
Derma News
Dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii estetycznej, estetyce lekarskiej i medycynie anti-aging 
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Zapraszamy na XVII 
Międzynarodowy Kongres  

Dermatologii Estetycznej
 i Medycyny Anti-Aging

Anti-Aging w codziennej 
praktyce lekarskiej

Rynek estetyczny:  
prezentacje firm,  

nowych zabiegów  
i produktów
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OPINIE SPECJALISTÓW 
Wysoko oceniam profesjonalne podejście do tematu medycyny estetycznej  
i rzetelne informowanie o zabiegach. Artykuły piszą lekarze praktycy, którzy 
dzielą się swoim doświadczeniem. Sama chętnie czytam, co napisali moi  
koledzy i koleżanki. Pacjenci są zadowoleni, że podczas oczekiwania na za-
bieg (np. w czasie znieczulania) mogą poczytać o tym, co ich akurat interesuje. 

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

Bezpłatny magazyn dla pacjentów gabinetów dermatologii 
estetycznej i medycyny anti-aging, chirurgii plastycznej 
oraz salonów beauty i spa.

„Ekspert Anti-Aging” powstał 10 lat temu jako pierwszy specjalistyczny 
magazyn skierowany do pacjentów gabinetów dermatologii estetycznej, 
medycyny anti-aging, chirurgów plastyków, salonów wellness i beauty spa. 
Popularyzuje tematykę anti-aging, czyli całościowego dbania o  zdrowie, 
dobry wygląd i kondycję. Prezentuje najnowsze trendy i  osiągnięcia 
medycyny estetycznej i anti-aging oraz światowej kosmetologii. Autorami 
tekstów są wyłącznie fachowcy w danej dziedzinie, przede wszystkim 
lekarze należący do Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych 
i Polskiej Rady Medycyny Anti-Aging. „Ekspert Anti-Aging” przez lata obecno-
ści na rynku wyrobił sobie renomę zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy. 
Jest ciekawszym i wiarygodniejszym źródłem informacji niż foldery reklamowe.
 
JAK ZAMÓWIĆ BEZPŁATNY MAGAZYN 
DO SWOJEGO GABINETU? 
Wyślij dane teleadresowe swojego gabinetu na adres: 
alterego@alterego.pl, a otrzymasz informacje o warunkach darmowej 
prenumeraty. Informacje dostępne są także pod numerem telefonu:  
607 338 827.

Koleżanki i Koledzy! 

 

Wydanie pierwszego w tym roku numeru „Derma News” 
zbiega się z kolejnym, XVII już kongresem organizo-
wanym przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych i Polską Radę Medycyny Anti-Aging.  
Na przestrzeni ostatnich lat w medycynie dokonał się 
olbrzymi postęp w dziedzinie wiedzy o starzeniu się, 
zwanej medycyną anti-aging, w ramach której działa 
też dermatologia estetyczna. Kiedyś mówiło się tylko 
o pojedynczych zabiegach i ich zastosowaniu, teraz 
wszystkie zabiegi są pokazywane w całościowym  
kontekście coraz większej wiedzy dotyczącej starzenia się. 
Na organizowanych przez nas corocznych kongresach 
już od lat mówimy, jak wielokierunkowo rewitalizo-
wać skórę i zachować jej zdrowy, dobry wygląd. Dzia-
łania ukierunkowane na to, aby proces starzenia się 
skóry przebiegał łagodniej, wpisane są w prewencję 
procesów starzenia się całego organizmu. W naszym 
kraju, tak jak na całym świecie, funkcjonują już gabi-
nety anti-aging, w których zaczyna się współpracę  
z pacjentem od zlecenia badań ogólnych i oceny tzw. 
wieku biologicznego. Taka jest potrzeba rozwijającego 
się rynku i coraz większych oczekiwań pacjentów.  
Dlatego na naszym kongresie zaplanowana jest ob-
szerna część poświęcona tej tematyce: „Anti-aging  
w codziennej praktyce lekarskiej”.  
Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie z derma-
tologią estetyczną i medycyną przeciwstarzeniową.

Barbara Walkiewicz-Cyrańska 

Z żalem żegnamy 

naszą koleżankę dr Wandę Wojciechowską, 
która odeszła po dwóch latach walki z ciężka chorobą.
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czenia i ustawić odpowiednie lecze-
nie lub suplementację. Dopiero po-
tem można się zająć planowaniem 
programu estetyki lekarskiej. Przy-
kładowo – kiedy przychodzi pacjent 
skarżący się na problemy z wypada-
niem włosów, to nie zaczynamy od 
mezoterapii, ale od ustalenia przy-
czyn osłabienia kondycji włosów 
(choroby tarczycy, niedokrwistość, 
przebyte infekcje itd.), dopiero po-
tem można decydować (często we 
współpracy z lekarzami różnych spe-
cjalności) o włączeniu (lub nie) le-
czenia i suplementów, a dopiero na 
końcu układać program zabiegów 
estetycznych. Przyszłość należy do 
medycyny personalizowanej, która 
każdego pacjenta pozwala trakto-
wać indywidualnie.

17 lat temu z trudem przebijała się 
do mediów wiedza o medycynie 
estetycznej, dziennikarze nie bar-
dzo chcieli o tym pisać, bo zabie-
gi uchodziły za fanaberię modną 
jedynie wśród gwiazd, a nie zwy-
kłych ludzi. Czy podobnie jest teraz 
z medycyną anti-aging?
Jest łatwiej. Tak jak wspomniałam, 
obecnie panuje moda na zdrowy 
styl życia. Synonimem sukcesu stał 
się człowiek, który jest też w dobrej 
formie psychofizycznej. Media chęt-
nie piszą o przepisach gwiazd – na 
odżywianie, aktywność fizyczną, ra-
dzenie sobie ze stresem itd., a ludzie 
się tym bardzo interesują i naśladują 
te wzorce. Naturalne też stało się ko-
rzystanie z zabiegów estetycznych, 
które są elementem całościowego 
dbania o siebie. 

obecnie moda na zdrowy styl życia, 
która rodzi też zapotrzebowanie na 
korzystanie z porad specjalistów  
w tym zakresie. Medycyna anti- 
-aging ukierunkowana jest na ludzi, 
którzy jak najdłużej chcą zachować 
dobrostan fizyczny i psychiczny. 

Gdzie lekarze mogą się tego uczyć? 
W Polskiej Radzie Medycyny Anti- 
-Aging pracujemy obecnie nad pro-
gramem szkolenia, który ruszy już  
w październiku tego roku w ramach 
naszego istniejącego od siedmiu lat 
Centrum Kształcenia Medycyny Anti- 
-Aging. Program medycyny prze-
ciwstarzeniowej jest skierowany do 
lekarzy wszystkich specjalności, nie 
tylko tych, którzy chcą się zajmo-
wać estetyką lekarską – ale także do 
osób zainteresowanych medycyną 
interdyscyplinarną, która obejmuje 
zagadnienia z zakresu m.in.: endo-
krynologii, interny, ginekologii, ge-
riatrii, psychiatrii i psychologii. 

