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Panorama

Kongres SLDE przełożony 
na przyszły rok

Jak informuje prezes SLDE 
XXII Międzynarodowy Kon-
gres Dermatologii Estetycz-
nej i  Medycyny Anti-Aging 
znajdował się w  końcowej 
fazie organizacji. Ustalony 
był program naukowy kon-
ferencji oraz dopięte spra-
wy partnerskie, sponsorskie 
i wystawowe. SLDE obiecało 
zakomunikować ostateczną 
decyzję ws. imprezy miesiąc 
przed jej rozpoczęciem. Dla-
tego ze względu na niejasną 
sytuację epidemiologiczną 
25 maja zarząd podjął decy-
zję o jej odwołaniu.

KongrES w MArcU 
2022 r.
– Zgodnie z  aktualnymi 
przepisami sanitarnymi 
nie możemy zorganizować 
kongresu. nie ma obecnie 
oficjalnego pozwolenia na 
odbywanie się tego typu im-
prez – mówi nam dr n. med 
Ewa Kaniowska. Jak infor-
muje prezes SLDE, kongres 
zostanie przeniesiony na 
marzec 2022 r. odbędzie się 
w  swoim tradycyjnym wio-
sennym terminie. – Lekarze 

i  firmy nie są raczej zainte-
resowane wydarzeniem on-
-line w  terminie letnim tego 
roku – dodała. w komunika-
cie na swoim profilu w  me-
diach społecznościowych 
SLDE podkreśliło, że „nadal 
mamy niepewną sytuację 
epidemiologiczną dotyczą-
cą najbliższych miesięcy 
oraz nadal obowiązujące za-
kazy organizacji kongresów 
w stacjonarnym trybie„.
na decyzję zarządu stowa-
rzyszenia wpływ miała m. 
in. sytuacja z zeszłego roku, 
kiedy kongres odbył się, 
mimo wątpliwości epidemio-
logicznych. w 2020 r. część 
firm w wycofała się z udziały 
w  wydarzeniu a  frekwencja 
jeżeli chodzi o  uczestników 
była niższa od oczekiwanej. 
nie bez znaczenia był też 
fakt, że w  ostatnim czasie 
odwołany został międzyna-
rodowy kongres medycyny 
estetycznej FAcE w wielkiej 
Brytanii. Facial Aesthetic 
conference and Exhibition 
miało się odbyć w  dniach 
17-18 czerwca w  Londynie. 
organizatorzy zapowiedzie- Fo

T.
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XXII Międzynarodowy 
Kongres Dermatologii 
Estetycznej i Medycyny 
Anti-Aging, który miał 
odbyć się w Warszawie 
w dniach 2-4 lipca został 
odwołany i przeniesiony 
na marzec 2022 r. 
– Zdecydowaliśmy 
się na odwołanie 
wydarzenia w poczuciu 
odpowiedzialności za 
jego uczestników – mówi 
w rozmowie z portalem 
rynekestetyczny.pl dr n. 
med. Ewa Kaniowska, 
prezes Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych (SLDE)

li, że przekładają wydarze-
nie na czerwiec przyszłego 
roku, tłumacząc się brakiem 
jasnych wytycznych rządo-
wych, obawami zgłaszanymi 
przez uczestników i nowymi 
wariantami wirusa SArS-
-coV-2, które stworzyły do-
datkowe wyzwania.

InnE AKTywnoścI 
Są AKTUALnE
– Będziemy kontynuować 
inne aktywności stowarzy-
szenia – mówi dr n. med. 
Ewa Kaniowska. SLDE bę-
dzie organizować wydarze-
nia szkoleniowe i edukacyjne 
w  swojej siedzibie takie jak 

np.: kwietniowe „Praktyczne 
aspekty medycyny przeciw-
starzeniowej” czy „regene-
racja skóry”. w  najbliższym 
czasie czasie planowane jest 
spotkanie z  cyklu „nauka 
i  Technologia” poświęcone 
wypełniaczom tkankowym 
(29-30 maja). w komunikacie 
SLDE na profilu w  mediach 
społecznościowych czyta-
my, że rozwijany będzie cykl 
spotkań dla lekarzy „nauka 
i  Technologia”. Dodatkowo, 
już niebawem, uruchomione 
zostaną szkolenia typu „Ma-
ster class” z  technik łączo-
nych.

Źródło: rynekestetyczny.pl
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Marcin Łyjak przedstawia 
rozwiązanie, które zastoso-
wano m. in. w  przypadku 
urządzeń XLase Plus oraz 
aparatury Intraject. - Jeste-
śmy dumni z  faktu, że obie 
te technologie do zabiegów 
intensywnej regeneracji 
skóry dysponują certyfikata-
mi, zgodnymi z  wymogami 
ostatniego unijnego rozpo-
rządzenia o  wyrobach me-
dycznych – mówi.

oBowIąZUJE 
InSTrUKcJA 
UżyTKowAnIA 
Jak tłumaczy Marcin Ły-
jak w  zgodności z  nowym 
rozporządzeniem unijnym 
zabiegi medyczne mogą 
wykonywać lekarze na urzą-
dzeniach medycznych i  na 
tych samych urządzeniach 
mogą wykonywać zabiegi 
upiększające kosmetolodzy. 
Z  informacji przekazywa-
nych przez prezesa Biotec 
Polska wynika, że oficjalne 
instrukcje użytkowania urzą-
dzeń zostały ponownie cer-
tyfikowane pod kątem MDr 
przez jednostkę notyfikowa-
ną, czyli organizację, która 
w  imieniu Komisji Europej-
skiej ocenia respektowanie 
prawa unijnego, wydając 
stosowne certyfikaty zgod-
ności. – Instrukcja ta przewi-

26 maja 2021 r. zaczną obowiązywać przepisy nowego 
unijnego rozporządzenia o wyrobach medycznych (Medical 
Devices Regulation - MDR). Jak zauważa Marcin Łyjak, 
prezes Biotec Polska pojawiało się wiele pytań, czy na 
gruncie nowych europejskich regulacji prawnych personel 
kosmetologiczny będzie mógł pracować na urządzeniach 
medycznych. - Myślę, że odpowiedź Biotec Italia jest 
atrakcyjna zarówno dla lekarzy, jak i dla kosmetologów

duje, że np. urządzenie XLa-
se Plus, które ma certyfikat 
medyczny jest przeznaczo-
ne do użytku przez lekarzy 
do wykonywania konkret-
nych procedur leczniczych, 
terapeutycznych, medycz-
nych, leczenia chorób i  jed-
nocześnie poszczególne 
wybrane technologie zostały 
przecertyfikowane do użytku 
estetycznego do zabiegów 
„beauty”, upiększających 
– wyjaśnia Marcin Łyjak. 
Jednocześnie wskazuje, że 
w  instrukcjach użytkowa-
nia aparatury, producent 
precyzyjnie określa, jakimi 
parametrami charakteryzują 
się zabiegi medyczne oraz 
na jakich parametrach, przy 
użyciu jakich technologii 
jest możliwe wykonywanie 
zabiegów upiększających. 
– Dzięki wprowadzeniu tych 
rozwiązań na gruncie doku-
mentacji, wystawionej przez 
Biotec Italia, w sposób legal-
ny zabiegi medyczne mogą 
wykonywać lekarze a  za-
biegi upiększające mogą 
wykonywać kosmetolodzy 
– mówi.

wIęKSZy nADZór nAD 
rynKIEM
w  rozmowach z  „rynkiem 
estetycznym” prawnicy i eks-
perci podkreślają, że nowe 

przepisy MDr kładą nacisk 
na bezpieczeństwo pacjen-
ta. Stąd wynikają większe 
obowiązki związane z  przej-
rzystością dostaw wyrobów 
medycznych i  ich bezpie-
czeństwem po stronie pro-
ducentów i  dystrybutorów. 
Adwokat, współpracujący m. 
in. z organizacją Pracodaw-
ców Przemysłu Medycznego 
Technomed grzegorz Mą-
czyński, który specjalizuje się 
w  regulacjach sektora “life 
sciences”, w  szczególności 
dotyczących odpowiednio: 
dopuszczania na rynek, ob-
rotu oraz promowania wyro-
bów medycznych i  produk-
tów leczniczych wskazuje, 
że wymagania i  obowiązki, 
a  także odpowiedzialność 
poszczególnych podmiotów 
gospodarczych na gruncie 
MDr różnią się. największe 
są dla producentów-wytwór-
ców. - To oni odpowiadają 
za to, że wyroby są pro-
jektowane i  produkowane 
zgodnie z  tymi regulacjami 
oraz przewidzianymi dla nich 
właściwymi wymaganiami 
technicznymi, a  także wdra-
żają i  utrzymują odpowiedni 
system zarządzania ryzykiem 

– mówi. Zaznacza jedno-
cześnie, że swoje obowiąz-
ki i  odpowiedzialność mają 
również importerzy i  dys-
trybutorzy, którzy powinni 
współpracować i  komuniko-
wać się z producentami oraz 
właściwymi organami przy 
zapewnianiu jakości i  bez-
pieczeństwa wyrobów me-
dycznych. - Kluczowa będzie 
także identyfikowalność pro-
duktów w łańcuchu dystrybu-
cji, gdzie praktycznie każdy 
z jego uczestników powinien 
wiedzieć co od kogo otrzy-
mał i  dalej udostępnił, cze-
mu służyć ma między innymi 
specjalny system kodów UDI 
– informuje. Agnieszka wi-
śniewska wiceprezes Tech-
nomed uważa, że w  świetle 
nowych przepisów, szczegól-
nie ważnym dokumentem, 
towarzyszącym wyrobowi, 
staje się właśnie jego instruk-
cja używania. - Zapisane tam 
wskazania, warunki przecho-
wywania oraz w  przyszłości 
kody UDI dla każdego wyro-
bu będą w procesie nadzoru 
nad rynkiem odgrywały klu-
czową rolę – mówi.

Źródło: rynekestetyczny.pl

MDR: dla kogo urządzenia medyczne
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Na szczęście w obecnych czasach zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej 

przestają być tematem tabu - mówi lek. med. Nina Uszkiewicz, właścicielka 

Skinfinity w Warszawie. Absolwentka UM w Łodzi zaraz po stażu podyplomowym 

podjęła pracę na oddziale dermatologicznym w szpitalu wojewódzkim. Obecnie 

prowadzi własny gabinet w stolicy. W rozmowie dzieli się doświadczeniami 

w pracy na urządzeniu Xlase Plus od Biotec, które dzięki głowicy Affinity daje 

możliwość wykonywania zabiegów z zakresu ginekologii estetycznej

o laserze Er:Yag  
w ginekologii estetycznej

Jakim problemom pacjentek 
lekarz może zaradzić korzysta-
jąc z zabiegów laserowych?

na szczęście w  obecnych 
czasach zabiegi z  zakre-
su ginekologii estetycznej 
przestają być tematem tabu. 
Dzięki zabiegom laserowym 
możemy „odmłodzić” po-
chwę poprzez wzmocnienie 
i napięcie jej tkanek oraz po-
prawę elastyczności. Dopro-
wadza to m. in. do poprawy 
satysfakcji przy współży-
ciu. Działając laserem na 
okoliczne tkanki możemy 
również leczyć np. problem 
inkontynencji, czyli nietrzy-
mania moczu, który objawia 
się jego niezamierzonym 
wypływem w  trakcie kicha-
nia, śmiechu czy kaszlu.

Na jakiej zasadzie działa la-
ser w  zabiegach ginekologii 
estetycznej i jaka długość fali 
laserowej jest - zdaniem pani 
doktor - optymalna do różnego 
rodzaju zabiegów?

Laser działa poprzez bez-
bolesne tworzenie mikroka-
nalików w  obrębie pochwy, 
co pobudza jej tkanki do 
syntezy kolagenu i  wytwo-
rzenia nowych naczyń krwio-
nośnych. Dzięki temu staje 
się ona mocniejsza, bardziej 

Jak doktor ocenia bezpieczeń-
stwo zabiegów laserowych 
z zakresu ginekologii? Czy po-
winien je wykonywać wyłącz-
nie lekarz?

Tak jak już wspomniałam, ze 
względu na swoje właściwo-
ści biofizyczne laser Er:yag 
wykazuje się zdecydowanie 
większym potencjałem bez-
pieczeństwa w  porównaniu 
do wcześniejszych metod. 
nie zmienia to faktu, że za-
bieg powinien być wykony-
wany przez lekarza. Bez-
pośrednio przed zabiegiem 
obowiązkowe jest zebranie 
dokładnego wywiadu oraz 
właściwa kwalifikacja pa-
cjentki. Pacjentka musi mieć 
aktualną cytologię i  należy 
wykluczyć wszelkie scho-
rzenia, infekcje w  miejscu 
poddawanym działaniu la- 
sera.

Jakie są przeciwwskazania do 
wykonywania zabiegów lase-
rowych z zakresu ginekologii?

Przeciwwskazaniem są ak-
tywne choroby ginekologicz-
ne, ciąża i karmienie piersią, 
choroby autoimmunologicz-
ne, choroby nowotworowe, 
przyjmowanie leków foto-
uczulających, brak aktualnej 
cytologii.

Co lekarz powinien powie-
dzieć pacjentce przed zabie-
giem na temat potencjalnych 
zagrożeń związanych z zabie-
giem laserowym?

Zabiegi z wykorzystaniem la-
sera medycznego należą do 
bezpiecznych pod warun-
kiem zebrania dokładnego 
wywiadu od pacjentki, oraz 
stosowania się do zaleceń 
pozabiegowych. Przykłado-
wo przez tydzień po zabiegu 
należy unikać współżycia, 
stosowania tamponów, czy 
gorących kąpieli w wannie.

Jaki jest okres rekonwale-
scencji po zabiegu laserowym 
z zakresu ginekologii oraz ja-
kie są typowe zalecenia poza-
biegowe?

w  przypadku zabiegu lase-
rowego z  zakresu ginekolo-
gii estetycznej z wykorzysta-
niem lasera Er:yag można 
od razu powrócić do swoich 
codziennych zajęć. Tak na-
prawdę nie mamy okresu 
rekonwalescencji. Jak już 
wspominałam należy uni-
kać współżycia, stosowania 
tamponów czy gorących ką-
pieli przez pierwszy tydzień 
po zabiegu.

Dziękujemy za rozmowę

elastyczna i lepiej nawilżona. 
optymalna długość wiązki la-
serowej przy zabiegach z za-
kresu ginekologii estetycznej 
to moim zdaniem 2940 nm. 
Taka występuje w  laserze 
typu Er:yag. charaktery-
zuje się wysokim powino-
wactwem do wody zawartej 
w  tkankach. w  porównaniu 
do innego popularnego w gi-
nekologii estetycznej lasera 
co

2, zapewnia współczynnik 
absorpcji 16-krotnie większy, 
dzięki czemu ma zmniejszo-
ną penetrację od 1 do 3 μm. 
Dzięki temu też zredukowane 
jest ryzyko uszkodzenia ota-
czających tkanek. w związku 
z  tym laser Er:yag gwaran-
tuje mniejszy dyskomfort po 
zabiegu oraz szybszy czas 
gojenia.

Jakie cechy skłoniły doktor do 
korzystania z  technologii la-
serowej, którą wykonuje Pani 
zabiegi w swoim gabinecie?

Przede wszystkim bezpie-
czeństwo, wysoka skutecz-
ność potwierdzona bada-
niami klinicznymi, szybki 
czas rekonwalescencji oraz 
innowacyjność, ponieważ 
laser Er:yag to najnowsza 
generacja urządzeń me-
dycznych do zastosowania 
w ginekologii estetycznej.
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W przypadku zabiegów naczyniowych zależy nam na tym, żeby jak najwięcej 
energii pochłonęła hemoglobina – tłumaczy dr n. med. Marek Jankowski, 
dermatolog i magister biotechnologii, który zawodowo związany jest z Collegium 
Medicum UMK i tamtejszą ketadrą dermatologii. Jest też redaktorem 
anglojęzycznego pisma naukowego „Advances in Dermatology and Allergology”. 
Medycyną estetyczną zajmuje się w toruńskim Vanilla Med

Jako naukowca proszę pana 
doktora o  parę słów wytłu-
maczenia w  jaki sposób la-
ser działa terapeutycznie na 
skórę?

Marek Jankowski: wskazań 
terapeutycznych lasery mają 
coraz więcej. Istnieje też co 
najmniej kilka mechanizmów 
działania w zależności od dłu-
gości fali i  innych czynników. 
Jeżeli chodzi o wskazania na-
czyniowe, czy nadmierną pig-
mentację, to działamy głównie 
na zasadzie absorbcji energii 
przez odpowiedni chromofor. 
Jeżeli chcemy np. usunąć 
zmiany barwnikowe to zależy 
na tym, żeby laser był możli-
wie jak najbardziej specyficz-
ny dla melaniny. w przypadku 
zmian naczyniowych, chodzi 
o  taką częstotliwość, żeby 
energia była absorbowana 
przez hemoglobinę w  naczy-
niach krwionośnych. Jeżeli 
używamy laserów o większych 
długościach fali - czyli mijamy 
szczyt absorbcji dla hemoglo-
biny i dla melaniny – to ener-
gia pochłaniana jest głównie 
przez wodę. Uraz termicz-
ny powodowany przez tego 
typu lasery, w  szczególności 
frakcyjne, wywołuje procesu 
regeneracyjne. To oczywiście 
nie wszystkie zastosowanie 
laserów. Jest ich dużo więcej.

Miałem możliwość pracowa-
nia już z kilkoma technologia-
mi naczyniowymi. obecnie 
najczęściej używam urządze-
nia, które ma dwie długości 
fali 589 nm i 1319 nm. To jest 
duński laser AdvaTx firmy Ad-
vaLight.

Jakie właściwości skłoniły 
pana doktora do zaintere-
sowania się tym rozwiąza-
niem?

Mam w  jednym urządzeniu 
zarówno laser żółty - 589 
nm, optymalny do zabiegów 
naczyniowych - jak i  laser 
z  zakresu dalekiej podczer-
wieni - nd:yAg 1319 nm, 
który mogę użyć do remode-
lowania skóry, uzyskiwania 
efektu odmłodzenia. Posiada 
dobrą głębokość penetracji 
oraz daje możliwość działa-
nia skanerem frakcyjnym. Tą 
długość fali można też wyko-
rzystać do koagulacji tkanek 
w przypadku zmian takich jak 
np.: brodawki wirusowe, czy 
włókniaki. co ciekawe żółtym 
laserem o  działaniu prze-
ciwzapalnym, mogę leczyć 
trądzik. wydawałoby się, że 
będę za jego pomocą usu-
wał teleangiektazje i  zmiany 
naczyniowe, jednak okazało 
się, że świetnie sprawdza się 
też w  terapii trądziku. Laser 

Jakie długości fal lasero-
wych są najkorzystniejsze 
do zabiegów naczyniowych?

Zależy nam na tym, żeby jak 
najwięcej energii pochłonęła 
hemoglobina, czyli naczynia 
krwionośne z  czerwonymi 
krwinkami. Długość fali o naj-
większym powinowactwie 
do hemoglobiny to 577 nm. 
nie istnieje laser, który miał-
by dokładnie taką długość 
fali. najbliżej tej wartości są 
lasery PDL - Pulse Dyed La-
ser - świecą na żółto. Bywają 
tego typu technologie o  dłu-
gości fali 589 nm lub 585 nm. 
Do tej pory nie były to lasery 
popularne, bo większość 
z  nich wymagała używania 
bardzo drogich elementów 
zużywalnych. Stosowanie ich 
nie miało uzasadnienia eko-
nomicznego, mimo świetnych 
podstaw teoretycznych i  so-
lidnej literatury naukowej. od 
niedawna mamy do dyspo-
zycji technologie nie oparte 
na rozpuszczalnym barwniku 
organicznym, jak do tej pory, 
ale lasery krystaliczne. co za 
tym idzie wyeliminowano bar-
dzo drogi zużywalny w trakcie 
zabiegu element i  koszt pro-
cedury znacznie spadł. 

Jaki laser ma pan doktor na 
myśli?

Lasery: 

8

589 nm w ogóle sprawdza się 
w  terapii zmian zapalnych. 
Mam nawet przypadki do-
brych rezultatów w  leczeniu 
przewlekłych blaszek łusz-
czycowych. nie jest to dużym 
zaskoczeniem, ponieważ z li-
teratury naukowej wynika, że 
laser PDL będzie skuteczny 
w  terapii zmian o  charakte-
rze zapalnym, jednak do tej 
pory było mało zastosowań 
praktycznych ze względu na 
wspomnianą przeze mnie 
wcześniej barierę finansową 
dla gabinetów.

Czy urządzenie, którego 
pan używa - AdvaTx - jest 
wygodne w eksploatacji?

- Konstrukcja lasera jest bar-
dzo solidna. Ponoć pracowali 
nad nim wojskowi inżyniero-
wie, więc wytrzyma uderze-
nie bomby w gabinet. ciężko 
go uszkodzić. Jeżeli chodzi 
o  kwestie serwisowe, to nie 
mogę zbyt dużo powiedzieć, 
ponieważ urządzenie się nie 
psuje. natomiast okresowa 
kontrola wydolności źródła la-
sera została przez Stellio wy-
konana zdalnie. Laser można 
wpiąć do internetu i udostęp-
nić zdalnie serwisowi. To jest 
szybkie i wygodne, szczegól-
nie biorąc pod uwagę mój na-
pięty grafik.

optymalna długość fali 
do zabiegów naczyniowych
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Peptydy biomimetyczne działają wielokierunkowo , zależnie od zawartości 
substancji czynnych, mechanizmu ich działania, obszaru zabiegowego oraz 
techniki podania – mówi lek. dent. Karolina Mołas, która prowadzi popularny 
gabinet medycyny estetycznej i anti-aging w podwarszawskim Piasecznie

Peptydy

Czy peptydy biomimetyczne 
mogą spełniać funkcję bio-
stymulatora w skórze? 

Karolina Mołas: - Zdecydowa-
nie tak. Peptydy biomimetycz-
ne działają wielokierunkowo 
, zależnie od zawartości sub-
stancji czynnych, mechanizmu 
ich działania, obszaru zabie-
gowego oraz techniki podania. 
Stymulują skórę do naturalnej 
autoregeneracji, aktywując 
różne procesy biochemiczne 
w  skórze np. stymulują fibro-
blasty do produkcji kolagenu 
i elastyny lub stymulują proce-
sy lipolizy tkanki tłuszczowej.

Jaki preparat, zawierający 
peptydy biomimetyczne mo-
głaby doktor wykorzystać, 
aby uzyskać efekt odmło-
dzenia twarzy i dlaczego?

Dużą wagę w  odmładzaniu 
twarzy przykładam do cien-
kiej skóry okolicy oczu, na 
której najszybciej widać upływ 
czasu. Efekt odmłodzenia 
tej okolicy uzyskuję, stosu-
jąc biostymulator Prostrolane 
Inner B Se. Decydują się na 
niego najczęściej osoby po 
35. roku życia, które przez 
zmarszczki, dolinę łez, wiotką 
skórę powiek oraz przepukliny 
tłuszczowe, wyglądają sta-

kim czasie może się spo-
dziewać pacjent po zabiegu 
odmładzającym na twarz?

Ponieważ jest to biostymulator, 
efekt przychodzi z  czasem. 
Pierwsze efekty widać po oko-
ło 10-14 dniach. Po tym czasie 
proces aktywacji kolagenu 
przez fibroblasty postępuje 
i  efekt odmłodzenia twarzy 
narasta. Zabieg należy po-
wtarzać w ostępach 3-4 tygo-
dniowych. Po kilku zabiegach 
obserwuję rewelacyjne efekty 
odmłodzenia, rewitalizacji i od-
świeżenia twarzy, miejscowej 
korekty zmarszczek i znaczne-
go napięcia skóry.

Znanych jest wiele prepara-
tów, które działają w obsza-
rze twarzy. Czy jest preparat 
zawierający peptydy biomi-
metyczne, którym można 
wykonywać zabiegi na ciało? 

