dermatologii Laserowej 
i Chirurgii Plastycznej Lasermed, Warszawa

foto: Lidia Popiel
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XV Kongres Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych

Ten kongres oceniam jako wyjątkowy z wielu względów. Przede wszystkim ze względu 
na niezwykle wysoki poziom merytoryczny. Każdy wykład był tak ciekawy, że słu- 
chacze nie tylko mieli kłopot z wyborem, ale często szkoda im było (mnie również) 
wychodzić nawet na krótką przerwę, żeby napić się kawy. Bardzo udanym wyda- 
rzeniem była też Jubileuszowa Gala, która w tym roku przyciągnęła tłumy zadowo-
lonych, znakomicie bawiących się  gości.

dr Kinga Nicer
Wiceprezes stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych

dr n. med. Ewa Kaniowska 
Wiceprezes stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych

To był dla mnie bardzo interesujący kongres z naukowego punktu widzenia. 
Niezmiernie ważne było to, że na wykładach, przy okazji prezentowania nowych 
technik zabiegowych, bardzo dużo mówiło się też o powikłaniach. Zabiegi stają się 
coraz bardziej skomplikowane, wchodzimy w nowe obszary, dlatego wszyscy spec-
jaliści podkreślali, jak ważna jest doskonała znajomość anatomii.  

stoiska firmowe cieszyły się dużym powodzeniem.

dr n. med. Monika 
słowińska

prof. Joanna Narbutt dr Eduardo Krulig 
(Hiszpania) 

prof. Hana zelenkova 
(słowacja)

dr Alessandra scilletta 
(Włochy)

dr n. med. Lubomir Lembas, dr Krystyna Pawełczyk-Pala, 
dr Elżbieta Misztal

słuchacze wysoko ocenili poziom merytoryczny wykładów.

W trakcie sobotniej 
gali przedstawicielom 
nagrodzonych firm zostały 
wręczone statuetki Pereł 
Dermatologii Estetycznej 
2013.
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W jubileuszowym  kongresie wzięło 
udział  936 lekarzy, 76 firm wystawiło 
stoiska. Następny kongres odbędzie się 
6-8.03.2015 w Hotelu Marriott, Warszawa. 
zapraszamy!
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dr Marcin Ambroziak, 
Klinika Ambroziak Estederm

Leczenie blizn 

już istniejących zmian, jako wspoma-
ganie laseroterapii i wstrzyknięć. Bli- 
zny przerostowe, będące zmianami nie- 
aktywnymi, odpowiadają na doognis- 
kowe iniekcje kortykosteroidów, ule- 
gając zanikowi, a następnie podlegają 
dalszemu leczeniu, jak blizny leżące 
w poziomie skóry. Już w trakcie lecze- 
nia kortykosteroidami zwykle wkra- 
czamy z intensywną terapią laserami 
frakcyjnymi. Możliwe jest wykonywa- 
nie obydwu terapii w trakcie jednej 
sesji. Lasery te wytwarzają w obszarze 
blizny kolumny oparzeń, co wyzwala 
procesy regeneracji oraz proliferacji 
naczyń krwionośnych. Zmiany te za- 
chodzą powoli jeszcze przez 6 mie-
sięcy od ostatniego zabiegu. Zalecane 
cztery do pięciu sesji dają możliwość 
redukcji blizn o około 50%.

rOLA LAsEróW frAK-
CYJNYCH W LECzENIu 
bLIzN POOPErACYJNYCH 
I POtrąDzIKOWYCH
Niezastąpione działanie laserów frak- 
cyjnych znalazło także zastosowa- 
nie w terapii blizn pooperacyjnych. 
Korzystne jest tu wczesne rozpoczę- 
cie zabiegów, zanim procesy prze-
budowy w bliźnie dobiegną końca. 
Staramy się rozpocząć leczenie już 
w momencie zdjęcia szwów lub kie- 
dy rana jest wygojona w wystar-
czającym stopniu.
 W przypadku blizn atroficznych 
naszym celem jest spłycenie zmia-
ny oraz zbliżenie jej wyglądu do 
wyglądu skóry otaczającej. Najwięk-
sze korzyści uzyskujemy z połączenia 
zabiegów z użyciem laserów frak-
cyjnych z powtarzanym kilkakrotnie 
uzupełnianiem ubytków usieciowa- 
nym kwasem hialuronowym. Poda- 
nie kwasu hialuronowego u pacjen-
tów z bliznami zanikowymi ma na 

W oparciu o wieloletnie doświadczenia 
naszej kliniki opracowaliśmy schema-
ty leczenia, które z powodzeniem sto-
sujemy u naszych pacjentów. Warto 
na wstępie zdać sobie sprawę z tego, 
że całkowite usunięcie blizny nie jest 
możliwe za pomocą aktualnie dostęp- 
nych metod. Celem leczenia jest jej 
redukcja, zmiana wyglądu na bardziej 
akceptowalny.

rODzAJE bLIzN A WYbór 
MEtODY LECzENIA
Pierwszym krokiem jest dokładna ana- 
liza blizny, tego, czy jest ona hipertro-
ficzna czy atroficzna, w jaki sposób  
i kiedy powstała oraz jaka jest jej lo-
kalizacja. W przypadku blizn przeros-
towych oraz keloidów postępowanie 
ma na celu zmniejszenie objętości 
zmiany, zrównanie jej ze skórą ota- 
czającą. Keloidy, będące wynikiem 
złożonych, niekontrolowanych proce- 
sów naprawczych często w momen-
cie rozpoczęcia leczenia ciągle jesz- 
cze są zmianami aktywnymi, w związ- 
ku z czym efekt terapii jest trudny  
do przewidzenia. Leczenie chirurgicz- 
ne nie jest w ich przypadku zasadne, 
gdyż wiąże się z dużym ryzykiem 
nawrotu i możliwością większego 
rozrostu. Postępowaniem z wyboru 
w przypadku tego typu blizn jest 
stosowanie doogniskowych iniekcji 
acetonidu triamcinolonu oraz 5-fluo- 
rouracylu w połączeniu z terapią la- 
serami frakcyjnymi, a także kompre- 
sją. Alternatywą dla kortykosteroi- 
dów jest kriochirurgia, niosąca mniej-
sze niż w przypadku klasycznej chi- 
rurgii ryzyko wznowy, będąca jed-
nak leczeniem długotrwałym, wyma- 
gającym nawet do 20 sesji.
 Silikonowe plastry żelowe, w na- 
szej opinii, powinny być stosowane 
zarówno w prewencji, jak i w leczeniu  

celu nie tylko wypełnienie ubytku 
tkankowego, ale również mecha- 
niczne oderwanie dna blizny od 
tkanek położonych poniżej. Sam me- 
chanizm pobudzania fibroblastów 
przez kwas hialuronowy do produk-
cji włókien kolagenowych odgrywa 
również niebagatelną rolę w uzyska-
niu długoterminowego efektu. 
 Bardzo ciekawą metodą poprawy 
głębokich, zanikowych blizn potrą-
dzikowych, zwłaszcza typu „ice pick”, 
jest terapia CROSS (Chemical Recon-
struction of Skin Scars). Polega ona 
na wywołaniu chemicznego oparze- 
nia w obrębie blizny za pomocą 
kryształków kwasu trójchloroocto-
wego. W przypadku tych najtru-
dniejszych w leczeniu blizn uzysku-
jemy najlepsze efekty, należy jednak 
pamiętać o sile rażenia 100% TCA  
i wykonywać zabieg z zachowaniem 
ostrożności lekarskiej. 

INNE MEtODY  
Klasyczna chirurgia plastyczna, która 
jest sposobem leczenia zmian nie- 
będących keloidami, daje niewątpli- 
wie najszybsze rezultaty. Należy je-
dnak pamiętać, że nie we wszystkich 
przypadkach da ona pożądane efek-
ty i wziąć pod uwagę fakt, że gojenie 
rany może nie przebiegać tak, jak 
tego oczekujemy. 
 Naszym zdaniem najlepszym spo- 
sobem radzenia sobie ze złożonym 
problemem, jakim są blizny, jest łą- 
czenie metod oraz dostosowywa- 
nie ich do potrzeb i oczekiwań pacjen-
ta. Należy już na początku określić za-
mierzone cele, aby wiedzieć, dokąd ta 
długa droga prowadzi. Na końcu drogi 
oczekujemy zadowolenia pacjenta, 
ponownej akceptacji własnego ciała 
oraz naszej satysfakcji z dobrze prze-
prowadzonego leczenia. 

