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Panorama

MDR: większość certyfikatów  
wyrobów medycznych  
wygaśnie do 2024 r.

Jak informowaliśmy w „Ryn-
ku estetycznym” unijne 
rozporządzenie 2017/745 
w  sprawie wyrobów me-
dycznych (Medical Device 
Regulation - MDR) obowią-
zuje od 26 maja 2021 r. Za-
wiera jednak przepisy przej-
ściowe, dotyczące wyrobów 
certyfikowanych zgodnie 
z  wcześniejszymi dyrekty-
wami (93/42/EWG i  90/395/
EWG). Zgodnie z  ostatnimi 
danymi trwa proces wyda-
wania certyfikatów potwier-

dzających zgodność urzą-
dzeń z  nowymi regulacjami 
MDR. Okazuje się jednak, 
że składanych jest bardzo 
wiele niekompletnych wnio-
sków. 

ZMiany i pRZEpisy 
pRZEJściOWE
Wraz z przyjęciem rozporzą-
dzeń (UE) 2017/745 (MDR) 
i  2017/746 (iVDR) ramy re-
gulacyjne dotyczące wyro-
bów medycznych i wyrobów 
medycznych do diagnostyki FO

T.
 1
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Z danych przekazanych w kwietniu 2022 r. przez jednostki notyfikowane wynika, że   ponad 90 proc. 

obecnie ważnych certyfikatów AIMDD/MDD wygaśnie w latach 2023-2024 - ostrzega unijna Grupa 

Koordynacyjna ds. Wyrobów Medycznych (Medical Device Coordination Group - MDCG) w czerwcowym 

zawiadomieniu, skierowanym do producentów. Przypomina o konieczności terminowego dostosowania 

się do nowych przepisów MDR

in vitro (iVD) uległy znacznej 
zmianie. chociaż rozporzą-
dzenie MDR obowiązuje od 
26 maja 2021 r., zawiera 
przepisy przejściowe, umoż-
liwiające wprowadzanie do 
obrotu wyrobów medycz-
nych certyfikowanych w  ra-
mach wcześniejszych dyrek-
tyw do dnia upływu ważności 
odpowiednich certyfikatów, 
nie później jednak, niż do 26 
maja 2024 r. Jak informuje 
unijna Grupa Koordynacyjna 
ds. Wyrobów Medycznych 
okres przejściowy ma dać 
więcej czasu producentom 
na przygotowanie ich sys-
temu zarządzania jakością 
i  dokumentacji technicznej 
przed złożeniem wniosku 
do jednostki notyfikowanej. 
- Ten czas nie powinien być 
postrzegany jako „okres ka-
rencji”, czy odroczenie wej-
ścia w  życie nowych zasad 
– podkreśla MDcG w  ko-
munikacie. Jednocześnie 
przytacza dane zebrane 
przez jednostki notyfikowa-
ne z grudniu 2021 r. Wynika 
z  nich, że   blisko 37 proc. 
wniosków producentów 
zostało odrzuconych, po-
nieważ były niekompletne. 
Z kolei w kwietniu 2022 r. 75 
proc. jednostek notyfikowa-

nych wskazało, że ponad 50 
proc. złożonych wniosków 
uznano za niekompletne, 
co według MDcG świadczy 
o braku przygotowania pro-
ducentów do MDR.
 