Jaka jest rola lekarza medycyny 
przeciwstarzeniowej w planowa-
niu terapii estetyki lekarskiej? 
Aby skóra była piękna, musi być 
przede wszystkim zdrowa. Żeby-
śmy mogli dobrze się czuć i wyglą-
dać, musimy być w dobrej kondycji 
ogólnoustrojowej. Przeprowadzając 
wywiad z pacjentem, doświadczony 
lekarz na ogół od razu widzi symp-
tomy wielu chorób lub niedoborów, 
np. hormonów lub niektórych sub-
stancji odżywczych (witamin, mikro-
elementów, aminokwasów). Zleca 
wówczas badania, których wyniki 
pozwolą potwierdzić jego przypusz-

Anti-aging w codziennej 
praktyce lekarskiej 

Wiadomo, że najszybciej powięk-
szająca się grupa wiekowa to oso-
by po 65. roku życia. Czy zatem me-
dycyna anti-aging jest skierowana 
do ludzi dojrzałych? 
To jest przede wszystkim medycyna 
prewencyjna. Lekarz zajmujący się 
tą dziedziną medycyny powinien 
być doradcą dla osób zdrowych, 
które myślą o profilaktyce – o zacho-
waniu jak najdłużej, w sposób natu-
ralny i bezpieczny, zdrowia, urody  
i dobrej jakości życia. Ale oczywiście 
w praktyce zajmujemy się osobami 
w różnym wieku, które do nas tra-
fiają. W dawnej medycynie chińskiej 
lekarz był uznawany za dobrego 
specjalistę tak długo, jak długo jego 
pacjent był zdrowy. 
 
Na czym więc polega przewaga 
lekarza zajmującego się medycyną 
anti-aging nad lekarzem rodzin-
nym lub internistą, do którego 
chodzą pacjenci? Teoretycznie 
przecież każdy lekarz powinien 
mieć ogólną wiedzę dotyczącą 
właściwego odżywiania się i trybu 
życia, które mają wpływ na zdro-
wie pacjenta.
Różnica jest zasadnicza. Do lekarza 
rodzinnego zgłaszają się ludzie cho-
rzy z konkretnymi objawami. Lekarz 
taki ma zwykle niewystarczającą 
ilość czasu do zajmowania się właś- 
ciwą profilaktyką. Tymczasem do 
lekarza medycyny anti-aging przy-
chodzą osoby, które chcą uniknąć w 
przyszłości wielu chorób i jak najdłu-
żej żyć zdrowo i aktywnie. Często są 
to osoby młode, już koło 30. roku 
życia. Ma na to wpływ panująca 

W Polsce średnia długość życia kobiet przekracza 80 lat, a mężczyzn – 70. O to, 
jakie jest miejsce medycyny przeciwstarzeniowej w coraz dłużej żyjącym społeczeń-
stwie i jakie perspektywy mają lekarze chcący się zająć tą gałęzią medycyny, pytamy  
dr n. med. Elżbietę Podgórską z Polskiej Rady Medycyny Anti-Aging.

WYWIAD „DERMA NEWS”
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Stworzone przez Fundację Anti-Aging Międzynarodowe Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging to miejsce 
unikatowe na skalę europejską – nikt do tej pory nie stworzył takich warunków do kompleksowego szkolenia  
lekarzy z zakresu tej dziedziny medycyny. Celem Fundacji jest też kreowanie nowych rozwiązań medycznych.  

Ściśle współpracujemy z mediami oraz firmami z branży.

Rocznik 2014
Rocznik 2012
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Absolwenci 
Międzynarodowego 
Centrum Kształcenia 
Medycyny Anti-Aging 
już prowadzą własną 
praktykę!

lekarską. Dlatego zgłaszają się do nasze-
go programu, który zapewnia solidne  
i całościowe przygotowanie do prowa-
dzenia praktyki lekarskiej w tym właśnie 
zakresie. Szczególny nacisk kładziemy na 
zajęcia praktyczne z pacjentami – nie da się 
ich zastąpić wiedzą książkową. 
Zajęcia praktyczne odbywają się w kil-
kuosobowych grupach w gabinetach le-
karskich, pod nadzorem bardzo dobrych 
specjalistów, którzy dzielą się swoim 
bogatym doświadczeniem i wypracowa-
nymi technikami zabiegowymi. W  pro-
gramie są też zagadnienia dotyczące 
medycyny przeciwstarzeniowej, które 
pozwalają szeroko spojrzeć na pacjenta,  

co daje możliwość przygotowania kom-
pleksowego programu terapii. Podkreśla-
my znaczenie wywiadu lekarskiego, ba-
dania przedmiotowego i podmiotowego, 
badań diagnostycznych i laboratoryjnych.  
Wprowadzamy do gabinetów estetyki 
lekarskiej nowe standardy, które pozwa-
lają zapewnić naszym pacjentom nie tylko  
dobry wygląd, ale również zdrowie i sa- 
mopoczucie i tym samym podnoszą  
jakość ich życia. Po sześciu latach działal-
ności Centrum widzę celowość i efekty 
naszej pracy. Potwierdzają to nowi kan-
dydaci, którzy zgłaszając się na szkolenie, 
najczęściej, powołują się na rekomendację 
tych, którzy już naukę u nas ukończyli.

dr KINGA NICER, 
wiceprezes 
Stowarzyszenia
Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych, dyrektor 
ds. merytorycznych 
Centrum Medycyny
Anti-Aging, jedna 
z fundatorek i członkiń
Rady Medycyny Anti-Aging

KONTAKT: ul. Włodarzewska 69A, 02-384 Warszawa, tel. 22 853 39 70, 605 332 776, 695 803 801, 695 805 955, faks 22 847 69 33

www.antiaging.edu.pl

Rozpoczęcie kształcenia odbywa się corocznie w październiku, rekrutacja trwa cały rok!

Lekarze, którzy składają aplikacje o przy-
jęcie do Międzynarodowego Centrum 
Kształcenia Medycyny Anti-Aging, są zde-
cydowani związać swoją drogę zawodową 
z medycyną przeciwstarzeniową i estetyką 

Ro
cz

ni
k 

20
15



19Derma News

D
ERM

ATO
LO

G
IA

 ESTETYCZN
A



20 Derma News

D
ER

M
AT

O
LO

G
IA

 E
ST

ET
YC

ZN
A

występujące po nim są minimalne, 
dlatego może być wykonywany  
nawet w przerwie na lunch.  

Moi 20-30-letni pacjenci są zachwy-
ceni efektami widocznymi jedynie po 
jednym lub dwóch zabiegach, pod-
czas gdy 40-latki potrzebują często 
dwóch lub trzech zabiegów. Dla pa-
cjentów w wieku 50-70 lat zalecam 
3 zabiegi w miesięcznych odstępach. 
Moi pacjenci kochają te zabiegi i pole-
cają je przyjaciołom i rodzinie.
dr Jennifer Peterson, 
dermatolog, Houston TX 

tości i energii dostarczanej do ob-
szaru zabiegowego.

Wysoka moc systemu powoduje,  
że do osiągnięcia optymalnych 
wyników leczenia wystarcza jedno 
przejście przez obszar zabiegowy,  
co znacznie skraca czas zabiegu i chro-
ni skórę pacjenta. Rekonwalescencja 
jest krótka, a możliwość wystąpienia 
komplikacji znacznie maleje. Już po 
jednym zabiegu u pacjenta jest wi-
doczna znaczna poprawa koloru 
i  faktury skóry. Zabieg jest komfor-
towy, a obrzęk i zaczerwienienie 

Zaledwie trzy-pięć zabiegów wyko-
nanych co dwa-sześć tygodni wy-
starczy do wygładzenia zmarszczek 
oraz do uzyskania znakomitych wy-
ników w tak trudnych problemach, 
jak rozstępy, keloidy, a także blizny 
po samookaleczeniach i urazach.