Tak, jest to produkt Prostro-
lane Inner B. Można go sto-
sować zarówno na ciało, jak 
i  na twarz, celem redukcji 
podbródka, bądź tzw. chomi-
ków. na ciało zdecydowanie 
sprawdza się w obszarze miej-
scowych stłuszczeń, np.: peli-
kanów, czy małych bryczesów 
lub wewnętrznej stronie ud. 
Kompleks zawartych w  nim 
czterch peptydów - nano-
peptyd-32, pentapeptyd-43, 
tripeptyd-41, octapeptyd-11 - 
wspomaga redukcję lipidów, 
zapobiega gromadzeniu się 
złogów tłuszczowych, wyrów-
nuje cellulit, wzmacnia skórę 
i stymuluje metaboliczne pro-
cesy glikolizy i glukoneogene-

rzej, niż wskazuje ich metryka 
a do tego sprawiają wrażenie 
zmęczonych. Prostrolane In-
ner B Se zawiera penta-pep-
tyd 43, który wspiera lipolizę, 
a  więc rozpuszcza podu-
szeczki tłuszczowe i  drenuje 
newralgiczny rejon jakim jest 
okolica oka . Dodatkowo sty-
muluje produkcję kolagenu, 
co w  efekcie rozjaśnia cienie 
pod oczami, rozświetla oko 
, napina skórę i  wygładza 
zmarszczki.
często stosuję produkt Pro-
strolane natural B, który rewi-
talizuje i  przywraca subtelnie 
objętość w  skórze, jednocze-
śnie zachowując jej naturalny 
wygląd. Prostrolane aktywuje 
procesy kolagenezy i  neo-
waskularyzacji, dzięki czemu 
stymuluje regenerację, odmło-
dzenie twarzy i opóźnia oznaki 
starzenia się skóry. Zawiera 
kompleks kwasu hialuronowe-
go i  5 peptydód - oligopep-
tyd-24, decapeptyd-36, octa-
peptyd-11, oligopeptyd-34, 
oligopeptyd-92 - które wolno 
uwalniają się w skórze i powo-
dują w pełni efektywną i długo-
trwałą stymulację. 
Bardzo dobre efekty przyno-
si również Prostrolane Blanc 
B. redukuje przebarwienia, 
rozjaśnia i  wyrównuje koloryt 
skóry. Szczególnie rekomen-
duje go pacjentkom przed 
wakacjami lub po nadmiernej 
ekspozycji skóry na słońce, 
ponieważ nie tylko cofa oznaki 
fotostarzenia, ale także zapo-
biega im. 

Jak wynika z  pani doświad-
czenia jakich efektów i w ja-

zy, dzięki czemu redukuje cel-
lulit. Efektem podania prepa-
ratu jest również wzmocnienie 
i  lepsze napięcie zwiotczałej 
skóry oraz poprawa jej kolo-
rytu, ponieważ zawiera kwas 
hialuronowy.

O  jakich ewentualnych 
efektach ubocznych trze-
ba poinformować pacjenta 
poddającego się zabiegom 
z wykorzystaniem peptydów 
biomimetycznych? 

Podczas zabiegów iniekcyj-
nych zawsze jest ryzyko drob-
nych siniaków, czy zaczerwie-
nienia skóry. Można też od-
czuwać tkliwość, rozpieranie 
pozabiegowe. Sporadycznie 
mogą pojawić się grudki, któ-
re rozejdą się w  ciągu kilku 
dni. Do normalnej aktywności 
można wrócić tuż po zabiegu. 
natomiast odradza się stoso-
wanie intensywnej aktywności 
fizycznej, korzystania z sauny, 
basenu oraz wystawiania się 
na silne i  bezpośrednie pro-
mieniowanie słoneczne w cią-
gu następnych dwóch dni.

Jakie są przeciwwskazania 
do wykonywania zabiegów 
z wykorzystaniem peptydów 
biomimetycznych?

Zmiany zapalne i  infekcje wi-
rusowe w  obrębie obszaru 
zabiegowego, aktywne lub 
przebyte choroby nowotworo-
we, ciąża i  karmienie piersią, 
niewyrównana cukrzyca, cho-
roby autoimmunologiczne, 
ciężkie alergie, zaburzenia 
krzepnięcia krwi. Ar
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w  trakcie spotkania prasowego, które odbyło 
się 23 czerwca w znanej, stołecznej restauracji 
Sen warsaw, usytuowanej nad samym brze-
giem wisły, zaprezentowano nową markę der-
mokosmetyków Farewell. o nowej linii produk-
tów opowiadali cenieni lekarze prof. Barbara 
Zegarska, prezes Sekcji Dermatologii Estetycz-
nej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego 
oraz dermatolog Małgorzata Bagłaj, założyciel-
ka centrum Dermatologii Estetycznej „Bagłaj” 
we wrocławiu oraz lek. med. Marta Bagłaj-oleszczuk. nowa marka dermokosmetyków Fa-
rewell obejmuje 5 serum, każde ukierunkowane na inny problem skóry. Powstały w oparciu 
o ponad 40 letnie doświadczenie firmy croma w farmacji oraz produkcji kwasu hialuronowe-
go. receptura każdego produktu opiera się na kwasie hialuronowym oraz skrupulatnie do-
branych składnikach aktywnych. wszystkie dermokosmetyki są wegańskie, bezzapachowe 
i utrzymane w trendzie „clean Beauty”, czyli bezpieczne dla środowiska. 

Źródło: Croma Pharma

Pożegnaj problemy skóry

Nowa kolekcja  
dermokosmetyków

Laboratoires Vivacy 
na początku czerwca 
zaprezentowało 
w Warszawie nową linię 
dermokosmetyków 
– Vivacy Beauty. 
W spotkaniu 
z dziennikarzami wziął 
udział m. in. Denis 
Couchourel – dyrektor 
R&D Laboratoires 
Vivacy Paris

Farewell™ Skin Problems, czyli 
Pożegnaj problemy skóry - pod 
takim hasłem Croma Pharma 
zorganizowała pod koniec 
czerwca spotkanie prasowe

Kinga Burzyńska, Roma Gąsiorowska, lek. 
med. Marta Bagłaj, dermatolog Małgorzat 
Bagłaj, prof. Barbara Zegarska, Katarzyna 
Potocka (Croma).

10 czerwca w hotelu raffles Europejski 
warsaw miała miejsce prezentacja naj-
nowszej linii dermokosmetyków Viva-
cy Beauty. w  jej skład wchodzi sześć 
produktów, które stanowią podstawę 
codziennych rytuałów pielęgnacyjnych, 
a  także pielęgnację uzupełniającą po 
zabiegach z  zakresu medycyny este-
tycznej. gość specjalny spotkania Denis 
couchourel – dyrektor r&D Laborato-
ires Vivacy Paris mówił, że na starzenie 
się skóry składa się wiele procesów. 
- Zmienia się jakość skóry, jak i  jej ob-
jętość a  na światło dzienne wychodzą 
rzeczy, które do tej pory były w  cieniu 
- dodał. - naszą motywacją było stwo-
rzenie produktów, które odpowiedzą 

na zmieniające się oczekiwania na-
szych pacjentów. Tak we współpracy 
z  lekarzami z  całego świata zrodził się 
pomysł na Vivacy Beauty, którego for-
mulacje opracowaliśmy w  laboratorium 
Vivacy” - opowiadał. Denis couchourel 
przybliżył gościom budowę i  działanie 
kompleksu VIVASÔME®, podkreślając 
innowacyjne podejście Vivacy do trans-
portu substancji aktywnych w głąb skóry 
przy wykorzystaniu liposomu, którego 
budowa jest podobna do struktury natu-
ralnej warstwy hydrolipidowej i pomaga 
w penetracji składników aktywnych. Jo-
anna Szendzielorz, prezes Laboratoires 
Vivacy Polska przybliżyła historię marki 
oraz założenia najnowszej kampanii pro-

mocyjnej, w której w rolę oficjalnych am-
basadorów wcielili się współpracownicy 
marki. - Tworzymy markę bliską ludziom, 
dlatego do kampanii postanowiliśmy 
podejść innowacyjnie. Dzisiaj Klienci 
oczekują od nas przede wszystkim au-
tentyczności. Postanowiliśmy pokazać 
prawdziwe twarze osób, które stoją za 
marką i  identyfikują się z  oferowanymi 
przez nas produktami – mówiła. Derma-
tolog z wieloletnim doświadczeniem, dr 
n. med. Anna okruszko opowiedziała 
o  tym jak ważna jest codzienna pielę-
gnacja w ramach domowych i gabineto-
wych rytuałów a także co możemy zrobić 
by zapobiec starzeniu się skóry. 

Źródło: Vivacy
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Aminokwasowa Terapia Za-
stępcza to kompleksowy 
program bioregenracji, któ-
ry przynosi potwierdzone, 
jednoznaczne efekty po-
prawy jakości skóry. Skła-
da się na nią profesjonalna 
linia produktów do iniekcji: 
Jalupro® classic i  Jalupro® 
HMw. 
w Polsce wyłącznym dystry-
butorem oryginalnych pre-
paratów Jalupro® jest firma 
SkinSolution. Dla wzmoc-
nienia efektu zabiegów in-
iekcyjnych twórcy terapii 
opracowali dla pacjentów 
także suplementację doust-
ną Jalupro® Drink i Jalupro® 
Tablets oraz aminoceutyki 
do pielęgnacji domowej.

W CZym TkWi 
TAJemniCA 
skuTeCZnOśCi 
JALuPRO®

Skuteczność terapii to za-
sługa funkcjonalnej formuły, 
na którą składa się unika-
towa sekwencja czterech 
kluczowych aminokwasów 
(AA) - glicyny, L-proliny, L-li-
zyny i L-leucyny w połącze-
niu z kwasem hialuronowym. 
Te cztery aminokwasy uło-
żone w przestrzennej konfi-
guracji w 75% budują sprę-
żysty, młodzieńczy kolagen. 
Jest to  recepta nie  tylko 
na  widocznie odmłodzony 
wygląd, ale  przede wszyst-
kim głęboką regenerację 
głębszych struktur skóry.

Nowa kolekcja  
dermokosmetyków

Zgodnie z zamysłem produ-
centa, Jalupro® to w  pew-
nym sensie „sztuka kompo-
nowania” terapii na miarę po-
trzeb pacjenta. Lekarz dzięki  
możliwości łączenia ami-
nokwasów z  kwasem hia-
luronowym staje się „twór-
cą” zabiegu. oba produkty 
iniekcyjne będą ujędrniały, 
zagęszczały, regenerowa-
ły i  rozświetlały skórę oraz 
przyspieszały gojenie.
Efektywność Aminokwa-
sowej Terapii Zastępczej 
– JALUPro® została po-
twierdzona badaniami kli-
nicznymi. co więcej na 
całym świecie zostało wy-
konanych już ponad milion 
takich zabiegów.

GWARAnCJA 
ORyGinALnOśCi 
i JAkOśCi
Firma SkinSolution w trosce 
o  najwyższą jakość, sku-
teczność i  bezpieczeństwo 
stosowania Jalupro® opra-
cowała dla lekarzy innowa-
cyjne projekty. cykl szkoleń 
Masterclass z  zawansowa-
nych technik zabiegowych, 
który pozwala osiągać leka-
rzom wysoką skuteczność 
i pożądane przez pacjentów 
efekty. Ponadto, w celu jed-
noznacznego i  łatwego od-
różnienia oryginalnych i  le- 
galnych produktów medy- 
cznych Jalupro®, na pol-
skim rynku marka otrzyma-
ła nowe opakowania dla 

następujących produktów: 
Jalupro® classic, Jalupro® 
HMw, Jalupro® Drink oraz 
Jalupro® Face Mask.
„Do akcji #LegalneJalupro 
przyłącza się  co raz więcej 
lekarzy. Edukacja i  najwyż-
szy profil bezpieczeństwa to 
coś co szczególnie ważne” 
– podkreśla Iwona Krupa-
-żak właścicielka i  założy-
cielka SkinSolution.

GAbineTy 
Z CeRTyfikATem
„Dla lekarzy najściślej 
współpracujących z marką, 
wprowadziliśmy również 
projekt „Autoryzowany ga-
binet Jalupro®”, który ma 
na celu zrzeszać lekarzy 
i wskazać Pacjentowi gdzie 
w jego okolicy wykonywane 
są te zabiegi” – opowiada 
Iwona Krupa-żak.
Każdy lekarz, który przy-
stąpił do projektu otrzymu-
je certyfikat ze stemplem 
autoryzacyjnym, na którym 
znajduje się unikatowy (za-
szyfrowany) numer autory-
zacji oraz statuetkę z  tym 
samym, specjalnie wygra-
werowanym numerem.
Jeśli chcesz zobaczyć listę 
Autoryzowanych gabinetów 
Jalupro®, firma zaprasza na 
stronę:
https://skinsolution.pl/auto-
ryzowane-gabinety/

warto wspomnieć, że Skin-
Solution to rodzinna firma 

założona w 2016 r. w gdań-
sku przez Iwonę Krupę-żak 
oraz jej syna Michała Kru-
pę. SkinSolution w  swoim 
portfolio posiada produkty 
medyczne do iniekcji, ko-
smetologiczne oraz do pie-
lęgnacji domowej, m.in.: 
LSI – linia specjalistycznych 
kremów na problemy der-
matologiczne; MD:cEUTI-
cALS – linia przeznaczona 
dla kosmetologów, a  także 
do pielęgnacji domowej.
Produkty, które firma po-
siada w  swoim portfolio, 
są skuteczne i  bezpieczne. 
Posiadają liczne certyfikaty, 
patenty i badania kliniczne.

Źródło: SkinSolution

PanoramaAminokwasowa Terapia
Zastępcza Jalupro®

Dostępne badania naukowe 
coraz częściej potwierdzają tezę, 
że zwalczanie oznak starzenia 
skóry wymaga m. in. wsparcia 
jej procesów metabolicznych 
i komórkowych. Opierając się na 
takim podejściu renomowane 
szwajcarskie laboratorium 
Professional Derma stworzyło 
Aminokwasową Terapię 
Zastępczą AART (ang. Amino 
Acids Replacement Therapy) – 
JALUPRO®
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Za nami trzecia edycja Bu-
siness Academy by croma. 
To dedykowane lekarzom 
medycyny i  dermatologii 
estetycznej wydarzenie od-
było się w warszawskim Ar-
che Hotel pod koniec maja. 
Mimo restrykcyjnych zasad 
uczestnictwa wynikających 
z  pandemii coVID-19 cie-
szyło się dużym zaintereso-
waniem lekarzy. gości przy-
witała dyrektor zarządzająca 
croma Pharma Katarzyna 
Potocka. Zaprezentowała 
platformę internetową re-
alyoU.pl. To innowacyjne 
narzędzie ma umożliwić 
gabinetom zdobywanie no-
wych klientów, a  klientom 
weryfikację zabiegów i  ga-
binetów. Bezpieczeństwo 
i  jakość usług stanowią klu-
czowe kryteria przy wyborze 
gabinetu.

DAne i DOśWiADCZenie 
eksPeRTóW
Uczestnicy Business Aca-
demy by croma mogli wziąć 
udział w  panelach i  warsz-
tatach prowadzonych przez 
ekspertów z  dziedziny mar-
ketingu, prawa i  biznesu, 
którzy dzielili się doświad-
czeniami z zakresu promocji 
gabinetu, kontaktu z  klien-
tem i  zarządzania kliniką. 
Prezentowano dane, o  któ-
rych pisaliśmy też w „rynku 
estetycznym”, pochodzące 

Jak efektywnie zarządzać gabinetem po pandemii, co zmieni się w prawie w kwestii 
wyrobów medycznych i dlaczego nie warto lekceważyć TikToka? na te i inne pytania 
odpowiadali prelegenci podczas trzeciej edycji Business Academy by croma

z  kompleksowego badania 
rynku medycyny estetycz-
nej, przeprowadzonego 
przez croma Pharma ra-
zem z  IcAn Institute. Jego 
dyrektor Mariusz Smoliński 
opowiedział m. in. o tym, co 
wpływa decyzję pacjenaa 
o  zmianie gabinetu. Pod-
kreślił znaczenie poczucia 
zaopiekowania, doświad-
czenia lekarza oraz oferty 
zabiegowej, uwzględniają-
cej nowości na rynku i opar-
tej o  produkty najlepszej 
jakości. wspomniał też o roli 
mediów społecznościo-
wych, w  których informacji 
na temat lekarza szuka aż 
81 proc. pacjentów.

O meDiACh CyfROWyCh
Znaczenie mediów cyfro-
wych było zresztą tematem 
przewijającym się w  niemal 
każdej prezentacji podczas 
Business Academy by cro-
ma. Mówił o nich też trener 
biznesu Marcin renduda, 
który radził m. in., jak nie 
promować swojej kliniki. 
Jako priorytety dobrej ko-
munikacji marketingowej 
wymienił m.in. trafny wybór 
influencerów, zapraszanych 
do współpracy, wartości 
estetyczne, ale i  meryto-
ryczne zamieszczanych 
treści, a  także autentycz-
ność, wiarygodność i  bu-
dowanie autorytetu lekarza.  

o trendach w mediach digi-
talowych opowiadała Head 
of Sales Key Account Tik-
Toka Agnieszka chabrzyk. 
Przybliżyła ona najmłodsze 
i  najbardziej dynamicznie 
rozwijające się medium 
społecznościowe, z którego 
w Polsce korzysta już 6 mln 
użytkowników. Uczestnicy 
jej panelu mogli też dowie-
dzieć się, jak poprzez krótkie 
formaty video i  angażujące 
użytkowników treści zbudo-
wać wokół kliniki digitalową 
społeczność. 
o  tym, że od ponad roku 
spędzamy więcej czasu 
w smartfonach i w mediach 
społecznościowych, mówiły 
też Elżbieta wojtczak i Mar-
ta Musiał. Ich wystąpienie 
było dedykowane grupie 
50+, nieraz niesłusznie 
marginalizowanej, a  stano-
wiącej ważną grupę doce-
lową dla branży medycyny 
estetycznej. Jak podkreślały 
prelegentki, tzw. pokolenie 
Power generation jest ak-
tywne, pełne energii i  chce 
jak najdłużej zachować do-
brą formę i  młody, ale przy 
tym naturalny wygląd, bez 
przesadnego efektu odmło-
dzenia.

PAnDemiCZne WyZWA-
niA i ROZDAnie nAGRóD
nie zabrakło również tema-
tów stricte biznesowych. 

o  wyzwaniach, związanych 
z  prowadzeniem kliniki 
w  czasach popandemicz-
nych opowiadał trener biz-
nesu i  komunikacji interper-
sonalnej Zbigniew Kowalski. 
Ekspert w dziedzinie polityki 
cenowej, założyciel pricin-
gLAB grzegorz Furtak po-
dzielił się zaś wskazówka-
mi w  kwestii ustalania cen 
i  promocji. Z  kolei adwokat 
specjalizujący się w  regula-
cjach dotyczących ochrony 
zdrowia grzegorz Mączyń-
ski przybliżył projekt ustawy 
o  wyrobach medycznych 
i  istotne dla lekarzy nowe 
regulacje prawne, w  tym 
zakaz używania nazw han-
dlowych produktów w  pro-
mocji i  komunikacji w  me-
diach społecznościowych. 
wydarzenie poprowadziły 
znane osobowości telewi-
zyjne: robert górski i Kinga 
Burzyńska, która radziła jak 
mówić, by być słuchanym. 
opowiedziała o  budowaniu 
wizerunku eksperta przed 
kamerą i podczas wystąpień 
publicznych. Zwieńczeniem 
majowej Business Acade-
my by croma była ceremo-
nia rozdania nagród Marki 
Biznesu by croma 2021. 
Miniony rok był trudny. wy-
różniono lekarzy i  gabinety, 
które poradziły sobie z  jego 
wyzwaniami.

Źródło: Croma Pharma

Trzecia edycja 
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Jego cechy szczególne to 
wydłużona, dynamiczna syl-
wetka, cztery bezramkowe 
drzwi i  zachodzące daleko 
do wewnątrz lampy tylne, 
tworzące czarny nabłysz-
czany pas, sięgający do 
centralnie umieszczonego 
na pokrywie bagażnika logo 
BMw. BMw serii 2 gran co-
upé ma długość 4526 mm, 
szerokość 1800 mm i wyso-
kość 1420 mm. Mimo spor-
towo płaskiego wyglądu, 
wnętrze oferuje dzięki roz-
stawowi osi 2670 mm mnó-
stwo sporo dla pasażerów 
oraz adaptacyjny bagażnik 
o pojemności 430 l. 

KonTroLA I DynAMIKA
Samochód prowadzi się 
bardzo dobrze. w  stołecz-

Sprawdzamy nowy model BMW
wygoDnA 
I nowocZESnA 
oBSŁUgA
w BMw serii 2 gran coupé 
zastosowano innowacyjne 
systemy wspomagające 
kierowcę znane z  wyższych 
modeli marki. w  Europie 
standardowo oferowa-
ne jest ostrzeganie przed 
zjechaniem z  pasa ruchu 
z  aktywnym naprowadza-

BMw, który uczy się proce-
sów i  nawyków, a  następ-
nie potrafi wykorzystać to 
w odpowiednich sytuacjach. 
Jako partner do rozmów 
może czasem żartować lub 
opowiadać ciekawe historie. 
Usługi sieciowe w  obsza-
rze nawigacji connected 
uwzględniają w  planowaniu 
trasy informacje wewnętrzne 
i  zewnętrzne. w  przyszłości 
kierowcy nowego BMw serii 
2 gran coupé będą mogli 
wysyłać punkty docelowe 
z  różnych aplikacji bezpo-
średnio do systemu nawi-
gacyjnego swojego pojaz-
du, zapisywać i  synchroni- 
zować.

DLA cHęTnycH 
nA BMw
Klientów, którzy zdecydują 
się na ofertę BMw comfort 
Lease, czeka stosunkowo 
niska miesięczna rata przy 
umowie na 24 miesiące i 5% 
opłacie wstępnej na wybra-
ne modele segmentu sa-
mochodów kompaktowych. 
co ciekawa taka oferta zo-
stała rozszerzona o  pakiety 
stylistyczne M Sport. oferta 
dostępna jest wyłącznie na 
rynku polskim i  obejmuje 
modele produkowane od 
stycznia 2021 r., przy zało-
żeniu deklarowanego przez 
klienta średniorocznego 
przebiegu na poziomie 15 
tys. kilometrów. w  specjal-
nej ofercie miesięczny koszt 
leasingu BMw serii 2 gran 
coupé, BMw X1 oraz BMw 
X2 z pakietami M Sport do-
stępny jest od 1100 PLn 
netto. 

Źródło: rynekestetyczny.pl/
BMW

nym ruchu auto zachowuje 
się zwinnie i  dynamicznie. 
nie bez znaczenia jest to, 
że można je dosyć wygod-
nie zaparkować. nie słychać 
diesla. wnętrze daje pełen 
komfort a  wrażenia z  jazdy 
są niemal sportowe. Tech-
nologia ArB (ograniczenie 
poślizgu kół w  pobliżu ak-
tuatora) umożliwia jeszcze 
bardziej czułą i  szybszą 

BMW serii 2 Gran 
Coupe weszło na 
rynek w zeszłym roku. 
Mieliśmy do dyspozycji 
model 220d o mocy 
190 KM. Można było 
nie zorientować się, że 
to diesel. Jazda była 
dynamiczna. Rozmiary 
idealne na miasto 
a w trasie pełen komfort

kontrolę trakcji. Znana jest 
z BMw i3s. Technologię ArB 
wspiera standardowy układ 
BMw Performance control 
(rozkład momentu żyrosko-
powego), który zwiększa 
zwinność jeszcze przed 
osiągnięciem limitu poprzez 
odpowiednie przyhamo-
wanie kół po wewnętrznej 
stronie zakrętu, zapewniając 
neutralną samosterowność. 
Auto rozpędza się do 100 
km/h w czasie 7,5 s. Produ-
cent podaje, że w cyklu miej-
skim pali około 4,9-5,3 l/100 
km. nasze zużycie w  mie-
ście podczas testu wyniosło 
6,7 l/100 km, jednak trzeba 
przyznać, ze nie staraliśmy 
się jeździć ekonomicznie 
a  i  korki się zdarzały, jak to 
w warszawie. 

niem oraz ostrzeganie przed 
kolizją z  poprzedzającym 
pojazdem i pieszymi z miej-
ską funkcją hamowania. 
opcjonalne będą aktywny 
regulator prędkości, sys-
tem asystujący kierowcy 
z  ostrzeganiem przy zmia-
nie pasa ruchu, przed ko-
lizją z  poprzedzającym 
pojazdem i  przez ruchem 
poprzecznym, a  także inno-
wacyjny asystent cofania. 
BMw serii 2 gran coupé 
można otwierać i  zamykać 
smartfonem za pomocą 
opcjonalnego kluczyka cy-
frowego. Silnik można uru-
chomić, gdy smartfon znaj-
duje się w  przeznaczonym 
do tego miejscu. Koncepcja 
obsługi obejmuje inteligent-
nego asystenta osobistego 
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Według Naczelnej Rady Lekarskiej nadszedł czas, kiedy pojawiają się obowiązki, 
których bez posiadania programu informatycznego, gabinety nie są w stanie wykonać. 
Od 1 lipca placówki medyczne są zobligowane do wymieniania między sobą 
elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) i raportowania zdarzeń medycznych do 
systemu e-zdrowie

Jak informuje Naczelna 
Rada Lekarska (NRL) to jest 
ostatni moment, w  którym 
placówki powinny dorywcze 
zainteresowanie cyfryzacją 
zamienić na postanowienie 
ostatecznego rozejrzenia 
się za programem gabine-
towym. Przypomina jedno-
cześnie, że od dłuższego 
czasu wiadomo było, iż 
w  prowadzeniu dokumen-
tacji medycznej nadchodzi 
nowa era. – „Prowadzenie 
dokumentacji w formie elek-
tronicznej ma swoje nieza-
przeczalne zalety, które po-
mimo różnorakich, równie 
łatwych do wskazania wad, 
przeważają bilans i  czynią 
reformę racjonalną również 
z  punktu widzenia gabine-
tu lekarskiego” - pisze NRL 

i dodaje, że nadejście nowej 
ery nie oznacza jednak i nie 
powinno oznaczać rewo-
lucji. Zdaniem samorządu 
lekarskiego, szczególnie 
w  okresie pandemii, należy 
z  umiarem dozować pla-
cówkom medycznym obo-
wiązki, niemniej wskazuje 
na nieuchronność nadejścia 
tych obowiązków i  apeluje 
o  nieodkładanie myślenia 
o  cyfryzacji swojej praktyki 
„na potem”. Przez dłuższy 
czas działania NRL wszyst-
kim tym, którzy - mówiąc 
żartobliwie - do cyfryzacji 
mieli stosunek „wierzący, ale 
niepraktykujący”, pozwalały 
wypełniać należycie swe po-
winności bez konieczności 
instalowania jednego sys-
temu gabinetowego, dając 

czas do oswojenia się z  tą 
trudną materią. Jednak teraz 
nie będzie to już możliwe.