Leczenie blizn to temat bardzo obszerny i niewątpliwie trudny. Nie ma jedno-
znacznych algorytmów postępowania, a sposobów leczenia jest tak wiele,  
jak wiele mamy typów blizn. 
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oceniony został jako krótki.
Wnioski: Korekcja tkanek miękkich 
twarzy i szyi z wykorzystaniem nici 
PDO Hilo-Lift jest istotną alternaty- 
wą dla dotychczas stosowanych za- 
biegów poprawiających wygląd skóry. 
Słowa kluczowe: polidioksanon, nici 
PDO, lifting twarzy

AbstrACt
PDO strand is a monofilament syn-
thesized from polydioxanone. For se- 
veral years, are used in aesthetic 
medicine for the correction of soft 
tissue mainly of the face and neck, 
as well as many other areas of the 
body. They are characterized by the 
total absorbability, have the ability 
to generate a mild tissue response.  
As a result of sewing thread in the 
skin the increased synthesis of col-
lagen and elastic fibers occurs. The 
implantation is fast, does not require 
general anesthesia, neither special 
pre procedure steps of thepatient.
Objective: Analysis of the subjective 
evaluation of treatments using PDO 
thread Hilo-Lift.
Methodology: The study involved 
40 patients aged 33-54 years. Photo- 
graphic documentation of each pa- 
tient was recorded before and after 
surgery. After the surgery the subjects 
filled in ‘Assessment Questionnaire 
of PDO Hilo-Lift Implantation’. Data 
obtained from questionnaires were 
subjected to statistical analysis. Cor- 
rection of soft tissue treatments were 
performed using threads PDO Hilo-
LiftMONO and SCREW type. The thread 
length according to the offset areas 
ranged 25-100 mm. Average number 
of threads per treatment totaled 16.
Results: The Subjective assessment 
of treatment revealed that the ma-

strEszCzENIE
Nici PDO to monowłókna syntetyzo- 
wane z polidioksanonu. Od kilku lat 
wykorzystywane są w medycynie es- 
tetycznej w celu korekcji tkanek 
miękkich, głównie twarzy i szyi, a także 
wielu innych okolic ciała. Cechują się 
całkowitą wchłanialnością, posiadają 
zdolność generowania łagodnej od-
powiedzi tkankowej. W jej wyniku 
następuje wzmożona synteza włókien 
kolagenowych i elastynowych w miej- 
scach implantacji nici w skórze. Zabieg 
implantacji jest szybki, nie wymaga 
znieczulenia ogólnego ani szczegól- 
nego przygotowania ze strony pac-
jentek.
Cel pracy: Analiza subiektywnej oce-
ny zabiegów z wykorzystaniem nici 
PDO Hilo-Lift.
Metodyka: W badaniu udział wzięło 
40 pacjentek w wieku 33-54 lat. Przed 
i po zabiegu u każdej z nich wykona-
no dokumentację fotograficzną. Po 
zakończeniu zabiegu osoby badane 
wypełniły Kwestionariusz Oceny Za-
biegu z Wykorzystaniem Nici PDO 
Hilo-Lift. Dane uzyskane z kwestio-
nariuszy poddane zostały analizie sta-
tystycznej. Zabiegi korekcji tkanek 
miękkich wykonane zostały przy 
użyciu nici PDO Hilo-Lift typu MONO  
i SCREW. Długości nici w zależności od 
obszarów korekcji wahały się w prze- 
dziale 25-100 mm. Średnia liczba nici 
na zabieg wynosiła 16.
Wyniki: Subiektywna ocena zabiegu 
wykazała, że większość badanych  
w trakcie implantacji nici nie odczu- 
wała większego dyskomfortu, a to-
warzyszący ból określany był zaz-
wyczaj jako niewielki. Samopoczucie 
pacjentek po zabiegach było dobre. 
Efekty widoczne były od razu i okazały 
się satysfakcjonujące, a czas zabiegu 

jority of respondents during the im-
plantation of the thread did not feel 
much discomfort, also the accompa-
nying pain was usually described as 
small. Patient’s comfort after surgery 
was regarded as good. The improve-
ment was noticed immediately and 
have been satisfactory. Concerning 
the duration of the procedure- it was  
assessed as short.
Conclusion: Correction of soft tis-
sues of the face and neck using the 
threads PDO Hilo-Lift is an important 
alternative to the previously used 
treatments for improving the appear-
ance of the skin.
Key words: polidioxanone, thread 
PDO, facelifting 

WstęP
Nici PDO to monowłókna syntetyzo- 
wane z polidioksanonu. W medycy- 
nie polidioksanon znany jest już od 
ponad dwudziestu lat. Na całym 
świecie wykorzystuje się go w posta- 
ci wchłanialnych szwów chirurgicz-
nych. Od kilku lat nici polidioksanowe 
wykorzystywane są także w medy-
cynie estetycznej w celu korekcji 
tkanek miękkich wielu okolic ciała, 
przede wszystkim twarzy i szyi.
 Polidioksanon cechuje się całkowi-
tą wchłanialnością. Po implantacji do 
skóry ulega hydrolizie, a ostateczny- 
mi produktami tego procesu są wo- 
da i dwutlenek węgla. Proces wchła-
niania jest powolny i trwa ok. 180 dni. 
Czas ten zależy od stopnia aktywno- 
ści przemian metabolicznych w skórze, 
w tym od ilości i aktywności obec- 
nych w niej makrofagów. Może ulec 
wydłużeniu do ok. 240 dni (1,2). 
Uwzględniając nawet ośmiomiesię- 
czny okres resorbcji, jest on na tyle 
krótki, aby nie indukować w skórze 

Analiza subiektywnych ocen zabiegów 
korekcji tkanek miękkich twarzy i szyi 
z wykorzystaniem nici PDO Hilo-Lift 
– doświadczenia własne.
Analysis of the subjective evaluations of face and neck soft tissue after 
correction treatments with the PDO Hilo-Lift threads – own experience

Autor: dr n. med. Marcin Pełka, Prywatny Gabinet Dermatologiczny Impet-Derm w Łodzi
e-mail: pelkam@tlen.pl
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w okresie ok. 10 dni, indukując dodat-
kowo skórne makrofagi i fibroblasty. 
Dzięki temu korekcja tkanek nasila 
się, a jej trwałość wydłuża.
 Przed wykonaniem zabiegu implan- 
tacji nici PDO ważne jest przeprowa-
dzenie dokładnego wywiadu – obowią- 
zują przeciwwskazania typowe dla  in- 
nych rodzajów zabiegów estetycznych. 
Są to m.in. stany zapalne skóry i tkan- 
ki podskórnej, zrosty i zwłóknienia  
w jej obrębie, choroby autoimmuno- 
logiczne, padaczka, choroby psychicz- 
ne, zaburzenia krzepliwości krwi oraz 
stosowanie kuracji antykoagulantami. 
W tym ostatnim przypadku zalecane 
jest, aby kuracji lekami zmniejszają- 
cymi krzepliwość krwi zaprzestać na 
14 dni przed planowanym zabiegiem. 
Jeżeli w przeszłości pacjentka korzys- 
tała z zabiegów Ulthera i/lub Therma- 
ge, należy się liczyć z obecnością  
w skórze ogniskowych zrostów. Może 
to utrudniać implantację nici, jednak 
zabiegi wykorzystujące ultradźwięki  
i fale radiowe nie są przeciwwskaza- 
niem do korekcji tkanek miękkich nić-
mi liftingującymi.
 W badaniu wykorzystano dwa ro-
dzaje nici polidioksanowych Hilo-Lift. 
W zabiegach liftingu najczęściej im-
plantowana była nić MONO. Jest to 
monowłókno, którego jedna część 
obecna jest wewnątrz igły, druga 
zaś pozostaje wolna poza nią. Dzięki 
temu po jego implantacji w skórze 
pozostaje swoistego rodzaju mocno 
spłaszczona pętla. Nici MONO ce-
chują się ograniczoną zdolnością do 
podnoszenia tkanek. Wykorzystuje się 
je przede wszystkim w zabiegach ma- 
jących na celu zmniejszenie wido-
czności zmarszczek mimicznych oraz 
zwiększenie objętości tkanek w ob-
szarach zanikowych. Ten rodzaj nici 
PDO uznawany jest za najbardziej 
wszechstronny. Można stosować je 
w każdej okolicy ciała, często w po-
łączeniu z innymi rodzajami nici, 
przez co w praktyce ilość wskazań 
dla ich wykorzystania zależy jedynie 
od inwencji osoby wykonującej za-
bieg. Nici, których wolny koniec jest 
spiralnie okręcony wokół igły, to typ 
SCREW. Tego rodzaju nici wykazują 
większą zdolność do unoszenia i na-
pinania tkanek miękkich, dlatego ich 
zastosowanie zalecane jest w obsza-
rach nasilonego zwiotczenia skóry. 

MEtODYKA
W badaniu udział wzięło 40 kobiet 
w wieku 33-54 lat. Przed zabiegiem 

reakcji typu ziarniniaka ciała obcego. 
Nici liftingujące o większej średnicy  
i dłuższym czasie wchłaniania obar-
czone są takim ryzykiem (3).
 Polidioksanon posiada zdolność 
generowania łagodnej odpowiedzi 
tkankowej. W jej wyniku w miej- 
scach implantacji nici następuje sty-
mulacja aktywności fibroblastów  
i wzmożona synteza włókien kolage-
nowych oraz w mniejszym stopniu 
elastynowych (4,5). Tym samym po- 
wstały w trakcie zabiegu swoistego 
rodzaju szkielet unoszący i napina- 
jący skórę zastąpiony zostaje wtórny- 
mi, całkowicie naturalnymi dla orga- 
nizmu nićmi kolagenowymi. Widocz- 
ny tuż po zabiegu efekt nasila się dodat-
kowo w czasie. Początek wzmożonej 
syntezy kolagenu rozpoczyna się po 
około dwóch tygodniach od implan-
tacji nici i narasta do ich całkowitego 
wchłonięcia. Trwałość efektów korek- 
cji tkanek miękkich nićmi liftingują- 
cymi PDO określana jest na 2-3 lata. 
Zależy ona między innymi od wyj- 
ściowej kondycji skóry oraz oddzia- 
ływania na nią czynników środowis- 
kowych (m.in. wpływu promieniowa- 
nia ultrafioletowego, dziennej podaży 
płynów, nikotynizmu). Odpowiednia 
implantacja nici polidioksanowych 
może ograniczać aktywność mięśni 
mimicznych twarzy. Dzięki temu uzy- 
skuje się efekt wygładzenia zmarsz-
czek i częściowego ograniczenia mi-
miki. Zastosowanie monowłókien PDO 
w tym celu pozwala zachować natu-
ralny wygląd twarzy bez ryzyka jej 
maskowatości. Maskowatość twarzy 
może być konsekwencją iniekcji to-
ksyny botulinowej, dlatego też nici 
PDO stanowią istotną alternatywę dla 
tego rodzaju zabiegu.
 Zabieg implantacji nici PDO nie wy- 
maga znieczulenia ogólnego ani szcze- 
gólnego przygotowania ze strony pa-
cjentek. Wykonywany jest bez nacięć 
skóry i nie wiąże się z ryzykiem po-
zostawienia blizn. Związane z zabie-
giem zaczerwienienie i obrzęk tkanek 
są zazwyczaj niewielkie i ustępują 
samoistnie w przeciągu kilku godzin. 
Nici po implantacji są niewidoczne  
i niewyczuwalne. Ponieważ wprowa-
dzana do skóry igła ma ostry koniec, 
w wyniku zabiegu uszkodzeniu mogą 
ulec naczynia krwionośne. Wiąże się 
to z ryzykiem powstania krwiaków. 
Poprzez zniekształcenie tkanek może 
to wpływać na ocenę efektywności 
zabiegu bezpośrednio po jego za-
kończeniu. Krwiaki wchłaniają się  