ResurFX używa zawansowanego,  
niesekwencyjnego skanera stochas- 
tycznego CoolScanTM z wbudo-
wanym stałym chłodzeniem kon-
taktowym i oferuje do dyspozycji 
użytkownika przeszło 600 różnych 
kombinacji kształtu, wielkości, gęs- 

PROMOCJA PRODUKTU

System Lumenis 
M22 ResurFX

Firma Coherent Polska ma przyjemność zaprezentować Państwu System Lumenis 
M22 ResurFX, nieablacyjny frakcyjny laser erbowy o długości fali 1565 nm,  
stymulujący głęboką regenerację kolagenu. 

dr Jennifer Peterson
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trzebne są platformy i przestrzenie, 
gdzie należy komunikować, co re-
prezentuje twoja marka i co ma do 
zaoferowania. Jest wiele narzędzi 
do komunikowania marki, a dzięki 
social mediom koszty komunikacji 
są zdecydowanie niższe niż jeszcze 
dwa-trzy lata temu. Nie trzeba mieć 
dużego budżetu, np. na sponsoro-
wane artykuły w prasie albo reklamę 
w telewizji, bo niedrogich narzędzi 
dostarcza obecnie internet, z któ-
rego każdy (nawet mały gabinet) 
może z powodzeniem korzystać.

Plan komunikacji należy rozpocząć 
od przeanalizowania, gdzie bywają 
nasi potencjalni pacjenci i dokład-
nie w tych miejscach komunikować 
markę. Do planu trzeba podejść  
z głową, przemyśleć, jakie mamy  
zasoby finansowe, osobowe i czaso-
we, aby nie wybrać zbyt wielu kana-
łów, bo wtedy komunikacja się roz-
myje i nie przyniesie oczekiwanych 
efektów.

W branży medycznej budujemy 
markę eksperta, więc wybrane kana-
ły komunikacji powinny umożliwiać 
publikowanie i pokazywanie naszej 
eksperckiej wiedzy i doświadczenia. 
Również współpraca ze środowis- 
kiem naukowym, przynależność do 
organizacji potwierdzających i cer-
tyfikujących wiedzę i doświadcze-
nie budują zaufanie oraz autorytet 
lekarza. Ponadto udział w starannie 
wybranych akcjach i kampaniach 
społecznych (również lokalnych) 
budzi pozytywne skojarzenia z firmą  
i jej właścicielem. 
Ważnym kanałem komunikacji mar-
ki jest newsletter do bazy klientów, 

cy film Simona Sinka pt. „Start with 
why” (dostępny na www.startwit-
hwhy.com), który zadaje wiele pytań 
i  zmusza do przemyślenia swojej 
marki właśnie w kontekście „WHY?”. 
Czym się wyróżniam? Co wyjątko-
wego oferuję pacjentom, aby przy-
szli właśnie do mnie? Jakie wartości 
i korzyści oferuję? W czym jestem 
najlepszy? Te wszystkie pytania po-
magają znaleźć własny wyróżnik, na 
bazie którego budujemy silną markę 
lekarza eksperta. 

ETAP 2. 
Marka to również wygląd
Wizualna strona marki może się wy-
dawać mało istotnym elementem na 
początku procesu jej budowania, ale 
należy pamiętać, że pierwszym, co 
widzimy w kontakcie z marką eks-
perta, jest on sam, jego wygląd i za-
chowanie oraz wygląd wszystkiego, 
co reprezentuje markę – tzw. identy-
fikacja wizualna.

Identyfikacja wizualna marki to 
wszystko, co ją obrazuje – logo, ha-
sło, wszelkie materiały reklamowe 
i grafiki publikowane w mediach, 
strona internetowa, aranżacja i ko-
lorystyka placówki medycznej, ga-
binetu. W rozbudowanej obsłudze 
klienta jest to też strój pracowników 
i ich zachowanie w stosunku do pa-
cjentów.

ETAP 3. 
Nie siedź w kącie, bo cię 
nie znajdą
W dzisiejszych czasach niewiele 
można zdziałać bez komunikacji  
i promocji marki. Nawet najlepsza 
marka sama się nie sprzeda. Po-

Trzy etapy budowania 
silnej marki eksperta

Pacjenci to w dużej mierze tradycjo-
naliści i najchętniej wybierają usługi 
tych lekarzy, których nazwisko jest 
znane, cieszy się zaufaniem, reno-
mą, autorytetem, kiedy lekarz jest 
polecany. Te wszystkie elementy bu-
dują markę lekarza eksperta.
Branding, czyli proces budowania 
marki, jest w dzisiejszych czasach 
najlepszą formą wyróżnienia się  
i rozwoju zawodowego. Jest to 
proces budowania świadomości 
marki, którego efektem końcowym 
jest to, jak marka jest postrzegana, 
czym się wyróżnia, jakie są jej war-
tości, obietnice, misja, jaki jest jej 
wizerunek zewnętrzny (identyfika-
cja wizualna), jak zbudowana jest 
komunikacja z otoczeniem.

ETAP 1. 
Wyróżnij się albo zgiń! 
Pewne hasła nigdy nie tracą na war-
tości. „Wyróżnij się albo zgiń!” Jacka 
Trouta to mantra firm, które osiągają 
największe sukcesy na rynku. 
Jednym z podstawowych czynni-
ków decydujących o sile marki jest 
jej wyróżnik. Firmy, o których się 
mówi, że odniosły sukces, odznacza-
ją się mocnym i jednocześnie zrozu-
miałym wyróżnikiem. Słabe marki 
są podobne do innych, oferują po-
dobne produkty, usługi, w podobny 
sposób się prezentują, konkurują 
podobnymi cechami. 

Wypracowanie niepowtarzalnego 
wyróżnika marki jest najtrudniej-
szym elementem procesu brandin-
gowego i wymaga zarówno zaj-
rzenia we własne kompetencje,  
jak i dokładnej analizy otoczenia  
oraz klientów. Polecam inspirują-

Współczesny świat oferuje ogromną liczbę produktów, usług, informacji, wydarzeń, 
możliwości i wyborów. Również w branży medycznej jest duża konkurencja wśród 
placówek medycznych, gabinetów oraz lekarzy specjalistów różnych dziedzin.  
Jak w tym ogromie możliwości się wyróżnić, aby zostać zauważonym i wybranym 
przez pacjenta? Zbudować silną markę!

Izabela Wołyniec-Sobczak 
Ekspert w budowaniu marki i personal brandingu 
www.wolyniecsobczak.com

MARKETING W GABINECIE 
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Więc gdy już jesteśmy w internecie, 
to dbajmy o pozytywny wizerunek  
i dobre opinie na nasz temat. Inter-
net ma ogromny potencjał w bu-
dowaniu marki, ale jednocześnie 
bardzo łatwo tam marce zaszkodzić, 
publikując niewłaściwe treści. A te 
w internecie rozchodzą się bardzo 
szybko i trudno coś usunąć, gdy 
żyją już swoim życiem przekazywa-
ne i udostępniane przez wiele osób. 
Wszystko, co napiszemy, pokaże-
my, może uczynić z nas eksperta,  
a może niestety również nas zdys-
kredytować. I nie chodzi tu tylko  
o artykuły, wywiady, publikacje. 
Należy być świadomym, że również 
każdy drobny komentarz w interne-
cie i każde wrzucone tam zdjęcie,  
np. z prywatnej imprezy, buduje 
nasz wizerunek i naszą markę.

Marka (brand) produktu wyróżnia 
go na rynku spośród dziesiątek po-
dobnych produktów. Tak samo silna 
i wyróżniająca się marka osobista 
(personal brand) pozwala zaistnieć 
na konkurencyjnym rynku pełnym 
specjalistów.

lojalnościowe. Prawidłowo skonstru-
owane, zachęcają do regularnego 
korzystania z usług, dając klientom 
konkretne, wymierne korzyści.
Chciałam również zwrócić uwa-
gę na rolę mediów społecznoś-
ciowych we współczesnej komu-
nikacji marki eksperta. W Polsce 
mamy ok. 25,7 mln użytkowników 
takich mediów. 67 proc. populacji   
w kraju ma dostęp do internetu, a 13 
mln (34 proc. populacji) aktywnie ko-
rzysta z mediów społecznościowych 
i praktycznie prawie każdy ma kon-
to na Facebooku. Te dane pokazują  
potencjał Facebooka, który stworzo-
ny i używany głównie dla rozrywki, 
daje również nieograniczone moż-
liwości dla rozwoju biznesu. Branża 
medyczna w Polsce nadal podcho-
dzi do mediów społecznościowych 
ostrożnie, a szkoda, bo przykłady 
placówek medycznych ze świata po-
kazują, jaki to ciągle jeszcze niewyko-
rzystany u nas potencjał.