Centrum e-Zdrowia 
informuje
Jak czytamy w komunikacie 
rządowego Centrum e-Zdro-
wia (CeZ) od 1 lipca 2021 r. 
zdarzenia medyczne będą 
raportowane do systemu e-
-zdrowie. Tego dnia wszedł 
również w  życie obowiązek 
indeksowania w  systemie, 
wytworzonej elektronicznej 
dokumentacji medycznej. 
Jak podkreśla rządowa in-
stytucja jest to kolejny duży 
krok na drodze do cyfryzacji. 
– Wdrożenie elektronicznej 
dokumentacji medycznej 
i  zdarzeń medycznych to 
największe z  dotychczaso-

wych wyzwań w  procesie 
cyfryzacji ochrony zdrowia, 
które jednocześnie jest naj-
istotniejsze, ponieważ do-
myka katalog e-usług i  po-
zwala w  pełni doświadczyć 
korzyści z e-zdrowia – mówi 
Jarosław Kieszek, dyrek-
tor rządowego Centrum 
e-Zdrowie. - Dzięki EDM 
pacjent na Internetowym 
Koncie Pacjenta w  serwisie 
pacjent.gov.pl będzie miał 
dostęp w  każdym miejscu 
i  czasie do kompletnej hi-
storii leczenia, bez obawy, 
że dokumenty się zagubią, 
czy zniszczą – tłumaczy. - 
Ponadto za zgodą pacjenta 
lekarz będzie mógł otrzymać 
dostęp do dokumentów 
wytworzonych w  innej pla-
cówce medycznej. To zna-

Elektroniczna 
dokumentacja medyczna 
w każdym gabinecie

temat numeru
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cząco wpłynie na poprawę 
jakości leczenia - stwierdza 
Jarosław Kieszek. Oprócz 
dotychczasowych informa-
cji o  wystawionych e-re-
ceptach, e-skierowaniach 
i zrealizowanych wizytach le-
karskich, lekarz będzie miał 
również, za zgodą pacjenta, 
dostęp on-line do wszyst-
kich zdarzeń medycznych. 
Każdy kontakt pacjenta 
z  systemem ochrony zdro-
wia będzie odnotowany 
w  systemie e-zdrowie, nie-
zależnie od tego, czy było 
to świadczenie refundowa-
ne przez NFZ, czy zlecone 
prywatnie. Przed urucho-
mieniem EDM na skalę 
ogólnopolską Centrum e-
-Zdrowia prowadziło pilotaż 
tego rozwiązania. Pierwszy 
etap pilotażu był realizowa-
ny od października 2020 do 
końca kwietnia 2021. Drugi 
etap zakończył się w czerw-
cu 2021 r. W  tym czasie 
zaraportowano ponad  2,8 
mln zdarzeń medycznych, 
zaindeksowano ponad 1,3 
mln dokumentów, doszło do 
ponad tysiąca zrealizowa-
nych wymian dokumentacji 
medycznej. W pilotażu brały 
udział przychodnie lekarzy 
rodzinnych, przychodnie 
ambulatoryjnej opieki zdro-
wotnej (AOS) oraz szpitale 
z całej Polski.

Katalog dokumentów 
medycznych
Jak dowiadujemy się z  ko-
munikatu CeZ obowiązek 
wymiany elektronicznej 
dokumentacji medycznej 
(EDM) między podmiota-
mi obejmuje katalog pięciu 
dokumentów medycznych 
– wprowadzanych zgodnie 
z kalendarium wdrożenia po-
cząwszy od 1 stycznia 2019 
r. Ponadto do systemu e-
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placówkom dedykowane 
były dotacje w  2019  r., jed-
nakże nie wszystkie placów-
ki  medyczne  były wówczas 
gotowe  do dokonania zaku-
pu - wskazuje NRL i  zazna-
cza, że obecnie, wsparciu 
podlegają inwestycje  pod-
miotów wybranych do 
programu pilotażowego, 
jednak  wsparcie to nie ma 
charakteru powszechnego. 

NRL: poza NFZ nie ma 
wsparcia
Jak czytamy w  stanowisku 
samorządu lekarskiego 
na wsparcie inwestycji w za-
kup sprzętu i oprogramowa-
nia,  nie mogły  dotychczas 
liczyć  placówki nierealizują-
ce umowy z NFZ. - Tymcza-
sem cyfryzacja dokumenta-
cji medycznej jest procesem 
powszechnym i  taki też 
powinien  być  zakres pod-
miotowy oferowanego 
wsparcia – podkreśla NRL. 
Tłumaczy, że  wdrożenie tak 
dużej reformy wiąże się nie 
tylko z  wydatkami  na za-
kup  sprzętu  informatyczne-
go,  oprogramowania,  jego 
utrzymanie i  aktualizację, 
ale  także  ze  znacznym ob-
ciążeniem pracą personelu 
placówek  medycznych, co 
rzutuje na koszty udzielania 
świadczeń.  – „Niestety nie 
znalazło to odzwierciedle-
nia  w  wycenie świadczeń 
ze strony NFZ” – zauważąją 
lekarze. 
Zwracają też uwagę na jesz-
cze jeden problem. Wyma-
gana przez ustawodawcę od 
1 lipca 2021 r. wymiana 
elektronicznej dokumentacji 
medycznej oparta jest o dwa 
związane ze sobą elementy: 
przechowywanie wytworzo-
nej EDM, do czego potrzeb-
ne jest repozytorium, i zgodę 
pacjenta na  jej  udostępnie-

-zdrowie powinny być rapor-
towane wszystkie zdarzenia 
medyczne (ZM), czyli np. po-
byt w oddziale szpitalnym, le-
czenie jednego dnia, porada, 
wizyta, badanie. Dane doty-
czące zdarzenia medyczne-
go należy przekazywać do 
systemu e-zdrowie w  termi-
nie maksymalnie 2 dni od 
jego zakończenia (np. wizyta 
ambulatoryjna) lub 2 dni od 
jego rozpoczęcia (np. pobyt 
w szpitalu). Proces wymiany 
danych zawartych w  EDM 
realizowany jest między pod-
miotami leczniczymi. Odpy-
tywany podmiot udostępnia 
EDM ze swojego repozyto-
rium. Za zgodą pacjenta do-
stęp do jego dokumentacji 
medycznej wytworzonej w in-
nej placówce będzie mógł 
uzyskać każdy lekarz lub 
podmiot leczniczy. Pacjent 
udziela takiej zgody poprzez 
Internetowe Konto Pacjenta 
(IKP) w serwisie pacjent.gov.
pl. Polacy aktywowali już po-
nad 9,8 mln IKP. Według CeZ 
stwarza to możliwość lepszej 
koordynacji procesu lecze-
nia poprzez dostęp lekarza 
do kompletnej historii zdro-
wotnej pacjenta oraz jest to 
zwiększenie bezpieczeństwa 
i kontroli wrażliwych danych. 
– „Dzięki mechanizmowi 
nadawania uprawnień, to 
pacjent będzie decydował 
o dostępie do dokumentacji” 
– podkreśla CeZ.

Wątpliwości samorządu 
lekarskiego
Jeszcze 25 czerwca b.r. Na-
czelna Rada Lekarska pisała 
w  oficjalnym stanowisku, że 
z  niepokojem obserwuje  sy-
tuację, w  której  ustawowy 
obowiązek  rozpoczęcia wy-
miany elektronicznej doku-
mentacji medycznej (EDM) 
oraz raportowania zdarzeń 

medycznych jest niemożliwy 
do wykonania  przez wiele 
placówek ochrony zdrowia. 
Według NRL w  przypadku 
wdrożenia wymiany EDM 
i  raportowania  zdarzeń me-
dycznych nie został spełnio-
ny warunek, aby  nowe  wy-
mogi były dostatecznie 
doprecyzowane  i  znane 
odpowiednio  wcześniej. 
Samorząd lekarski zwraca 
uwagę, że wybór oprogra-
mowania niezbędnego do 
wykonania  tych  zadań  jest 
poważną, skutkującą na wie-
le lat decyzją,  dlatego  pla-
cówki medyczne  powinny 
mieć  czas  na dokonanie 
tego wyboru. – „A świadomy 
wybór  winien być dokony-
wany na podstawie  istnie-
jących, ostatecznych  wersji 
oprogramowania” – podkre-
śla NRL i  dodaje, że duża 
część dostawców  dopiero 
teraz  dostosowuje  swoje 
aplikacje gabinetowe do 
nowych zadań.  Przypo-
mina, że 7 czerwca 2021 
r.  największe  stowarzysze-
nie  zrzeszające  twórców 
oprogramowania, czyli 
STORM, przekazało Mini-
sterstwu  Zdrowia oświad-
czenie, mówiące o  braku 
gotowości sporej części 
dostawców oprogramowa-
nia do zaplanowanego na 
1 lipca  br.  wdrożenia wspo-
mnianych powyżej dwóch 
obowiązków. Samorząd 
lekarski zwraca uwagę, że 
placówki medyczne nie 
otrzymały również wystarcza-
jącego wsparcia procesu in-
westycyjnego, niezbędnego 
do  wdrożenia nowych  funk-
cjonalności.  Według le-
karzy dotacje inwesty-
cyjne udzielane  przez 
Narodowy Fundusz Zdro-
wia  dotyczą  głównie  pla-
cówek POZ. - Pozostałym 

Elektroniczna 
dokumentacja medyczna 
w każdym gabinecie
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nie  innym placówkom me-
dycznym. Samorząd lekar-
ski  od  dawna  wskazuje, 
że bez  repozytorium  (czyli 
dostępnych w  systemie  ca-
łodobowym  przestrzeniach 
dyskowych, skąd po upo-
ważnieniu dokonanym przez 
pacjenta podmiot przejmu-
jący leczenie będzie mógł 
je pobrać) wymiana  danych 
nie jest możliwa. Tymczasem 
- jak zauważa NRL - obo-
wiązek  organizacji  repozyto-
rium przez usługodawców nie 
jest  określony w  usta-
wie.  – „Wiadomo,  że  jeśli 
dokumentacja wytworzona 
w  jednym  podmiocie ma 
być udostępniona drugie-
mu podmiotowi musi istnieć 
miejsce, z  którego to udo-
stępnienie ma nastąpić. Bio-
rąc pod uwagę fakt, że 
zgodnie z ustawą o prawach 
pacjenta i rzeczniku praw pa-
cjenta dokumentację me-
dyczną przechowuje przez 
okres  20 lat  zasadne  jest 
pytanie  o  to, kto pokryje 
koszty rosnących  kosztów 

funkcjonowania rozproszo-
nych repozytoriów,  przy 
założeniu, że  koszty powią-
zane są  z  faktem, że  przez 
20 lat liczba dokumentów 
będzie  lawinowo narastać?” 
– pyta samorząd lekarski 
i postuluje stworzenie dla za-
interesowanych  placówek 
medycznych  możliwo-
ści  skorzystania  z  repozyto-
riów zbudowanych ze środków 
publicznych w oparciu o plat-
formy regionalne. 23 czerw-
ca 2021 r. w  czasie  Podko-
misji Zdrowia ds. organizacji 
ochrony zdrowia i  innowacji 
w  medycynie  przedsta-
wiciel  ministra zdro-
wia, podsekretarz  stanu 
Anna  Goławska  zadeklaro-
wała  rozważanie przez  re-
sort rozwiązań, które 
pozwolą  placówkom  dosto-
sować  się  poprzez ja-
kąś  formę  dofinansowania. 
Natomiast odnosząc się 
do sprawy repozytoriów za-
powiedziała  „zaopiekowa-
nies ię mniejszymi podmio-
tami”. 

Rekomendacje 
samorządu lekarskiego
Naczelna Rada Lekarska 
rekomenduje lekarzom 
i  lekarzom dentystom  aby 
w  używanych lub pozyski-
wanych właśnie systemach 
informatycznych, służących 
prowadzeniu dokumenta-
cji medycznej doprowadzić 
do: - generowania raportów 
ze zdarzeń medycznych; 
- wytwarzania określonych 
w  rozporządzeniu Mini-
stra Zdrowia z  dnia  8 maja 
2018 r.  w  sprawie rodzajów 
elektronicznej dokumenta-
cji medycznej (Dz.U. z 2018 
r. poz. 941)  dokumentów 
Elektronicznej Dokumenta-
cji Medycznej oraz recept 
i  skierowań, o  ile nie są 
generowane za pośrednic-
twem aplikacji  gabinet.gov.
pl; - uzyskania przez system 
zdolności  przesłania tych 
dokumentów do repozyto-
rium EDM. NRL radzi, aby 
faktyczne deponowanie do-
kumentów  w  r epozytorium 
EDM uzależnić od uzyskania 
pewności stałości kosztów 
utrzymania w  nich danych. 
Tłumaczy, że zależeć to bę-
dzie zapewne od wielu czyn-
ników, jak choćby od umiej-
scowienia repozytorium (czy 
w  sieci lokalnej podmiotu, 
czy w  chmurze dostawcy). 
Dodaje, że w  przypadku 
braku uzyskania pewności 
co do rozmiaru tych kosztów 
w  perspektywie  czasowej 
20 lat, jak też co do możli-
wości zapewnienia bezpie-
czeństwa  umieszczonych 
tam  danych rekomendo-
wane jest wstrzymanie się 
z  organizacją repozytorium 
EDM.

Źródło: Rynek estetyczny/
NRL, CeZ, MZ

Kalendarium EDM
Obowiązek tworzenia elek-
tronicznych dokumentów 
medycznych wdrażany był 
etapami, na przestrzeni kilku 
lat. Początkowo wymaga-
ne były tylko 3 dokumenty, 
a w kolejnych latach katalog 
dokumentów był sukcesyw-
nie rozbudowywany:
1.  Od 1 stycznia 2019: - 

Informacja o  rozpozna-
niu choroby, problemu 
zdrowotnego lub urazu, 
wynikach przeprowadzo-
nych badań, przyczynie 
odmowy przyjęcia do 
szpitala, udzielonych 
świadczeniach zdro-
wotnych oraz ewen-
tualnych zaleceniach 
- w  przypadku odmowy 
przyjęcia pacjenta do 
szpitala; - Informacja 
dla lekarza kierującego 
świadczeniobiorcę do 
poradni specjalistycznej 
lub leczenia szpitalnego 
o  rozpoznaniu, sposo-
bie leczenia, rokowaniu, 
ordynowanych lekach, 
środkach spożywczych 
specjalnego przezna-
czenia żywieniowego 
i  wyrobach medycz-
nych, w  tym okresie ich 
stosowania i  sposobie 
dawkowania oraz wy-
znaczonych wizytach 
kontrolnych; - Karta infor-
macyjna z leczenia szpi-
talnego.

2.  Od 25 kwietnia 2020 
: - Opis badań diagno-
stycznych.

3.  Od 25 kwietnia 2021: - 
Wyniki badań laborato-
ryjnych wraz z opisem

4.  Od 1 lipca 2021: - Wy-
miana elektronicznej do-
kumentacji medycznej 
pomiędzy podmiotami 
leczniczymi
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Bezpieczny, szybki
oraz bardzo

skuteczny laser CO2.
Dzięki mikronowym

kraterom ablacyjnym
proces gojenia jest
niezwykle krótki.

Pracuje w najlepszych
klinikach Polski 

i świata.

https://www.laserprojekt2000.eu/
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jak implanty piersi – to re-
gulacje, które zostały zapro-
ponowane 22 października 
przez PE. Był to prototyp 
MDR. To wówczas rozpo-
częły się negocjacje tych 
rozwiązań między przedsta-
wicielami europarlamentu 
a  państwami członkowski-
mi. Relacjonowaliśmy wtedy 
informacje przekazywane 
przez Parlament Europejski, 
z których wynikało, że celem 
nowych przepisów miała FO

T.
 A

rc
hi

w
um

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie 
wyrobów medycznych, czyli w skrócie MDR (Medical Devices Regulation), zaczęły 
obowiązywać 26 maja b.r. Gdyby nie pandemia weszłyby w życie rok wcześniej. 
Uchwalono je już w 2017 r. i wyznaczono 3-letnie vacatio legis. Zdaniem ekspertów MDR 
będą miały istotny wpływ także na rynek medycyny estetycznej. Jednak mało kto wie, że 
wszystko zaczęło się od światowej afery z wadliwymi implantami piersi, której początki 
sięgają 2010 r. i którą szeroko opisywaliśmy w „Rynku estetycznym” 

- Mówi się, że kołem napę-
dowym dla stworzenia no-
wej regulacji europejskiej 
były m.in. incydenty z pęka-
jącymi implantami piersi we 
Francji. Z tym też wiązałbym 
rozszerzenie omawianej 
regulacji o  tego typu pro-
dukty – mówił w  rozmowie 
z  „Rynkiem estetycznym” 
w 2018 r. Witold Włodarczyk, 
ówczesny dyrektor gene-
ralny Ogólnopolskiej Izby 
Gospodarczej Wyrobów 

Medycznych POLMED. Miał 
rację. Już w  2013 r. Parla-
ment Europejski zapowiadał 
zaostrzenie przepisów, doty-
czących wyrobów medycz-
nych.

Parlament Europejski 
o zaostrzeniu przepisów
Jak informowaliśmy w  por-
talu rynekestetyczny.pl Par-
lament Europejski (PE) 22 
października 2013 r. opo-
wiedział się za zaostrzeniem 

przepisów, dotyczących 
wyrobów medycznych naj-
wyższej klasy ryzyka. Cho-
dziło m. in. o implanty piersi, 
a  także rozruszniki serca, 
protezy, czy testy. Było to 
pokłosie afery z  wadliwymi 
implantami francuskiej firmy 
Poly Implant Prothese (PIP). 
Dokładniejszy monitoring 
i procedury certyfikacji, które 
mają zapewnić możliwości 
śledzenia wadliwych wyro-
bów medycznych, takich 

Od światowej afery 
do nowego prawa 
unijnego
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Od światowej afery 
do nowego prawa 
unijnego

być poprawa przejrzystości 
informacji, które udzielane 
są pacjentom oraz perso-
nelowi medycznemu przez 
producentów wyrobów me-
dycznych najwyższej klasy 
ryzyka. W  proponowanych 
nowych regulacjach cho-
dziło też o  zapewnienie 
lepszych możliwości śledze-
nia wyrobów medycznych, 
jednocześnie bez nakłada-
nia dodatkowych obciążeń 
na małych innowacyjnych 
przedsiębiorców. PE zwra-
cał wówczas uwagę, że 
w obliczu niedawnych skan-
dali, w wyniku których liczba 
pacjentów, którzy posia-
dali wadliwe implanty była 
niemożliwa do ustalenia, 
europosłowie chcieli, aby 
pacjenci otrzymywali kartę 
implantu oraz byli rejestro-
wani. Zdaniem PE dzięki 
temu byliby ostrzegani, w ra-
zie pojawienia się informacji 
o  wykrytych nieprawidłowo-
ściach. Już wówczas jesie-
nią 2013 r. w związku z afe-
rą PIP Komisja Europejska 
(KE) zdecydowała, że za-
kłady, produkujące wyroby 
medyczne, które są zaliczo-
ne do wyższej klasy ryzyka 
– właśnie takie jak implanty 
piersi, stosowane w chirurgii 
plastycznej – będą podda-
wane niezapowiedzianym 
kontrolom.

Nawet 500 tys. kobiet 
z wadliwymi implantami
Jak pisaliśmy w  portalu ry-
nekestetyczny.pl i  w  maga-
zynie „Rynek estetyczny” 
wadliwe implanty piersi fran-
cuskiej firmy Poly Implant 
Prothese (PIP) wszczepiono, 
według różnych szacunków, 
od 300 do 500 tys. kobietom 
w 65 krajach na całym świe-
cie. Zanotowano ponad 4 
tys. przypadków ich pęknię-

cia. Wiele kobiet poddało się 
prewencyjnym operacjom 
usunięcia szkodliwych im-
plantów. Jean-Claude Mas, 
były prezes PIP, przyznał 
podczas przesłuchania we 
Francji (na początku 2012 
r.), że do produkcji protez 
piersi wykorzystywany był 
żel silikonowy bez atestów 
medycznych. Cała sprawa 
zaczęła się skandalem na 
skalę światową, który wy-
buchł w 2010 r. To wówczas 
wyszło na jaw, że francuska 
firma używała do produk-
cji implantów piersi silikonu 
przemysłowego zamiast 
medycznego, co później po-
twierdził jej prezes w zezna-
niach. PIP przestało istnieć 
właśnie w  2010 r. Proces 
szefów firmy, który rozpoczął 
się 17 kwietnia 2013 r., od-
bywał się w centrum kongre-
sowym w Marsylii, ze wzglę-
du na bardzo dużą liczbę 
skarżących. Pozwy złożyło 
w sumie 7113 kobiet. Wyrok 
skazujący zapadł 10 grudnia 
2013 r. Poza karą czterech 
lat więzienia 74-letni wów-
czas Jean-Claude Mas mu-
siał zapłacić grzywnę w wy-
sokości 75 tys. euro. Miał 
również zakaz aktywności 
w sektorze medycznym oraz 
zakaz zakładania działalno-
ści gospodarczej. Ukarani 
zostali także inni członkowie 
kierownictwa francuskiej fir-
my. Troje skazano na kary 
trzech lat więzienia. Kolejna 
osoba dostała półtora roku 
w zawieszeniu.

Wątpliwa rola instytucji 
certyfikujących
Co ciekawe w  sprawie kar-
nej, która zakończyła się 
w  2013 r. skazaniem kie-
rownictwa PIP, instytucja 
certyfikująca implanty – TÜV 
Rheinland – występowała 

jako poszkodowana w  wy-
niku oszustwa. Jednak rola 
tej instytucji budziła wąt-
pliwości. Przykładowo dr 
Piotr Osuch, doświadczony 
chirurg plastyczny, zwracał 
uwagę w rozmowie z porta-
lem rynekestetyczny.pl, że 
choć on nie używał wadli-
wych implantów, to ci chi-
rurdzy, którzy je wszczepiali, 
byli przekonani, że jest to 
produkt o  jakości zagwa-
rantowanej przez oficjalnie 
dołączone dokumenty. Jego 
zdaniem, gdyby nie oficjal-
na certyfikacja, lekarze nie 
decydowaliby się na te im-
planty. Widocznie z  takiego 
założenia wyszli też praw-
nicy reprezentujący dys-
trybutorów implantów oraz 
około 1700 pacjentek, którzy 
jeszcze w 2011 r. wnieśli do 
francuskiego sądu pozew 
przeciwko TÜV Rheinland, 
niemieckiej instytucji certy-
fikującej wyroby medyczne. 
W listopadzie 2013 r. zapadł 
wyrok w  sądzie w  Tulonie. 
Z wyroku sądu wynikało, że 
TÜV ponosi odpowiedzial-
ność za spowodowanie 
zagrożenia dla zdrowia pu-
blicznego. W  związku z  tą 
sentencją sąd, w  drodze 
zabezpieczenia, przyznał 
wszystkim pacjentkom, 
awansem na poczet od-
szkodowania, po 3 tys. euro. 
TÜV Rheinland odwołał się 
od uznania jego odpowie-
dzialności, argumentując, 
że sam jest poszkodowany 
w wyniku oszustwa firmy PIP. 
Odwołał się też od decyzji 
o natychmiastowej wypłacie 
odszkodowań 1700 pacjent-
kom.