cERTyFiKaTy WyGasną
Jak informuje Grupa Ko-
ordynacyjna ds. Wyrobów 
Medycznych z danych prze-
kazanych w  kwietniu 2022 
r. przez jednostki notyfi-
kowane wynika, że   ponad 
90 proc. obecnie ważnych 
certyfikatów aiMDD/MDD 
wygaśnie w  latach 2023-
2024 (najpóźniej do 26 maja 
2024 r.). MDcG przypomina, 
że od 27 maja 2024 r. roz-
porządzenie MDR będzie 
miało pełne zastosowanie 
do wszystkich wyrobów me-
dycznych. - Od tego dnia 
wyroby medyczne niecer-
tyfikowane na mocy MDR 
nie będą miały dostępu do 
rynku UE - podkreśla Gru-
pa Koordynacyjna ds. Wy-
robów Medycznych w  za-
wiadomieniu. - producenci 
natomiast są odpowiedzialni 
za zapewnienie, zgodności 
wyrobów z  MDR od końca 
okresu przejściowego – do-
daje. Według MDcG pro-
ducenci powinni wziąć pod 
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uwagę, że może nie być 
możliwe, aby jednostki no-
tyfikowane, wyznaczone na 
mocy rozporządzenia MDR, 
były w stanie ocenić wszyst-
kie odpowiednie dokumenty 
w  ciągu pierwszych miesię-
cy 2024 r. 

WyJąTKi niE Dla 
MEDycyny EsTETycZnEJ
Jak informuje unijna Grupa 
Koordynacyjna ds. Wyrobów 
Medycznych przewidziano 
w przepisach odstępstwo od 
procedury oceny zgodności 
(art. 59 MDR), jako możliwy 
środek zaradczy w przypad-
ku, gdy przejście z  aiMDD/
MDD na MDR nie zostanie 
zakończone na czas. - na-
leży podkreślić, że właści-
we organy mogą przyznać 

odstępstwa tylko wtedy, gdy 
użycie danego wyrobu leży 
w  interesie zdrowia publicz-
nego, bezpieczeństwa lub 
zdrowia pacjentów - przy-
pomina MDcG. Oznacza to, 
że tego rodzaju procedura 
nie obejmie raczej wyrobów 
medycznych, wykorzysty-
wanych w  medycynie este-
tycznej. - Mechanizm ten nie 
powinien być uważany za 
rozwiązanie w  przypadkach 
spóźnionego złożenia wnio-
sku do jednostki notyfikowa-
nej lub opóźnień w procedu-
rze oceny zgodności - za-
znacza MDcG i  dodaje, że 
same względy ekonomiczne 
również nie mogą uzasad-
niać odstępstwa na pod-
stawie art. 59 MDR. Według 
Grupy Koordynacyjnej ds. 

Wyrobów Medycznych inne 
mechanizmy przewidziane 
przez rozporządzenie MDR 
w  rozdziale Vii będą mia-
ły zastosowanie wyłącznie 
do wyrobów, w  przypadku 
których producent może 
wykazać, że podjął wszel-
kie uzasadnione starania, 
aby pomyślnie zakończyć 
przejście na rozporządzenie 
MDR na czas. 

cO TO ZnacZy na cZas?
Grupa Koordynacyjna ds. 
Wyrobów Medycznych 
oczekuje, że producent zło-
ży do jednostki notyfikowa-
nej wniosek o  certyfikację 
zgodnie z MDR co najmniej 
na rok przed datą wyga-
śnięcia certyfikatu MDD/
aiMDD. - W  związku z  tym 

oraz w  celu zapewnienia 
możliwości dalszego wpro-
wadzania wyrobów do ob-
rotu i uniknięcia niedoborów 
wyrobów medycznych, ko-
nieczne jest, aby wszyscy 
producenci dostosowali 
swój system, sfinalizowali 
przejście do rozporządze-
nia MDR i złożyli wniosek do 
jednostki notyfikowanej – in-
formuje MDcG. Radzi też 
składać kompletne i zgodne 
z przepisami wnioski jak naj-
szybciej, najlepiej z  dużym 
wyprzedzeniem przed koń-
cem okresu przejściowego 
. - aby zapewnić terminową 
zgodność z  rozporządze-
niem MDR - podkreśla. 