każda z nich uzyskała obszerne in-
formacje o przebiegu badania oraz 
podpisała świadomą zgodę na udział 
w nim. Badanie podzielone zostało 
na dwa etapy.  W pierwszym wykona-
no zabieg korekcji tkanek miękkich 
twarzy i/lub szyi z wykorzystaniem 
nici PDO Hilo-Lift. Zabiegi wykonane 
zostały przy użyciu nici typu MONO 
i SCREW. W zależności od obszarów 
korekcji długości nici wahały się  
w przedziale 25-100 mm. Średnia liczba 
nici na zabieg wynosiła 16. Implanta-
cja nici poprzedzona została znieczu-
leniem miejscowym kremem Emla. 
Bezpośrednio przed implantacją po- 
wierzchnię skóry zdezynfekowano pre- 
paratem Skinsept. W etapie drugim pa- 
cjentki wypełniły Kwestionariusz Oce- 
ny Zabiegu z Wykorzystaniem Nici PDO 
Hilo-Lift. Kwestionariusz dotyczył su- 
biektywnych wrażeń pacjentek zwią-
zanych z procesem implantacji nici  
w skórze. Składał się z 6 pytań i poruszał 
m.in. kwestię nasilenia bólu i odczucia 
dyskomfortu w trakcie zabiegu, ocenę 
jego efektywności, czasu trwania oraz 
samopoczucia bezpośrednio po zakoń- 
czeniu. Istniała możliwość zaznaczenia 
tylko jednej odpowiedzi na każde py-
tanie. Odpowiedzi stopniowane były  
w skali 1-10. Dane uzyskane z kwestio- 
nariuszy poddane zostały analizie sta- 
tystycznej. Wyniki analizy przedstawio-
no w formie graficznej. Kwestionariusz 
Oceny Zabiegu z Wykorzystaniem  
Nici PDO Hilo-Lift zamieszczony zo-
stał na końcu artykułu.

WYNIKI
Efekty zabiegów korekcji tkanek 
miękkich w obrębie twarzy przed-
stawiają poniższe zdjęcia:

 

 

Przed zabiegiem.

Po zabiegu.
ryc. 1. Efekty korekcji zwiotczałej 
skóry policzka wzdłuż linii żuchwy.
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Ślady po zabiegu określone zostały 
jako mało widoczne zarówno wśród 
młodszych, jak i starszych badanych 
(najwięcej ocen w przedziale 2-4,  
żadna ocena nie przekroczyła war- 
tości 5). Podobna zgodność doty-
czyła czasu trwania implantacji nici 
PDO, który uznany został jako krótki 
– średnia ocen 2,88 (Ryc. 3). 

DYsKusJA
Medycyna estetyczna w ostatnich 
latach rozwija się bardzo dynamicz-
nie. Systematycznie przybywają no- 
we procedury mające na celu od-
młodzenie wyglądu zewnętrznego  
i opóźnienie rozwoju cech świadczą- 
cych o procesach starzenia się skóry. 
Do najbardziej popularnych zabie- 
gów wygładzających skórę i zwię-
kszających jej napięcie należą pee-
lingi chemiczne, mikrodermabrazja, 
iniekcje kwasu hialuronowego i to-
ksyny botulinowej, laseroterapia, ul- 
tradźwięki (system Ulthera), fale ra-
diowe (system Thermage) oraz nici 
liftingujące. Każda z wymienionych 
metod ma swoje blaski i cienie, co 
przekłada się na obecność zwolen-
ników i przeciwników poszczegól-
nych technik, zarówno wśród pacjen-
tek i wykonawców zabiegów. 
 Niektóre procedury możemy okre-
ślić jako sezonowe. Peelingi chemicz- 
ne, mikrodermabrazja i zabiegi la- 
seroterapii nie powinny być wyko-
nywane w okresie wzmożonego na- 
słonecznienia ze względu na ryzyko 
powstania przebarwień. Kwas hialu-
ronowy jest z kolei wrażliwy na niskie 
temperatury i na przykład korekcja 
zmian zanikowych grzbietów rąk nie 
powinna być przeprowadzona zimą. 
 Popularnymi zabiegami anti-aging 
są peelingi chemiczne. W przypadku 
głębokiej ingerencji w naskórek pa- 
cjentki muszą liczyć się z nasilonym 
złuszczaniem kilka dni po zabiegu.  
W części przypadków może to wpły-
wać na ograniczenie aktywności zawo- 
dowej, zwłaszcza w tzw. pracy z ludź- 

Analiza subiektywnych ocen zabiegu 
wykazała, że większość badanych  
w trakcie implantacji nici odczuwała 
niewielki dyskomfort (w skali 1-10 śre- 
dnia ocen wyniosła 2,95; najwięcej 
odpowiedzi mieściło się w przedziale 
2-4). Pacjentki najczęściej zgłaszały 
uczucie nieznacznie zwiększonego 
napięcia skóry w obszarach implan-
tacji nici. Towarzyszący zabiegowi ból 
określany był zazwyczaj jako niewiel- 
ki (średnia ocena – 2,9). Jedynie  
w dwóch przypadkach pacjentki oce- 
niły ból jako średnio silny – 2 oceny  
na poziomie 5 (Ryc. 3). 
 

Samopoczucie pacjentek po zabiegach 
było dobre. Efekty okazały się satysfak- 
cjonujące, wykazano różnicę ocen za- 
leżną od wieku badanych. Osoby młod- 
sze satysfakcję wynikającą z implanta- 
cji nici oceniały najczęściej na pozio-
mie 6-8, natomiast oceny większości 
starszych pacjentek mieściły się w prze- 
dziale 7-10. Średnie poziomy ocen sa- 
tysfakcji z zabiegu w zależności od wie- 
ku przedstawia Ryc. 4.
 

 

Łącznie 17 pacjentek (42,5%) oceniło 
satysfakcję z zabiegu jako całkowitą 
lub prawie całkowitą (9-10 w dziesię-
ciostopniowej skali). Najniższe oceny 
(wartość 5) zanotowano tylko dwukro- 
tnie. Odchylenie standardowe (Ryc. 3) 
we wszystkich grupach wiekowych 
nie przekroczyło wartości 2, najniższe 
było w grupie pacjentek w wieku  
50-54 lata (im mniejsza wartość od-
chylenia standardowego, tym więcej 
wyników bliskich średniej).

mi (ekspedientki, urzędniczki, przed- 
stawicielki itp.). Ingerencja w skórę 
światła laserowego wiąże się z ryzy- 
kiem powstania oparzeń. Korygując 
odpowiednio parametry pracy lase- 
ra, można zmniejszyć prawdopodo- 
bieństwo ich wystąpienia, może to 
jednak wiązać się ze spadkiem efek- 
tywności zabiegu. Zarówno złusz-
czanie, jak i ewentualne oparzenia 
skóry są oczywistym świadectwem 
tego, że dana pacjentka poddała się 
zabiegom odmładzania. Większość  
z nich woli zazwyczaj utrzymać ten 
fakt w tajemnicy. 
 W doborze procedur mających 
poprawić wygląd zewnętrzny nale- 
ży wziąć pod uwagę liczbę zabiegów 
potrzebnych do osiągnięcia pożąda- 
nych efektów. W przypadku peelin-
gów i laseroterapii jest to zazwyczaj 
seria kilku zabiegów w odstępach 
3-4-tygodniowych. Inaczej wygląda 
sytuacja w przypadku implantacji 
nici liftingujących, iniekcji kwasu hia-
luronowego i toksyny botulinowej 
– wykonywany jest z reguły jeden za-
bieg z ewentualną korektą po kilku-, 
kilkunastu dniach. 
 Ważnym kryterium wyboru rodza- 
ju zabiegów medycyny estetycznej 
jest trwałość ich efektów. Toksyna  
botulinowa działa ok. 5-6 miesięcy, 
tkankowe depozyty kwasu hialuro-
nowego utrzymują się do półtora 
roku. Na tym tle zdecydowanie ko-
rzystniej wypadają nici liftingujące  
– w zależności od ich rodzaju trwa- 
łość efektów określana jest w prze-
dziale 2-3 lata. Ma to istotny wpływ 
na częstość powtórzeń poszczegól-
nych procedur. Zabiegi wymagające 
częstszych powtórzeń są zazwyczaj 
odbierane gorzej. Z drugiej jednak 
strony w przypadkach, gdy uzyskane 
rezultaty są odmienne od oczekiwa-
nych (hiperkorekcja tkanek, asyme-
tria obszarów zabiegu), utrzymują 
się one krócej i szybciej ustąpią. 
Należy pamiętać, że czas utrzymy-
wania się efektów wszystkich za-
biegów unoszących i zwiększających 
napięcie skóry zależy w dużej mierze 
od jej wyjściowej kondycji. Olbrzy- 
mią rolę w reorganizacji jej struk-
tury odgrywają fibroblasty, których 
ilość i aktywność spada wraz z wie- 
kiem. Jeżeli do naturalnych proce-
sów starzenia dodamy czynniki śro-
dowiskowe (wpływ promieniowania 
ultrafioletowego, kontakt ze szkod-
liwymi substancjami chemicznymi, 
drażniące działanie dymu papiero-
sowego, długotrwałe przebywanie  

ryc. 3. Porównanie średnich wartości 
natężenia bólu i dyskomfortu odczuwane-
go w czasie zabiegu z czasem jego trwania 
w poszczególnych grupach wiekowych.