Przełomowe orzeczenie
W  styczniu 2014 r. zapadał 
wyrok francuskiego sądu 
odwoławczego w  Aix-en-

-Provence, który BBC okre-
śliło mianem przełomowego. 
Sąd apelacyjny podtrzymał 
orzeczenie o  przyznaniu 
rekompensaty około 1700 
kobietom, którym zostały 
wszczepione wadliwe im-
planty PIP. Sędziowie stwier-
dzili, że TÜV Rheinland, in-
stytucja, która certyfikowała 
implanty, musi zapłacić po 
3 tys. euro odszkodowania 
każdej z kobiet. Rozmawiali-
śmy wówczas z adwokatem 
Michałem Biedką, który zaj-
mował się polskimi pacjent-
kami z implantami PIP. Jego 
zdaniem francuski proces 
był wyjątkowy, ponieważ po 
raz pierwszy sąd wskazał na 
odpowiedzialność TÜV. We-
dług niego było to rozstrzy-
gnięcie, które wcale nie było 
oczywiste i  doprowadziło 
do korzystnej dla pacjentek 
z całego świata, także z Pol-
ski, sytuacji prawnej. 

Kompromitacja systemu
Brytyjskie Stowarzyszenie 
Estetycznych Chirurgów 
Plastycznych (British Asso-
ciation of Aesthetic Plastic 
Surgeons – BAAPS) w 2013 
r. podkreślało fakt, że sys-
tem kontroli produktów me-
dycznych zawiódł. Brytyjscy 
lekarze przypominali, że 
przez dziesięć lat nie zdo-
łano odkryć nielegalnego 
procederu. – Ogrom zawie-
dzionego zaufania, poczu-
cia zdrady jaki towarzyszy 
ofiarom firmy PIP jest nie 
do zrekompensowania – 
napisał 10 grudnia 2013 r. 
w specjalnym oświadczeniu 
Rajiv Grover, ówczesny bry-
tyjski konsultant w  dziedzi-
nie chirurgii plastycznej oraz 
prezes BAAPS. – W tym sen-
sie żaden wyrok w procesie 
karnym nie będzie karą 
adekwatną do winy – dodał. 
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wania produktów - dodaje. 
Nowe prawo będzie miało 
bezpośredni wpływ na cały 
rynek medycyny estetycznej 
w Polsce, zarówno na firmy, 
jak i  osoby wykonujące za-
biegi. Radca Anna Płatkow-
ska również była zdania, że 
unijne akty prawne, które po-
jawiły się w ostatnim okresie 
przyczynią się do istotnych 
zmian, także na polskim 
rynku usług estetycznych, 
mimo, że pozornie dotyczą 
tylko narzędzi potrzebnych 
do ich wykonywania. - Trze-
ba bowiem wziąć pod uwa-
gę kwestie produkcji, dys-
trybucji i  dostawy urządzeń 
i  wyrobów medycznych, 
z których korzystają placów-
ki wykonujące zabiegi este-
tyczne – tłumaczyła praw-
niczka. Zwraca uwagę, że 
w  zakresie przedmiotowym 
regulacji rozporządzenie 
wskazuje w  punkcie 12., że 
należy nim objąć także: „(...) 
niektóre grupy produktów, 
w  przypadku których pro-
ducent deklaruje, że służą 
one wyłącznie do celów es-
tetycznych lub innych celów 
niemedycznych, a  które są 
jednak podobne do wyrobów 
medycznych pod względem 
funkcjonowania i  profilu ry-
zyka.” - Wobec powyższego 
nie może ujść uwadze, że 
w  zakresie medycyny este-
tycznej, usług estetycznych, 
zabiegów estetycznych wy-
konywanych także w  celach 
niemedycznych, wykorzysty-
wanie wyrobów podobnych 
do wyrobów medycznych 
pod względem funkcjonal-
ności i ryzyka będzie obligo-
wało do stosowania zasad, 
wynikających z  powołanego 
aktu unijnego – tłumaczyła 
prawniczka.

Autor: Daniel Mieczkowski

Rajiv Grover przypomniał, 
że minęły lata od momentu, 
kiedy afera PIP królowała na 
pierwszych stronach brytyj-
skich gazet, a  rząd wezwał 
sektor prywatny do wymiany 
wadliwych protez. Jak pod-
kreślał przerażające jest to, 
że tysiące poszkodowanych 
kobiet nadal pozostało bez 
wsparcia ze strony dostaw-
ców implantów. Zdaniem 
prezesa BAAPS, chociaż nie 
jest możliwe, aby regulacje 
prawne całkowicie zapobie-
gały kryminalnym zachowa-
niom, to jednak nie miał on 
wątpliwości, że w przypadku 
afery PIP system kontroli 
zawiódł. – System zawiódł 
setki tysięcy kobiet na całym 
świecie, które, jak wszyscy 
wiemy, przechadzają się 
z implantami piersi wypełnio-
nymi czymś w rodzaju pasty 
do zębów – pisał w  emo-
cjonalnym oświadczeniu 
Rajiv Grover. Podkreślał, że 
ta patologiczna sytuacja 
mogła sobie trwać przez 
ostatnie dziesięć lat całko-
wicie niezauważona, poza 
kontrolą. – Jest to sytuacja 
nie do zaakceptowania, dla-
tego oczekujemy z  niecier-
pliwością na wprowadzenie 
praktycznych zmian, które 
będą w  przyszłości chronić 
dobro pacjentów – apelo-
wał prezes Brytyjskiego Sto-
warzyszenia Estetycznych 
Chirurgów Plastycznych. 
Unia Europejska wówczas 
pracowała już nad nowym 
prawem. Jak pisaliśmy 22 
października Parlament 
Europejski opowiedział się 
za zaostrzeniem regulacji, 
dotyczących kontroli wyro-
bów medycznych najwyż-
szej klasy ryzyka, czyli m. 
in. właśnie implantów piersi 
i rozpoczęto negocjacje roz-
wiązań z  przedstawicielami 

europarlamentu a  państwa-
mi członkowskimi.

…i powstało MDR
Nowe prawo powstawało 
długo a  ostateczny efekt 
prac poznaliśmy w  maju 
2017 r., kiedy to uchwalono 
Rozporządzenie Parlamen-
tu Europejskiego i  Rady 
(UE) 2017/745 w  sprawie 
wyrobów medycznych, czy-
li w  skrócie MDR (Medical 
Devices Regulation). Miało 
wejść w życie 26 maja 2020 
r. po trzyletnim vacatio legis. 
Jednak odroczono obo-
wiązywanie tych przepisów 
o  rok z  powodu pandemii. 
Ostatecznie zaczęły obowią-
zywać na terenie całej Unii 
Europejskiej 26 maja 2021 
r. W  nowych przepisach 
wyraźnie mówi się o  pro-
duktach wykorzystywanych 
do zabiegów estetycznych. 
W  tekście unijnego rozpo-
rządzenia czytamy, że nale-
ży nim objąć niektóre grupy 
produktów, w  przypadku 
których producent deklaruje, 
że służą one wyłącznie do 
celów estetycznych lub in-
nych celów niemedycznych, 
a  które są jednak podobne 
do wyrobów medycznych 
pod względem funkcjono-
wania i  profilu ryzyka. Tego 
typu wyroby zostały obję-
te systemem kontroli ja-
kości i  bezpieczeństwa 
analogicznym do tego, 
który obowiązuje w  sferze 
medycznej.W załączniku do 
rozporządzenia prawodaw-
ca postarał się nawet okre-
ślić grupy produktów nie-
mających przewidzianego 
zastosowania medycznego, 
które będą objęte nowymi 
regulacjami. Znalazły się 
wśród nich m. in.:
„- Produkty przewidziane 
do całkowitego lub częścio-

wego wprowadzenia za po-
mocą inwazyjnych środków 
chirurgicznych do ciała ludz-
kiego w celu zmiany anatomii 
lub unieruchamiania części 
ciała, z wyjątkiem produktów 
do tatuażu i piercingu.;
- Substancje, mieszani-
ny substancji lub artykuły 
przeznaczone do stosowa-
nia przy wypełnianiu skóry 
twarzy lub innej błony skór-
nej lub śluzowej w  drodze 
wstrzykiwania podskórne-
go, podśluzówkowego lub 
śródskórnego lub innego 
wprowadzania, z  wyjątkiem 
przeznaczonych do tatuażu;
- Sprzęt przeznaczony do 
stosowania w celu zreduko-
wania, usunięcia lub znisz-
czenia tkanki tłuszczowej, 
taki jak sprzęt do liposukcji, 
lipolizy lub lipoplastyki;
- Sprzęt emitujący promie-
niowanie elektromagnetycz-
ne o wysokim natężeniu (np. 
podczerwień, światło wi-
dzialne i nadfioletowe) prze-
widziany do stosowania na 
ciele ludzkim, w  tym źródła 
spójne i  niespójne, mono-
chromatyczne i  o  szerokim 
spektrum, takie jak lasery 
i  sprzęt emitujący intensyw-
ne światło pulsujące do wy-
gładzania skóry, usuwania 
tatuaży lub włosów lub in-
nych zabiegów na skórze.”

Wpływ na cały rynek
- MDR wydaje się być naj-
ważniejszą od kilku lat regu-
lacją, której zadaniem jest 
spojrzenie z nowej perspek-
tywy na rynek wyrobów me-
dycznych – uważa Agniesz-
ka Wiśniewska, wiceprezes 
Organizacji Pracodawców 
Przemysłu Medycznego 
Technomed. - W  opraco-
wanych przepisach bardzo 
duży nacisk położony jest 
na bezpieczeństwo stoso-
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jako procedura medycz-
na. – „Zważywszy na fakt, 
że iniekcja zawsze dotyczy 
określonej substancji lub 
mieszanin, obcych dla orga-
nizmu pacjenta, w  każdym 
przypadku, choć z  różnym 
prawdopodobieństwem na-
leży liczyć się z  ryzykiem 
wystąpienia działań niepo-
żądanych” – przypomina 
samorząd lekarski i  dodaje, 
że mogą być to odczyny na-
tychmiastowe, które mogą 
wystąpić w  trakcie lub za-
raz po zabiegu, do późnych 
ujawniających się po kilku 
tygodniach a  nawet latach. 
Ostrzega, że może wystąpić 
także napad padaczkowy FO
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„We wszystkich zabiegach inwazyjnych z dziedziny medycyny estetycznej składające 
się na nie cząstkowe procedury są procedurami medycznymi i z niżej przytoczonych 
względów zastrzeżone są dla osób legitymujących się odpowiednimi kompetencjami” 
– czytamy w oficjalnym stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 15 kwietnia, 
sygnowanym przez prezesa samorządu lekarskiego prof. dr hab. Andrzeja Matyję oraz 
sekretarza lek. med. Marka Jodłowskiego

Prezydium Naczelnej Rady 
Lekarskiej (NRL) 15 kwietnia 
przedstawiło stanowisko, 
w sprawie uprawnień do wy-
konywania procedur, wcho-
dzących w  skład zabiegów 
z  zakresu medycyny este-
tycznej. Precyzuje w  nim 
kompetencje niezbędne do 
wykonywania elementów 
procedur, wchodzących 
w  skład takich zabiegów. 
Zrobiono to w  uzupełnieniu 
do wcześniejszych inicja-
tyw. Przypomnijmy, że na 
początku roku samorząd 
lekarski przygotował projekt 
zmian w  ustawie o  działal-
ności leczniczej, dzięki któ-
rym medycyna estetyczna 

prawo

„We wszystkich zabiegach inwazyjnych z dziedziny medycyny estetycznej składające 

zostałaby w  jasny sposób 
zdefiniowana jako świad-
czenie zdrowotne. Uchwała 
z  dnia 29 stycznia zobo-
wiązała Prezydium NRL do 
przedstawienia projektu 
nowelizacji prawa Ministro-
wi Zdrowia. Wcześniej sa-
morząd lekarski oficjalnie 
przyjął definicję medycyny 
estetycznej: „Medycynę 
estetyczną stanowią świad-
czenia zdrowotne, wiążące 
się z  ingerencją w  tkanki 
ludzkie, udzielane przez le-
karzy i  lekarzy dentystów, 
służące przywracaniu lub 
poprawie fizycznego i  psy-
chicznego samopoczucia 
oraz społecznego funkcjo-

nowania pacjenta, poprzez 
zmianę jego wyglądu.” Po-
nadto NRL chce też wpro-
wadzenia, do powstającej 
właśnie nowej ustawy o wy-
robach medycznych, przepi-
su ustanawiającego wysokie 
kary za: „używanie wyrobu 
medycznego, niezgodnie 
z  wymaganiami, takimi jak 
np. wymóg stosowania nie-
których zaawansowanych 
wyrobów przez lekarzy”.

Iniekcja i toksyna 
botulinowa 
Jak czytamy w  stanowisku 
NRL iniekcja (czyli zastrzyk) 
to czynność tradycyjnie 
i  zwyczajowo rozumiana 

NRL o uprawnieniach 
w medycynie  
estetycznej
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wywołany ukłuciem, okre-
ślany przez neurologów jako 
jednorazowa padaczka stre-
sowa. NRL zauważa, że naj-
częściej podawane w proce-
durach z zakresu medycyny 
estetycznej preparaty to 
toksyna botulinowa i  kwas 
hialuronowy. Jak wskazu-
je w  swoim stanowisku: – 
„Toksyna botulinowa – jest 
to produkt leczniczy, objęty 
urzędowym Wykazem Pro-
duktów Leczniczych. Może 
być wydany jedynie z  prze-
pisu lekarza. Praktyka jego 
stosowania wyklucza, aby 
zlecenie lekarza na jego za-
stosowanie nie poprzedzało 
badanie pacjenta i ustalenie 

przez lekarza wskazań do 
jego zastosowania.”

O kwasie hialuronowym
Jak informuje NRL, kwas 
hialuronowy to z  kolei pre-
parat, który jest wyrobem 
medycznym a zabiegi z uży-
ciem wypełniaczy na jego 
bazie, choć należą do jed-
nych z  bezpieczniejszych 
procedur w  medycynie 
estetycznej, to jednak nie 
są pozbawione ryzyka wy-
stąpienia powikłań: nawet 
takich jak niedrożność na-
czynia i związana z tym mar-
twica, ślepota, czy ostatnio 
opisywany w  literaturze me-
dycznej udar. Według NRL 
pomimo, że brak jest prze-
pisów wskazujących wprost, 
iż zabiegi z  użyciem kwasu 
hialuronowego mogą wyko-
nywać jedynie osoby z  od-
powiednimi uprawnieniami, 
to stosowanie tego wyrobu 
musi przebiegać z uwzględ-
nieniem przepisów ustawy 
o  wyrobach medycznych, 
zgodnie z  którymi użytkow-
nik wyrobu medycznego zo-
bowiązany jest do przestrze-
gania instrukcji używania 
produktu i może go używać 
w  sposób w  niej określony. 
– „Producenci kwasu hialu-
ronowego wskazują wprost, 
iż wyrób ten może być uży-
wany wyłącznie przez wy-
kwalifikowanego lekarza” – 
zauważa NRL.

Osocze bogatopłytkowe 
NRL pisze też o  stoso-
wanych w  medycynie 
estetycznej osoczu bo-
gatopłytkowym i fibrynie bo-
gatopłytkowej. Preparaty te 
aplikowane są do skóry me-
todą mezoterapii lub w iniek-
cjach śródskórnych i wyma-
gają wcześniej pobrania od 
pacjenta krwi żylnej, w  celu 

jej przetworzenia a  następ-
nie podania uzyskanego 
materiały temu samemu pa-
cjentowi.
Samorząd lekarski wska-
zuje, że pobranie krwi, bez 
względu na cel pobrania, 
jest zastrzeżone tylko dla 
zawodów medycznych, wy-
mienionych w  odpowied-
nich aktach prawnych. – „Co 
więcej, pobranie krwi jest tak 
ważką procedurą medycz-
ną, iż w  zależności od celu 
jej pobrania uprawnienia 
do tych czynności uzależ-
niane są od dodatkowych 
kryteriów, które muszą speł-
nić medycy. Ustawodawca 
zawęził nawet uprawnienia 
w  tym zakresie samym me-
dykom” – podkreśla NRL. 
Przyznaje, że pobranie krwi 
w  celu wykorzystania jej 
w medycynie estetycznej nie 
jest szczegółowo uregulo-
wane, tak, jak np. pobranie 
krwi w  celach diagnostycz-
nych, czy w celach określo-
nych w ustawie o publicznej 
służbie krwi. – „Niemniej, 
brak przepisów odnoszą-
cych się do procedur obo-
wiązujących przy pobraniu 
krwi w  celach medycyny 
estetycznej powoduje ko-
nieczność zastosowania 
per analogiam przepisów 
regulujących podobne sta-
ny faktyczne” – stwierdza 
Prezydium NRL w  swoim 
stanowisku i  podkreśla, że 
bez wątpienia przyjąć nale-
ży, iż (bez względu na cel), 
pobrania krwi mogą doko-
nywać jedynie osoby wyko-
nujące określone zawody 
medyczne. Dodatkowo NRL 
wskazuje, że z  prawnego 
punktu widzenia preparaty 
uzyskiwane z  pobranej krwi 
są produktami leczniczy-
mi, o  których mowa w  art. 
3 ust. 4 ustawy Prawo far-

maceutyczne, a  zatem ich 
stosowanie pozostawać 
powinno w  domenie osób, 
posiadających odpowiednie 
kwalifikacje. – „Z  medycz-
nego punktu widzenia są to 
preparaty, które pomimo ich 
biologicznej zgodności z or-
ganizmem pacjenta mogą 
wywołać w krótkim lub dłuż-
szym okresie reakcję oko-
licznych tkanek” – tłumaczy 
samorząd lekarski.

NRL przeciwne kursom
Prezydium NRL wyraziło 
zaniepokojenie skalą, na 
jaką organizowane są kur-
sy i  szkolenia, przeznaczo-
ne dla osób niewykonują-
cych żadnego z  zawodów 
medycznych. Samorząd 
lekarski uważa, iż w  przed-
stawionym stanie prawnym 
nie sposób tłumaczyć or-
ganizowanie takich zdarzeń 
chęcią przekazania czysto 
teoretycznej wiedzy z  zało-
żeniem, że uczestnicy tych 
szkoleń nie będą próbowali 
tak zdobytych wiadomości 
wykorzystać, stosując je 
samodzielnie, bez żadnego 
nadzoru lekarza. NRL za-
uważa, że często szkolenia 
te przeprowadzane są przez 
lekarzy. – „Co dodatkowo 
utwierdza uczestników tych 
szkoleń w  błędnym prze-
konaniu o  dopuszczalności 
ich wykonywania przy bra-
ku jakichkolwiek uprawnień 
wynikających z  wykonywa-
nia zawodu medycznego” 
– czytamy w  stanowisku. 
Prezydium NRL wyraziło też 
pogląd, iż są to działanie 
szkodliwe, narażające po-
średnio osoby, które zosta-
ną poddane takim zabiegom 
wykonywanym przez osoby 
kończące te szkolenia.

Źródło: rynekestetyczny.pl/
NRL
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Jak czytamy w  dokumencie 
udostępnionym przez NRL 
potrzebę stworzenia kon-
sensusu wytycznych ws. 
powikłań po wypełniaczach 
w  szczególności na bazie 
kwasu hialuronowego (ang. 
hyaluronic acid, HA) ustalono 
w  2014 r. W  2015 r. w  trak-
cie corocznego spotkania 
Niemieckiego Towarzystwa 
Terapii Estetycznej Toksyną 
Botulinową (niem. Deutsche 
Gesellschaft für Ästhetische 
Botulinumtoxin-Therapie), 
wiodący członkowie towa-
rzystwa zdefiniowali kryteria, 
jakie powinny być uwzględ-
nione w  wytycznych i  powo-
łano panel ekspertów. Potem 

był roczny okres interaktywnej 
wymiany danych naukowych, 
co doprowadziło w  efekcie 
do opracowania publikacji 
naukowej o której teraz pisze-
my. Panel ekspertów składa-
jący się z  członków pocho-
dzących z  Niemiec, Austrii 
i Szwajcarii opracował szereg 
zaleceń w  sposób szczegól-
ny dotyczących zastosowa-
nia wypełniaczy z HA.

Popularność wypełniaczy
Zespół ekspertów, który 
opracował zalecenia zwra-
cał uwagę, że według ra-
portu chirurgów plastycz-
nych (Plastic Surgery Report 
2014), wydanego przez 

Amerykańskie Towarzystwo 
Chirurgów Plastycznych, 
liczba minimalnie inwazyj-
nych procedur kosmetycz-
nych zwiększyła się w ciągu 
ostatnich 14 lat o 154 proc., 
podczas gdy liczba chirur-
gicznych procedur kosme-
tycznych zmniejszyła się 
o  12 proc. W  tym samym 
okresie, liczba samych apli-
kacji wypełniaczy tkanek 
miękkich zwiększyła się 
o 253 proc. Zwiększona po-
pularność tych minimalnie 
inwazyjnych procedur wy-
nika z  faktu, że są szybkie, 
dostępne w warunkach am-
bulatoryjnych z minimalnym 
czasem rekonwalescencji FO

T.
12

3R
F

Międzynarodowy 
konsensus ws.

powikłań po wypełniaczach

i zapewniają uzyskanie prze-
widywalnych, naturalnych 
i  długotrwałych wyników. 
Wypełniacze odgrywają klu-
czową rolę w korekcji zmian 
w  obrębie twarzy związa-
nych z  wiekiem i  dostępny 
jest cały wachlarz tymcza-
sowych, półtrwałych i  trwa-
łych wypełniaczy skóry wła-
ściwej i  tkanki podskórnej 
o właściwościach biodegra-
dowalnych, odwracalnych 
i nieodwracalnych. Prepara-
ty zawierające kwas hialu-
ronowy stały się najbardziej 
popularną kategorią pro-
duktów z grupy wypełniaczy. 
Okazało się, że po ich za-
stosowaniu efekt utrzymuje 

medycyna estetyczna

Kiedy Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL)  
15 kwietnia przedstawiło stanowisko w sprawie 
uprawnień do wykonywania procedur, wchodzących 
w skład zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, 
udostępniło jednocześnie na swojej stronie dokument, 
zawierający naukowy konsensus, dotyczący 
postępowania po powikłaniach spowodowanych 
wypełniaczami. - Konsensus jest doskonałą bazą 
wiedzy dla lekarzy wykonujących zabiegi estetyczne 
z użyciem preparatów na bazie kwasu hialuronowego 
– uważa dr n. med. Ewa Kaniowska, prezes 
Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych 
(SLDE)
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się przez dłuższy czas i ko-
nieczne jest zastosowanie 
mniejszej ilości produktu do 
uzyskania takiego samego 
efektu kosmetycznego jak 
po kolagenie w leczeniu fał-
dów nosowo-wargowych.

Doskonałe narzędzie dla 
lekarzy
Według dermatolog dr n. 
med. Ewy Kaniowskiej kon-
sensus jest doskonałą bazą 
wiedzy dla lekarzy, wykonu-
jących zabiegi estetyczne 
z  użyciem preparatów na 
bazie kwasu hialuronowego. 
- W  moim przekonaniu sta-
nowi on cenną odpowiedź 
na niewątpliwą potrzebę 
zebrania w  jednym miejscu 
zaktualizowanych wytycz-
nych, dotyczących zapo-
biegania potencjalnemu 
ryzyku wystąpienia zdarzeń 
niepożądanych, reagowania 
na nie oraz leczenia powi-
kłań pozabiegowych – pi-
sała komentując powstanie 
tej publikacji naukowej. Jak 
tłumaczyła praca lekarza, 
wykonującego zabiegi es-
tetyczne stwarza sytuacje, 
w  których wiedza zawarta 
w  konsensusie może być 
niezwykle pomocna. - Dzięki 
tego typu ważnym wytycz-
nym, lekarze praktycy zy-
skują konkretne algorytmy 
lecznicze i standardy postę-
powania – przekonywała.

Rekomendacje panelu 
ekspertów DACH
Jak tłumaczą twórcy kon-
sensusu wypełniacze odgry-
wają istotną rolę w  korekcji 
zmian na twarzy związanych 
z  wiekiem. Umożliwiają 
wykonanie szybkiego za-
biegu w  warunkach ambu-
latoryjnych z  minimalnym 
okresem rekonwalescencji 
i zapewniają uzyskanie prze-

powikłań po wypełniaczach

widywalnych, naturalnie wy-
glądających, długotrwałych 
efektów leczenia. Powikłania 
po iniekcjach kwasu hia-
luronowego mają łagodny 
lub umiarkowany i  raczej 
przemijający charakter. Jed-
nakże tak jak w  przypadku 
wszystkich podawanych 
w  iniekcji lub implantowa-
nych biomateriałów istnie-
je możliwość wystąpienia 
ciężkich efektów niepożą-
danych, a  pacjenci muszą 
być w  pełni poinformowani 
o potencjalnym ryzyku przed 
poddaniem się leczeniu. Pa-
nel ekspertów z Niemiec (D), 
Austrii (A) i Szwajcarii (CH), 
opracował zalecenia przed-
stawione jako rekomenda-
cje grupy DACH, dotyczące 
szczególnie zastosowania 
wypełniaczy z  kwasem hia-
luronowym. Jak tłumaczą 
autorzy konsensusu celem 
tej publikacji jest pomoc 
lekarzom klinicystom w  roz-
poznaniu potencjalnych 
czynników ryzyka i  dostar-
czenie wytycznych odnośnie 
najlepszego postępowa-
nia w  przypadku zdarzeń 
niepożądanych, o  ile takie 
wystąpią. W  dokumencie 
opisane zostały szczegó-
łowo przeciwwskazania do 
zastosowania wypełniaczy 
z  kwasem hialuronowym 
oraz metody zapobiegania 
wystąpieniu zdarzeniom nie-
pożądanym. - Uważa się, 
że produkty na bazie kwasu 
hialuronowego są zbliżo-
ne do idealnego środka do 
wzmacniania tkanek. Tym 
niemniej niezwykle ważne 
znaczenie ma szeroka wie-
dza medyczna, anatomicz-
na i  dotycząca produktu, 
w  celu zminimalizowania 
wystąpienia zdarzeń niepo-
żądanych – podkreślają na-
ukowcy w konsensusie.