Internet jest głównym źródłem (za-
raz po referencjach), w którym klien-
ci szukają informacji o lekarzach. 

którą należy systematycznie roz-
budowywać. Posiadanie i wykorzy-
stywanie bazy do systematycznej 
komunikacji ze swoimi klientami 
jest bardzo efektywnym narzędziem 
budowania relacji, a właśnie relacje 
są obecnie jednym z kluczowych 
czynników rozwoju marki eksperta. 
Mówi się od jakiegoś czasu wśród 
specjalistów od marketingu i ko-
munikacji, że kończy się czas B2B 
(business to business) i B2C (busi-
ness to customer), a zaczyna H2H 
(human to human), warto więc 
budować z pacjentami relacje op-
arte na zaufaniu i autorytecie. Poza 
tym zdobycie nowego klienta jest 
dużo kosztowniejsze niż utrzyma-
nie obecnego. Międzynarodowa 
firma doradcza Bain & Company 
oszacowała, że pozyskanie nowego 
klienta jest na ogół 6-7 razy droższe 
od jego utrzymania. To pokazuje, 
że warto się opiekować aktualnymi 
klientami, zamiast ponosić koszty  
na pozyskiwanie wciąż nowych.

Dobrym narzędziem do budowania 
przywiązania do marki są programy 
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cy 50 µm i lekkiego podciśnienia 
wtłacza roztwór do kanału mieszka, 
gdzie zostaje uwięziona przez dwie 
warstwy komórek nabłonkowych. 
Nie tylko uzyskujemy doskonały 
efekt penetracji i uwalniania sub-
stancji do otaczających komórek, 
ale także przedłużony kontakt sub-
stancji z komórkami zwiększający 
efektywność zabiegu. 

skórka. Oznacza to znaczny wzrost 
wskaźnika penetracji aplikowanej 
substancji. 
Kanały mieszków służą jako ścieżka 
prowadząca wprost do skóry właś- 
ciwej, gdzie substancja oddziałuje 
na komórki macierzyste istotne dla 
przebudowy i regeneracji skóry. 
Opatentowana metoda Affinity za 
pomocą mikroaplikatora o średni-

INFUZJA 
INTRAFOLIKULARNA
W zabiegach Affinity kanałem noś- 
nym dla substancji są mieszki wło-
sowe i pory. Trudno jest ocenić 
całkowitą powierzchnię chłonną 
kanałów, gdyż jest to uzależnione 
między innymi od wieku oraz płci. 
Szacuje się jednak, że jest dziesięcio-
krotnie większa od powierzchni na-

Codziennie do gabinetów trafiają pacjenci, którym zależy na dobrym wyglądzie. Prob-
lemów, z którymi się borykają, jest bardzo wiele, ale w każdym przypadku wynikają one  
z zaburzonego funkcjonowania procesów samoregeneracyjnych naszego organizmu. 
W indywidualnym podejściu do pacjenta głównym zadaniem jest dobranie odpowied-
nich metod, które pozwolą uzyskać optymalne efekty. Niezależnie od ścieżki działania 
rezultatem powinno być dotarcie do zaburzonych mechanizmów funkcjonalnych skóry 
i ich zmodyfikowanie.
Często wykorzystuje się w tym celu metody pozwalające na transport substancji aktyw-
nych w głąb skóry, niestety problem stanowi warstwa rogowa. Wciąż są opracowywa-
ne coraz to nowsze metody, aby pokonać tę barierę i wykorzystać potencjał substancji  
aktywnych w działaniu na komórki położone w głębszych warstwach skóry.
Przełomowa metoda opracowana przez dr. Michaela Tavgera otwiera całkowicie nowe 
możliwości wprowadzania aktywnych substancji. Umożliwia penetrację substancji  
w sposób całkowicie bezinwazyjny, bez przerwania ciągłości naskórka, aż do warstwy 
skóry właściwej. 

PREZENTACJA PRODUKTU

AFFINITY™ 
infuzja intrafolikularna 
– nowe możliwości terapeutyczne w przypadku 
skóry problematycznej i dojrzałej
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AKTYWACJA REGENERACJI 
– MECHANIZM DZIAŁANIA 
Obecność obcej substancji sygnalizuje organizmowi 
wystąpienie urazu i tym samym wywołuje odpowiedź 
przeciwzapalną. W efekcie następuje wyzwolenie ka-
skadowych procesów regeneracyjnych, stymulacja 
komórek macierzystych, wytwarzanie nowych komó-
rek pierwotnego kolagenu i elastyny. W konsekwen-
cji zwiększa się objętość i napięcie skóry, dochodzi do 
regeneracji melaniny i wzrostu liczby neuroprotein 
wzmacniających wrażliwość i reaktywność skóry. Prze-
budowane struktury zapewniają prawidłowe funkcjo-
nowanie i przebieg mechanizmów fizjologicznych.

AFFINITY – ZASTOSOWANIE 
•  normalizacja stanu skóry trądzikowej    
•  spłycenie blizn potrądzikowych 
•  egzema – poprawa stanu skóry,    
 łagodzenie objawów 
•  leczenie nadpotliwości  
•  poprawa stanu skóry w przypadku przebarwień, 
 melasmy 
•  przyspieszenie gojenia ran, blizn 
•  spłycenie zmarszczek, poprawa gęstości
 i napięcia skóry 
•  regeneracja skóry
•  odmłodzenie i poprawa 
 kolorytu skóry 

Affinity™ – przełom w zabiegach 
medycyny estetycznej 
Źródło: dr M. Tavger, PhD, ScD

PRZED                          PO KURACJI

PRZED                          

PO KURACJI
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prowokującego powstanie plazmy, 
aby prąd nie przepływał ani przez 
operatora wykonującego zabieg, 
ani przez pacjenta poddawanego 
zabiegowi. Plexr jest obecnie jedy-
nym urządzeniem na rynku dzia-
łającym na zasadzie generowania 
mikrowiązki plazmy, które nie po-
woduje przepływu prądu przez cia-
ło pacjenta podczas wykonywania 
zabiegu. Kluczem jest tu działanie 
specyficznymi częstotliwościami 
prądu dla wywołania plazmy, któ-
re są opatentowane przez firmę 
GMV. W tym przypadku ciało pa-
cjenta działa jak klatka Faradaya, 
co uniemożliwia przepływ prądu  
z generatora. Jest to niezwykle 
ważny krok w rozwoju tego typu 
technologii i stanowi ważny aspekt 
bezpieczeństwa terapii u pacjentów, 
którzy nie mogą być poddawani za-
biegom z zastosowaniem urządzeń 
powodujących przepływ prądu w głąb 
ich ciała. Jest to również niezwykle 
istotne w operowaniu tego typu 
urządzeniami w okolicy oka, głów-
nie ze względu na możliwość uszko-
dzenia nerwów. W okolicy oka nigdy 
nie powinno się pracować urzą-
dzeniami powodującymi przepływ 
energii elektrycznej, która wnika  
w głąb ciała pacjenta. Można to 
w  prosty sposób zróżnicować wi-
zualnie: Plexr emituje plazmę w ko-
lorze białym, inne tego typu urzą-
dzenia emitują plazmę w kolorze 
niebieskim, co świadczy o przepły-
wie prądu w kierunku ciała pacjenta.