ryc. 4. Średnie poziomy ocen satysfakcji 
z zabiegu w poszczególnych grupach 
wiekowych.

ryc. 4. Średnie poziomy ocen satysfakcji 
z zabiegu w poszczególnych grupach 
wiekowych.
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korekcji w takich przypadkach są 
widoczne, jednak wyjściowe warunki 
skóry mogą być poprawione tylko 
w ograniczonym stopniu. W sytua-
cjach, gdy oznaki starzenia się skóry 
są zaawansowane, możliwość zmniej- 
szenia ich widoczności jest znacznie 
większa. Wiąże się to oczywiście  
z koniecznością implantacji większej 
ilości nici PDO. Dyskomfort w trakcie 
zabiegu tym samym wzrasta, jednak 
końcowe efekty oceniane są lepiej.
 Zalecenia dla pacjentek dotyczące 
postępowania po zabiegach z uży-
ciem nici polidioksanowych są krót-
kie i proste. Dotyczą one jedynie 
okresu tuż po zabiegu i mają na celu 
zmniejszenie widoczności ewentual-
nych miejscowych stanów zapalnych 
i obrzęków (najczęściej chodzi o zim-
ny okład). 
 Implantacja innych rodzajów nici 
wiąże się z częściowym, często mało 
komfortowym ograniczeniem funkcjo- 
nowania. W przypadku zabiegów  
z nićmi innymi niż PDO przez okres 
2-3 tygodni nie zaleca się ruchów mi-
micznych twarzy o szerokim zakresie, 
angażujących jednocześnie wiele mię- 
śni (np. szerokiego otwarcia ust 
trakcie ziewania, śmiechu lub pod-
czas wizyt u stomatologa). W takich 
sytuacjach rośnie bowiem ryzyko 
zerwania zaimplantowanej w skórze 
nici. Nie jest wskazane także działanie 
silnego wiatru na skórę (np. podczas 
jazdy na motorze), czy wkładania 
przez głowę odzieży z ciasnymi koł- 
nierzami. Może to prowadzić do prze- 
mieszczenia nici. W obu sytuacjach 
dochodzi do pogorszenia efektów 
zabiegu (pojawienie się asymetrii 
tkanek) (6). W przypadku mono-
włókien polidioksanowych przerwa- 
nie ich ciągłości ma niewielkie kon-
sekwencje. Ich fragmenty nadal in-
dukują syntezę nowego kolagenu, 
dzięki czemu uniesienie i napięcie 
skóry w dalszym ciągu zwiększa się. 
Nici PDO cechują się tzw. pamięcią 
kształtu. Dzięki temu ryzyko ich prze-
mieszczenia i trwałego odkształcenia 
w wyniku działania sił mechanicz-
nych jest niewielkie.
 Implantacja nici polidioksanowych 
znacząco wyróżnia się na tle innych 
procedur medycyny estetycznej. To 
z kolei znajduje odzwierciedlenie  
w wyraźnie rosnącym zainteresowa-
niu zabiegami z ich wykorzystaniem 
zarówno wśród pacjentów, jak i wy-
konawców. Wiele wskazuje na to, że 
w ciągu kilku najbliższych lat korek-
cja tkanek miękkich z wykorzystaniem 

w pomieszczeniach klimatyzowanych, 
niewłaściwe i nadmiernie częste za-
biegi higieniczne itp.), efektywność 
korekcji tkanek miękkich może oka-
zać się krótsza od przewidywanej.
 Zabiegi z wykorzystaniem nici lif- 
tingujących to stosunkowo młody ro- 
dzaj procedur unoszących i zwiększa- 
jących napięcie skóry. Do niedawna 
kojarzyły się one z głęboką inge-
rencją w skórę, wymagającą wielu 
wyrzeczeń ze strony pacjentów. Wią- 
zały się z ryzykiem powstawania 
krwiaków i dużych obrzęków w ob-
szarach implantacji nici, wymagały 
postępowania w warunkach steryl-
nej sali operacyjnej i niejednokrotnie 
znieczulenia ogólnego. Taka sytuacja 
budziła wiele oporów wśród derma-
tologów, w efekcie czego zabiegi tego 
rodzaju wykonywane były najczęściej 
przez specjalistów chirurgii plastycz-
nej. Od kilku lat dostępne są nici 
liftingujące PDO. Można stwierdzić, 
że dzięki nim podejście do zabiegów 
liftingu tkanek miękkich znacząco 
się zmieniło i zyskało szersze znacze- 
nie. Technika ich implantacji jest pros- 
ta i nie wymaga specjalnych przygo- 
towań ze strony pacjentek. Może być 
przeprowadzona w warunkach gabi-
netowych. Ryzyko powstania krwia- 
ków i obrzęków w trakcie zabiegu 
oczywiście istnieje, ale jest ono dużo 
mniejsze w porównaniu z implantacją 
innych rodzajów nici liftingujących. 
Ślady po zabiegach z wykorzysta-
niem nici polidioksanowych są zazwy- 
czaj niewielkie i ustępują samoistnie 
w ciągu kilku godzin. Ważną zaletą 
nici PDO jest to, że po ich implantacji 
pacjentki nie są wyłączone z normal-
nego funkcjonowania, zabieg nie wy- 
musza długotrwałych ograniczeń za- 
wodowych czy towarzyskich. Nici PDO 
są także niewrażliwe na niskie tem-
peratury, nie ma na nie wpływu pro-
mieniowanie ultrafioletowe. Dlatego 
też zabiegi z ich wykorzystaniem 
mogą być wykonywane niezależnie 
od pory roku. 
 Niebagatelne znaczenie ma rów-
nież fakt, że efekty implantacji nici 
widoczne są od razu po zabiegu i przez 
okres kilku kolejnych miesięcy jeszcze 
się nasilają. Własne badania kwestio- 
nariuszowe wykazały, że 42,5% pa-
cjentek określiło satysfakcję z zabiegu 
bezpośrednio po jego zakończeniu 
jako pełną lub prawie pełną. Różnica 
ocen zależna od wieku może wynikać 
z odmiennych oczekiwań pacjentek. 
U kobiet młodszych cechy starzenia 
się skóry są słabiej zaznaczone. Efekty 

nici PDO ma szansę stać się jednym 
z najbardziej popularnych zabiegów 
wykonywanych w tym celu.

WNIOsKI
Korekcja tkanek miękkich twarzy i szyi 
z wykorzystaniem nici PDO Hilo-Lift 
jest nowym, obiecującym kierunkiem 
w medycynie estetycznej. Technika 
wykonania zabiegów jest prosta, nie 
wymaga specjalnych przygotowań 
ze strony pacjentek, ślady związane 
bezpośrednio z zabiegiem są niewiel- 
kie i szybko ustępują samoistnie. 
Efekty zabiegów widoczne są od razu 
i dzięki specyficznym właściwościom 
polidioksanonu nasilają się w okresie 
kilku kolejnych miesięcy. Nici PDO  
Hilo-Lift stanowią istotną alternatywę 
dla dotychczas stosowanych zabie-
gów poprawiających wygląd skóry, np. 
iniekcji toksyny botulinowej, kwasu 
hialuronowego, innych rodzajów ni- 
ci liftingujących. Subiektywna ocena 
doznań pacjentek podczas implan-
tacji nici jest pod wieloma względami 
bardzo korzystna. 
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O więcej informacji na temat kwa- 
su foliowego stosowanego w este-
tyce poprosiliśmy Dr Adolfo Gaspa- 
retto z Włoch, który podczas ostat-
niego Kongresu w marcu 2014 r. w ho- 
telu Marriott zaprezentował bada-
nia dotyczące skuteczności stoso-
wania kwasu foliowego na skórę.

Czym właściwie jest kwas foliowy?
To witamina z grupy B, określana mia- 
nem witaminy B9 lub M. Czynną po- 
stacią kwasu foliowego jest jego zre- 
dukowana postać: 5-metylotetrahy- 
drofolian, który jest następnie prze- 
kształcany w liczne pochodne biorące 
udział w transporcie reszt węglowych 
podczas biosyntezy zasad purynowych 
i pirymidynowych oraz niektórych ami-
nokwasów. Kwas foliowy bierze udział 
w procesie podziału komórek, czyli  
w ich odnowie, co stwarza możliwość 
wykorzystania jego właściwości rów-
nież w preparatach kosmetycznych. 

Jakie działanie na skórę 
ma ten składnik?
Kwas foliowy, inaczej zwany witaminą M, 
stosowany miejscowo na skórę zwię-
ksza produkcję włókien kolagenowych 
i elastycznych, poprawiając gęstość i ję- 
drność skóry. Wyniki badań potwier-
dzają, że miejscowa obecność kwasu 
foliowego stanowi dodatkową ochro-

nę skóry przed promieniowaniem sło- 
necznym. Zapobiega i wspomaga le-
czenie oznak starzenia chronologicz-
nego i fotostarzenia oraz chroni skórę 
przed uszkodzeniami spowodowany-
mi czynnikami zewnętrznymi, m.in. 
promieniowaniem UV, zapobiegając 
apoptozie. Odbudowuje barierę na- 
skórkową, zwiększając syntezę natu-
ralnego czynnika nawilżającego – NMF 
w skórze oraz wykazuje silne wła-
ściwości antyoksydacyjne.
 
