
zabiegi z u¿yciem toksyny botulinowej

popularnie zwanej botoksem

zabiegi wype³niania zmarszczek

i modelowania twarzy przy u¿yciu

kwasu hialuronowego

zabiegi modeluj¹ce twarz

i stymuluj¹ce do produkcji w³asnego

kolagenu (Sculptra, Radiesse)

zabiegi mezoterapii

peelingi lekarskie

zabiegi redukcji miejscowej

tkanki t³uszczowej, leczenia cellulitu

zabiegi laserowe i z u¿yciem innych

urz¹dzeñ (Termage, Ultera)

Podstawowymi zabiegami

wykonywanymi przez lekarza

medycyny estetycznej s¹:

Medycyna estetyczna

Zanim kilka lat temu zajê³am siê medy-

cyn¹ estetyczn¹ s³ysza³am bardzo ró¿ne

opinie dotycz¹ce zabiegów „poprawia-

j¹cych urodê”. Od takich, ¿e s¹ absolut-

nie bezpieczne, od lat je sobie fundujê,

dziêki nim wygl¹dam m³odo, œwie¿o

i piêkniej ni¿ dziesiêæ lat temu po takie,

¿e absolutnie nie bêdê z nich korzystaæ,

bo uzale¿niaj¹, bo jeszcze za wczeœnie,

bo po nich twarz staje siê nienaturalna

i maskowata. Teraz wiem, ¿e jak to w ¿y-

ciu, prawda le¿y gdzieœ po œrodku.

Wed³ug mnie warto korzystaæ ze zdoby-

czy medycyny estetycznej, jednak efek-

ty zale¿¹ przede wszystkim od w³aœci-

wego dla danej osoby doboru zabiegów

i ich czêstotliwoœci (nie mo¿na tu prze-

sadziæ w ¿adn¹ stronê), wieku i stanu

skóry i co równie¿ bardzo wa¿ne oczeki-

wañ pacjentów.

Zabiegi
Medycyny
Estetycznej
Prawdy, Mity i Hity…
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Medycyna estetyczna ma ograniczone

mo¿liwoœci wp³ywu na urodê, w niektó-

rych przypadkach, ¿eby sprostaæ ocze-

kiwaniom pacjentów trzeba skorzystaæ

z zabiegów chirurgii plastycznej,

a w niektórych lekarz powinien zdecy-

dowanie zweryfikowaæ te oczekiwania.

Piêknym jest naturalny, zdrowy wygl¹d

i dzia³ania z zakresu medycyny estetycz-

nej powinny d¹¿yæ do jego przywróce-

nia i zachowania a nie do tworzenia

nienaturalnych, przesadzonych efektów,

które widujemy czasem u celebrytów.

Medycyna estetyczna to te¿ hity, jest to

jedna z najprê¿niej rozwijaj¹cych siê

ga³êzi medycyny, co roku wchodzi na

rynek kilkadziesi¹t nowych, coraz bar-

dziej doskona³ych, skutecznych i bez-

piecznych preparatów, pojawiaj¹ siê

nowe techniki zabiegów. Mo¿na siê

wiêc spodziewaæ coraz to lepszych

efektów przy du¿ym bezpieczeñstwie

terapii. Ka¿da z wymienionych wy¿ej

metod jest bezpieczna o ile wykonywa-

na jest przez lekarza, który zna doskona-

le technikê zabiegu, sposób dzia³ania

konkretnych preparatów oraz jest wyko-

nywana w wyspecjalizowanej placówce

medycznej posiadaj¹cej równie¿ zaple-

cze reanimacyjne, gdy¿ mo¿liwe s¹ ró¿-

ne reakcje organizmu na podawane

substancje od alergii po utratê przytom-

noœci jak i wstrz¹s anafilaktyczny.

W kolejnych artyku³ach odniosê siê do

konkretnych zabiegów i opiszê, jakie

zabiegi mo¿na zastosowaæ w przypadku

ró¿nych problemów estetycznych, cze-

go od nich oczekiwaæ, jak siê do nich

profesjonalnie przygotowaæ.

Jako pierwszy przybli¿ê zabieg modelo-

wania twarzy , od którego czê-

sto zaczynam pracê z moimi pacjenta-

mi, gdy¿ nowoczesny system odm³a-

dzania nie koncentruje siê na korygo-

Sculptra

waniu poszczególnych zmarszczek, ale

na przywróceniu rysów z m³odoœci, czyli

na odzyskaniu utraconej objêtoœci.

Opadaj¹ce policzki uwidaczniaj¹ trzy

charakterystyczne linie twarzy: tzw.

doliny ³ez, daj¹ce wyraz zmêczonych

oczu, fa³dy lub bruzdy nosowo-wargo-

we oraz tzw. linie marionetek powoduj¹-

ce powstawanie tzw. chomiczków.

Z wiekiem tracimy te¿ ³adny owal dolnej

czêœci twarzy. Skóra traci sprê¿ystoœæ

na skutek zaniku kolagenu, elastyny

i kwasu hialuronowego.

Podanie preparatu Sculptra powoduje

stopniow¹ i powoln¹ syntezê nowych

w³ókien kolagenu poprzez stymulacjê

fibroblastów w miejscu iniekcji. W efek-

cie dochodzi do wyrównania g³êbokich

zmarszczek i fa³dów, uzupe³nienia

objêtoœci tkanek, uwypuklaj¹ siê policz-

ki, podnosi siê owal twarzy. Skóra staje

siê grubsza, podci¹gniêta, co w efekcie

daje efekt liftingu. Tak wa¿ny efekt od-

m³odzenia skóry uzyskuje siê poprzez

dodanie utraconej objêtoœci.

W zale¿noœci od stopnia utraty jêdrnoœ-

ci i zaawansowania procesu starzenia

skóry twarzy lekarz ordynuje od 2 do 4

zabiegów. Pierwsze efekty pacjent zau-

wa¿a po 4 - 6 tygodniach od pierwszego

zabiegu. Istotnym elementem terapii

jest masa¿ wykonywany przez pacjenta

w domu.

Sculptra to unikatowy stymulator kola-

genu. Nie jest tradycyjnym wype³nia-

czem, dzia³a stopniowo, subtelnie, na-

turalnie.

Sculptra daje czas na przyzwyczajenie

siebie i innych do m³odszego wygl¹du.

Zabiegi cenione s¹ przez osoby, które

nie s¹ gotowe na szybkie zmiany w wy-

gl¹dzie swojej twarzy i preferuj¹ natu-

ralny wygl¹d.

Medycyna estetyczna