Rodzaje działań  
niepożądanych
Jak dowiadujemy się z  do-
kumentu przygotowane-
go przez grupę ekspertów 
DACH zdarzenia niepożąda-
ne spowodowane jakimkol-
wiek typem interwencji lub 
terapii można podzielić na 
natychmiastowe (poniżej 2 
tygodni od leczenia) lub na 
opóźnione (powyżej 2 tygo-
dni po leczeniu). Najwięcej 
powikłań o  charakterze na-
tychmiastowym (lub krót-
kim) eksperci wiążą z  tech-
niką iniekcji oraz metodą 
podawania wypełniacza 
i należą do nich krwiaki, za-
czerwienienia, obrzęki oraz 
ból i  stwardnienie. Rzadko 
mogą wystąpić również re-
akcje alergiczne lub ana-
filaktyczne spowodowane 
nadwrażliwością pacjenta 
na jeden z materiałów poda-
wanych w  iniekcji, stan za-
palny lub zakażenie w miej-
scu iniekcji oraz działania 
ogólnoustrojowe (np. obja-
wy grypopodobne, nudności 
i zawroty głowy). Uważa się, 
że przewlekłe reakcje z two-
rzeniem się ziarniniaków 
włącznie są związane z od-
czynami immunologicznymi 
o  charakterze późnym (np. 
reakcje nadwrażliwości typu 
IV) lub z powstawaniem bio-
filmu. Biofilm stanowi formę 
uśpionej infekcji bakteryjnej, 
do której prawdopodobnie 
dochodzi w  trakcie iniekcji 
lub w wyniku zakażenia miej-
scowego lub ogólnoustrojo-
wego (np. zakażenia stoma-
tologiczne). Biofilm tworzy 
ustrukturyzowaną jednostkę 
mikroorganizmów otoczo-
nych przez barierę ochron-
ną złożoną z  wytworzonej 
samodzielnie macierzy poli-
merowej. Kolonie te przysto-
sowują się i utrzymują swoją 

integralność w  wyniku uni-
kania interakcji z  układem 
immunologicznym organi-
zmu gospodarza ze wzglę-
du na wolniejszy metabo-
lizm i  tempo wzrostu, jak 
również oporność na anty-
biotyki oraz zabezpieczenie 
przed fagocytozą poprzez 
barierę ekstrapolimerową. 
Gdy dojdzie do wytworzenia 
biofilmu, wówczas jego cał-
kowite usunięcie jest trudne. 
Mimo że rzadko notowano 
biofilmy po zastosowaniu 
wypełniaczy niepermanent-
nych, to przedłużona trwa-
łość wypełniaczy z HA do 36 
miesięcy sugeruje, że mogą 
one również stwarzać ryzy-
ko powstania biofilmu.

Najczęstsze powikłania
W publikacji naukowej przy-
gotowanej przez grupę 
DACH zwracano uwagę m. 
in. na najczęstsze powikła-
nia. Według naukowców 
większość zdarzeń niepo-
żądanych związanych ze 
stosowaniem HA obejmu-
je zlokalizowane odczyny 
w  miejscu iniekcji, spo-
wodowane ostrą reakcją 
zapalną na uszkodzenie 
tkanek oraz wprowadzenie 
obcego materiału. Mimo 
że występują często, mają 
zasadniczo łagodny i  prze-
mijający charakter. Należą 
do nich podskórne wyle-
wy krwi w  miejscu iniekcji, 
zaczerwienienie, łagodny 
ból i  obrzęk. Krwiaki i  wy-
broczyny spowodowane są 
uszkodzeniem naczynia 
po wprowadzeniu igły 
w  skórę i  niewłaści-
wym zapobieganiem 
krwawieniu. Wiele 
czynników może 
ułatwiać two-
rzenie się 
k rw iaków 
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i wybroczyn, a należą do nich 
spożywanie alkoholu, zaży-
wanie leków przeciwpłytko-
wych (np. kwasu acetylo-
salicylowego, klopidogrelu 
lub tikagreloru), tiklopidyny, 
witaminy E oraz wcześniej-
sze stosowanie w  leczeniu 
niesterydowych leków prze-
ciwzapalnych. Jeżeli iniekcje 
z  HA będą wykonane zbyt 
blisko powierzchni skóry, 
może to spowodować po-
jawienie się niebieskawych, 
przeświecających linii wi-
docznych przez skórę (tzw. 
efekt Tyndalla). Dochodzi 
do niego w  efekcie rozpra-
szania światła krótszych fal 
ze spektrum niebieskiego 
przez cząsteczki wypełnia-
cza HA. Grudki i  guzki są 
częstym powikłaniem po 
zastosowaniu wypełniaczy. 
Zasadniczo dzieli się je na 
niezapalne i  zapalne. Guzki 
niezapalne obserwuje się 
zazwyczaj bezpośrednio 
po implantacji i  najczęściej 
powstają jako następstwo 
nieprawidłowego podania 
wypełniacza lub spowodo-
wane są znajdującym się 
w  głębszych warstwach 
krwiakiem. Guzki zapalne 
mogą pojawić się w dowol-
nym miejscu w  okresie od 
kilku dni do kilku miesięcy 
po leczeniu oraz mogą być 
wywołane różnymi czyn-
nikami etiologicznymi, do 
których należą zakażenie, 
reakcje nadwrażliwości lub 
jałowe ropnie. Zakażenie po 
iniekcji wypełniacza nie jest 
częstym powikłaniem, ale 
może być spowodowane 

przez bakterie, wirusy (naj-
częściej wirus opryszczki) 
oraz grzyby z rodzaju Candi-
da. W rzadkich przypadkach 
u pacjentów mogą występo-
wać objawy zakażenia, tzn. 
liczne, zaczerwienione tkliwe 
guzki. Jeżeli zaobserwuje 
się takie zmiany, wskazane 
jest szybkie działanie, aby 
zapobiec tworzeniu się trwa-
łego biofilmu. Obecność 
pojedynczego ropnia może 
wskazywać na zakażenie 
przez skórę w trakcie zabie-
gu, podczas gdy liczne, rów-
nocześnie pojawiające się 
ropnie mogą wskazywać, że 
doszło do zanieczyszczenia 
strzykawki przed zabiegiem.

Najcięższe powikłanie 
po wypełniaczach
Według autorów konsen-
susu najcięższym szybkim 
zdarzeniem niepożądanym 
związanym z  leczeniem za 
pomocą wypełniaczy z  HA 
jest obliteracja naczynia. 
Przyczyną jest donaczynio-
wa iniekcja lub kompresja 
naczynia krwionośnego, 
zakrzepica lub embolizacja 
po przypadkowym prze-
rwaniu dopływu krwi 
i  w  konsekwencji powsta-
nie owrzodzeń w  miejscu 
iniekcji. Może to się zdarzyć 
w szczególności w przypad-
ku iniekcji w obszar wysokie-
go ryzyka jakim jest gładzi-
zna. Naukowcy zauważają, 
że jest to rzadkie działanie 
niepożądane i  zasadniczo 
wiąże się z  pewnymi ryzy-
kownymi obszarami zabie-
gowymi, jednak potencjalnie 
może wystąpić w  każdej 
okolicy twarzy. Tak ciężkie 

powikłanie opisywane jest 
w szczególności w przypad-
ku pacjentów pochodzenia 
azjatyckiego, u których czę-
sto wykonywaną procedurą 
jest augmentacja nosa. Opi-
sywano również przypadki 
martwicy po wykonaniu in-
iekcji z HA w fałdy nosowo-
-wargowe. Także skrzydełka 
nosa uznaje się za strefę 
zagrożenia, a  u  pacjentów, 
u których w przeszłości wy-
konywano zabiegi rhynopla-
styki iniekcje powinno się 
wykonywać z  największą 
ostrożnością lub ich unikać. 
Jak podkreślają autorzy 
konsensusu, mimo że przy-
padkowe iniekcje dotętnicze 
wypełniaczy zdarzają się 
rzadko, to zawsze należy 
uwzględniać to ryzyko, po-
nieważ ślepota wtórna po in-
iekcji wypełniacza w okolicę 
gładzizny jest rzadkim, ale 
tragicznym powikłaniem.

Lekarze powinni to 
wiedzieć
Zdaniem dr n. med. Ewy 
Kaniowskiej lekarze powin-
ni być świadomi wszelkich 
możliwych zdarzeń niepożą-
danych i powikłań, oraz po-
winni umieć na nie właściwie 
reagować. Dodaje, że skoro 
zdarzenia te są opisane, 
włączone na listę, jako po-
tencjalne ryzyko związane 
z  zabiegami wypełnień, le-
karze mogą być z nich roz-
liczani. - Zgadzam się jak 
najbardziej z zaprezentowa-
nymi w  konsensusie zasa-
dami, których należy prze-
strzegać, przeprowadzając 
terapie z użyciem wypełnia-

czy na bazie HA – stwierdza 
w  komentarzu do publikacji 
naukowców z grupy DACH. 
Podkreśla jednocześnie, że 
wiedza dotycząca struktur 
anatomicznych, przebiegu 
naczyń krwionośnych, spe-
cyfiki docelowych miejsc 
iniekcji oraz dobra znajo-
mość produktów stanowi 
bezwzględną podstawę do 
wykonywania zabiegów im-
plantacji. - Bardzo ważna jest 
także prawidłowa technika 
zabiegu, aspiracja, powolna 
iniekcja i zwracanie bacznej 
uwagi na reakcję pacjenta tj. 
ewentualne reakcje bólowe, 
pojawienie się rozjaśnienia 
skóry lub sinicy siateczko-
watej – przypomina prezes 
SLDE. Według niej należy 
pamiętać także, aby unikać 
nadmiernej ilości preparatu. 
- W  okolicach szczególne-
go ryzyka można użyć tępo 
zakończonej kaniuli – radzi. 
Zdaniem dr n. med. Ewy 
Kaniowskiej z  wytycznymi, 
zawartymi w  konsensusie 
opracowanym przez grupę 
DACH, powinien zapoznać 
się każdy lekarz, wykonu-
jący zabiegi estetyczne 
z  wykorzystaniem prepara-
tów na bazie HA. - Przede 
wszystkim uświadamia on 
potencjalne ryzyko związa-
ne z  zabiegami wypełnień 
i  daje odpowiedź na wiele 
pytań nurtujących lekarzy – 
pisze dermatolog. - Ponad-
to porządkuje potencjalne 
działania niepożądane, te 
natychmiastowe, jak i wcze-
sne oraz późne powikłania, 
ustalając algorytmy leczenia 
w przypadku ich wystąpienia 
– dodaje prezes SLDE.

medycyna estetyczna
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O tym, dlaczego warto poddać się metamorfozie z zakresu 
medycyny estetycznej z pewnością doskonale wie pacjentka, 
która zdecydowała się poddać metamorfozie z Revanesse® 
– Jak każda kobieta mam swoje kompleksy. Marzyłam o tym, 
żeby coś zmienić i znów poczuć się dobrze we własnej skórze. 
Jak widać, marzenia się spełniają – powiedziała pacjentka. 

Kompleksowa przemiana
Metamorfoza, której się poddała, obejmowała zabiegi iniek-
cyjne twarzy. Przeprowadzili je doktor Krzysztof Ziemlewski 
i doktor Karolina Pazera. Aby efekty były spektakularne spe-
cjaliści zdecydowali się na wykorzystanie preparatów w kil-
ku wskazaniach, tak aby uzyskać pełen efekt odmłodzenia 
i odświeżenia skóry. – Chcieliśmy zorganizować metamorfo-
zę, żeby ktoś poczuł się lepiej. Każde z nas specjalizuje się 
w swoim małym elemencie na twarzy, dlatego według mnie 
tworzymy duet doskonały. Ja zajmę się ustami (które w  tym 
przypadku są bardzo trudne) i okiem. Dr Ziemlewski środkową 
częścią twarzy – powiedziała dr Pazera. 

Wypełnianie i wolumetria
Pacjentka podczas wizyty w  gabinecie otrzymała komplek-
sowy i konkretny plan na piękny i młody wygląd. Aby nadać 
twarzy młodzieńczego uroku, wypełniono i  wymodelowano 
usta przy pomocy Revanesse® Kiss. To biodegradowalny 
żel kwasu hialuronowego o specjalnie opracowanej formule 
przeznaczonej do iniekcji w  delikatne okolice ust. W  celu 
zniwelowania doliny łez dr Karolina Pazera zastosowała Re-

vanesse® Ultra, który pozwolił wypełnić tę niezwykle wrażliwą 
okolicę. Zastosowanie preparatu w tym obszarze zmniejszyło 
zagłębienia w  skórze, dzięki temu twarz stała się bardziej 
wypoczęta i odmłodzona. Aby przywrócić naturalną objętość 
twarzy do zabiegów wolumetrycznych dr Krzysztof Ziemlew-
ski wykorzystał Revanesse® Contour™. Zastosowanie pro-
duktu pozwoliło złagodzić rysy twarzy, nadać im młodzieńczej 
objętości, zniwelować zapadnięcia w  okolicach policzków 
i wymodelować brodę. Dzięki temu twarz nabrała młodego 
i delikatnego wyglądu. 

Dlaczego Revanesse®?
To nowoczesne wypełniacze na bazie kwasu hialuronowe-
go, które pozwalają szybko i skutecznie wypełnić zmarszczki 
i  bruzdy oraz uzupełnić zaniki tkanki będące objawem sta-
rzenia się skóry. Świetnie korygują niedoskonałości, umoż-
liwiając np. niechirurgiczną korektę nosa czy podbródka, 
zapewniają przy tym natychmiastowy efekt i krótki okres re-
konwalescencji. Wśród produktów znajdziemy Revanesse® 
Kiss przeznaczony do korekcji ust, Revanesse® Contour™ do 
modelowania owalu twarzy, Revanesse® Ultra do wypełniania 
głębszych zmarszczek i bruzd oraz Revanesse® Pure do me-
zoterapii i  biorewitalizacji skóry, niebędący wypełniaczem. 
Od września 2021 r. do dużych ubytków wolumetrycznych 
dostępny będzie nowy preparat Revanesse® Shape.

*Wyłącznym dystrybutorem kwasu hialuronowego Revanesse® 
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Wiele osób marzy, aby poddać się metamorfozie wizerunku. Korekcja 

zmarszczek, wypełnienie ust, modelowanie twarzy, poprawa kondycji 

skóry – wszystkie te zabiegi pozwalają odmienić twarz. Przedstawiamy 

efekty metamorfozy produktami Revanesse®, przeprowadzone 

przez „Klinikę Ziemlewski” i doktor Karolinę Pazerę. Jakie zabiegi 

przeprowadzono? Jakie efekty dają preparaty? 

Metamorfoza 
z Revanesse®

poprzed

lek. med. Krzysztof Ziemlewski

lek. med. Karolina Pazera
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Grupa naukowców z  ame-
rykańskich uczelni medycz-
nych (Girish Gilly Muna-
valli,  Rachel Guthridge Siri 
Knutsen-Larson, Amy Brod-
sky, Ethan Matthew,  Mari-
na Landau) w  lutym 2021 
r. opublikowała pracę na 
temat czterech przypadków 
opóźnionej reakcji zapalnej 
na kwas hialuronowy z  wy-
pełniaczy po ekspozycji na 
białko kolca koronawirusa. 
Badacze tłumaczą, że ra-
portowane zwykle opóźnio-
ne powikłania zapalne (DIR 
- delayed Inflammatory re-
actions) po wypełniaczach 
powstają głównie w wyniku: 
złej techniki iniekcyjnej, po 
stomatologicznych proce-
durach czyszczenia zębów, 
są powiązane z  bakteryjną 
lub wirusową infekcją u pa-
cjenta lub ze szczepieniami. 

Po zakażeniu 
i po szczepieniu
W swojej publikacji naukow-
cy zajmują się czterema nie-
pożądanymi zdarzeniami. 
Jedno nastąpiło po zakaże-
niu COVID-19, drugie zaob-

serwowano podczas badań 
klinicznych nad szczepion-
ką mRNA-1273 (Moderna), 
trzecie po pierwszej daw-
ce tej samej szczepionki, 
czwarte po drugim szczepie-
niu preparatem BNT162b2 
(Pfizer). Jak dowiadujemy 
się z  publikacji w  PubMed 
powikłania powiązane ze 
szczepieniami trwały tylko 
trzy dni i  ustąpiły. Gorzej 
było z  powikłaniem po za-
każeniu COVID-19. Ustąpiło 
dopiero po kilku tygodniach 
i  wiązało się z  migrującym, 
zanikającym obrzękiem wo-
kół oczu. Jak zauważają na-
ukowcy modyfikacje struktu-
ralne podczas sieciowania 
kwasu hialuronowego w wy-
pełniaczach z  jednaj strony 
poprawiły jego odporność 
na rozpuszczanie enzyma-
tyczne i wpłynęły na dłuższe 
utrzymywanie się efektu po 
zabiegu, jednak z  drugiej 
strony doprowadziły do 
wzrostu możliwości powsta-
nia DIR. Jednocześnie piszą, 
że mechanizm powstawania 
opóźnionej reakcji zapalnej 
po wypełniaczach na bazie 

kwasu hialuronowego nie 
jest dobrze poznany i praw-
dopodobnie powstaje ona 
w wyniku działania wielu róż-
nych czynników.

FDA o powikłaniach
Amerykańska Agencja ds. 
Żywności i  Leków (FDA 
– The US Food and Drug 
Administration) analizowała  
dane z  badań klinicznych 
nad szczepionką Moderna. 
Okazało się, że na 15184 
uczestników prób klinicz-
nych u  trzech osób, za-
szczepionych co najmniej 
jedną dawką mRNA-1273, 
zaobserwowano swędzenie 
i  obrzęk. Przypuszcza się, 
że powikłania te były powią-
zane z  wypełniaczami na 
bazie kwasu hialuronowe-
go. Wszystkie trzy przypadki 
wyleczono po jednym lub 
dwóch dniach (szczegó-
łowa informacja w  tabeli). 
Powikłania te zostały za-
klasyfikowane jako mające 
znaczenie z  punktu widze-
nia medycznego, jednak nie 
jako istotne efekty uboczne. 
Okazało się m. in., że jeden 
z  pacjentów miał w  prze-
szłości podobne reakcje 
niepożądane po szczepie-
niu przeciwko grypie. FDA 
dodało, że u żadnego z pa-
cjentów, uczestniczących 
w  badaniu klinicznym, któ-
remu podano placebo, nie 
zaobserwowano powikłań 
związanych z  wypełniacza- FO
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Powikłania po 
wypełniaczach 

a COVID-19
mi a skutki uboczne póki co 
notowano tylko w przypadku 
preparatu Moderna.

Amerykańscy dermatolo-
dzy nie są zaskoczeni
Jak informuje portal me-
dyczny Medscape.com 
Amerykańskie Stowarzy-
szenie Dermatochirurgii 
(American Society for Der-
matologic Surgery – ASDS) 
nie jest zaskoczone danymi 
przytaczanymi przez FDA, 
ponieważ w przypadku wielu 
szczepionek (w tym także tej 
przeciwko grypie), notowa-
no rzadkie przypadki opóź-
nionych reakcji zapalnych 
u pacjentów z wypełniacza-
mi. Według dr Sue Ellen Cox, 
prezes-elekt ASDS ostrzeże-
nie o możliwych zdarzeniach 
niepożądanych, związanych 
ze szczepionkami i  innymi 
immunologicznymi czynni-
kami, mogącymi powodo-
wać powikłania zapalne, 
powinny być włączone do 
rutynowych dokumentów 
świadomej zgody na zabieg. 
Jednocześnie jej zdaniem 
pacjentów z  wypełniaczami 
nie powinno się zniechę-
cać do szczepień a  tych, 
którzy zostali zaszczepieni 
nie powinno się zniechęcać 
do korzystania z  zabiegów 
preparatami na bazie kwasu 
hialuronowego. Doktor zwra-
ca uwagę, że we wszyst-
kich trzech odnotowanych 
przez FDA przypadkach 

Pierwszy raport na temat drobnych powikłań 
po wypełniaczach, które pojawiły się w związku 
z zakażeniem koronawirusem opublikowała w PubMed 
grupa amerykańskich naukowców w lutym 2021 r. 
Wcześniej w pod koniec 2020 r. o 3 powikłaniach po 
preparatach z kwasem hialuronowym powiązanych ze 
szczepionkami przeciw COVID-19 informowała FDA. 
Eksperci uspokajają
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powikłań po wypełniaczach 
(swędzenie i  obrzęk) były 
one obserwowane w  ciągu 
dwóch dni od szczepienia, 
żadne nie było poważne 
i  wszystkie szybko ustąpiły. 
Sue Ellen Cox tłumaczyła 
w Medscape.com, że postę-
powanie w przypadku reak-
cji zapalnych po szczepion-
kach przeciw COVID-19  jest 
bardzo podobne do działań 
po innych czynnikach immu-
nologicznych i nie chodzi tu 
tylko o inne szczepionki, ale 
także infekcje wirusowe lub 
bakteryjne, czy procedury 
stomatologiczne. Według 
prezes ASDS wszystkie te 
powikłania są zwykle łatwe 
do kontrolowania za po-
mocą kortykosteroidów lub 
wręcz ustępuję bez leczenia.

Polskie stowarzyszenia 
o szczepieniach
Jak informowaliśmy w  por-
talu rynekestetczny.pl 
w  styczniu 2021 r. najważ-
niejsze polskie organizacje, 
zrzeszające lekarzy, zajmu-
jących się medycyną este-
tyczną opracowały wspól-
ne stanowisko dotyczące 
bezpieczeństwa zabiegów 
w  kontekście szczepień 
przeciw COVID-19. Lekarze 
zauważyli, że wprowadzenie 
na rynek szczepionek prze-
ciwko koronawirusowi budzi 
u  części pacjentów wiele 
kontrowersji. 
- „Zarówno szczepionka 
COVID-19 firmy Pfizer oraz 
szczepionka firmy Moderna 
mają zdolność do aktyw-
nego uodporniania w  celu 
zapobiegania chorobie, 
wywoływanej przez wiru-
sa SARS-CoV-2. Generują 
naturalną produkcję prze-
ciwciał i  stymulują układ 
immunologiczny do ochrony 
przed chorobą. Aktualnie 

a COVID-19
dostępne dane, oceniające 
wpływ stosowanych zabie-
gów medycyny estetycznej 
na bezpieczeństwo szcze-
pień przeciwko COVID-19 
wskazują, że nie są w  żad-
nym wypadku przeciwwska-
zaniem do wykonywania 
szczepień u pacjentów, któ-
rzy wcześniej poddawali się 
zabiegom z użyciem kwasu 
hialuronowego, toksyny bo-
tulinowej, mezoterapii, czy 
laseroterapii” – czytamy we 
wspólnym stanowisku trzech 
organizacji: Polskiego Towa-
rzystwa Medycyny Estetycz-
nej i  Anti-Aging (PTMEiAA), 
Sekcji Dermatologii Este-
tycznej Polskiego Towarzy-
stwa Dermatologicznego 
(SDE PTD) oraz Stowarzy-
szenia Lekarzy Dermatolo-
gów Estetycznych (SLDE).

O przypadkach powikłań
W  styczniowym oświadcze-
niu lekarze odnosili się do 
pojawiających się w  me-
diach informacji, z  których 
wynikało, że u  trzech osób 
poddanych szczepieniu 
preparatem Moderna, któ-
re wcześniej miały podany 
kwas hialuronowy, pojawiły 
się w miejscu podania kwa-
su hialuronowego: obrzęk, 
zaczerwienienie i  stan za-
palny. Objawy te po zasto-
sowaniu typowego leczenia 
ambulatoryjnego ustąpiły 
bez żadnych następstw. – 

„Z  medycznego punktu 
widzenia powstałe objawy 
można wyjaśnić opóźnioną 
reakcją immunologiczną na 
wypełniacz: kwas hialurono-
wy. Reakcję taką obserwuje 
się w rzadkich przypadkach 
u osób o pewnym predyspo-
zycjach na skutek pobudze-
nia układu immunologicz-
nego. W  tym wypadku była 
to szczepionka” – tłuma-
czyły towarzystwa lekarskie 
we wspólnym stanowisku. 
Dodatkowo wyjaśniały, że 
sytuacja ta może pojawić 
się w dużej rozpiętości cza-
sowej, ponieważ u  tych pa-
cjentów istnieje często tego 
typu reakcja o  charakterze 
immunologiczno-zapalnym 
również przy innych zabie-
gach. Syndrom ten w  lite-
raturze nazywany jest ASIA 
(Autoimmune/Inflammatory 
Syndrom Induced by Adju-
vants). – „Zaistniały problem, 
dotyczący trzech pacjentów, 
wydaje się być niezmiernie 
rzadkim, łatwo wyleczalnym 
objawem, zdarzającym się 
również przy innych proce-
durach medycznych” – czy-
tamy w stanowisku.