Czyli nasza skóra 
młodziej wygląda?
Właściwości mechaniczne skóry, jak 
wiadomo, są zależne od struktury  
i gęstości włókien kolagenowych i ela-
stycznych. Utrata tych właściwości 
skóry prowadzi do formowania się 
zmarszczek. Kwas foliowy, stymulując 
fibroblasty, zwiększa syntezę tych 
włókien w skórze, tworząc swoiste 
„rusztowanie”, czyli podporę dla tka-
nek, zapobiegając powstawaniu zmar- 
szczek i opadaniu owalu twarzy. Nie 
bez znaczenia jest również intensyfi-
kacja podziałów komórkowych za po- 
średnictwem kwasu foliowego, gdyż 
przyczynia się do regeneracji i odno- 
wy skóry. Większość ogólnych zmian 
związanych ze starzeniem powodo-
wanych jest przez czynniki zewnętrzne, 
takie jak promieniowanie UV, które 

uszkadza zarówno komórki naskórka, 
jak i skóry właściwej. Do tych uszko-
dzeń możemy zaliczyć zmiany w DNA 
komórek, które są głównym czynni-
kiem w procesie starzenia się skóry. 
Witamina M chroni skórę przed czyn-
nikami zewnętrznymi, zapobiegając 
tym uszkodzeniom. Co więcej, bada- 
nia wykazują, że kwas foliowy, zwię- 
kszając syntezę NMF, zapobiega prze- 
znaskórkowej utracie wody, redukując 
ryzyko odwodnienia skóry i popra- 
wia grubość bariery ochronnej skóry, 
zapobiegając jej przesuszeniu.

W takim razie witamina M  
ma szeroki zakres zastosowań  
i wskazań. Kiedy można polecić 
pacjentowi kurację tą witaminą?
Wskazania do stosowania witaminy M 
to przede wszystkim zapobieganie  
procesom starzenia u osób młodych 
oraz wspomaganie leczenia widocz- 
nych objawów starzenia u pacjen- 
tów ze skórą dojrzałą, a także ła-
godzenie zaczerwienień, podrażnień 
i stanów zapalnych skóry po zabie- 
gach medycyny estetycznej. Jednak 
ze względu na jej dobroczynne 
właściwości polecam ją również pa- 
cjentom w okresie letnim, by wspo-
magać ochronę przeciw UV, oraz zi- 
mowym, by zapobiegać jej odwo-
dnieniu i przesuszeniu.

Nowość w terapii anti-aging:
WITAMINA M – kwas foliowy 
do stosowania na skórę

Witaminy przeżywają swój renesans w medycynie estetycznej i kosmetologii. 
Oprócz powszechnie stosowanych na skórę witamin: A, E i C, swoje miejsce  
w kosmetyce znalazły witaminy K, D3 i  PP. Co ważniejsze, w medycynie estetycznej 
stosujemy witaminy bezpośrednio na skórę, czyli tam, gdzie ich najbardziej po- 
trzebujemy. Nową witaminą używaną w medycynie estetycznej jest witamina M, 
czyli kwas foliowy. Kojarzony dotychczas z ciążą i profilaktyką wad rozwojowych 
płodu, okazał się hitem medycyny anti-aging.

Autor: dr Adolfo Gasparetto i AntiAging Institute



7Derma News

Czy kuracja kwasem foliowym sprawdzi się nawet 
po inwazyjnych zabiegach medycyny estetycznej?
Jak najbardziej. Z uwagi na działanie fotoochronne, 
łagodzące i przeciwzapalne witamina M zalecana 
jest do stosowania po laseroterapii, peelingach lub in-
nych zabiegach powodujących zaczerwienienie, czy 
podrażnienie skóry. Z racji tego, że jest to produkt ste-
rylny, możemy go zastosować na skórę bezpośrednio  
po zabiegu i polecić pacjentowi kontynuowanie kuracji 
w domu w formie wygodnych kapsułek – pojedynczych, 
dziennych dawek tej witaminy. To wyjątkowa ochrona 
anti-aging.

A czy są jakieś ograniczenia w stosowaniu 
witaminy M na skórę?
Nie, witaminę M można stosować na skórę niezależnie 
od pory roku czy pory dnia: zarówno rano, jak i wie- 
czorem. Nie ma też jakichś szczególnych przeciwwska-
zań do stosowania.

W jakiej postaci ta substancja występuje  
w medycynie estetycznej i jakie preparaty  
do stosowania miejscowego z kwasem  
foliowym polecać pacjentom?
Tak naprawdę niewiele jest preparatów zawierających 
kwas foliowy do stosowania na skórę. Jeszcze trudniej  
o produkt, który będzie zawierał czystą dawkę tej 
witaminy. Dlatego przy wyborze odpowiedniego  
preparatu należy zwrócić szczególną uwagę na 
skład i wybrać taki o skoncentrowanej dawce wita-
miny M, który nie zawiera konserwantów, barwników  
czy środków zapachowych, co wykluczy ryzyko po- 
drażnień czy alergii. Dodatkowo warto zwrócić uwa- 
gę na formę podania – bezkonkurencyjne są jedno- 
razowe kapsułki, które gwarantują stałość składu 
i właściwości preparatu. Ponadto istotne jest, by pre- 
parat był sterylny, a więc odpowiedni do stoso- 
wania na uszkodzoną skórę. Na rynku pojawiła się 
witamina M, która ma status wyrobu medyczne-
go, a więc musiała przejść szereg restrykcyjnych 
badań, by otrzymać certyfikat CE. Uważam, że jest 
to w tym momencie najbezpieczniejszy produkt  
z kwasem foliowym do stosowania na skórę.

Dr Adolfo Gasparetto 
– włoski chirurg i dermatolog z wieloletnią prakty- 
ką na co dzień mieszkający i pracujący w Padwie; 
dyrektor naukowy i kierownik Wydziału Fototera- 
pii w Instytucie Dermatika w Padwie, dyrektor nau- 
kowy firmy Nextrasearch, zajmującej się rozwojem 
technologii w dziedzinie badań klinicznych we Wło- 
szech i Europie oraz konsultant supervisor w dzia- 
le naukowym Fresenius Kabi we Włoszech (lide- 
ra w terapii płynowej i żywieniu klinicznym); od 2013 
roku profesor wizytujący na Wydziale Dermatologii 
Uniwersytetu w Padwie.
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George M. Sulamanidze – chirurg plastyk
Tatiana G. Paikidze – lekarz wyższego stopnia, dermatolog-kosmetolog
Albina A. Kadrzaja – dermatolog-kosmetolog

Nici Excellence Visage: przełom 
w dziedzinie medycyny estetycznej
We współczesnym świe- 
cie medycyny estetycz-
nej stanowczo przeważa 
tendencja do upraszcza- 
nia metod korekcji oznak 
starzenia. Na pierwszy 
plan wysuwają się takie 
kryteria wyboru meto- 
dyk jak: przewidywalność 
i efektywność, bezpieczeństwo oraz krótki okres rekonwalescencji z jedno- 
czesnym wydłużeniem trwałości osiągniętych efektów. 

ne technologie. Oryginalna metoda 
Aptos Lift również podlega ewolu- 
cji. Zdobywane z biegiem lat doświad- 
czenie (aktualnie już ponad 1 milion 
przeprowadzonych zabiegów) staje się 
inspiracją do udoskonalania dotych-
czasowych metod zabiegowych i two- 
rzenia nowych rozwiązań, które spełnia- 
ją indywidualne oczekiwania pacjen- 
tów. Początkowo metoda ta wykorzys- 
tywana była wyłącznie w chirurgii.
 Z biegiem czasu w przemyśle „pię- 
kności” wzrastało zapotrzebowanie 
na nici rozpuszczalne, a także na no- 
we, mniej traumatyczne metody ich 
wprowadzania. Współczesny kieru-
nek rozwoju liftingu za pomocą ni- 
ci Aptos nie koncentruje się tylko 
na stabilnym i mocnym uniesieniu 
opadających tkanek w nowym po-
łożeniu, ale realizuje też inne zadania, 
systematycznego jej odmładzania 
i powstrzymywania procesów sta-
rzenia. Dla realizacji nowego celu 
pojawiały się uproszczone techniki 
wprowadzania nici, podwyższone 
zostało bezpieczeństwo procedury 
oraz możliwość i celowość jej wie-
lokrotnego powtarzania. Oprócz te- 
go priorytetowa stała się również 
idea poprawy jakości skóry w okre-
sie pozabiegowym. W odpowiedzi 
na zapotrzebowanie rynku grupa 
twórców metod Aptos udoskonaliła 
swoją technologię, stwarzając tym 
samym ogromne możliwości dla 

W świetle tej sytuacji wielu chirur-
gów plastycznych, przeważnie mło- 
dego pokolenia, zaczęło intensyw- 
nie wykorzystywać w swojej prakty- 
ce współczesne iniekcyjne procedu- 
ry odmładzania w tym samym cza-
sie, gdy lekarze medycyny estetycz-
nej zamienili igły na kaniule (które 
jeszcze niedawno były uważane tyl-
ko i wyłącznie za narzędzie chirur-
giczne) i nauczyli się pracować z nić- 
mi nowej generacji. Jesteśmy świad-
kami zacierania się granic pomiędzy 
specjalnościami w medycynie este-
tycznej. 
 Współczesna medycyna estetycz- 
na coraz większą popularność zdo-
bywa wśród pacjentów chcących po- 
prawić swój wygląd lub pozbyć się 
oznak starzenia. Wyniki, które osią-
gają lekarze medycyny estetycznej, 
czasem są porównywalne z wyni-
kami operacji plastycznych. Metody, 
które do niedawna były prerogatywą 
chirurgów, teraz są dostępne w ofer-
cie lekarzy medycyny estetycznej. 
Jedną z takich metod jest lifting  
z użyciem nici. 