Źródło: Medical Device  
Coordination Group
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Doktor Tapan patel podczas 
wystąpienia przypominał jak 
kluczowa jest wiedza leka-
rza w  kontakcie z  pacjen-
tem. Jak zauważył pacjent 
przychodzi do gabinetu me-
dycyny estetycznej z  pew-
nymi oczekiwaniami, jednak 
to czego dana osoba chce, 
jest uzależnione wprost od 
tego, co wie o  zabiegach. 
– Dlatego wiedza, którą my 
możemy przekazać jest klu-
czowa – podkreślał brytyj-
ski ekspert. Dodał, że poza 
samym zabiegiem bardzo 
ważna jest ocena stanu pa-

podczas rozmowy lekarz 
przekonał się jednak, że 
jej potrzeby związane z  te-
rapią były bardziej ogólne. 
chciała wyglądać na mniej 
zmęczoną oraz młodszą 
i  wydawało jej się, że wy-
mienione przez nią zabiegi 
dadzą właśnie taki efekt. - To 
my musimy zaproponować 
plan zabiegowy w  oparciu 
o  rozpoznane potrzeby pa-
cjenta. To lekarz wie jakie są 
możliwości poprawy wyglą-
du – tłumaczył doktor Tapan 
patel. – Dajemy pacjentowi 
nie tyle to, czego chce, ale 

cjenta oraz wiedza na temat 
możliwości poprawy i  spo-
sobów dojścia do lepszego 
efektu.

OcZEKiWania TO 
niE pOTRZEby
Doktor Tapan patel opowia-
dał o  szeregu przypadków, 
które zdarzyły się w jego ga-
binecie, żeby wytłumaczyć 
kluczowe kwestie dotyczące 
pracy z  pacjentem. - przy-
szła do mnie kobieta i  po-
wiedziała, że chce usunąć 
„kurze łapki” oraz zmarszcz-
ki nad brwiami – opowiadał. 

to czego potrzebuje – prze-
konywał.

pRZyWRócEniE 
RóWnOWaGi
Doktor Tapan patel ocenił, 
że pacjentka potrzebowała 
przywrócenia równowagi ry-
som twarzy i ogólnego przy-
wrócenia objętości. Zgodnie 
diagnozą lekarza można 
było jej skutecznie pomóc, 
jednak nie wystarczyło tylko 
to, co sugerowała. przygo-
tował więc plan zabiego-
wy, który obejmował trzy 
sesje. W  jednej niwelował 

Nie to czego chce,  
ale to czego potrzebuje
– Dajemy pacjentowi 
nie tyle to, czego 
chce, ale to czego 
potrzebuje – tłumaczył 
doktor Tapan Patel 
ceniony lekarz 
i wykładowca z Wielkiej 
Brytanii, zaproszony 
na konferencję 
organizowaną 
pod koniec maja 
w Warszawie przez 
Allergan Medical 
Institute. Ekspert 
podkreślał z jednej 
strony duże 
znaczenie oceny 
kondycji pacjenta, 
z drugiej wiedzy 
lekarza i umiejętności 
zaproponowania 
właściwego 
rozwiązania
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zmarszczki za pomocą tok-
syny botulinowej w  okolicy 
czołowej oraz w  kącikach 
oczu. Kolejną sesję poświę-
cił na działanie za pomocą 
wypełniaczy na bazie kwasu 
hialuronowego, aby przywró-
cić objętości w  kluczowych 
obszarach twarzy. W trzeciej 
sesji zajął się uwydatnieniem 
bródki oraz powiększeniem 
ust. Uzyskał bardzo dobre, 
naturalne wyniki i  zadowo-
loną pacjentkę. – czasami 
mniej znaczy więcej. Jednak 
zdarza się i  tak, że właści-
we wykorzystanie kilkunastu 
strzykawek kwasu hialurono-
wego pozwoli na uzyskanie 
dużo lepszego efektu, niż 
wstrzyknięcie małej ilości 
w  złe miejsce – tłumaczył 
brytyjski ekspert. Kluczowe 
jego zdaniem jest podawa-
nie odpowiednich ilości pre-
paratu we właściwe miejsca 
anatomiczne, po wnikliwej 
ocenie stanu pacjenta i  za-
planowaniu zabiegu. 