Zalecenia dla lekarzy
– „Jako grupa towarzystw 
naukowych, zajmujących 
się bezpośrednio medycyną 
estetyczną, postanowiliśmy 
zareagować natychmiast 
i  poinformować o  możliwo-

ści wystąpienia takiej sytu-
acji, uspokoić pacjentów 
i  wprowadzić stosowne za-
lecenia dla lekarzy wykonu-
jących zabiegi medycyny 
estetycznej” – podkreśla się 
w  oświadczeniu sygnowa-
nym przez doktora Andrzeja 
Ignaciuka prezesa PTME-
iAA, prof. dr hab. n. med. 
Barbarę Zegarską prze-
wodniczącą SDE PTD oraz 
dr n. med. Ewę Kaniowską 
wiceprzewodniczącą SLDE. 
Proponowane podstawowe 
zalecenia dla lekarzy to:
• zebranie wywiadu ze 

zwróceniem uwagi na nie-
specyficzne reakcje po 
wcześniejszym podaniu 
kwasu hialuronowego;

• odroczenie podania kwa-
su hialuronowego na okres 
jednego miesiąca od 
ostatniej dawki szczepion-
ki u osób, u których istnieje 
podejrzenie wystąpienia 
skutków ubocznych;

• poinformowanie pacjen-
ta o  możliwych skutkach 
ubocznych występują-
cych niezwykle rzadko 
i łatwych w leczeniu; 

• informowanie instytucji 
nadzorujących o  wystą-
pieniu ewentualnych dzia-
łań niepożądanych.

Źródło: rynekestetyczny.
pl/Medscape.com, ASDS, 
FDA, PTMEiAA, SDE PTD, 

SLDE
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Nowa toksyna 
botulinowa
w Polsce

Jak dowiadujemy się w Gal-
dermie decyzje o  rejestracji 
nowego produktu z  toksy-
ną botulinową będą teraz 
podejmowane w  poszcze-
gólnych państwach euro-
pejskich zgodnie z  obo-
wiązującymi krajowymi 
procedurami. W  Polsce 
nowy produkt może się po-
jawić nawet we wrześniu b. 
r. Wytwarzana przez bakterie 
Clostridium botulinum toksy-
na botulinowa typu A (BoNT-
-A), substancja czynna 
nowego produktu, jest czę-
sto wykorzystywana w  za-
biegach mających na celu 
wygładzenie zmarszczek 
twarzy, w  tym zmarszczek 
gładzizny czoła. Wszyst-
kie aktualnie zarejestro-
wane w  Europie preparaty 
BoNT-A mają postać prosz-
ku i wymagają rekonstytucji 
w  roztworze chlorku sodu 
przed użyciem.

Galderma mówi 
o przełomie
W  komentarzy dla “Rynku 
estetycznego” Aneta Zwo-
lińska szefowa marketingu 
Galderma Aesthetics pod-
kreśla, że firma staje się 
pionierem, wprowadzając 
na rynek pierwszą, płynną 
toksynę botulinową typu 
A. – Jesteśmy dumni – pi-
sze. - Rozpocznie ona nową 
erę w  zabiegach medycyny 
estetycznej. Rozszerzenie 
naszego portfolio o  płynny 
produkt to tak naprawdę 
największy przełom w  ka-
tegorii toksyn botulinowych 
– uważa Aneta Zwolińska. 
Jej zdaniem innowacyjna 
formuła odpowiada również 
wyzwaniom dzisiejszych 
czasów. - W  jego przygo-
towaniu nie użyto żadnej 
substancji pochodzenia 

medycyna estetyczna

Firma Galderma ogłosiła 
zakończenie oceny nowego 
produktu w ramach europejskiej 
procedury zdecentralizowanej 
i wydanie pozytywnej decyzji 
w sprawie pierwszego w 
Europie gotowego do użycia 
neuromodulatora rozluźniającego 
mięśnie odpowiadające za 
powstawanie zmarszczek. To 
nie jedyna firma, która chce 
wprowadzić nową toksynę 
botulinową
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ludzkiego i  zwierzęcego, tj. 
albuminy surowicy ludzkiej 
czy laktozy, a produkcja od-
bywa się w  fabryce posia-
dającej certyfikat BREEAM 
– informuje. Według niej 
już dziś obserwowane jest 
ogromne zainteresowanie 
nową formułą toksyny bo-
tulinowej wśród polskich le-
karzy. - Dla których precyzja 
podania, wygoda stosowa-
nia i  przewidywalność uzy-
skiwanych efektów to jedne 
z  kluczowych parametrów 
– tłumaczy nam Aneta Zwo-
lińska i  dodaje, że produkt 
odpowiada obecnym po-
trzebom nie tylko samych le-
karzy, ale przede wszystkim 
pacjentów. Jednocześnie 
zaznacza, że udowodnio-
no skuteczność preparatu, 
obejmującą też znamienną 
poprawę dobrostanu psy-
chologicznego na podsta-
wie badań klinicznych. 

Proces rejestracji 
w Polsce trwa
- Jesteśmy na etapie, 
w  którym rozpoczęliśmy 
już proces rejestracji pro-
duktu w  Polsce – informuje 
Aneta Zwolińska. Według 
niej oczekiwana data wpro-
wadzenia nowej toksyny 
botulinowej na nasz rynek 
to wrzesień tego roku. - Co 
istotne, planujemy szereg 
działań edukacyjno-promo-
cyjnych skierowanych do 
lekarzy, aby mogli m.in. za-
poznać się z danymi klinicz-
nymi potwierdzającymi jego 
skuteczność w  zakresie 
utrzymywania się efektów aż 
do 6 miesięcy – zapowiada. 
Alexandre Brennan, dyrektor 
globalnego działu estetycz-
nego Galdermy komentuje: - 
W firmie szczycimy się opra-
cowywaniem innowacyjnych 

produktów, które są odpo-
wiedzią na dzisiejsze potrze-
by, dzięki poszerzanej od 
lat wiedzy i  doświadczeniu 
w dermatologii – i dodaje: - 
Wiemy, jaką zaletą jest dla 
lekarzy dostęp do gotowego 
do użycia produktu w  jego 
płynnej postaci. Dlatego to 
wydarzenie stanowi ważny 
krok milowy zarówno dla pa-
cjentów, jak i dla fachowego 
personelu medycznego.

Nowa jakość w korekcji 
zmarszczek
Zdaniem dr hab. n. med. Jo-
anny Czuwary wprowadzenie 
nowej formuły toksyny botu-
linowej typu A  na rynek eu-
ropejski, rozpoczyna nową 
erę innowacyjnego leczenia 
zmarszczek górnej części 
twarzy. Dermatolog, która jest 
adinktem w Klinice Dermato-
logii Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego zwraca 
uwagę, że zmarszczki gładzi-
zny czoła, podobnie jak inne 
cechy związane z  wyglą-
dem fizycznym, mogą mieć 
istotny wpływ na poczucie 
pewności siebie i dobrostan 
psychiczny pacjenta. - Wie-
lokrotnie słyszałam, że prze-
niesienie życia codziennego 
i  zawodowego w  świat wir-
tualny, wyostrzyło spojrzenie 
na siebie – zauważa lekarka. 
Według niej płynna toksyna 
botulinowa typu A  -  gotowa 
do użycia we wskazaniach 
estetycznych - stanowi ideal-
ną odpowiedź na dzisiejsze 
potrzeby. - Pozwoli mi stale 
uzyskiwać optymalne efek-
ty i  zadowolenie pacjentów 
dzięki lepszej precyzji. Co 
najważniejsze, pomoże pa-
cjentom odzyskać poczucie 
pewności siebie – tłumaczy 
dr hab. n. med. Joanna Czu-
wara.

Croma też szykuje nowy 
preparat z toksyną
Jak informowaliśmy w  por-
talu rynekestetyczny.pl pod-
czas konferencji prasowej 
zorganizowanej pod koniec 
stycznia 2019 r. w  Hotelu 
Europejskim Warszawie Ka-
tarzyna Potocka zdradziła, 
że Croma Pharma planuje 
wprowadzenie na rynek no-
wej marki toksyny botulino-
wej. – Jest to dla nas ogrom-
na szansa. Staramy się 
skorzystać z niej najlepiej jak 
potrafimy – mówiła wówczas 
szefowa Croma Pharma Pol-
ska. 8 lipca 2020 r. Croma-
-Pharma GmbH, działająca 
w 70 krajach świata, ogłosiła 
przekazanie dokumentacji, 
dotyczącej preparatu toksy-
ny botulinowej do niemiec-
kiego Federalnego Instututu 
ds. Leków i  Wyrobów Me-
dycznych (Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinpro-
dukte – BfArM). – Minęło już 
sporo czasu od momentu, 
kiedy europejska firma wpro-
wadzała nową toksynę botu-
linową na rynek. Tym bardziej 
jesteśmy dumni i zadowoleni 
– komentował to wydarzenie 
Andreas Prinz, prezes Cro-
ma-Pharma GmbH. Według 
niego połączenie obecnej 
oferty produktów i usług firmy 
z  „brakującym ogniwem” – 
jak nazwał preparat z  toksy-
ną botulinową – miał z pew-
nością wzmocnić pozycję 
Croma Pharma i  wywrzeć 
znaczący wpływ nie tylko na 
sferę marketingu i sprzedaży, 
ale również na kulturę orga-
nizacyjną biznesu. W portalu 
rynekestetyczny.pl pisaliśmy 
już w marcu 2019 r., że Cro-
ma-Pharma licencjonowała 
produkt z toksyną botulinową 
(Letybo/Botulax) od znanego 
koreańskiego producenta 

Hugel Inc. na rynek europej-
ski. Ustanowiła spółkę joint 
venture z  koreańską firmą, 
aby rozwijać i  komercjalizo-
wać wypełniacze na bazie 
kwasu hialuronowego Cromy 
wraz z preparatem na bazie 
toksyny z Hugel Inc. w USA, 
Kanadzie, Australii i  Nowej 
Zelandii.

Zaczęło się od Botoxu
Najbardziej znanym na świe-
cie preparatem z  toksyną 
botulinową jest Botox. Został 
zatwierdzony przez Amery-
kańską Agencję ds. Żywno-
ści i  Leków (FDA – The US 
Food and Drug Administra-
tion) już w 1989 roku, jednak 
nie do korekcji zmarszczek 
a  do dwóch rzadkich scho-
rzeń mięśni oka – kurczu 
powiek i  zeza u  dorosłych. 
Było to pierwsze na świe-
cie zatwierdzone leczenie 
toksyną botulinową typu A. 
Od tamtego czasu wiele się 
zmieniło. Botox Cosmetic 
jest pierwszą neurotoksyną 
zatwierdzoną przez FDA, do 
poprawy wyglądu umiarko-
wanych i  ciężkich zmarsz-
czek na czole, kurzych łapek 
i zmarszczek gładzizny czoła 
u  dorosłych. Lekarze oficjal-
nie wykorzystują go w  tych 
wskazaniach od ponad 18 
lat. Co ciekawe w  maju ze-
szłego roku producent Bo-
toxu, firma Allergan, została 
przejęta przez globalną firmę 
biofarmaceutyczną AbbVie. 
Z  rocznego raportu tego 
amerykańskiego koncernu 
wynika, że w 2020 r. przycho-
dy z Botoxu na całym świecie 
wyniosły 1,112 mld dolarów. 
Przychody z  toksyny botuli-
nowej Allergana rosły w cią-
gu całego zeszłego roku na-
wet o 9 proc. kwartalnie.

Autor: Daniel Mieczkowski
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Widzę niezliczone kombinacje parametrów i długości 
fal dla różnych wskazań zabiegowych, szczególnie 
z ZYE YAG – stwierdza doktor Carlos Roberto Antonio, 
dermatolog, członek Brazylijskiego Towarzystwa 
Dermatologicznego. ZYE® to SmartLASER® 
o ogromnej wszechstronności zabiegowej. Szerokie 
spectrum terapii laserowych zapewniają innowacyjne 
głowice światłowodowe

Platformy laserowe ZYE® za 
sprawą łączności WiFi oraz 
odpowiednich aplikacji dają 
możliwość pełnej kontrolę 
online nad urządzeniem. 
ZYE® to dwa różne warianty 
platform YAG® i ALX®, które 
umożliwiają wykorzystanie 
aż 12 głowic do określonych 
wskazań klinicznych. Wybór 
platformy warunkuje możli-
wość zastosowania głowic 
o  konkretnym przeznacze-
niu, co przekłada się na 
liczbę wskazań klinicznych. 
Platformy ZYE® są również 
kompatybilne z  głowica- 
mi popularnego urządzenia 
EthereaMX.

SmARTLASER® 
W GABinECiE
Łączność z  Internetem po-
przez WiFi oraz odpowied-
nie aplikacje umożliwiają 
zdalne monitorowanie pracy 

platform, rodzaju przepro-
wadzanych zabiegów, ich 
parametrów oraz 100 proc. 
kontroli ich zużycia. Dzięki 
temu lekarz może na bieżą-
co sprawdzać wykorzystanie 
urządzeń, czas pracy lasera 
oraz poziom eksploatacji. 
Inteligentny system diagno-
styczny generuje online ra-
porty z historią konserwacji. 
W  ten sposób, z  poziomu 
smartfona, można mieć peł-
ny dostęp do informacji, któ-
re do niedawna były zarezer-
wowane wyłącznie w  wersji 
stacjonarnej. SmartLASER® 
dostarcza dane pomagają-
ce dbać o efektywność pra-
cy i rentowność urządzenia. 
Czujniki monitorują pracę 
urządzenia w czasie rzeczy-
wistym. Wskaźniki obrazu-
ją wykorzystanie platformy 
w  gabinecie. Internetowy 
system diagnostyczny ge-
neruje historię sesji użytko-
wania

RóżnoRoDnE możLiWośCi 
ZABiEGoWE
Doktor Valeria Campos, le-
karz dermatolog, autorka 
książki: „Praktyczny pod-
ręcznik lasera i innych źródeł 
energii elektromagnetycznej 

w  dermatologii” używa ZYE 
YAG do zabiegów ujędr-
niająco-liftingujących skóry 
twarzy i  szyi. Jej zdaniem 
możliwości tego urządze-
nia są ogromne. – Dodat-
kowo, integracja urządze-
nia z  EthereaMX zapewnia 
dużą wszechstronność 
i  daje lekarzowi opcje, któ-
re w  innym przypadku nie 
istniałyby przy użyciu lasera 
wykorzystującego zjawisko 
kawitacji – informuje doktor 
Veleria Campos.
Według doktora Alexandre 
Filippo, dermatologa, człon-
ka Amerykańskiej Akademii 
Dermatologii to, co wyróż-
nia ZYE ALX, to możliwość 
pracy w  trybie „Dynamics”, 
przy użyciu krótkiego impul-
su, wykraczającego poza 
konwencjonalne metody 
redukcji owłosienia. – ZYE 
pozwala nam na wykony-
wanie również innych ro-
dzajów zabiegów, takich jak 
korekta przebarwień i  zmia-
ny naczyniowe – dodaje 
doktor Filippo. Z  kolei bra-
zylijski dermatolog Carlos 

Roberto Antonio podkreśla 
możliwość wykonywania 
wielowarstwowych zabie-
gów łączących różne typy 
nieablacyjnej pracy lasera, 
która zapewnia lekarzowi 
nowe narzędzia zabiegowe. 
Pierwsze na świecie plat-
formy laserowe SmartLA-
SER® ZYE® dostępne są 
już w  Polsce. Wyłącznym 
dystrybutorem urządzenia 
w  naszym kraju jest Panda  
Medical.

Źródło: Panda Medica

Wszechstronna 
i inteligentna  
platforma  
zabiegowa

ZYE® ALX® (755nm) 
– to bezbolesny laser alek-
sandrytowy znajdujący 
zastosowanie w  zabiegach 
redukcji owłosienia, usu-
wania zmian pigmentowych 
oraz zmian naczyniowych.

ZYE® YAG® nd:YAG 
(1064nm) 
– to wszechstronna plat-
forma o  dużej mocy, która 
możne być wykorzystana 
podczas zabiegów popra-
wiających napięcie skóry, 
peelingu termicznego, usu-
wania grzybicy paznokci, 
jak również zmian naczy-
niowych i  redukcji owło-
sienia. 

innoWACYjnE GłoWiCE śWiATłoWoDoWE ZYE®:
Do platform ZYE® zostały stworzone 4 nowe głowice zawie-
rające technologię z kontaktowym chłodzeniem szkłem sza-
firowym CooL&CLEAR®, cyfrowym zoomem optycznym ZYE 
TELESCoPE®, termometrem z pomiarem temperatury w czasie 

rzeczywistym ACCUSEnSE®, możliwością 
zmiany kształtu plamki z  okrągłego 

na kwadratowy FLAT FRAmE®, moż-
liwością wyboru rozmiarów plamek 
PLUG AnD PLAY®. 
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Wyłącznym dystrybutorem urządzeń ZYE YAG, ZYE ALX i EthereaMX na terenie Polski jest PANDA MEDICAL
 www.pandamedical.co | tel. +48 519 416 135 | ul. Żelazna 52a, 53-428 Wrocław

SMARTLASER® 
zaawansowana 

technologia dostępu 
do internetu

12 GŁOWIC
zabiegowych 

gwarancją
wszechstronności

COOL-&-CLEAR 
SIMULTANEOUS 

COOLING® 
głowice chłodzone 

szafirem

PONAD 70 
wskazań 

zabiegowych

ZYE TELESCOPE®  
zoom optyczny

 dla precyzji 
procedowania 
zabiegowego

FLAT-FRAME® 

możliwość zmiany
kształtu wiązki 

światła

ZYE & ETHEREAMX JEDYNA NA ŚWIECIE
INTELIGENTNA PLATFORMA LASEROWA
O PEŁNYM SPEKTRUM TERAPII LASEROWEJ
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W raporcie stworzonym 
przez EASAC (European 
Academies Science Advisory 
Council) i FEAM (Federation 
of European Academies 
of Medicine) w 2020 r. 
naukowcy dokonali przeglądu 
możliwości i wyzwań dla 
szybko rozwijającej się 
medycyny regeneracyjnej. 
Poświęcono szczególną 
uwagę komórkom 
macierzystym, ponieważ 
- zdaniem badaczy - w tej 
dziedzinie istnieją pilne 
i złożone wyzwania dla 
badań, innowacji, wdrożenia 
i informacji pacjentów

anti-aging

Raport: 
medycyna regeneracyjna 
i komórki macierzyste
Jak czytamy w raporcie opu-
blikowanym w  maju 2020 
r., zatytułowanym „Wyzwa-
nia i  możliwości medycyny 
regeneracyjnej” można tą 
dziedzinę zdefiniować, jako 
wyłaniającą się gałąź me-
dycyny, która ma na celu 
naprawę funkcjonowania 
tkanek za pomocą leków 
molekularnych, terapii biolo-
gicznych, narzędzi, inżynie-
rii tkankowej albo komórek 
i  genów. Autorzy raportu 
zwracają uwagę, że medy-
cyna regeneracyjna stawia 
sobie za cel wymianę lub 
naprawę ludzkich tkanek lub 
narządów, aby przywrócić 

ich normalne funkcjonowa-
nie a  wszystkie strategie 
medycyny regeneracyjnej 
polegają na stymulacji, kon-
trolowaniu lub zastąpieniu 
endogennych procesów 
rozwojowych lub napraw-
czych. 

Czemu komórki 
macierzyste
Naukowcy piszą, że tera-
pie komórkowe i  genowe, 
a  także inżynieria tkankowa 
osiągnęły etap testów kli-
nicznych, a  niektóre z  nich 
dostępne są już jako spo-
soby leczenia. Koncentrują 
się zwłaszcza na komórkach 

macierzystych. Według auto-
rów raportu medycyna rege-
neracyjna daje dużą nadzieję 
na pokonanie trudnouleczal-
nych chorób, w szczególno-
ści tych dotykających starze-
jące się społeczeństwa oraz 
na zredukowanie kosztów 
opieki zdrowotnej. Zwraca-
ją uwagę, że przez dziesię-
ciolecia terapia komórkami 
macierzystymi była przede 
wszystkim łączona z  prze-
szczepami szpiku kostnego 
oraz przeszczepami skóry 
w  przypadku rozległych po-
parzeń, jednak w ciągu ostat-
niej dekady nastąpił bardzo 
szybki wzrost w  dziedzinie 

terapii eksperymentalnych 
medycyny regeneracyjnej, 
które szybko wkraczają 
do klinik. Naukowcy za-
strzegają, że do tej pory 
potwierdzono jedynie nie-
liczne wskazania, zwykle 
w  przypadku rzadkich lub 
bardzo rzadkich chorób. 
Pojawiły się także zastoso-
wania w  leczeniu częściej 
występujących chorób, ta-
kich jak związana z wiekiem 
utrata wzroku lub oparzenia 
rogówki, choć leczenie tych 
schorzeń zastosowano do 
tej pory u  niewielu pacjen-
tów, głównie w  ramach te-
stów klinicznych. 
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są bardzo zaawansowane 
w  Unii Europejskiej a  naj-
bardziej obiecujące są stra-
tegie, w  których zniszczone 
lub dysfunkcyjne tkanki za-
stępuje się nowymi. Nie jest 
to jednak łatwe i  oczywiste 
gdy komórki gospodarza 
nie regenerują się wystar-
czająco szybko lub wcale 
(przykładowo mięsień ser-
cowy lub mózg). Opubliko-
wany niedawno przez aka-
demie amerykańskie raport 
(NASEM, 2019a) omawia 
liczne czynniki wpływające 
na zróżnicowanie skutecz-
ności terapii komórkowych. 
Wśród nich wymienione są: 
różne pochodzenie komó-
rek (według stanu zdrowia, 
wieku i  płci dawcy), róż-
ny stan komórek u  biorcy 
oraz stabilność genetycz-
na komórek macierzystych 
w  procesie pasażowania 
w  laboratorium przed ich 
zastosowaniem klinicznym. 
Innymi czynnikami, które 
mogą wpływać na później-
sze zachowanie komórek 
jest ich transport, zamraża-
nie i  odmrażanie. Autorzy 
raportu uważają, że ocena 
bezpieczeństwa terapii musi 
być przeprowadzana już 
na etapie przedklinicznym. 
Ich zdaniem konieczna jest 
standaryzacja procedur 
związanych z  tego typu te-
rapiami. Piszą, że pojawiają 
się już publikacje naukowe, 
które zawierają nowe stan-
dardy oceny potencjału i za-
grożeń stosowania ludzkich 
pluripotencjalnych komórek 
macierzystych. W dokumen-
cie przygotowanym przez 
EASAC i FEAM czytamy też, 
że przydatność komórek 
powinna być oceniana przy 
użyciu specyficznych, czu-
łych metod mogących wy-
śledzić obecność komórek 
apoptozy lub nekrozy w ca-

łej puli komórek. Przypomi-
nają, że zalecenia dla badań 
nad komórkami macierzy-
stymi i ich klinicznymi zasto-
sowaniami zostały wydane 
w 2016 r. przez International 
Society for Stem Cell Rese-
arch (ISSCR).