JAK WYGLĄDA ZABIEG 
Z UŻYCIEM PLEXR?
Chirurgia nieablacyjna, jak mówi sama 
nazwa tej  techniki, nie wykorzystuje 
skalpela ani energii lasera, aby usunąć 
nadmiar skóry, co eliminuje wiele moż-
liwych komplikacji takich interwen-
cji. Ta technika stosowana w  korekcji 
powiek jest definiowana jako meto-
da dynamiczna, ponieważ pozwala 
na  pełną kontrolę operatora podczas 
procedury. Pozwala na  obserwację 

efektywność działania oraz bezpie-
czeństwo, zapewniając pacjentom 
optymalne efekty terapeutyczne 
bez wyłączania ich z codziennej ak-
tywności.

PLEXR – GENERATOR 
MIKROWIĄZKI PLAZMY
PLEXR jest generatorem plazmy, który 
wytwarza kontrolowaną i  celowaną 
mikrowiązkę plazmy dzięki jonizacji 
gazów zawartych w powietrzu. Plaz- 
ma tworzy się między końcówką 
urządzenia i  skórą pacjenta dzięki 
niewielkiemu łukowi elektryczne-
mu, który  w  kontrolowany sposób 
zdolny jest do  sublimacji naskórka 
i obkurczania skóry w miejscu jego 
działania, co skutkuje uniesieniem 
powiek i efektem „otwarcia oka”. 

CZYM JEST PLAZMA?
Plazma to zjonizowany gaz zawiera-
jący w przybliżeniu takie same ilości 
ładunków dodatnich i  ujemnych. 
Ze  względu na  specyficzne właś- 
ciwości jest nazywany czwartym 
(obok gazu, cieczy i  ciała stałego) 
stanem skupienia.
W  przeciwieństwie do  innych tech-
nik zastosowana w Plexr plazma nie 
powoduje stanu zapalnego otacza-
jących tkanek, ponieważ jej działa-
nie zawęża się do  granicy warstwy 
podstawnej skóry właściwej. Plexr 
nie powoduje krwawienia ani nekro-
zy otaczających tkanek (obserwacje 
zostały potwierdzone w  badaniach 
histologicznych tkanek poddanych 
leczeniu tym urządzeniem). Dzięki 
temu Plexr nie wyłącza pacjentów 
z  codziennych aktywności – wy-
starczy makijaż, aby w  czasie pię-
ciodniowego czasu gojenia zakryć 
miejsca poddane zabiegowi.

BEZPIECZEŃSTWO TERAPII 
Niezwykle ważnym elementem każ-
dej terapii z użyciem źródła energii 
jest jej bezpieczeństwo. W przy-
padku Plexr najistotniejsze stało się 
opracowanie takiego źródła energii 

Naturalne procesy starzenia się po-
wodują, że z powodu opadających 
powiek tracimy młodzieńczy wyraz 
twarzy. Dodatkowo wiele osób, któ-
re odczuwają dyskomfort z powodu 
nadmiaru skóry na powiekach, uni-
ka interwencji chirurgicznych z po-
wodu strachu przed  operacją lub 
obawami przed  możliwymi kom-
plikacjami oraz  procesem gojenia.  
Z pomocą przychodzą nam najnow-
sze rozwiązania technologiczne sto-
sowane w medycynie estetycznej. 
Są one znakomitym rozwiązaniem 
dla pacjentów, którzy z różnych po-
wodów nie mogą zostać poddani 
zabiegowi chirurgicznemu lub na 
taki zabieg jest dla nich zbyt wcześ- 
nie. Szczególną uwagę zwróciliśmy 
na generator mikrowiązki plazmy 
Plexr, czyli nieablacyjną dynamicz-
ną blefaroplastykę sublimacyjną, 
która jest znakomitą alternatywą 
dla tradycyjnych metod chirurgicz-
nych głównie ze względu na znako-
mite efekty estetyczne, ale również 
z powodu  komfortu pacjenta pod-
czas zabiegu i gojenia. Plexr daje 
optymalne efekty kliniczne, pro-
cedura jest prosta i  bezpieczna dla 
pacjentów i nie pozostawia śladów 
interwencji chirurgicznych.

TECHNOLOGIA 
MIKROWIĄZKI PLAZMY
Naukowcy z Uniwersytetu Me-
dycznego w Rzymie w 2005 roku 
rozpoczęli prace nad rozwijaniem 
technologii generatora mikrowiązki 
plazmy i jego zastosowaniem w nie-
operacyjnej blefaroplastyce powiek 
oraz leczeniu zmarszczek wynikają-
cych z wiotkości skóry w różnych jej 
obszarach. Plexr pojawił się na włos- 
kim rynku w 2010 roku. Od tego 
czasu technologia mikoplazmy była 
nieustannie rozwijana i ulepszana 
pod kierunkiem profesorów z kilku 
międzynarodowych uniwersytetów 
medycznych. Dzięki temu w Polsce 
pojawił się już w pełni dojrzały pro-
dukt, który w idealny sposób łączy 

PREZENTACJA PRODUKTU

PLEXR  
Generator mikrowiązki plazmy 
w leczeniu opadających powiek

dr Ewa Rybicka, dr Tomasz Hamera
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zmian skórnych, takich jak: angioma, 
brodawki płaskie, brodawki łojotoko-
we, włókniaki, rogowacenie słonecz-
ne, kurzajki, oraz  leczenie blizn i  roz-
stępów.

PODSUMOWANIE
Technologia mikrowiązki plazmy po-
zwala lekarzom medycyny estetycznej 
na bezpieczne i efektywne leczenie 
problemu opadających powiek u pa-
cjentów. Co niezwykle istotne, jest to 
technika już w bardzo szerokim aspek-
cie przebadana, a jej skuteczność  
i bezpieczeństwo zostały potwierdzo-
ne w wielu publikacjach klinicznych. 
Plexr jest niewątpliwie interesującą 
alternatywą dla pacjentów, którzy 
nie chcą lub z różnych powodów nie 
mogą się poddać zabiegom chirur-
gicznej blefaroplastyki powiek. 

dura trwa mniej niż 20 minut, a punk-
towe strupki o  średnicy ok. 0,5 mm 
utrzymują się od  czterech do  siedmiu 
dni. W leczeniu opadających powiek 
należy wykonać od jednego do trzech 
zabiegów w odstępach 40 dni w za- 
leżności od stopnia zaawansowania 
problemu. Badania kliniczne i obser-
wacje pacjentów poddanych tej terapii 
pokazują, że efekt terapeutyczny utrzy-
muje się od dwóch do czterech lat.