aEsThETic Financial 
aDVisER
– przygotowanie planu za-
biegowego jest bardzo 
ważne – podkreślał doktor 
Tapan patel. - Także dlatego, 
aby zaprezentować pacjen-
towi możliwości poprawy 
wyglądu w  sposób zgodny 
z  jego oczekiwaniami – tłu-
maczył. W  jego praktyce 
plan zabiegowy dostarcza-
ny jest pacjentowi w  formie 
drukowanej, żeby mógł się 
z nim zapoznać i żeby moż-
na było łatwiej omówić jego 
szczegóły. lekarz podkre-
ślał, że plan zabiegowy to 
jest początek rozmowy z pa-
cjentem. Rolę lekarza na 
tym etapie konsultacji okre-
ślił nieco żartobliwie jako: 
aesthetic financial adviser 
(estetyczny doradca finan-

sowy). - chodzi o  to, żeby 
skutecznie pomóc pacjento-
wi w  ramach budżetu, który 
ma przeznaczony na zabiegi 
estetyczne – przyznał doktor 
Tapan patel.

ZDJęciE Z MłODOści 
Ekspert z  Wielkiej brytanii 
opowiadał o pacjentce, któ-
ra chciała lepiej, młodziej 
wyglądać. W  dokładniej-
szym określeniu jej oczeki-
wań i potrzeb pomogło obej-
rzenie jej zdjęcia z młodości. 
Okazało się, że największe 
zmiany z  czasem zaszły 
w  dolnej części jej twarzy. 
Tkanki opuściły się, zwięk-
szyła się objętość dolnej 
partii, brody i  podbródka. 
Okazało się też, że kobieta 
nigdy nie miała dużych ust 
i  nie oczekuje ich powięk-
szenia. Zależy jej bardziej 
na młodym naturalnym wy-
glądzie. lekarz planując 
zabiegi skupił się więc na 
obszarach twarzy, których 
poprawa pozwoli na to, że 
pacjentka uzyska natural-
ny młodszy wygląd. Korekt 
dokonał w obrebie kości po-
liczkowych, bruzd nosowo-
-wargowych oraz brody i linii 
żuchwy. powiększanie ust 
nie miało sensu w tym przy-
padku. - Kluczowe okazało 
się właściwe zdiagnozowa-
nie potrzeb pacjentki – za-
uważył doktor Tapan patel.

MOżna pOcZUć się 
DUMnyM
Według brytyjskiego eks-
perta możliwość uprawiania 
medycyny estetycznej to 
przywilej. - praca ta pozwa-
la pozytywnie wpływać na 
ludzkie życie – podkreślał. 
Zwracał uwagę na to, jak 
bardzo można pomóc lu-
dziom, dzięki właściwemu 
zastosowaniu medycznych 

zabiegów estetycznych. 
Opowiadał o  dojrzałej ko-
biecie, która bardzo wie-
le przeszła. Walczyła też 
z  chorobą nowotworową. 
Trudne doświadczenia od-
cisnęły piętno na jej twarzy 
i  wyglądzie. Zdecydowała 
się jednak przyjść do leka-
rza, żeby spróbować sobie 
pomóc. - Jej plan zabiegowy 
obejmował terapie z  zakre-
su poprawy stanu włosów, 
zbiegi stomatologiczne oraz 