Problem 
nieuregulowanych 
praktyk
Autorzy raportu „Wyzwania 
i możliwości medycyny rege-
neracyjnej” zauważają nara-
stający problem nieuregulo-
wanych praktyk klinicznych, 
obiecujących skuteczne 
terapie, a  wykorzystujących 
słabo znane komórki macie-
rzyste przy bardzo nikłych 
dowodach ich skuteczności. 
Według nich głównym po-
wodem stosowania takich 
terapii są względy komercyj-
ne. Jak tłumaczą naukowcy 
wielki entuzjazm dotyczący 
szerokiego potencjału za-
stosowań nowoczesnych 
terapii doprowadził do roz-
dźwięku pomiędzy oczeki-
waniami pacjentów, często 
rozdmuchiwanymi przez do-
niesienia medialne, a realną 
sytuacją wdrażania tech-
nologii medycyny regene-
racyjnej do praktyki klinicz-
nej. Z  dokumentu EASAC 
i  FEAM wynika, że w  dłuż-
szej perspektywie jedynym 
rozwiązaniem zapobiegają-
cym niewłaściwym prakty-
kom jest stosowanie terapii 
opartych na solidnych ba-
daniach i  spójnych przepi-
sach prawnych. Jednakże 
w perspektywie krótkotermi-
nowej autorzy raportu radzą 
przede wszystkim informo-
wać pacjentów, służbę zdro-
wia i  inne instytucje o  do-
stępnych wynikach badań 
i opisanym ryzyku takich te-
rapii. Ostrzegają jednocze-
śnie, że połączenie niskiej 
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jakościowo nauki, która nie 
osiąga rzetelnych wyników 
z  nierealistycznymi ocze-
kiwaniami pacjentów oraz 
z działaniami pozbawionych 
skrupułów prywatnych klinik, 
może doprowadzić do pod-
ważenia zaufania opinii pu-
blicznej, instytucji finansu-
jących badania oraz służby 
zdrowia do medycyny rege-
neracyjnej. Autorzy raportu 
zwracają uwagę, że nieure-
gulowane terapie o  niepo-
twierdzonej skuteczności, za 
które pacjenci muszą płacić, 
często charakteryzują się 
niejasnym lub nieudowod-
nionym stopniem skutecz-
ności, niewystarczającymi 
danymi dotyczącymi bez-
pieczeństwa z badań in vitro 
na zwierzętach i na ludziach, 
nieadekwatną informacją 
dotyczącą zgody pacjenta 
oraz brakiem publikacji na-
ukowych w  prestiżowych, 
recenzowanych czasopi-
smach. Z  raportu EASAC 
i  FEAM wynika, że wiele 
z klinik, reklamujących tera-
pie komórkowe, nie przeszło 
odpowiedniego szkolenia, 
więc nie tylko nie spełniają 
norm w  zakresie dowodów 
naukowych, ale nie posiada-
ją także odpowiednich kwa-
lifikacji zawodowych.

Obawy EMA i FDA
W 2010 r. Europejska Agen-
cja Leków (EMA) wyraziła 
obawy, dotyczące nieure-
gulowanego stosowania 
produktów medycznych, 
które miały zawierać komór-
ki macierzyste do leczenia 
szerokiej gamy poważnych 
i  zagrażających życiu cho-
rób. W  2017 r. Amerykań-
ska Agencja ds. Żywności 
i  Leków (FDA) również wy-
dała ostrzeżenie ws. terapii 
komórkowych, które zostały 
wprowadzone bez zatwier-

Kontrowersyjne 
mezenchymalne 
komórki
Według autorów raportu jed-
nym z  istotnych problemów 
w  terapiach komórkowych 
jest to, że poszczególne pro-
cedury szybko przenoszone 
są do zastosowań klinicz-
nych, czasem przy nikłych 
podstawach eksperymen-
talnych i  powierzchownym 
zrozumieniu patofizjologii. 
- „Nawet jeśli testy kliniczne 
są prawidłowo zaplanowane 
i wykonane, ich wyniki stają 
się bezużyteczne, jeśli nie 
są podparte solidną bazą 
eksperymentalną” - czytamy 
w  dokumencie przygotowa-
nym przez EASAC i  FAM. 
Podany jest przykład kontro-
wersji otaczających mezen-
chymalne komórki macierzy-
ste. Według naukowców ich 
zastosowania często oparte 
były na niewystarczających 
badaniach naukowych, co 
doprowadziło do nieuza-
sadnionych oczekiwań do-
tyczących ich wielorakich 
zastosowań. Jak piszą w ra-
porcie pomimo, iż osiągnię-
to postęp w  zrozumieniu 
mezenchymalnych komórek 
macierzystych, to potrzebne 
są dalsze badania nad nimi. 
International Society for Cell 
and Gene Therapy postulu-
je nawet o  używanie nazwy 
mezenchymalne komórki 
zrębowe, zamiast dotych-
czas używanej mezenchy-
malne komórki macierzyste, 
ponieważ brakuje dowodów 
na to, że te komórki używa-
ne w  terapii mają zdolność 
odnawiania i  formowania 
zróżnicowanych tkanek. 

Badania nad komórkami 
macierzystymi
Z  raportu EASAC i  FEAM 
wynika, że badania nad 
komórkami macierzystymi 



www.rynekestetyczny.pl42

anti-aging

dzenia i  bez dowodów na-
ukowych. Jednocześnie FDA 
wydała nowe ramy regula-
cyjne w  tym zakresie. Jak 
czytamy w  raporcie EASAC 
i  FEAM w  ostatnich latach 
powszechna stała się bez-
pośrednia reklama konsu-
mencka niezatwierdzonych 
terapii komórkowych np.: 
w  Stanach Zjednoczonych, 
Australii, Japonii, Kanadzie 
i w Indiach. Naukowcy przy-
taczają przykład Australii, 
gdzie dopuszczono terapię 
komórkami autologiczny-
mi na podstawie skąpych 
dowodów, a  ostatnio wpro-
wadzono zmiany, aby ogra-
niczyć podaż słabo przeba-
danych terapii i  zwiększyć 
bezpieczeństwo pacjentów. 
Dodają, że w  ostatnich la-
tach ciała regulacyjne w róż-
nych krajach ustaliły, że 
produkty oparte na komór-
kach macierzystych powinny 
podlegać takim zasadom, 
jak inne ATMP (Advanced 
Therapy Medicinal Products 
– ATMP).

Dostęp do medycyny 
regeneracyjnej
Jak czytamy w  raporcie 
EASAC i  FEAM medycyna 
regeneracyjna (terapie ge-
nowe, komórkowe i  tkanko-
we) podlega pod rozporzą-
dzenie Komisji Europejskiej 
1394/2007 dotyczące pro-
duktów leczniczych terapii 
zaawansowanej (Advanced 
Therapy Medicinal Products 
- ATMP), które weszło w ży-
cie w roku 2008. Komitet ds. 
Terapii Zaawansowanych 
(Committee for Advanced 
Therapies – CAT) jest odpo-
wiedzialny za ocenę jakości, 
bezpieczeństwa i  skutecz-
ności terapii oraz za bie-
żące śledzenie odkryć na-
ukowych. Obecnie pacjenci 

w  Unii Europejskiej mogą 
uzyskać dostęp do medycy-
ny regeneracyjnej na jeden 
z czterech sposobów: - Kie-
dy terapia została przetesto-
wana i  uzyskała akceptację 
odnośnych władz (jedynie 
dziesięć terapii medycyny 
regeneracyjnej uzyskało 
licencję Unii Europejskiej); 
- W  ramach testów klinicz-
nych; - Poprzez uzyskanie 
wyjątkowego zezwolenia na 
terapię w  ramach stosowa-
nia procedury tzw. użycia hu-
manitarnego (compassiona-
te use) na mocy 1394/2007/
EC; - Poprzez udział w bez-
pośredniej rekrutacji prowa-
dzonej za pośrednictwem 
internetu przez jednostki ko-
mercyjne, których działanie 
nie jest kontrolowane przez 
władze.  

Prace nad prawem
Kwestie związane z  uaktu-
alnianiem regulacji praw-
nych odnośnie ATMP są 
rozważane przez DG Sante 
(Dyrekcja Generalna Komi-
sji Europejskiej ds. zdrowia 
i  bezpieczeństwa żywno-
ści) oraz EMA (Europejska 
Agencja Leków). Według 
autorów raportu konsultacje 
z  zainteresowanymi stro-
nami, dotyczące wprowa-
dzania regulacji prawnych, 
w tym ATMP, zakończyły się 
w  czerwcu 2019 r. a  obec-
nie najważniejsze cele EMA 
obejmują podejmowanie 
współpracy pomiędzy bada-
czami i  ustawodawcami już 
na wczesnym etapie badań 
oraz włączenie do tego pro-
cesu ciał zajmujących się 
oceną technologii zdrowot-
nych (HTA) a także podmio-
tów finansujących. W rapor-
cie „Wyzwania i  możliwości 
medycyny regeneracyjnej” 
czytamy, że wstępna ocena 

pierwszej kohorty wniosków 
o  dopuszczenie do komer-
cyjnych zastosowań ATMP 
ujawniła kilka problemów, 
które mogą doprowadzić 
do zablokowania wydania 
licencji. Wśród tych proble-
mów wymieniane są: jakość 
produktu oraz dane kliniczne 
świadczące o  skuteczności 
i  bezpieczeństwie. Naukow-
cy podkreślają, że w  przy-
padku terapii komórkowej, 
kluczowe jest scharaktery-
zowanie na wczesnym eta-
pie rodzaju produktu, jego 

czystości, stabilności i  siły, 
aby móc określić krytyczne 
parametry istotne w  trak-
cie procesu leczniczego. 
EASAC i FEAM spodziewają 
się reformy w zakresie więk-
szego wsparcia dla nauki, 
ściślejszych wskazówek do-
tyczących badanych ATMP, 
stworzenia wspólnych stan-
dardów oceny oraz stworze-
nia zcentralizowanego źró-
dła informacji dla wszystkich 
zainteresowanych stron. 

Źródło: Raport AESAC-FEAM

Typy komórek macierzysTych 
•Komórki pluripotencjalne mogą być albo komórkami 

macierzystymi embrionalnymi (ES) albo indukowanymi 
pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi (iPS). Ko-
mórki ES pochodzą z węzła zarodkowego blastocysty 
pobranymi zanim zasiedli się ona w macicy. Mogą być 
one rozmnażane bez ograniczeń i  przy odpowiednim 
postępowaniu różnicują się na komórki wymaganego 
typu. Z  niezróżnicowanych komórek mogą powstać 
guzy in vivo głównie potworniaki. 

•Komórki iPS są komórkami dorosłych osobników, które 
zostają zreprogramowane do osiągnięcia stanu odpo-
wiadającego ES poprzez ekspresję czterech czynni-
ków: Oct4, Sox2, cMyc and Kif4. Po zreprogramowaniu 
komórki iPS zachowują się bardzo podobnie do komó-
rek ES. 

•Multipotencjalne komórki macierzyste pochodzą z tka-
nek postembrionalnych i do tej pory były najszerzej uży-
wane w  badaniach i  terapiach. Mają one różną, choć 
skończoną zdolność namnażania się (wysoką w komór-
kach macierzystych epidermalnych, a niższą w komór-
kach macierzystych mezenchymalnych) i  są w  stanie 
zróżnicować się wyłącznie na typy komórek właściwe 
tkance, w  której się znajdują. W  niektórych przypad-
kach, takich jak komórki macierzyste epidermalne, są 
one unipotencjalne, ponieważ mogą z nich powstać wy-
łącznie komórki naskórka. 

Źródło Raport AESAC-FEAM
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Jak poinformował zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (PTCHPRiE) Komisja 
Europejska i jej Komitet Naukowy ds. Zdrowia, Środowiska 
i Pojawiających się Zagrożeń (SCHEER) opublikowały pod 
koniec marca 2021 r. opinię w sprawie bezpieczeństwa 
implantów piersi w odniesieniu do wielkokomórkowego chłoniaka 
anaplastycznego (BIA-ALCL)

Chłoniak powiązany 
z implantami piersi

chirurgia plastyczna

Polskie Towarzystwo Chirur-
gii Plastycznej, Rekonstruk-
cyjnej i Estetycznej z uwagą 
śledzi postęp badań nad 
BIA-ALCL. Zaleca chirurgom 
plastycznym stosowanie 
się do aktualnych zaleceń, 
w tym, przede wszystkim in-
formowanie pacjentów o ry-
zyku związanym z tą choro-
bą. Dlatego zwraca uwagę 
na oficjalną opinię Scientific 
Committee on Health, Envi-
ronmental and Emerging Ri-
sks (SCHEER)

Diagnostyka i postępo-
wanie
SCHEER został poproszony 
przez Komisję Europejską 
o  przedstawienie opinii na-
ukowej na temat bezpie-
czeństwa implantów piersi 
w związku z anaplastycznym 
chłoniakiem wielkokomórko-
wego (ALCL). Komitet anali-
zował naukową literaturę na 
ten temat dostępną w Pub-
Med i Find-eR. Jak wyjaśnia 
w  oficjalnym dokumencie 
rozpoznanie BIA-ALCL uzy-
skuje się na podstawie ana-
lizy płynu z surowicy krwi lub 
biopsji. Jako standard po-
stępowania SCHEER zaleca 
radykalną resekcję en bloc 
(tj. implant i nienaruszoną to-

rebkę) z bezpiecznymi mar-
ginesami, co daje bardzo 
dobre rokowania. Częstość 
występowania BIA-ALCL 
jest uważana za niską, róż-
ni się w  zależności od typu 
implantu i  jest związana 
głównie z implantami tekstu-
rowanymi. SCHEER zwraca 
uwagę, że nie wszystkie tek-
stury powierzchni implantów 
są wytwarzane w  ten sam 
sposób. Dodaje, że ogólnie 
rzecz biorąc, w dostępnych 
publikacjach naukowych nie 
ma mocnych dowodów na 
związek przyczynowy mię-
dzy teksturowanymi implan-
tami a ALCL. 

Niejasne źródło choroby
Z opinii Komitetu wynika, że 
mechanizmy patogeniczne 
BIA-ALCL nie są jeszcze 
dobrze poznane. Jak in-
formuje SCHEER obecnie 
badane hipotezy obejmują 
predyspozycje genetyczne, 
zanieczyszczenie bakteryj-
ne, prowadzące do przewle-
kłego zapalenia, zrzucanie 
cząstek stałych z  powłoki 
powodujące przewlekłe za-
palenie, charakterystykę po-
wierzchni powłoki, powodu-
jącą tarcie, które prowadzi 
do zapalenia oraz powią-

zanych z  implantem związ-
ków reaktywnych. Komitet 
informuje, że choroba może 
pozostać w uśpieniu od kil-
ku do 20 lat a nawet dłużej. 
W  opinii zwraca się uwagę, 
że istnieje kilka alternatyw 
dla implantów piersi. Cho-
dzi np. o  techniki chirurgii 
plastycznej, wykorzystujące 
autologiczną tkankę płato-
wą lub autologiczny transfer 
tłuszczu. Według SCHEER 
potrzebne są dalsze bada-
nia, aby lepiej zrozumieć 
etiologię i  patogenezę BIA-
-ALCL. Ogromne znaczenie 
dla lepszego oszacowania 
ryzyka BIA-ALCL u  pacjen-
tek z  implantem piersi ma 
również zgłaszanie nowych 
przypadków i ich rejestracja.

Wzrasta liczba przypad-
ków
SCHEER przyznaje, że do-
stępne źródła naukowe 
wskazują na stały wzrost 
liczby potwierdzonych przy-
padków BIA-ALCL. Zdaniem 
Komitetu można to przypi-
sać różnym przyczynom, np. 
zwiększonej świadomości 
choroby, co prowadzi do 
częstszych badań i  lepszej 
wykrywalności. Może to też 
wnikać ze skuteczniejszej 

diagnostyki, dzięki opraco-
waniu jasnych kryteriów roz-
poznawania schorzenia oraz 
także po prostu z  rzeczywi-
stego wzrostu zachorowal-
ności. Nie zmienia to faktu, 
że występowanie BIA-ALCL 
jest bardzo rzadkie. Jak czy-
tamy w opinii Komitetu mimo, 
że istnieje umiarkowany po-
ziom dowodów na związek 
przyczynowy między tekstu-
rowanymi implantami piersi 
a ALCL, to jednak wspólnym 
czynnikiem, leżącym u  pod-
staw występowania tej cho-
roby jest obecność takich 
implantów. SCHEER zwraca 
też uwagę na to, że kluczem 
do pojawiania się BIA-ALCL 
są limfocyty T, czyli komórki, 
które normalnie wykrywają 
patogeny i  pomagają w  ich 
usuwaniu z  organizmu. Za-
kłada się, że przewlekle sty-
mulowane limfocyty T naby-
wają zdolność do mutacji, 
powodującej chorobę. Ko-
mitet zastrzega, że w  chwili 
publikacji raportu (26 marca 
2021 r.) nie było wystarczają-
cych dowodów naukowych, 
aby jednoznacznie określić 
jaki jest mechanizm patoge-
nezy choroby.

Źródło: rynekestetyczny.pl/
PTCHPRiE, SCHEER
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W  badaniu Medscape.com 
wzięło udział prawie 18 tys. 
lekarzy z  29 specjalności. 
Pytania, na które odpowia-
dali dotyczyły dochodów, 
przepracowanych godzin, 
liczby pacjentów a  także 
wyzwań zawodowych i eko-
nomicznych, związanych 
z  pandemią COVID-19. 
Wiele gabinetów lekarskich 
w USA zostało tymczasowo 
zamkniętych lub przyjęło 
mniej pacjentów z  powodu 

COVID-19. Czyni to rok 2020 
okresem obaw i  niepew-
ności o  poziom zarobków 
w  medycynie. Podczas gdy 
dla wielu specjalności złe 
czasy dopiero się kończą 
a  lekarze wciąż wychodzą 
z  trudności, chirurdzy pla-
styczni zanotowali w  pan-
demicznym roku wzrost 
przychodów. Trzeba jednak 
przyznać, że średnie docho-
dy lekarzy w  2019 r. ogól-
nie różniły się nieznacznie 

od tych z  2020 r., pomimo 
trudności związanych z CO-
VID-19. 

Na czele rankingu 
zarobków
Mimo, że jedna trzecia chi-
rurgów plastycznych w USA 
raportowała niewielki spa-
dek zarobków w  2020 r., 
to jednak średnia wartość 
przychodów w tej specjalno-
ści wzrosła z  479 tys. USD 
w  2019 r. do 526 tys. USD 

w  roku 2020. Dzięki temu 
chirurdzy plastyczni znaleźli 
się na samym szczycie listy 
najlepiej zarabiających le-
karzy w USA. Zaraz za nimi 
znaleźli się ortopedzi (511 
tys. USD w  2020 r.), którzy 
jeszcze rok temu, z  taką 
samą średnią wartością 
wynagrodzenia, zajmowali 
pierwsze miejsce w badaniu 
Medscape.com. Chirurdzy 
plastyczni pod względem 
wysokości zarobków w 2020 FO
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Mimo, że jedna trzecia chirurgów plastycznych w USA 
raportowała niewielki spadek zarobków w 2020 r., to jednak 
średnia wartość przychodów w tej specjalności wzrosła z 479 tys. 
USD w 2019 r. do 526 tys. USD w roku 2020 – wynika z raportu 
amerykańskiego portalu medycznego Medscape.com

chirurgia plastyczna

Chirurdzy plastyczni 
najlepiej zarabiającymi 
lekarzami w USA
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r. wyprzedzili też kardiolo-
gów (459 tys. USD) oraz 
urologów (427 tys. USD). 
Piąte miejsce w  rankingu 
zajęli otolaryngolodzy (417 
tys. USD). Tuż za nimi zna-
leźli się radiolodzy (413 
tys. USD) oraz gastroen-
terolodzy (406 tys. USD). 
W  pierwszej dziesiątce naj-
lepiej płatnych specjalności 
lekarskich w  USA znaleźli 
się też onkolodzy z  zarob-
kami na poziomie 403 tys. 
USD rocznie. Dermatolo-
dzy ze średnią przychodów 
w  2020 r. w  wysokości 394 
tys. USD znaleźli się w  tym 
zestawieniu na dziewiątym 
miejscu. Pierwszą dziesiątkę 
zamykają okuliści (379 tys. 
USD). Z  kolei najgorzej za-
rabiającymi amerykańskimi 
lekarzami spośród 29 uję-
tych w badaniu specjalności 
okazali się być w  2020 r., 
podobnie jak i  w  2019 pe-
diatrzy z  rocznymi średnimi 
przychodami w  wysokości 
221 tys. USD. Tylko nieco 
lepiej pod względem za-
robków wypadli lekarze me-
dycyny rodzinnej (236 tys. 
USD).

Straty z powodu  
COVID-19
Jak wynika z  raportu por-
talu Medscape.com mimo, 
że średnia kwota zarobków 
wśród chirurgów plastycz-
nych wzrosła, to jednak 
około jedna trzecia lekarzy 
tej specjalności raportowała 
spadek przychodów w 2020 
r. Wszyscy ci, którzy zano-
towali spadek, jako powód 
podawali problemy zwią-
zane z  pandemią. Niektó-
rzy lekarze stracili posady, 
część miała ograniczony 
czas pracy, inni wskazywali 
na mniejszą liczbę pacjen-
tów w  gabinetach. Połowa 

chirurgów plastycznych, któ-
rzy stracili przychody z  po-
wodu pandemii, spodziewa 
się, że uda się im powrócić 
do stanu sprzed COVID-19 
w  ciągu najbliższego roku. 
Blisko jedna trzeci uważa, 
że powrót do normy zajmie 
2-3 lata. Warto zauważyć, że 
45 proc. chirurgów plastycz-
nych stwierdziło, że pande-
mia nie wpłynęła negatywnie 
na sytuację finansową ich 
praktyki.
Z  raportu Medscape.com 
wynika, że wprawdzie le-
karze różnych specjalności 
pracują mniej więcej tyle 
samo godzin tygodniowo 
obecnie, co przed pande-
mią, to jednak teraz są w sta-
nie przyjąć mniej pacjentów. 
Dzieje się tak z powodu cza-
su, który muszą poświęcić 
na zachowanie specjalnych 
medycznych procedur bez-
pieczeństwa w  gabinetach, 
konsultacji dotyczących 
COVID-19 i  innych czynni-
ków związanych z  sytuacją 
epidemiczną. Okazuje się, 
że największy spadek licz-
by pacjentów (mimo tej 
samej liczby godzin pracy) 
zanotowali pediatrzy. Przed 
pandemią przyjmowali oko-
ło 78 pacjentów tygodnio-
wo, podczas gdy obecnie 
tylko 64 (to spadek o około 
18 proc.). Istotnie mniej-
szą liczbę przyjmowanych 
pacjentów obserwuje się 
też w  gabinetach derma-
tologicznych (spadek o  15 
proc.), jak również u ortope-
dów i okulistów (też spadek 
o  15 proc.). Jeżeli chodzi 
o  chirurgów plastycznych 
to zanotowali oni spadek na 
poziomie 8 proc. Przed pan-
demią przyjmowali około 63 
pacjentów tygodniowo, na-
tomiast w 2020 r. jest to 58  
osób.

Chirurdzy zadowoleni 
z wynagrodzenia
Mimo, że średnie zarob-
ki chirurgów plastycznych 
w 2020 r. nie wzrosły znacz-
nie w  porównaniu z  rokiem 
2019, a  w  niektórych przy-
padkach spadły, to poczu-
cie bycia godnie wynagra-
dzanym wzrosło. W  2019 r. 
55 proc. chirurgów plastycz-
nych było zadowolonych ze 
swoich zarobków. Dawało 
im to dopiero 17 pozycję na 
29 specjalności wśród le-
karzy czujących satysfakcję 
z  wynagrodzenia. Okazuje 
się, że w 2020 r. już 68 proc. 
chirurgów plastycznych czu-
je się usatysfakcjonowanych 
z zarobków. Pod tym wzglę-
dem zajmują teraz trzecie 
miejsce i ustępują tylko on-
kologom (79 proc. usatys-
fakcjonowanych z  wypłaty) 
i psychiatrom (69 proc.). Co 
ciekawe w  czasie pandemii 
najmniej zadowoleni z  za-
robków są lekarze zakaź-
nicy. Tylko 44 proc. z  nich 
uważa, że byli uczciwie wy-
nagradzani w  2020 r. Rok 
wcześniej, czyli w  przed-
pandemicznym 2019 roku 
ponad połowa z  nich była 
zadowolona z zarobków.
Okazuje się, że mimo wy-
zwań związanych z  pande-
mią, większość lekarzy czuje 
satysfakcję z  pracy. Chirur-
dzy plastyczni cenią wysoko 
dobre relacje z  pacjentami 
i ich wdzięczność. Blisko 40 
proc. lekarzy tej specjalno-
ści wskazała ten aspekt za 
najbardziej cenny. Chirurdzy 
plastyczni lubią też czuć, że 
są dobrzy w  tym co robią. 
Zadowolenie z pracy daje im 
rozwiązywanie medycznych 
problemów i  stawianie traf-
nych diagnoz. Co ciekawe 
17 proc. z  nich stwierdziła, 
że czerpie satysfakcję ze 

świadomości, że czyni świat 
lepszym miejscem. Może 
to oznaczać, że chirurdzy 
plastyczni po prostu lubią 
pomagać ludziom. Także 
17 proc. lekarzy tej specjal-
ności za najbardziej satys-
fakcjonujący aspekt uznało 
to, że zarabiają dobre pie-
niądze, robiąc to co lubią. 
Jeżeli chodzi o minusy swo-
jego zawodu, to 15 proc. 
chirurgów plastycznych na-
rzeka na konieczność zma-
gania się z gąszczem praw 
i  regulacji. Zresztą jest to 
największa zmora około 23 
proc. lekarzy w USA w ogó-
le. Co ciekawe aż 31 proc. 
chirurgów plastycznych za 
największe wyzwanie uważa 
konsultowanie trudnych pa-
cjentów.