PLEXR TO NIE TYLKO 
LECZENIE OPADAJĄCYCH 
POWIEK
Głównymi wskazaniami do zasto-
sowania Plexr są: lifting okolicy oka 
(nieinwazyjna blefaroplastyka), lifting 
dolnej części twarzy, leczenie utrwalo-
nych, głębokich zmarszczek w okolicy 
oka i okolicy ust (tzw. zmarszczki pala-
cza), usuwanie plam soczewicowatych 

efektu w  czasie rzeczywistym. Opera-
tor może poprosić pacjenta o zamyka-
nie i otwieranie oczu podczas zabiegu  
i obserwować efekty swojej pracy. 
Technika ta nazywana jest nieabla-
cyjną, ponieważ jest przeprowadzana 
bez usuwania nadmiaru skóry, bez 
przerywania ciągłości skóry właściwej  
i bez usuwania nadmiaru tłuszczu.
Procedura polega na wykonywaniu 
niewielkich punktów na  powierzchni 
skóry poprzez plazmę generowaną 
z urządzenia Plexr, każdy w odległości 
ok. 0,5 mm jeden od  drugiego, po-
zwalając zachować perfekcyjną plas- 
tyczność w  ruchu powieki aż do  za-
kończenia procedury. Każdy z  tych 
uzyskanych punktów powoduje sub-
limację (odparowanie) powierzchow-
nych korneocytów bez uszkadzania 
warstwy podstawnej skóry właściwej, 
bez krwawienia i co najważniejsze, bez 
powodowania uszkodzenia i  nekrozy 
otaczających tkanek.
Ponad pięć lat badań klinicznych i ob-
serwacji tysięcy pacjentów wykazało, 
że dzięki zastosowaniu tej  nieablacyj- 
nej techniki możemy uzyskać pożądane 
napięcie skóry w  okolicy oka i  w  kon-
sekwencji wyeliminować fałdy skóry 
i zmarszczki mimiczne. Typowa proce-

LITERATURA
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Zdecydowanie polecam Plexr osobom, które widzą pierwsze oznaki wiotkości 
skóry na powiekach. Opadające powieki zawsze dodają nam lat, a twarz wyglą-
da na smutną i zmęczoną. Nie zawsze jest to jednak wskazanie do chirurgicznej 
blefaroplastyki powiek. Plexr pozwala na obkurczenie skóry powiek, co daje nam 
efekt bardziej otwartego oka. Jedną z kluczowych zalet Plexr jest to, że podczas 
zabiegu prąd nie przepływa przez ciało pacjenta. Jest to niezwykle ważne, po-
nieważ nie wyklucza z zabiegu pacjentów z rozrusznikami serca ani innych osób,  
u których zabiegi z zastosowaniem prądu są przeciwwskazane. Zabieg Plexr  
wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i twa ok. 20 minut. Moi pacjenci 
cenią sobie to, że pierwsze efekty widoczne są tuż po zabiegu, a proces gojenia 
nie wyłącza ich z codziennych aktywności. Dla uzyskania pełnego efektu terapeu-
tycznego zalecam jeden-trzy zabiegi w odstępach 30-40 dni.

Coraz częściej do mojego gabinetu trafiają pacjenci z problemem opadających 
powiek. Często na zabieg chirurgiczny jest za wcześnie lub pacjenci nie są w sta-
nie zaakceptować procesu gojenia po interwencji chirurgicznej. Zainteresowałem 
się możliwościami zastosowania urządzenia Plexr w leczeniu wiotkości skóry na 
powiekach głównie ze względu na liczbę publikacji naukowych potwierdzających 
jego skuteczność oraz znakomite doświadczenia lekarzy z innych krajów europej-
skich. W mojej ocenie Plexr jest doskonałą alternatywą dla zabiegów blefaroplasty-
ki powiek górnych dzięki zdolności do obkurczania i usuwania nadmiaru wiotkiej 
skóry. Mikrowiązka plazmy jest precyzyjnie aplikowana na skórę i działa jedynie w 
naskórku, co powoduje, że proces gojenia trwa jedynie kilka dni, a zabieg nie wyłą-
cza pacjentów z codziennych zajęć. Plexr stosuję również do leczenia zmarszczek 
palacza, liftingu wiotkiej skóry na szyi oraz korekcji dolnych powiek.

dr Tomasz Hamera
www.drhamera.pl

dr Ewa Rybicka
www.esteticanova.com.pl

po zabiegu Plexr przed zabiegiem  
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kolczykowania, a także szkód będących 
skutkiem zabiegów kosmetycznych z wy-
korzystaniem laserów – dodaje ekspert.
Lekarze, stomatolodzy i protetycy, 
optycy, farmaceuci, laboranci i kosme- 
tolodzy mogą skorzystać także z oferty 
RL MED. Dzięki niej można sfinansować 
wyposażenie gabinetów medycznych, 
aptek lub przychodni w  specjalistycz-
ną aparaturę, m.in.: sprzęt diagno-
styczny, laboratoryjny, optyczny, oku-
listyczny, radiologiczny, meble oraz 
urządzenia IT. Do zawarcia umowy  
w ramach RL MED niezbędne są doku-
menty rejestrowe firmy, certyfikat po-
twierdzający nabycie uprawnień zawo- 
dowych, uproszczony wniosek o leasing 
lub pożyczkę, faktura pro forma oraz 
specyfikacja finansowanego sprzętu. 
W specjalnej, przeznaczonej dla przed-
stawicieli wolnych zawodów ofercie 
Raiffeisen Leasing udostępnia także 
możliwość skorzystania z uproszczo-
nej procedury leasingu samochodów 
osobowych i dostawczych, zarówno 
nowych, jak i używanych.

łożenia i rozwoju placówki medycznej  
lub kosmetycznej – dodaje ekspert.

Sprzęt można sfinansować w uprosz-
czonej procedurze, która znacznie 
ogranicza formalności i czas realizacji. 
Zespół ekspertów linii MED zapewnia 
również pomoc w wyborze odpowied-
niego sprzętu u zaufanego dostawcy. 
Do zawarcia umowy w ramach oferty 
Raiffeisen Beauty wymagany jest jedy-
nie wypełniony wniosek. 

Ciekawą propozycją jest dostępne w ra-
mach oferty ubezpieczenie gwarantujące 
ochronę przed specyficznymi rodzajami 
ryzyka, na które są narażeni właściciele 
salonów kosmetycznych – mówi Ro-
muald Mendelak. Największym jego 
walorem jest ochrona w wypadku szkód 
wynikających z zakażeń lub przeniesie-
nia choroby zakaźnej, szkód będących 
skutkiem zabiegów kosmetycznych 
z  zastosowaniem metod zabiegowych 
związanych z  ingerencją pod skórą, np. 
tatuażu, makijażu permanentnego, 

O tym że leasing jest bardzo ko-
rzystnym sposobem finansowania 
aut, maszyn i urządzeń, wie zapew-
ne większość przedsiębiorców. War-
to jednak pamiętać, że leasingiem  
można sfinansować nie tylko auto 
ciężarowe lub taśmę produkcyjną. 
Jest to doskonały sposób pozyska- 
nia środków na rozwój mikro- i ma- 
łych firm, takich jak gabinety kosme-
tyczne, a także gabinety medyczne 
i gabinety medycyny estetycznej. 

W ofercie Raiffeisen Leasing zna-
lazł się pierwszy na rynku produkt 
finansowy stworzony specjalnie dla 
branży kosmetologicznej i medy-
cyny estetycznej – mówi Romuald 
Mendelak, dyrektor rynku ma-
szyn i urządzeń Raiffeisen Leasing.  

Raiffeisen Beauty to usługa wspie-
rająca rozwój nowych salonów  
i innowacje w już istniejących. Umożli-
wia sfinansowanie urządzeń, wyposa-
żenia oraz mebli niezbędnych do za-

SEKTOR FINANSOWY

Piękno w leasingu

RYN
EK ESTETYCZN

Y 
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oczami. Obecność widocznych siń-
ców wokół oczu spowodowana jest 
przede wszystkim niedostatecz-
nym mikrokrążeniem w tej okolicy. 
W związku z tym, że CO2 powoduje 
wytworzenie nowych włośniczek 
i usprawnia mikrokrążenie, już po 
pięciu zabiegach pacjenci zauważa-
ją zadowalającą poprawę. Badania 
kliniczne potwierdzają, że skutecz-
ność tej metody w likwidacji cieni 
pod oczami może sięgać aż 90 proc. 
Klasyfikacja pacjentów do zabie-
gów karboksyterapii odbywa się na 
podstawie szczegółowego wywia-
du, mającego na celu wykluczenie 
wszystkich przeciwwskazań, do 
których należą m.in.: ciąża, laktacja, 
ostra niewydolność płuc i nerek oraz 
zażywanie niektórych leków. 