MEtODY APtOs 
– DrugA gENErACJA
Od 17 już lat nici Aptos wykorzysty-
wane są powszechnie w chirurgii 
plastycznej. Na wynalazku M.A. Sula- 
manidze opierało się wiele między-
narodowych firm, opracowując włas- 

branży medycyny estetycznej, tym 
bardziej że pierwotne patenty na wy- 
nalazek najpierw zawierały szereg 
idei, których wcielenie w praktyce 
wymagało spełnienia odpowied-
nich warunków. 
 W nowym opracowaniu autorzy 
uwzględnili praktyczne rady leka-
rzy specjalistów, którzy od dawna 
wykorzystują nici Aptos w swojej 
pracy. Szczególną uwagę wykazali 
oni przy udoskonaleniu metody ko-
rygowania defektów estetycznych 
na takich częściach ciała jak szyja, 
ramiona, uda i piersi. W nowej wersji 
nici Aptos zostały zmodernizowane 
same wypusty, kolejność i kierunek 
ich rozłożenia wzdłuż nici oraz tech- 
nika implantacji (co pozwala uni-
knąć negatywnych skutków i kom-
plikacji).

KONstruKtYWNE 
uDOsKONALENIA 
W nowej konstrukcji została zmienio- 
na forma i profil wypustów, w taki 
sposób, aby nie wyginały się i nie 
zrywały z nici. Osiągnięto to kosztem 
zmiany kształtu i długości wypustu, 
co wymagało zbudowania nowego 
urządzenia do produkcji nici i stwo-
rzenia całkowicie nowej metody na-
kładania na nią wypustów. Wcześniej 
kształt wypustów był trójkątny i spi- 
czasty. Teraz wypusty są geometry- 
czne, pogrubione w części środko- 
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uszkodzenia i osłabienia wypustów 
nici. W celu zmniejszenia poziomu 
traumatyzacji tkanek podczas pro- 
cedury proponuje się nową techni- 
kę wprowadzania nici, zaledwie przez 
jeden punkt wkłucia, bez później-
szego wykłuwania. Przewiduje się 
możliwość wprowadzenia nici wa-
chlarzowo (na przykład na twarzy 
można wprowadzić 4 nici przez je-
dno wkłucie w części lateralnej, bez 
wyjścia w jej części środkowej). Nici 
Excellence Visage są wykonane z ko- 
polimeru kwasu polimlekowego i ka- 
prolaktonu. Ten materiał po wpro- 
wadzeniu do tkanek ulega wchło-
nięciu na drodze hydrolizy i z czasem 
(w ciągu półtora roku) nici w całości 
się rozpuszczają. Na ich miejscu po- 
wstaje blizna, zwłóknienie, kształto- 
wanie której jest powiązane nie tylko 
z obecnością nici jako ciała obcego, 
ale i ze stopniowym wydzielaniem 
w trakcie biodegradacji mikroilości 
kwasu polimlekowego, pobudzają-
cego syntezę nowego kolagenu. 
 Na początku 2011 roku produkt 
Excellence Visage i metoda jego uży-
cia zostały ostatecznie zatwierdzone 
przez twórców. Przeprowadzono ba- 
dania histologiczne i liczne testy na 
ludzkich zwłokach. Uruchomiono tak- 
że badania kliniczne nowej metody 
na ochotnikach. 
 Od lutego 2011 roku po sierpień 
2012 roku w klinikach „Total Charm”
w Moskwie i Tbilisi zostało wyko-
nanych 1348 zabiegów z zastoso-
waniem metody Excellence Visage: 
•	598	zabiegów	
 – na średnią i dolną część twarzy;
•	369	zabiegów	–	na	obszar	brwi;
•	224	zabiegi	–	na	obszar		 	
 podszczękowy i szyję;
•	57	zabiegów	–	dla	usunięcia			
 różnych defektów estetycznych 
 w różnych strefach zabiegowych
 (tj. opuszczenie miękkich tkanek,  
 asymetria, nierówności konturu,  
 obwisanie i utrata jędrności). 
1185 pacjentów stanowiły kobiety, 
czyli prawie 90% ogólnej liczby 
pacjentów. Średni wiek – 39 lat. 
 Praktycznie wszyscy pacjenci mieli 
już wcześniejsze doświadczenia z in-
nymi technikami odmładzającymi 
Aptos. Badanie wykazało wysoką 
skuteczność zabiegową w zakresie 
liftingu, na równi z poprzednimi me-
todami Aptos. Dodatkowo pacjenci 
odnotowali mniejszą bolesność  

wej i mniej wystające. Zmieniono 
rozkład i kolejność ułożenia wypus-
tów, ich podział wokół osi nici. Przed- 
tem, np. na 12-centymetrowej nici 
Aptos Thread czy Light Lift, wypusty 
skierowane były ostrym profilem  
z obu końców nici w stronę jej środka 
(czyli dwa kierunki ułożenia wy-
pustów spotykały się na środku nici), 
na nowej nici każdy następny wy-
pust jest skierowany przeciwlegle 
do poprzedniego (czyli dwa kierun-
ki ułożenia wypustów zestawione 
są parami i ułożone wzdłuż nici; 
jeden wypust blokuje drugi). Przy 
czym wszystkie wypusty są równo-
miernie rozprowadzone po osi nici 
spiralnie. Powiększona została dłu-
gość nici z wypustami odpowiednio 
15 cm na twarz i 25 cm na ciało.  
Na początku długość nici Aptos 
Thread wynosiła 12 cm, w trakcie za-
biegu obcinało się z nich 3-4 cm (koń-
cówki) i wyrzucało je, teraz każdy 
fragment nici jest tak samo warto- 
ściowy i możliwy do wykorzystania.
 Nowa technika manipulacji po-
zwala wprowadzać nić podskórnie 
praktycznie bez strat materiału. 
W celu minimalizacji urazu zabie- 
gowego w nowej konstrukcji wyko-
rzystywane są nie igły, a kaniule  
z zaokrąglonymi tępymi końcami. 
Do przeprowadzenia zabiegu im-
plantacji długich nici służą kaniule 
o zwiększonej długości, dobrane 
odpowiednio do zabiegów na twarz 
i ciało, z pomniejszoną grubością. 
Kaniule są wykonane z wysokiej ja- 
kości stali chirurgicznej i mają spe- 
cjalną powłokę, która zmniejsza 
tarcie przy wprowadzaniu nici. Do 
wprowadzenia roztworu znieczula- 
jącego również proponuje się za-
miast tradycyjnych ostrych igieł wy- 
korzystanie analogicznych mikroka-
niul. Nowa linia technologiczna zbu-
dowana dla nici Excellence Visage 
pozwala wprowadzać nici w kaniule 
już na etapie cyklu produkcyjnego.  
W niektórych starszych rozwiązaniach 
technologicznych lekarz w trakcie 
zabiegu sam wprowadzał nić do 
wnętrza igły prowadzącej przez jej 
ostrze, nierzadko osłabiając lub wręcz 
uszkadzając część wypustów, co ne- 
gatywnie wpływało na przebieg pro- 
cedury.
 Nowa konstrukcja nie tylko uprasz- 
cza i ułatwia pracę lekarza, lecz 
także nie dopuszcza do trwałego 

w trakcie zabiegu oraz skrócenie okre-
su rekonwalescencji pozabiegowej.

WsKAzANIA, 
PrzECIWWsKAzANIA 
I rEKOMENDACJE
Wskazaniami do przeprowadzenia 
liftingu metodą Excellence Visage na 
twarzy i szyi są lekkie i umiarkowane 
oznaki zwiotczenia skóry, opadanie 
tkanek miękkich (bez znacznego nad- 
miaru skóry):
•	opuszczenie	całej	brwi	
 lub tylko jej bocznej części;
•	nawisanie	i	podział	tkanek		 	
 miękkich w obszarze jarzmowym; 
•	bruzdy	nosowo-wargowe,	 
 „zmarszczki marionetki”, 
 uwarunkowane nawisaniem 
 masywu tkanek miękkich; 
•	deformacja	owalu	twarzy,	
 obszaru podszczękowego, 
 tzw. „drugi podbródek”  
 (przy wyraźnej hipertrofii
  tkanki tłuszczowej zaleca się 
 w pierwszej kolejności 
 przeprowadzić liposukcję lub 
 zastosować inne metody lokalnej  
 redukcji tkanki tłuszczowej); 
•	zmiany	starzeniowe	w	obszarze		
 szyi, wywołane procesami atrofii 
 w skórze; 
•	zmiany	zanikowe,	nierówna	
 tekstura skóry i tkanki podskórnej; 
•	asymetria	twarzy.

PrzECIWWsKAzANIA 
DO zAstOsOWANIA 
NOWEJ MEDYCzNEJ 
tECHNOLOgII APtOs 
ExCELLENCE
•	choroby	autoimmunologiczne
•	ciężkie	bóle	somatyczne
•	kolagenoza
•	choroba	niedokrwienna	serca
•	nadciśnienie	II	i	III	stopnia
•	hemofilia
•	zaburzenia	psychiczne	
 i neurotyczne
•	stany	zapalne	i	nowotwory	
 w obszarze planowanej 
 interwencji
•	 tendencja	do	przerostu	
 i bliznowacenia (tworzenia 
 keloidów)
•	zaburzenia	krzepnięcia	krwi
 przyjmowanie leków 
 przeciwzakrzepowych
•	zaostrzenie	przebiegu	wszelkich		
 chorób przewlekłych
•	ciąża	i	laktacja
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•	w	przypadku	pojawienia	się	krwia- 
ków, aby poprawić ich wchłanial-
ność, zaleca się smarowanie maścią 
heparynową, żelem typu Lioton, 
Traumel na siniaki lub stosowanie 
innych preparatów o podobnym 
działaniu; zaleca się także terapię 
mikroprądami; 
•	w	 przypadku	 implantacji	większej	
ilości nici niż wynikającej z 1 opa- 
kowania lub przy osłabionej odpor-
ności trzeba stosować antybiotyk: 
Cifran (Ciprofloxacinum) lub Cipro-
nex 0,5 po 1 tabletce 2 razy dziennie  
w ciągu 3-4 dni; 
•	zaleca	 się	 umówienie	 na	 wizytę	
kontrolną do lekarza 3, 7 i 14 dnia  
po zabiegu.

