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medycyna
Dermatologia estetyczna 
jest jedną z niezwykle dy-
namicznie rozwijających 

się dziedzin w medycynie.

W ostatnich latach na świe-
cie panuje trend wyjątkowej 
dbałości o zdrowie, kondycję 
fizyczną i psychiczną, a nade 
wszystko zachowania tzw. 
„wiecznej młodości”. Szereg 
oczekiwań wynika z faktu, iż 
zabiegi z zakresu medycyny es-
tetycznej działają coraz szybciej 
i efektywniej, i w większości 
przypadków nie wiążą się już z 
„niedyspozycją estetyczną”. 

Porady elektryczne
Nowym kierunkiem stało 

się zastąpienie wielu inwazyj-
nych zabiegów kuracjami z 
wykorzystaniem nowoczesne-
go sprzętu, który daje szybko 
spektakularne efekty. 

Dobry przykład stanowić 
mogą tu prądy elektryczne. 
Od wielu lat stosowane były w 
różnych dziedzinach medycy-
ny (np. okulistyce, neurologii, 
chirurgii), a w ostatnich latach 
znalazły miejsce w dermato-
logii estetycznej. Prądy o ni-
skiej częstotliwości powodują 
skurcz tkanki mięśniowej. 
Natomiast prądy o wysokiej 
częstotliwości w przedziale od 
0,3 do 100 MHz (nazywane są 
falami radiowymi, radiofrequ-
ency – RF) poprawiają wygląd 
skóry.

Z przeprowadzonych do-
tychczas badań wynika, że 
mechanizm ich działania jest 
dwuetapowy: krótkotrwały 
(natychmiastowy) i długotrwa-
ły. Przyjmuje się, że mecha-
nizm działania fal radiowych 
w poprawie wyglądu skóry 
polega na:
● Termolizie kolagenu (ro-
zerwaniu niektórych wiązań 
krzyżowych i częściowej de-
naturacji).
● Poprawie mikrokrążenia i 
drenażu limfatycznego.
● Rozkładzie i apoptozie ko-
mórek tłuszczowych pod 
wpływem temperatury. Mo-
lekularne skrócenie włókien 
kolagenu daje zauważalne 
napięcie skóry oraz efekt tzw. 
remodelingu skóry właściwej.

Technika wykorzystująca 
RF umożliwia szybkie, bez-
pieczne i efektywne działanie 

bez potrzeby pozabiegowej 
opieki nad pacjentem. 

Można ją stosować bez 
względu na fototyp skóry i o 
każdej porze roku. Zabiegi wy-
konywane urządzeniami emi-
tującymi RF nie uszkadzają 
naskórka i pozwalają znacznie 
poprawić jakość skóry z efek-
tem jej napięcia, zwłaszcza w 
obrębie twarzy, szyi, dłoni, de-
koltu, wewnętrznej powierzch-
ni ramion i ud oraz pośladków. 
Procesy regeneracji skóry indu-
kowane zjawiskiem termolizy 
są znacznie wydajniejsze, jeśli 

uzupełni się je zabiegami im-
plantacji kwasu hialuronowego, 
mezoterapii oraz peelingami 
chemicznymi.

Skuteczność  
i bezpieczeństwo 
podskórnych iniekcji 
nowej generacji kwasu 
hialuronowego w 
dermatologii estetycznej
W dermatologii estetycznej 

stosuje się coraz częściej za-
biegi wypełniania zmarszczek 
przy użyciu preparatów zawie-
rający kwas hialuronowy.

Kwas hialuronowy jest nie-
strukturalnym składnikiem 
skóry właściwej, który pod 
względem chemicznym jest 
homogennym we wszystkich 
tkankach. W związku z tym, że 
kwas hialuronowy naturalnego 
pochodzenia jest wyjątkowo 

podatny na degradację enzyma-
tyczną i ulega szybkiej resorpcji, 
aby umożliwić zastosowanie go 
do celów kosmetycznych powi-
nien być stabilizowany do for-
my nierozpuszczalnej macierzy 
hydrożelowej.