Wysoka efektywność nie jest jedyną 
zaletą karboksyterapii. Oprócz tego, 
że jest to metoda nieinwazyjna, nale-
ży zwrócić uwagę na to, że nie wiąże 
się z żadnymi przykrymi skutkami 
ubocznymi i bezpośrednio po zabie-
gu pacjent może wrócić do codzien-
nych zajęć. Podczas zabiegu pacjent 
może odczuwać ciepło i pieczenie 
z towarzyszącym silnym rozpieraniem 
wynikającym z deponowania pod 
ciśnieniem gazu w tkance. Odczucia 
te są mniejsze, jeśli wtłaczany gaz 
jest podgrzany. Ponadto w czasie 24 
godzin po zabiegu pacjenci powinni 
unikać gorących kąpieli, sauny oraz 
aktywności fizycznej. Zabiegi na ciało 
wykonuje się zwykle w kilkudniowych 
odstępach czasu, natomiast w przy-
padku zabiegów mających na celu 
rewitalizację twarzy i redukcję blizn 
odstęp ten wydłuża się do dwóch 
tygodni. Na efekty terapii trzeba po-
czekać kilka tygodni do zakończenia 
procesów naprawczych wywołanych 
wpływem dwutlenku węgla.

kowania ich przestrzennego ułoże-
nia, przez co skóra staje się bardziej 
ujędrniona i wygładzona. Pod wpły-
wem dwutlenku węgla dochodzi 
także do gromadzenia się w  skó-
rze naturalnych czynników wzro-
stu, m.in. VEGF (czynnik wzrostu 
śródbłonka naczyniowego), dzięki 
czemu powstaje nowa, elastyczna 
sieć naczyń krwionośnych. Oprócz 
poprawy mikrokrążenia następuje 
wzmożenie drenażu limfatycznego. 
W przypadku iniekcji podskórnych, 
stosowanych głównie w celu reduk-
cji nadmiernej tkanki tłuszczowej 
i cellulitu we wszystkich stadiach 
(I–IV), następuje uszkodzenie komó-
rek tłuszczowych i wzrost procesu 
lipolizy. Pod wpływem urazu ciśnie-
niowego spowodowanego depono-
wanym CO2 dochodzi do osłabienia 
i pękania ścian adipocytów, a zwięk-
szony przepływ krwi w tkance pod-
skórnej i co za tym idzie, zwiększony 
metabolizm powodują szybkie wy-
dalenie uwolnionego tłuszczu z  or-
ganizmu. Badania wykazują, że po 
serii 10-20 zabiegów likwidacja cel-
lulitu sięga 89 proc., a w przypadku 
tkanki tłuszczowej – 41 proc.
Karboksyterapia stanowi również 
doskonałą alternatywę dla inwazyj-
nych laserowych metod usuwania 
nieestetycznych blizn i rozstępów. 
Wysokoprzepływowe iniekcje CO2 
powodują rozbijanie zwłóknień 
i  zmiękczanie tkanki bliznowatej, 
a  na skutek procesu przebudowy 
włókien kolagenowych i powsta-
wania w tym miejscu nowych ka-
pilar dochodzi do spłycenia blizn 
i  zmniejszenia widoczności rozstę-
pów nawet o 97 proc.

Terapia dwutlenkiem węgla jest 
także jedną z nielicznych i godnych 
polecenia metod redukcji cieni pod 

Historia karboksyterapii rozpoczęła 
się w latach 40. XX wieku, kiedy to 
francuscy kardiolodzy z uzdrowi-
ska Royat zaczęli ją wykorzystywać 
w  leczeniu schorzeń układu krąże-
nia oraz związanych z odkładaniem 
się tłuszczu w tętnicach. Terapia ta 
znalazła również zastosowanie we 
wspomaganiu leczenia cukrzycy, 
odleżyn i wrzodów. Dopiero z cza-
sem zauważono, że iniekcje CO2 zna-
cząco poprawiają kondycję i wygląd 
skóry. W obecnym czasie możemy 
już doszukać się dziesiątek publika-
cji i badań naukowych potwierdza-
jących bardzo wysoką skuteczność 
i bezpieczeństwo tej metody.

W związku z tym, że dwutlenek 
węgla występuje naturalnie w na-
szym organizmie, jest również w 
sposób naturalny z niego wydalany, 
co jest gwarancją bezpieczeństwa 
zabiegów karboksyterapii. CO2 jest 
produktem spalania przez komórki 
tlenu w procesie oddychania ko-
mórkowego, dzięki czemu po zde-
ponowaniu tego gazu tkankach nie 
obserwujemy żadnych negatyw-
nych reakcji ze strony organizmu. 
Główny mechanizm działania kar-
boksyterapii opiera się na natych-
miastowym rozszerzeniu naczyń 
krwionośnych w miejscu infuzji 
CO2, a co za tym idzie – zwiększe-
niu przepływu krwi bogatej w tlen 
i składniki odżywcze, które chętniej 
są oddawane do otaczających tka-
nek. Odpowiedzią skóry na iniekcje 
dwutlenku węgla jest powstanie w 
tym przypadku dobroczynnego sta-
nu zapalnego, który stymuluje pro-
dukcję kolagenu i elastyny. Podczas 
rozpoczynającego się już po pierw-
szym zabiegu remodelingu włókna 
podporowe skóry ulegają skurcze-
niu i przebudowie w celu uporząd-

PREZENTACJA PRODUKTU

Zastosowanie karboksyterapii 
w praktyce lekarskiej  

Karboksyterapia, czyli terapia dwutlenkiem węgla, choć nie jest nową metodą, w ostat-
nich latach cieszy się coraz większym uznaniem. Dwutlenek węgla umożliwia ukierun-
kowanie naturalnie występujących w ludzkim organizmie procesów, doprowadzając  
do ich znacznej intensyfikacji.
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Zabiegi przeprowadza się, wykorzystując spe-
cjalne urządzenia pozwalające na ścisłą kontrolę 
wszystkich parametrów, a w szczególności szyb-
kości przepływu gazu, czyli ilości przepływającego 
CO2 na minutę (cc/min). Wartość ta determinuje 
efektywność zabiegu, ponieważ w zależności od 
rodzaju leczonego problemu wymagany jest inny 
(wyższy lub niższy) przepływ gazu. W przypadku 
terapii blizn powinien on wynosić ok. 100 cc/min, 
a zabiegów na delikatniejsze okolice oczu – 35 cc/
min. W związku z tym specjalistyczne urządzenia 
powinny mieć możliwość swobodnej regulacji 
tego parametru. Obecnie na rynku dostępnych 
jest kilka aparatów do karboksyterapii. Niezwy-
kle istotna jest certyfikacja medyczna dwutlenku 
węgla wykorzystywanego podczas zabiegów kar-
boksyterapii. Przed zakupem urządzenia należy 
się upewnić, że sprzedawca okazał nam odpo-
wiednie dokumenty, takie jak certyfikat kontroli 
jakości, certyfikat CE, który może być niezbędny 
w  razie kontroli, oraz deklarację zgodności ADR 
dla butli ciśnieniowej (ADR/RID 2013; 2010/35/EU). 
Obecność pistoletu nie jest konieczna do prze-
prowadzenia skutecznego zabiegu, ale w wielu 
przypadkach znacznie ułatwia pracę. Większość 
doświadczonych kosmetologów i lekarzy wyko-
nuje karboksyterapię jedynie w sposób manualny, 
jednak np. w przypadku iniekcji CO2 na owłosioną 
skórę głowy zaleca się korzystanie wyłącznie z pi-
stoletu. Świetnie sprawdza się on też w przypad-
ku osób zaczynających pracę z wykorzystaniem 
igły, ponieważ zabiegi z jego użyciem są proste, 
bezpieczne, precyzyjne i zdecydowanie krót-
sze. Aparaty z pistoletem mogą mieć możliwość  
jednoczesnego wykonywania karboksyterapii  
i mezoterapii igłowej lub podawania osocza boga-
topłytkowego (PRP), co jest dodatkowym atutem 
zwiększającym skuteczność terapii. Kolejną bardzo 
ważną sprawą, o której należy pamiętać podczas 
zakupu urządzenia, jest funkcja podgrzewania 
gazu, dostępna tylko w najwyższej klasy apara-
tach. Dzięki niej odczucia bólowe pacjentów zo-
stają w znaczny sposób zredukowane, a mając na 
uwadze to, że zauważalne efekty można osiągnąć 
tylko po serii zabiegów, podgrzewanie gazu jest 
niezbędne, by pacjent zakończył taką terapię lub 
w ogóle się jej poddał. 