Czy wybrałbym medycy-
nę znowu
Ciekawym pytaniem, które 
zadawano lekarzom w  ra-
mach badań, prowadzo-
nych przez Medscape.com 
było: „Czy gdybyś miał wy-
bór, wybrałbyś zawód leka-
rza ponownie?”. Z  raportu 
wynika, że 80 proc. chirur-
gów plastycznych odpo-
wiada twierdząco. Zresztą 
podobnie jak inni lekarze 
(78 proc.). Okazuje się, że 
mimo pandemicznego za-
grożenia, stresu, obciążenia 
psychicznego liczba lekarzy, 
która nie ma wątpliwości co 
do wybranej drogi zawodo-
wej w 2020 r. w porównaniu 
z 2019 r. nie zmalała a nawet 
o 1 proc. wzrosła. Co więcej 
wśród chirurgów plastycz-
nych znacznie wzrosła grupa 
osób, które nie myślą o innej 
drodze zawodowej. W 2019 r. 
o 8 proc. mniej spośród nich 
wybrała odpowiedź twierdzą-
cą na to pytanie. 

Źródło: Medscape.com
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finanse i zarządzanie

Polacy nadal czują się bezpiecznie w gabinetach 
lekarskich: prawie 50 proc. ankietowanych 
lekarzy, zajmujących się medycyną estetyczną 
przyznało, że pomimo pandemii COVID-19, 
utrzymało lub zwiększyło poziom przychodów, 
a 38 proc. z nich zanotowało wzrost 
zainteresowania zabiegami ze strony pacjentów 
– wynika z badania przeprowadzonego przez 
Laboratoires Vivacy Polska

Co wiemy o pacjentach  
i zabiegach w pandemii

Badanie zrealizowano 
w marcu 2021 roku, na pró-
bie 103 lekarzy, zajmujących 
się   medycyną estetyczną 
w  całej Polsce. Okazało się 
m. in., że obecnie najczę-
ściej na zabiegi decydują się 
aktywni zawodowo Polacy 
w wieku 35-49 lat (tzw. Power 
Generation). W  ostatnich 12 
miesiącach aż 42 proc. le-
karzy, wykonujących zabiegi 
z  zakresu medycyny este-
tycznej, zauważyło wzrost 
zainteresowania zabiegami 
wśród mężczyzn. Polacy 
najchętniej wybierają zabie-
gi z wykorzystaniem toksyny 
botulinowej (83 proc.) oraz 
kwasu hialuronowego (70 
proc.).

Bezpieczeństwo 
i dłuższa 
rekonwalescencji
Z badania wynika, że prawie 
20 proc. pacjentów decyduje 
się na zabiegi, wymagające 
dłuższego okresu rekonwale-
scencji. Wśród powodów ta-
kich decyzji wymieniana jest 
praca zdalna, umożliwiająca 
dochodzenie do formy w do-
mowym zaciszu. – Rosnące 
zainteresowanie usługami 
z  zakresu medycyny este-
tycznej pokazuje, że Polacy 
przykładają dużą wagę do 
bezpieczeństwa zabiegów. 
W  dobie pandemii tak pod-
stawowe i  ogólnie obowią-
zujące zasady jak sterylność 
i higiena nabierają szczegól-
nego znaczenia – komentuje 
Joanna Szendzielorz, prezes 
Laboratoires Vivacy Polska. 
Lekarze zajmujący się me-
dycyną estetyczną szybko 
przystosowali się do nowej 
sytuacji, związanej z pande-
mią COVID-19. Niemal 50 
proc. ankietowanych przy-
znaje, że okres pandemii nie 
przyniósł negatywnych skut-
ków w  ich działalności, a 17 
proc. zauważyło poprawę 

sytuacji ekonomicznej. Poza 
standardowymi wizytami le-
karskimi, niemal od począt-
ku pacjenci mogli korzystać 
z systemu konsultacji i porad 
online. Lekarze przygotowy-
wali również webinaria dla 
pacjentów, co stanowiło ko-
lejną formę wsparcia i opieki 
pomiędzy standardowymi 
wizytami w gabinecie.

Ekrany komputerów 
– Możemy zaobserwować 
nowe zjawiska społeczne, 
które mają bezpośredni 
wpływ na rosnące zaintere-
sowanie zabiegami z  zakre-
su medycyny estetycznej. 
Codzienna praca przed 
komputerem, udział w  spo-
tkaniach online z  włączoną 
kamerą sprawiła, że dzisiaj, 
bardziej niż kiedykolwiek, 
przywiązujemy wagę do swo-
jego wyglądu. „Lockdown 
face” czy „Zoom boom” 
już na stałe zagościła w na-
szym słowniku – komentuje 
Joanna Szendzielorz. Jak 
zauważa lekarze w  badaniu 
wskazują, że wśród proble-
mów, z  jakimi zgłaszają się 
pacjenci w  ostatnich mie-
siącach, coraz częściej po-
jawiają się problemy skórne 
twarzy m.in. takie jak trądzik, 
czy wysypka. – Ma to czę-
sto związek z  obowiązkiem 
noszenia maseczek ochron-
nych – dodaje i tłumaczy, że 
obserwujemy tworzenie się 
nowej jednostki chorobowej 
jaką jest: „Maskne” (ang. 
mask&acne czyli maseczka 
+ trądzik). Uczestniczący w   
badaniu lekarze wskazują, że 
pacjenci najchętniej decydu-

ją się na zabiegi z  wykorzy-
staniem toksyny botulinowej 
(83 proc.) i kwasu hialurono-
wego (70 proc.). Sporo osób 
wybiera też mezoterapię (52 
proc.). Ci, którzy decydowali 
się na zabiegi z wykorzysta-
niem kwasu hialuronowego, 
najczęściej mieli wykonywa-
ne procedury powiększania 
ust (prawie 70 proc.), wolu-
metryczne – czyli modelowa-
nia owalu twarzy (58 proc.) 
oraz wypełniania zmarszczek 
(48 proc.).

Mężczyźni i kobiety 
w gabinetach
42 proc. lekarzy, wykonu-
jących zabiegi z  zakresu 
medycyny estetycznej za-
uważyło wzrost zaintereso-
wania wśród panów. Jednak 
zabiegi estetyczne cieszą się 
niesłabnącą popularnością 
wśród kobiet. 81 proc. ankie-
towanych lekarzy przyznało, 
że stanowią one ponad 75 
proc. wszystkich pacjentów. 
Dla większości lekarzy nie-
zmiennie dominującą grupę 
pacjentów stanowią osoby 
z  tzw. „Power Generation” – 
aktywni zawodowo i  świado-
mi swoich potrzeb 35-49-lat-
kowie. Co ciekawe coraz 
częściej gabinety obserwują 
wzrost zainteresowania w tzw. 
generacji Millenialsów (25-34 
lata). Można przypuszczać, 
że dzieje się tak za sprawą 
rozwoju mediów społeczno-
ściowych, które mogą mieć 
bezpośredni wpływ na podej-
mowanie decyzji o  poprawie 
swojego wyglądu.

Źródło: Vivacy/
rynekestetyczny.pl FO
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Premiera Biotec academy w Polsce 

9 czerwca 2021 r. w Klinice Urody Beleza znajdującej się w dworku admirał w sopocie odbyło się spotkanie Biotec Polska. wzięło w nim 
udział kilkudziesięciu partnerów biznesowych Biotec, wśród których byli właścicielki i właściciele salonów i gabinetów kosmetologicznych 
z całej Polski. Gościem specjalnym była Katarzyna Figura, ambasadorka marki Biotec italia, która od lat z zadowoleniem korzysta 
z technologii Biotec i kosmeceutyków renlive. w pierwszej części spotkania goście mieli okazję wysłuchać prezentacji na temat 
innowacyjnej linii kosmeceutyków renlive, poprowadzonej przez ericę carturan - kosmetologa i szkoleniowca Biotec italia. Następnie zostały 
przedstawione trzy najnowsze urządzenia Biotec italia – mytone, elite i exhila, o których opowiadali erica carturan oraz mirko esatti - export 

manager Biotec italia. Podczas spotkania 
została ogłoszona premiera Biotec academy 
w Polsce – cyklu wydarzeń pełnych wiedzy, 
wymiany doświadczeń i prezentacji nowości 
z zakresu linii renlive. Premiera ta doskonale 
wpisuje się w tegoroczne obchody 10-lecia 
działalności Biotec Polska. spotkanie 
zakończyło uroczyste otwarcie Kliniki Urody 
Beleza w sopocie - najnowszej kliniki 
partnerskiej Biotec Polska. 

ellaNsè: JUBileUsz 10-lecia
Ponad 10 lat na rynku 
i ponad  
1 mln sprzedanych 
strzykawek na 
całym świecie. 
ellaNsÉ posiada 
udowodniony, wysoki 
profil bezpieczeństwa 
oraz bardzo niski 
wskaźnik liczby działań 
niepożądanych. 
ellaNsÉ to wypełniacz 
biostymulujący nowej 

generacji, którego głównym składnikiem jest polikaprolakton (Pcl). 
dwukierunkowe działanie ellaNsÉ pozwala na natychmiastowe 
przwrócenie objętości oraz stopniową stymulację produkcji 
kolagenu. Poprawia jakość skóry, kontury twarzy, daje długotrwałe 
efekty. Naturalne rezultaty osiągane poprzez stymulację 
biologicznych zdolności skóry do regeneracji sprawia, że ellansé 
znany i doceniony również w Polsce. od pierwszego lipca można 
go zamawiać bezpośrednio u producenta, firmy sinclair Pharma, 
która właśnie otworzyła swój oddział w warszawie, przy ul. 
Branickiego 15. 
sinclairpharma_polska@sinclairpharma.com

Nowy stymUlator 
KolaGeNU Na Bazie Plla
laNlUma™ to stymulator kolagenu na bazie kwasu poli-l-
mlekowego (Plla). Poprawia kondycję skóry, modeluje i rzeźbi 
zarówno twarz, jak i ciało. lanluma jest inna, niż wypełniacze 
Ha, ponieważ nie „wypełnia” obszaru, w którym chcemy 
uzyskać większą objętość. cząsteczki Plla pracują w głębi 
skóry, aktywując naturalną reakcję organizmu, którą jest 
produkcja kolagenu, dzięki czemu uzyskana objętość utrzymuje 
się długo. lanluma to preparat do twarzy oraz do ciała. Flagowy 

zabieg na ciało to konturowanie 
pośladków - nadawanie im 
objętości i kształtu. Pojawiły 
się wskazania do stosowania 
lanluma w terapii cellulitu 
od i do iii stopnia. Na 
podstawie badań sinclair 
Pharma przygotowała 
protokoły, o których można 
porozmawiać kontaktując się 
bezpośrednio z producentem. 
Nowootwarty oddział sinclair 
Pharma w warszawie przy ul. 
Branickiego 15. sinclairpharma_
polska@sinclairpharma.com

Erica Carturan - kosmetolog, szkoleniowiec 
Biotec Italia, Marcin Łyjak – prezes Biotec 
Lasers Polska, Katarzyna Figura, Mirko 
Esatti - export manager Biotec Italia, Joanna 
Winniczuk - menedżer Dworku Admirał, 
Janusz Olewiński – wiceprezes Biotec Lasers 
Polska, Michał Stromski – właściciel Dworku 
Admirał 
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sUPlemeNt diety 
z amiNoKwasami
Nutrakos amino-
shot to suplement 
diety z aminokwa-
sami, działający 
na poziomie bio-
logicznym, zawie-
rający tę samą 
opatentowaną 
formułę aminokwa-
sów co iniekcje 
sunekos. dzięki 
dopracowanemu 
składowi dzień po 
dniu stymuluje pro-
dukcję kolagenu i elastyny, wspomagając regenerację tkanki łącz-
nej. Nutrakos nie tylko poprawia elastyczność skóry i utrzymuje ją 
w dobrej kondycji ale również wzmacnia włosy i paznokcie. Precy-
zyjna formuła aminokwasów gwarantuje błyskawiczne wchłania-
nie, natychmiastową i całkowitą biodostępność i odżywianie skóry. 
Nutrakos aminoshot to suplement w płynnej postaci o opatento-
wanej formule, nie zawierający cukru dlatego można go stosować 
przy wszystkich ewentualnych dietach. Przeznaczony jest do wy-
picia bezpośrednio lub do rozpuszczenia w wodzie. Nutrakos jest 
zamknięty w jednorazowych saszetkach. w jednym opakowaniu 
znajduje się 30 saszetek. 
https://bdaesthetic.com

elUre™: UNiKalNa reGUlacJa 
PiGmeNtacJi
linia kosmetyków elure™ to unikalne podejście do regulacji pigmen-
tacji. w jej skład wchodzi produkt oczyszczający, lekka emulsja i bo-
gaty krem. elure™ stosuje unikalną technologię rozjaśniania przebar-
wień opartą na naturalnie występującej substancji melanozyme™, 
która prowadzi do rozpadu melaniny. Jest to skuteczne rozwiązanie, 
które zmniejsza widoczność ciemnych plam w sposób bezpieczny 
i delikatny dla skóry.
www.croma.pl

Nowość: masKa PUre Ha

maska Pure Ha to nowa propozycja od croma Pharma. za-
wiera silnie skoncentrowany czysty kwas hialuronowy i glicerol 
– składniki znane głównie z zabiegów w gabinetach medycyny 
estetycznej. teraz, możesz je stosować w zaciszu własnego 
domu, 1 – 2 razy w tygodniu. intensywnie nawadnia skórę, 
wzmacnia jej naturalną barierę ochronną, wygładza delikatne 
linie. Pure Ha to znakomity sposób na domowe przedłużenie 
efektów mezoterapii.
www.croma.pl

Nowość: sUNeKos Body 

Jest to kolejny produkt iniekcyjny z serii sunekos uzupełniają-
cy gamę: sunekos 200 – nagrodzonego „Perłą dermatologii 
estetycznej 2019” w kategorii „magnetyczne spojrzenie” oraz 
sunekos 1200. sunekos Body wpływa na regenerację macierzy 
pozakomórkowej w celu przeciwdziałania zwiotczeniu skóry oraz 
rozstępów. Głównym wskazaniem są rozstępy i wiotkości skóry 
występujące w okolicach kolan, ramion, brzucha i wewnętrznej 
strony ud. Preparat poprawia elastyczność i jędrność skóry, ni-
weluje rozstępy, redukuje wiotkość skóry. zawiera niskiej gęstości 
kwas hialuronowy oraz opatentowaną sekwencję 6 aminokwasów 
odpowiednio dopasowanych do potrzeb skóry ciała (Glicyna, 
l-prolina, l-lizyna, l-leucyna, l-alanina, l-walina). 
https://bdaesthetic.com
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amiNoKwasowa teraPia doUstNa JalUPro®

Jalupro® to kompleksowa dbałość o pacjenta w naj-
drobniejszym szczególe, dlatego szwajcarski producent 
Professional derma opracował i przebadał klinicznie 

aminokwasową terapię doustną Jalupro®, w skład której wchodzą dwa produk-
ty – Jalupro® drink w formie saszetek do picia oraz Jalupro® tablets w postaci 
tabletek do gryzienia. atd zawiera wysoką dawkę trzech najważniejszych dla 
organizmu aminokwasów – Glicyny, l-Proliny oraz l-lizyny. Glicyna występuje 
w ilości aż 2000mg i stanowi najważniejsze ogniwo w aminokwasowej terapii 
doustnej. zażywając 1 saszetkę dziennie Jalupro®drink lub 4 tabletki dziennie 
Jalupro®tablets przez minimum 3 miesiące znacznie poprawi się stan naszej 
skóry, zahamowany zostanie proces wypadania włosów i przyspieszy się ich po-
rost, nasze paznokcie wzmocnią się oraz poprawi się jakość snu. aminokwasowa 
terapia doustna działa również przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie, przyspiesza 
gojenie się ran oraz wzmacnia system immunologiczny. 
https://skinsolution.pl 

Nowość: szamPoN i odżywKa 
dr.cyJ 
szampon i odżywka rewitalizująca dr.cyJ to produkty do 
pielęgnacji włosów z peptydami biomimetycznymi, wspomagające 
walkę o piękne włosy. zawierają wzbogaconą formułę peptydów, 
która wzmacnia i odżywia włosy, dociera głęboko do tkanki 
skórnej i pobudza mieszki włosowe. w połączeniu z witaminami 
i wyselekcjonowanymi wyciągami roślinnymi szampon zapobiega 
wypadaniu włosów i rewitalizuje mieszki włosowe, oczyszcza włosy 
i skórę głowy, pomaga usunąć nadmiar sebum i zanieczyszczenia 
z cebulek włosów, utrzymując równowagę olejową skóry głowy. 
odżywka natomiast nadaje blasku i dba o zdrowe włosy aż po 
same końcówki, sprawia, że 
włosy nie łamią się, zapobiega 
rozdwajaniu się końcówek, 
wzmacnia osłabione włosy, dodaje 
im objętości. zestaw dr.cyJ 
szampon i odżywka to linia 
produktów do terapii domowej do 
codziennego stosowania, stanowi 
idealne uzupełnienie mezoterapii 
skóry głowy z wykorzystaniem 
produktu dr.cyJ Hair Filler, 
wykonywanej w gabinecie. 
www.antiaging.com.pl

dyNamiczNy wyPełNiacz 
z Przyszłości
cG styler600 pozwala wypełnić 
to co do tej pory było najtrud-
niejsze, czyli mimikę twarzy, nie 
blokując ruchu. dynamiczny 
i funkcjonalny wypełniacz in-
tegruje się ze skórą, wypełnia 
zmarszczki, dostosowuje się do 
tkanek i ich ruchu, nie blokuje 
mobilności skóry, tylko rozluźnia 
mięśnie (działanie „botoks-
-like”). cG styler600 zawiera 
kwas hialuronowy i kompleks 
peptydowy. sposób sieciowania kwasu hialuronowego pozwolił 
na uzyskanie konsystencji, która umożliwia wypełnienie trud-
nych obszarów, z drobnymi zmarszczkami, ściśle związanymi 
z mimiką jak kurze łapki, okolice ust, drobne zmarszczki na po-
liczkach, czy obszary z małą ilością tkanki tłuszczowej: obręcze 
wenus, czoło, glabella. odpowiedni kompleks peptydowy spo-
walnia nadmierną mimikę twarzy, zachowując naturalne ruchy. 
dodatkowo ma działanie stymulujące, regenerujące komórki, 
stymulujące syntezę kolagenu i elastyny. Po zabiegu efekt jest 
natychmiastowy. 
www.antiaging.com.pl



www.rynekestetyczny.pl

etHereamX: siedem w JedNym

ethereamX to wszechstronna platforma laserowa. łączy w sobie 
aż 7 technologii i oferuje ponad 70 rozwiązań terapeutycznych. 
skuteczność i bezpieczeństwo technologii potwierdzają badania 
kliniczne i certyfikaty (Fda, ce, caN/csa i aNVisa). łatwo 
dostępne terapie skojarzone oferują dodatkową skuteczność, 
dzięki synergii. szerokie możliwości wynikają z połączenia kilku 
technologii w jednej platformie: dUalmode® - podwójny 
efekt lasera erbowego er:yaG przy 2940 nm; GosmootH® 
– technologia stosowana przy nieablacyjnym resurfacingu 
laserowym (1540nm); loNGPUlse® – laser Nd:yaG (1064nm) 
ze zmiennymi trybami impulsów; acroma® – laser frakcyjny 
Q-switch o podwójnej 
długości fali (Nd: yaG 
1064 nm i KtP 532 nm); 
ProdeeP® – system 
stosowany do głębokich 
podskórnych zabiegów 
laserem frakcyjnym (Nd:yaP 
1340 nm); iPl-sQ® – 
technologia iPl z cyfrowo 
kontrolowaną szerokością 
impulsu; iNteNse-
ir® – promieniowanie 
podczerwone o dużej mocy 
oferuje poprawę napięcia 
skóry twarzy i ciała. 
www.pandamedical.co

w trosce o szczUPłą 
sylwetKę Bez cellUlitU

iNFiNity shape to 
certyfikowane urządzenie 
medyczne o potwierdzonej 
skuteczności klinicznej. 
wykorzystać je można nie 
tylko do terapii cellulitu, ale 
również w celu ujędrnienia 
i poprawy napięcia skóry 
ciała, wyszczuplenia 
i wymodelowania sylwetki, 
redukcji obrzęków. szacuje 
się, że problem cellulitu 
może dotyczyć nawet 85-
98% kobiet. w przypadku 
etapu pierwszego i drugiego 

(cellulit widoczny dopiero po ściśnięciu tkanki) zmiany są 
odwracalne. Na etapie trzecim trudniej uzyskać zadowalające 
efekty poprawy, a etap czwarty jest właściwie nieodwracalny. 
doskonałym rozwiązaniem dla uzyskania szybkich, widocznych 
i trwałych efektów terapeutycznych jest terapia z wykorzystaniem 
urządzenia iNFiNity sHaPe. łączy działanie aż czterech 
technologii o potwierdzonej skuteczności klinicznej: masaż 
próżniowy (podciśnieniowy), głęboka kawitacja ultradźwiękowa, 
zimny laser biostymulacyjny i multi/bipolarna radiofrekwencja. 
www.pandamedical.co
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zaFFiro: seKret odmłodzeNia
zaffiro to metoda termolifitngu, która pozwala szybko cieszyć jędrną 
i rozświetloną skórą. w bezinwazyjny i komfortowy sposób pobudza 
naturalne procesy przebudowy i regeneracji. technologia oparta 
jest na nowoczesnym szkle szafirowym, które wzmacnia emisję 
światła podczerwonego. zaffiro umożliwia podgrzanie głębokich 
warstw skóry do temperatury 65 st. c, dzięki czemu włókna 
kolagenowe i elastyna, odpowiedzialne za napięcie skóry, zostają 
skrócone. Fibroblasty, które odpowiadają za produkcję kolagenu są 
jednocześnie stymulowane do produkcji nowych, młodych włókien. 
dzięki temu mamy do czynienia z wielowymiarowym efektem, 
który przywraca skórze jej młodzieńczy wygląd. Ponadto zaffiro 
wyposażone jest w technologię peelingu wodnego (waterpeelig) 
– dwufazowy strumień powietrza i wody, który kompleksowo 
oczyszcza skórę, umożliwiając dostarczenie jej składników 
aktywnych, ale także 
lepsze przewodzenie 
przez nią temperatury. 
dzięki temu osiągamy 
jednorodne podgrzanie 
obszaru poddawanego 
odmłodzeniu 
i ujędrnieniu, a tym 
samym potęgujemy efekt. 
www.itpsa.pl

BezPieczNy 
laser 
medyczNy eco2 
eco2 to laser dla gabinetów 
medycyny estetycznej i lekarzy, 
którzy cenią sobie bezpieczeństwo, 
wysoką jakość oraz zadowolenie 
swoich pacjentów. eco2 to jedno 
z najpopularniejszych urządzeń 
w ofercie laser Projekt 2000. dzięki 
bezpieczeństwu użytkowania, 
wysokiej jakości wykonywanych 
zabiegów i trwałości wykonania 
stał się pożądanym laserem 
wśród lekarzy. Przewidywalne 
dobre i bardzo dobre rezultaty 
terapii są potwierdzone przez certyfikat Fda (the Us Food 
and drug administration). Urządzenie pozwala na szybki zwrot 
inwestycji dzięki szerokiemu spektrum zastosowań. zapewnia 
pewność pracy i niezawodność w każdych warunkach. ma 
wiele wygodnych automatycznych ustawień. wyposażone jest 
w niemieckiej produkcji skaner zsynchronizowany z laserem. 
aparat sprzedawany jest w dwóch wersjach eco2 PremiUm ze 
skanerem lub eco2 PlUs z dodatkową głowicą chirurgiczną. 
www.laserprojekt2000.eu/
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SPEŁNIJ  
MARZENIA  
O IDEALNYCH 
USTACH 

NADAJ KSZTAŁT  
KIEDY CHCESZ PODKREŚLIĆ 
NATURALNY KONTUR UST  
I DELIKATNIE JE POWIĘKSZYĆ 

DODAJ OBJĘTOŚCI 
KIEDY OCZEKUJESZ 
ZDECYDOWANYCH ZMIAN  
DZIĘKI WIĘKSZEJ OBJĘTOŚCI 

ZAPEWNIJ GŁADKOŚĆ
KIEDY TWOJE USTA  
POTRZEBUJĄ SUBTELNYCH 
ZMIAN I WYGŁADZENIA 

Juvéderm® to linia posiadających znak CE wyrobów medycznych o różnych specyfikacjach i parametrach technicznych. Przed decyzją o zastosowaniu produktu  
z linii JUVÉDERM® skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie. W celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie 
zapoznaj się z treścią instrukcji używania wyrobu medycznego i jego etykietą.Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe stanowią własność osób  
i podmiotów będących ich właścicielami. PL-JUV-2150096

PRZED PO

PRZED PO

PRZED PO

https://www.juvederm.pl/