Kwas hialuronowy jest poli-
sacharydem naturalnie wystę-
pującym w ludzkim ciele, głów-
nie w skórze, gdzie łączy z sobą 
włókna kolagenowe i elastyno-
we w skórze właściwej. Jedną z 
głównych jego cech jest wiąza-
nie wody, dzięki czemu utrzy-
muje prawidłowe nawodnienie 

tkanek. Jeden gram kwasu 
hialuronowego może związać 
około 6 litrów wody. Ma on 
również ,,umiejętność’’ modu-
lowania stanu zapalnego i usu-
wania ,,wolnych rodników’”. 
Cząsteczki kwasu hialurono-
wego w organizmie zanikają 
w miarę upływu lat. Zabiegi 
wypełniania skóry polegają 
na udostępnieniu zastępczego 
źródła kwasu hialuronowego, 
aby przywrócić satysfakcjonu-
jące nawilżenie tkanek skóry, 
które jest niszczone przez za-
łamania skórne, powstałe na 
skutek ekspresji twarzy.

Kwas hialuronowy tworzy 
silną fizyczną barierę dla pły-
nów międzytkankowych i bak-
terii oraz pełni istotną funkcję 
w różnicowaniu i migracji ko-
mórek podczas morfogenezy i 
w procesach naprawczych. Jest 
składnikiem bezpostaciowego 
żelu proteinoglikanowego w 
przestrzeni międzykomórko-
wej naskórka i skóry właściwej.

Przy stosowaniu kwasu hia-
luronowego nie występuje ryzy-
ko alergii ani niepożądane dłu-
gotrwałe efekty uboczne. Ulega 
pełnemu rozkładowi w tkan-
kach i jest doskonale biozgod-
ny. Pobudza syntezę kolagenu 
de-novo oraz powoduje stymu-
lację białek podporowych, od-
budowę struktury matrycowej 
komórki, rekonstrukcję włó-
kien kolagenowych, poprawia 
elastyczność skóry oraz zmniej-
sza nierówności powierzchow-
nych warstw skóry.

Zastosowanie 
wypełniaczy kwasu 
hialuronowego
Zabiegi wykonuje się 

na twarzy, szyi, dekolcie i  
dłoniach.

Zwiększenie objętości:
● poprawienie konturu ust i 
ich uwypuklenie 
● poprawa owalu twarzy
● podniesienie policzków lub 
ich modelowanie

Likwidacja i zmniejsze-
nie zmarszczek:
● między brwiami, czoła, wo-
kół oczu
● zmarszczek przy uszach
● fałdów nosowo-wargowych 
i zmarszczek
● zmarszczek marionetkowych

Korekcja twarzy:
● poprawa wyglądu płatków 
uszu
● korekcja nasady nosa

● korekcja brody
● uniesienie brwi
● poprawa nawilżenia i sprę-
żystości skóry twarzy, szyi, 
dekoltu i dłoni

Zabiegi konturowa-
nia ciała za pomocą 
stabilizowanego kwasu 
hialuronowego:
● Poprawa kształtu piersi i ich 
ujędrnienie
● Powiększanie i konturowa-
nie ud, pośladków i łydek 
● Wypełnianie ubytków ciała
● Kształtowanie mięśni ra-
mion, klatki piersiowej
● Ujędrnianie pośladków, ud 
i łydek
● Niwelowanie blizn 

pourazowych
● Modelowanie, korekcja na-
rządów płciowych

Kiedy nie należy 
stosować wypełniaczy
kwasu hialuronowego?

● W czasie ciąży i karmienia 
piersią
● W zaburzeniach krzepnię-
cia krwi – w zależności od de-
cyzji lekarza
● U pacjentów z czynną cho-
robą autoimmunologiczną, 
z silną alergią – w zależności 
od decyzji lekarza
● W czynnej opryszczce

Jak szybko widać 
efekt zabiegu 
z kwasem 
hialuronowym?
Efekt zabiegu widoczny 

jest natychmiast, natomiast 
najlepszy rezultat kosmetycz-
ny obserwujemy po około 
tygodniu. Wówczas ustępuje 
obrzęk i zaczerwienienie po 
zabiegu. r
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 „Zabiegi wykonywane  
urządzeniami emitującymi RF 
nie uszkadzają naskórka  
i pozwalają znacznie poprawić 
jakość skóry z efektem jej napięcia

 „Przy stosowaniu kwasu  
hialuronowego nie występuje 
ryzyko alergii ani niepożądane 
długotrwałe efekty uboczne. 