WNIOsKI KOńCOWE 
Przewagą liftingu – podnoszenia tka- 
nek za pomocą nici Aptos Exellence 
Visage jest to – że można ją prze-
prowadzać w warunkach gabinetu 
zabiegowego lekarza medycyny este-
tycznej, w znieczuleniu miejscowym. 

•	 wcześniej	wprowadzone	
 nierozpuszczalne implanty 
 w obszarze zabiegowym
•	 indywidualna	nietolerancja	
 na preparaty stosowane 
 w trakcie procedury
Wstępne przygotowanie do proce- 
dury nie jest wymagane. Jednakże 
zaleca się na okres tygodnia przed 
zabiegiem odstawienie leków prze-
ciwzakrzepowych i suplementów die- 
ty mogących wpływać na zaburzoną 
krzepliwość krwi. Przed zabiegiem 
lekarz zobowiązany jest zapoznać 
pacjenta z techniką zabiegową, ma- 
teriałem, z którego zbudowane są 
nici, przewidywanym efektem zabie- 
gowym i mogącymi wystąpić zjawis-
kami niepożądanymi. Następnie pac- 
jent podpisuje protokół dobrowol- 
nej zgody na zabieg. 
 Pacjent ze swej strony powinien 
zwrócić uwagę na miejsce, w którym 
będzie się odbywał zabieg. Powi-
nien być to gabinet zabiegowy bądź 
sala operacyjna. Niezbędny jest tak-
że fotel zabiegowy, leżanka lub stół 
operacyjny. Do pracy potrzebne są 
sterylne narzędzia oraz obłożenia. 

zALECENIA 
POzAbIEgOWE: 
•	w	 ciągu	 24	 godzin	 od	wykonania	
procedury w obszarze zabiegowym 
należy przykładać zimny okład; 
•	przez	okres	2-3	dni	powstrzymywać	
się od picia gorących napojów i spo-
żywania gorących posiłków, a od al-
koholu dłużej niż dwa tygodnie; 
•	po	 zabiegu	 zaleca	 się,	 by	 pacjent	
przecierał w domu miejsca wkłucia 
igły preparatami na bazie spirytusu;
•	w	okresie	około	tygodnia	od	prze- 
prowadzenia zabiegu należy ogra-
niczyć aktywność mimiki twarzy, 
nie stosować masaży, unikać wysił- 
ku fizycznego, np. fitness, nie ko-
rzystać z zabiegów intensywnie roz-
grzewających, np. kąpieli w saunie 
czy basenu; 
•	w	 obszarach	 implantacji	 trzeba 
unikać kontaktu z wysoką tempe-
raturą (dotyczy to także zabiegów 
rozgrzewających typu RF, laser itp.) 
przez okres 2 miesięcy; 
•	w	okresie	3	miesięcy	przeciwwska-
zany jest również głęboki masaż, fi-
zjoterapia i stosowanie innych tech-
nik – śródskórnie; 
•	w przypadku odczuwania bólu mo- 
żna zastosować środki przeciwbólowe; 

Zabieg trwa około 30-40 minut. 
Pacjent jeszcze w dniu zabiegu mo-
że wrócić do swoich zajęć. Pełna re- 
konwalescencja trwa około 3-7 dni. 
Efekty są widoczne natychmiast po 
zabiegu, lecz właściwy rezultat mo-
żna zaobserwować dopiero w końcu 
drugiego tygodnia. Przez kolejne 
tygodnie odczucie liftingu będzie 
się zwiększać, a struktura skóry sys-
tematycznie poprawiać na skutek 
uruchomionych procesów rewital-
izacyjnych.

Podciąganie tkanek z użyciem nici 
Aptos Excellence Visage wywołuje 
nie tylko efekt liftingu, ale także  
w miarę potrzeby może przywrócić 
utraconą objętość, wygładza drobne 
zmarszczki, wzmacnia podskórne 
struktury i zabezpiecza je na lata.  
Ze względu na naturalny efekt, bę-
dący wynikiem przywrócenia pier-
wotnego położenia tkanek, zabieg 
cieszy się powodzeniem nie tylko 
wśród kobiet, ale także mężczyzn.

przed zabiegiem  1 miesiąc po zabiegu   

Foto: APtos
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usuWANIE zMIAN 
PIgMENtOWYCH 
Dzięki specjalnej końcówce Vbeam® 
Perfecta usuwa również powierz-
chowne, łagodne zmiany pigmentowe. 
Końcówka zawiera przezroczyste okno, 
które uciskając skórę, wypycha z niej 
krew. Przy braku hemoglobiny światło 
lasera 595 nm silniej oddziaływuje na 
melaninę, efektywniej niszcząc zmianę 
pigmentową. Po zwolnieniu ucisku 
końcówki na skórę, do nieuszko-
dzonych naczyń powraca normalny 
przepływ krwi.
 

zAstOsOWANIA 
Laser barwnikowy o dł. fali 595 nm 
w dalszym ciągu jest uważany za 
najbardziej skuteczny laser do usu-
wania zmian naczyniowych. Opu-
blikowany w Journal of Cosmetic 
and Laser Therapy (2007; 9:113-124) 
przewodnik European Society for 
Laser Dermatology dotyczący stoso- 
wania różnych laserów (KTP, diodo- 
wych, Nd:YAG) i IPL wymienia laser 
barwnikowy jako pierwszy z wy- 
boru w leczeniu m.in.: trądziku różo- 
watego, teleangiektazji, naczynia-
ków, port-wine stain, poikilodermy. 
Vbeam® jest  laserem z największą 
liczbą zastosowań klinicznych do- 
puszczonych przez FDA, oraz naj-
większą ilością publikacji w zakre-
sie leczenia zamian skórnych.
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Laser barwnikowy Vbeam®Perfecta – złoty 
standard w usuwaniu zmian naczyniowych

żliwia to użycie większej całkowitej  
energii impulsu, bez ryzyka uszka-
dzania tkanek otaczających, jak to  
ma miejsce w innych technologiach. 
Vbeam® Perfecta ma regulację sze-
rokości impulsu w zakresie 0.45 µs 
– 40 ms niezależnie od energii wyj-
ściowej i rodzaju końcówki. 

DWA sPOsObY DzIAłANIA 
Zmieniając długość impulsu, można 
przeprowadzić zabieg z plamicą (przer- 
wanie ściany naczynia) lub bez pla-
micy (wolne nagrzewanie naczynia 
i koagulacja jego ścian). Krótsze, 
bardziej niszczące impulsy wymagane 
są np. do usuwania zmian typu Port 
Wine Stain. Dłuższe, łagodniejsze im-
pulsy wymagane są np. do usuwania 
telangiektazji. Dodatkowo, możliwość 
precyzyjnego doboru długości impul-
su do średnicy usuwanego naczynia, 
pozwala na miejscowe zniszczenie 
naczynia bez niepotrzebnej dyfuzji 
ciepła do tkanek otaczających.

MECHANIzM DzIAłANIA
Nieinwazyjne leczenie zmian naczy-
niowych polega na podniesieniu tem- 
peratury krwi na tyle wysoko, aby spo- 
wodować zniszczenie ścian naczynia 
bez niszczenia naskórka oraz otaczają- 
cych tkanek. Laser barwnikowy Vbeam® 
Perfecta emituje impulsy światła o dł.  
fali 595 nm przenikające przez na-
skórek oraz skórę właściwą. Impulsy te 
są silnie absorbowane we krwi, a słabo 
w tkankach sąsiadujących.

trAfIANIE WE WłAŚCIWY
CHrOMOfOr 
Celem działania lasera Vbeam® jest 
oksyhemoglobina. Długość fali światła 
jest idealnie dobrana do usuwania 
zmian naczyniowych, przy zachowa-
niu odpowiednio głębokiej penetracji 
światła w skórze (większej niż np. laser 
KTP 532 nm).

uNIKALNY trYb 
MIKrOIMPuLsOWY 
Impuls światła Vbeam® Perfecta  skła- 
da się z serii mikroimpulsów, symu-
lujących jeden ciągły impuls. Techno- 
logia MicroPulse PDL umożliwia emi-
towanie od 1 do 8 impulsów o tej sa- 
mej energii. Dzięki temu dostarcza-
nie energii w dłuższych impulsach 
jest równomierne w czasie i nie ma 
szpilek o dużej wartości szczytowej  
w początkowej fazie impulsu. Umo-

Od ponad 20 lat Vbeam® jest złotym standardem w zakresie impulsowych  
laserów barwnikowych. Wieloletnie doświadczenie firmy Candela pozwoliło na 
opracowanie 3 generacji urządzenia  Vbeam® charakteryzującego się wysoką 
skutecznością, łatwością obsługi i wysokim bezpieczeństwem zabiegów.
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specjalista gabinetów dermatologii estetycznej JUWENA

ART Lift® 
– nici liftingujące 
II generacji 

stosowanie w dermatologii estetycznej nitek wchłanialnych, a wśród nich PDO, 
jest stosunkowo młodym tematem w Polsce i na świecie. tym niemniej, korzystając  
z doświadczeń chirurgii plastycznej i nie tylko plastycznej, są techniką zabiegową 
dość dobrze przygotowaną od samego początku. Dlatego właśnie bardzo szybko 
zyskały zaufanie lekarzy, które przeniosło się na pacjentów, co skutkuje dużym suk-
cesem tej metody. Pomimo, a może właśnie dzięki szybkiej popularyzacji zabiegów 
z wykorzystaniem nici wchłanialnych PDO, możemy obserwować szybki rozwój 
portfolio dostępnych nici, a wśród nich innowacje w obszarze serii Art Lift®, które 
dają lekarzom pewne wyjątkowe i optymalne rozwiązania. Co jest tak niezwykłego 
właśnie w tych niciach?

ną botulinową, nie mogli liczyć na spe-
ktakularne efekty innymi metodami.
 