Przed decyzją o zakupie konkretnego urządzenia 
do karboksyterapii należy się upewnić, czy posiada 
ono wszystkie wymagane parametry i certyfikaty, 
oraz zwrócić uwagę na koszty jego eksploatacji. 
Wybierając aparat, należy się kierować również 
dobrem pacjentów, tak aby im zapewnić jak naj-
większy komfort podczas zabiegów. Najlepszym 
rozwiązaniem będzie urządzenie pozwalające na 
pracę zarówno manualną, jak i z wykorzystaniem 
pneumatycznego pistoletu, mające oprócz peł-
nej regulacji przepływów reduktor umożliwiający 
podgrzewanie medycznego gazu oraz możliwość 
wykonywania w jednym czasie kilku zabiegów.
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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

W XII EDYCJI
KONKURSU! 

 

Zgłoszenia produktów i zabiegów 
można wysyłać na adres:  

stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl 
ewa@dermatologia-estetyczna.pl  

 
KONTAKT: Ewa Naperty 

Stowarzyszenie Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych  

ul. Włodarzewska 69A
02-384 Warszawa 
tel. 22 853 39 70 
faks 22 847 69 33 
tel. 605 332 776  

 
Informacje o poprzedniej edycji:  

www.dermatologia-estetyczna.pl  
 

NAGRODA STOWARZYSZENIA LEKARZY 
DERMATOLOGÓW ESTETYCZNYCH
I POLSKIEJ RADY MEDYCYNY ANTI AGING 

Będziesz też otrzymywać 

e-wydanie Eksperta Anti-Aging. 

Chcesz 
otrzymywać newsletter 

z najnowszymi informacjami 
z zakresu medycyny estetycznej 
i anti-aging oraz kosmetologii? 

Wyślij e-mail
z hasłem „newsletter” na adres: 

alterego@alterego.pl. 
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STYLAGE SKINPRO 
– PREMIERA PROFESJONALNYCH 
DERMOKOSMETYKÓW   

STYLAGE® SkinPro to profesjonalna linia der-
mokosmetyków anti-aging do pielęgnacji do-
mowej, doskonale dopasowana i stanowiąca 
uzupełnienie zabiegów STYLAGE®. Wspólne 
składniki aktywne łączące obie gamy produk-
tów, czyli najwyższej jakości kwas hialuronowy 
oraz antyoksydanty, zostały połączone z opa-
tentowanym kompleksem VIVASÔME®. Kom-
pleks ten, zwany przez ekspertów molekularną 
strzykawką, dzięki swojej unikatowej formule 
pozwala na penetrację cennych składników ak-
tywnych do głębokich warstw skóry.  
Dystrybutor: Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur 
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WARTO WIEDZIEĆ

Prezentujemy dermokosmetyki, produk- 
ty i urządzenia, które pojawiają się 
na polskim rynku i mogą znaleźć 
zastosowanie w praktyce lekarskiej,  
oraz informacje o wydarzeniach 
branżowych.

NOWOŚĆ! PHARMACERIS EMOTOPIC    
To specjalistyczna, emolientowa seria dermokosmety-
ków przeznaczona do pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej, 
okresowo przesuszonej, skłonnej do łuszczenia, świądu 
i podrażnień, a także dla skóry z atopowym zapaleniem 
AZS. Zastosowano w niej naturalne oleje o medycznej 
skuteczności – olej Canola i olej konopny, które wzmac-
niają płaszcz hydrolipidowy naskórka, zapewniając  
prawidłowe funkcjonowanie skóry u niemowląt od 
1. dnia życia, dzieci i dorosłych. Olej konopny bogaty w 
witaminy A, D, E, kwasy omega oraz NNKT dogłębnie od-
żywia i regeneruje naskórek. Wykazuje właściwości wy-
ciszające świąd, pieczenie, podrażnienia, zaczerwienie-
nia i stany zapalne skóry. Olej Canola o właściwościach 
odżywczych wykazuje działanie łagodzące podrażnienia 
i  naturalne właściwości kojące, porównywalne do dzia-
łania 1-proc. hydrokortyzonu (sterydów), stosowanych 
w terapii skóry suchej i atopowej. 
Dostępne wyłącznie w aptekach 
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WARTO WIEDZIEĆ

CRYSTALYS NA BAZIE HYDROKSYAPATYTU WAPNIA 
– NOWY STYMULATOR TKANKOWY W POLSKICH GABINETACH
Crystalis doskonale się sprawdza w niwelowaniu procesów starzenia zarówno u kobiet, 
jak i u mężczyzn. Daje naturalne efekty uzupełnienia utraconej objętości tkanek twarzy, 
poprawy owalu, wygładza bruzdy i zmarszczki. Dzięki poprawie elastyczności, gęstości  
i jędrności skóry uzyskujemy naturalny efekt liftingu bez przerysowania. To uniwersal-
ny preparat, który może być w skuteczny i bezpieczny sposób stosowany w połączeniu  
z innymi zabiegami z zakresu medycyny estetycznej, co stanowi jego dodatkową zaletę. 
Dystrybutor: Croma Pharma

ROZWIĄZANIA PREMIUM DLA MEDYCYNY 
ESTETYCZNEJ FOTELE ZABIEGOWE LEMI
Wybór wysokiej klasy fotela lub leżanki zabiegowej staje się dla profesjonalnych i dobrych klinik medycyny estetycznej 

takim samym priorytetem jak dobór odpowiednich urządzeń i preparatów. Nie wystarczają już zwykłe rozwiązania 
znane z salonów kosmetycznych, gdyż wymogi stawiane fotelom medycznym są nieporównywalnie wyższe. 

Jednym z nielicznych producentów oferujących specjalistyczne rozwiązania dla rynku medycznego 
jest włoska firma LEMI GROUP. Wśród wyróżników foteli i leżanek LEMI na pierwszy plan wysu-

wa się doskonała ergonomia i funkcjonalność, co ma bezpośredni wpływ na komfort pra-
cy lekarza, zwłaszcza podczas długich i stresujących procedur. Nie bez znaczenia jest 

również włoski design, charakteryzujący się elegancją i oryginalną kolorystyką,  
a także wysoką jakością zastosowanych materiałów. Każdy fotel można  

rozbudować. Spośród różnorodnej oferty rozwiązań LEMI warto zwrócić uwa-
gę zwłaszcza na fotele DREAMED oraz LEMI MED, stworzone z myślą o zabiegach 

medycyny estetycznej, zaprojektowane na potrzeby najbardziej wymagających 
pacjentów we współpracy z włoskimi lekarzami .

Dystrybutor: Aesthetic Concept, www.aestheticconcept.pl