CIENKOŚCIENNA IgłA
Wyjątkową cechą nitek ART Lift® KOMBI 
jest rewelacyjny stosunek grubości 
nitki do igły. Dzięki cienkościennej 
kaniuli, w stosunkowo cienkiej igle, 
prowadzona jest dość gruba nitka. 
Daje to możliwość zmniejszenia in- 
wazyjności zabiegu, tworząc jedno-
cześnie bardzo dobre warunki dla sku- 
teczności. Drugą unikatową cechą 
tej nitki jest fakt, że wśród nitek  
z haczykami jest dostępna w naj-
mniejszych na świecie długościach 
– nawet 50 mm, doskonale spraw-
dzając się zatem np. w terapii uno-
szącej brwi.

stYMuLACJA sKórY
Poza liftingowaniem skóry, niezwy-
kle istotnym aspektem terapii  jest in- 
dukcja tkankowa. Nitka MULTI w por- 
tfolio ART Lift® jest najaktywniejszym 
stymulatorem produkcji kolagenu 
wśród nici PDO na świecie. Wart  
podkreślenia jest fakt, iż jest to nitka 
opatentowana, zatem również uni-
katowa. Doskonale sprawdza się ja- 
ko alternatywa terapii toksyną botu- 
linową, pozwalając na terapię zmar-
szczek mimicznych z dodatkową ko-
rzyścią stymulowania skóry do natu-
ralnej regeneracji.
  Wzbogaca zatem nie tylko same 
terapie PDO, ale również możliwości 
terapeutyczne dla pacjentów, którzy 
nie mogąc stosować zabiegów toksy- 

 
grubOŚĆ
We wskazaniach wymagających te- 
rapii grubą nitką możemy posiłko- 
wać się nićmi ARTLift® L, które mają 
największą grubość wśród dostęp-
nych w światowym portfolio nitek 
PDO. Są to jednocześnie pierwsze 
polidioksanonowe nici z przeciwsta-
wnymi haczykami, umożliwiające pro- 
wadzenie terapii na dwa sposoby.
 Nitki PDO serii ART Lift® dają leka-
rzom nowe możliwości w tej mało 
inwazyjnej, a jakże skutecznej terapii 
anti-aging. Warto wyłuskać korzyści 
płynące ze stosowania konkretnych, 
unikatowych nitek, tak aby zabie- 
gi estetyczne poza walorem upię-
kszania skóry, stały się również no-
śnikiem konkretnych przemian re-
generacyjnych w skórze.
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sPrzEDAM! 
urządzenie tMt system 
oparte na technologii tzw. elektroforoporacji, czyli kombi- 
nacji 2 rodzajów prądu: szybkozmiennego i stałego, o niskich 
natężeniach. 

Programy zabiegowe wykonywane przy pomocy TMT System oparte są na powszechnie znanych 
w medycynie estetycznej substancjach, np. w terapii cellulitu stosowane są przede wszystkim fos-
fatydylocholina, kofeina, karczoch i wyciąg z nostrzyka, a z kolei w pielęgnacji twarzy krzemionka 
organiczna, proteiny o działaniu ujędrniającym, kwas hialuronowy oraz witamina C.

Tel: 691 669 348, 697 137 104

Doktor Barbara Walkiewicz-Cyrańska i dr Kinga Nicer witają zaproszonych gości.

WIELKANOCNE ŚNIADANIE W sIEDzIbIE sLDE 
14 kwietnia w siedzibie SLDE w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej odbyło się przedświąteczne śniadanie z przedstawicielami 
firm współpracujących ze Stowarzyszeniem. Okazją do spotkania było  przede wszystkim podziękowanie dla firm za udział  
w Kongresie oraz zaproszenie do dalszych wspólnych działań. Po oficjalnym spotkaniu kontynuowano rozmowy w swobod-
nej atmosferze.

Dr Ewa Kaniowska, dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska   
w rozmowie z Moniką Konopką Product & Promotion, 
Manager Allergan Medical, i Janem Stawiskim, 
Dyrektorem Generalnym Allergan.

zDrOWY NAWYK ŚWIADOMOŚCI 

Marka RevitaLash® otrzymała nagrodę Perły Dermatologii Estetycznej dla odżywki 
do włosów Hair ADVANCED by RevitaLash®. Nagrodę odebrał twórca marki Revita-
Lash® doktor Michael Brinkenhoff wraz z Joanną Kostrzewską, prezes firmy Plazanet.
Doktor Michael Brinkenhoff był bardzo wzruszony i wspominał swoją ukochaną 
żonę Gaylę Brinkenhoff (zmarłą na raka piersi), dla której stworzył RevitaLash®. 
Joanna Kostrzewska podczas spotkania z dziennikarzami  zainaugurowała rozsze-
rzenie akcji „Zdrowy nawyk, zdrowe piersi” w akcję  „Zdrowy nawyk świadomości” 
opartą na pracy znanej promotorki pozytywnego myślenia Ewy Foley. Rodzina 
Brinkenhoff i firma Plazanet wspierają swoim dochodem działanie Amazonek  
w Polsce i na świecie.

Doktor Michael Brinkenhoff – twórca marki RevitaLash®, Joanna Kostrzewska – prezes Plazanet 
RevitaLash® Polska.

Przedstawiamy Państwu informacje o tym, co i gdzie wydarzyło się ostatnio  
na rynku medycyny estetycznej i kosmetologii. 

WyDARZENIA DERMA NEWSA:
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E AMELANIA® ANtI-AgINg bY KruLIg – PrEMIErA NA rYNKu POLsKIM!

AntiAging Institute i dr Eduardo Krulig – światowej sławy chirurg plastyczny, przedstawili najnowszy, przełomowy system 
walki z przebarwieniami i starzeniem się skóry: AMELANIA® ANTI-AGING by Krulig. To niezwykle skuteczny, intensywny pro-
gram rozjaśniający, odmładzający, rozświetlający i poprawiający wygląd skóry. Głównym składnikiem aktywnym jest idebe- 
non z dodatkiem czterech kolejnych składników o działaniu przeciwstarzeniowym i depigmentacyjnym, zawartych  
w liposomach. Kuracja składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to nałożenie 
maski aktywnej AMELANIA® R ANTI-AGING by Krulig w gabinecie lekarskim. 
Następnie pacjent kontynuuje kurację w domu, stosując systematycznie krem  
AMELANIA® M by Krulig ANTI-AGING. Kuracja AMELANIA® ANTI-AGING by Krulig 
jest w pełni bezpieczna, może być stosowana o każdej porze roku i co ważne, 
nie wymaga okresu rekonwalescencji.

Zabiegi dostępne w gabinetach dermatologii i medycyny estetycznej. 
www.antiaging.com.pl

NOWY PEELINg – EAsY tCA PAIN CONtrOL 
SkinTech wprowadza na rynek innowacyjny peeling na bazie TCA, który pozwala na uzyskanie jeszcze lepszych efek-
tów terapeutycznych bez odczuć bólowych towarzyszących terapii kwasem trójchlorooctowym. Easy TCA Pain Con-
trol posiada wszystkie zalety znanego już Easy TCA i jest uważany za najbezpieczniejszy i najprostszy do wykonania 
peeling na bazie TCA. Produkt ten, nakładany różnymi metodami, pozwala osiągnąć szerokie spektrum głębokości 
działania. Nie wymaga wcześniejszego przygotowania i pozwala pacjentowi prowadzić normalne, aktywne życie. Easy 
TCA Pain Control ma ulepszoną, opatentowaną formułę, dzięki której możemy uzyskać jeszcze lepsze efekty przy 
głębokich przebarwieniach i drobnych zmarszczkach. Działanie Easy TCA Pain Control polega na progresywnej odno-
wie komórek skóry. Roztwór peelingu dogłębnie modyfikuje przenikalność skóry i pozwala na szybką oraz głęboką 
penetrację naskórka i skóry właściwej. Dodatkowo krem w postaci Post Peel Mask  
ma właściwości silnie stymulujące, antyoksydacyjne i wspomagające gojenie skóry po 
zabiegu. Globalne działanie Easy TCA Pain Control i Post Peel Mask obejmuje pełne  
i progresywne odnowienie skóry, bardziej stymulujące niż destrukcyjne, które pozwala 
na normalne funkcjonowanie w trakcie leczenia. 

Easy TCA Pain Control posiada certyfikat CE 
i jest zarejestrowany jako wyrób medyczny.
Wyłączny dystrybutor w Polsce: REVISAGE, www.revisage.pl

WARTO WIEDZIEĆ:

NOWA MArKA YONELLE MEDEstHEtIC  
Powstała dzięki połączeniu w spółkę dwóch firm: Beauty Concept Małgorzaty 
Chełkowskiej i Instytutu yONELLE Jolanty Zwolińskiej. Pod nową marką będą na-
dal dostępne, znane i cieszące się doskonałą opinią profesjonalistów, biozgodne  
ze skórą kosmetyki firmy Beauty Concept. Cała oferta zmieni nazwę z Beauty  
Concept na yONELLE MEDESTHETIC. yONELLE MEDESTHETIC specjalizuje się  
w tworzeniu najwyższej klasy PROFESJONALNyCH KOSMECEUTyKÓW. To silnie 
działające preparaty o rewelacyjnej skuteczności, zawierające wysokie dawki sub-
stancji aktywnych, często znanych z zastosowań w farmacji i medycynie estety-
cznej. Oferta yONELLE MEDESTHETIC obejmuje również kosmetyki klasyczne do 
pielęgnacji standardowej, niezbędne w każdym gabinecie. Marka dysponuje no-
woczesnym centrum szkoleniowym w Warszawie – yONELLE Masterclass Academy. 

www.medesthetic.yonelle.pl

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