wszechstronne procedury 
estetyczne – opowiadał dok-
tor Tapan patel i z satysfak-
cją dodawał, że wpływ prze-
miany, której dokonano na 
jakość życia tej pacjentki był 
ogromny. - Odzyskała chęć 
i  radość życia – mówił le-
karz. był dumny z tej terapii. 
- Uprawianie medycyny es-
tetycznej to przywilej, dający 
możliwość na realne poma-
ganie i poprawianie ludzkie-
go życia – podkreślał. 
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Jak tłumaczyła Monika Ku-
charska medycyna estetycz-
na w połączeniu z pielęgnacją 
odpowiednimi kosmeceuty-
kami daje świetne rezultaty. - 
stawiamy na naukę i badania 
– mówiła podczas konferencji 
prasowej w stołecznym hote-
lu nobu, na której można się 
było dowiedzieć, że nowa od-
słona kosmeceutyków neau-
via obejmuje szeroką gamę 
produktów: od preparatów 
oczyszczających, które przy-
gotowują skórę do dalszego 
działania, poprzez różnego 
rodzaju serum, odpowiadają-
ce na potrzeby skóry, po kre-
my o lekkiej konsystencji, jak 
również o charakterystyce bo-
gatszej - odżywczej, regene-
rującej - dostosowanej do in-
dywidualnych uwarunkowań 
pacjentów. - Za nami stoi bar-
dzo bogate portfolio produk-
tów od wypełniaczy, poprzez 
urządzenia, po kosmeceutyki. 
połączenie różnych dziedzin 
nauki, umożliwia wcielenie 
w życie holistycznego podej-
ścia do pacjenta – mówiła 
Monika Kucharska.

WysElEKcJOnOWanE 
sUbsTancJE
Monika Kucharska pod-
kreślała, że kosmeceutyki 

opracowane formuły zostały 
stworzone do zapobiegania 
i  niwelowania naturalnych 
i środowiskowych czynników 
wpływających na starzenie.  
podkreślała, że linia kosme-
ceutyków neauvia charak-
teryzuje się zarówno wyso-
kim profilem bezpieczeń-
stwa, jak i  skutecznością 
a  wszystko to poparte jest 
badaniami. – To sprawia, 
że codzienna pielęgnacja 
przynosi znakomite rezultaty 
– stwierdziła Monika Kuchar-
ska. Zwróciła też uwagę na 
szklane opakowania całej 
gamy kosmeceutyków. - Jest 
to szkło o  zoptymalizowa-
nej, wygodnej w użyciu wa-
dze. Można je oddać w 100 
proc. do recyklingu – do- 
dała. 

pacJEnci WRacaJą 
pO WięcEJ
Doktor beata Dethloff pod-
czas konferencji omawia-
ła kosmeceutyki neauvia, 
podkreślając potwierdzone 
badaniami efekty oraz bez-
pieczeństwo ich użycia. po-
lecała całą linię, argumentu-
jąc, że jej rekomendowanie 
do codziennej pielęgnacji 
sprawia, że pacjenci są 
zadowoleni, wracają a  na 

neauvia zawierają wysokie 
stężenia składników ak-
tywnych, połączone z  na-
turalnymi ekstraktami ro-
ślinnymi. - są to specjalnie 
wyselekcjonowane w  prze-
myślany sposób połączone 
substancje – informowała. 
Wśród ważnych składników 
aktywnych wykorzystanych 
w  kosmeceutykach wymie-
niła czynniki wzrostu, które 
stymulują procesy regenera-
cyjne w skórze oraz witami-
nę c, która jej zdaniem jest 
podstawą właściwej pielę-
gnacji. - Jest silnym antyok-
sydantem, który stymuluje 
syntezę kolagenu, rozświe-
tla, rozjaśnia przebarwienia 
i  zapobiega powstawaniu 
nowych - wyjaśniała. - na-
szą markę wyróżnia wyko-
rzystanie glutationu, który 
ma silne działanie antyok-
sydacyjne oraz właściwości 
rozświetlające i  łagodzące 
– dodała. Wśród istotnych 
składników aktywnych wy-
mieniła też kwas hialurono-
wy. – ponadto posiadamy 
zaawansowany system 
nośnikowy, który ułatwia 
składnikom aktywnym prze-
nikanie w  głębsze warstwy 
skóry – informowała Monika 
Kucharska i  wyjaśniała, że 
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dodatek efekty zabiegów 
gabinetowych są lepsze. le-
karka zwróciła szczególną 
uwagę na nowy produkt do 
ust: lip bliss. - To jest kwas 
hialuronowy o  trzech roz-
miarach cząsteczkowych. Te 
największe tworzą powierz-
chowny płaszcz na ustach, 
średnie i najmniejsze wnika-
ją i sprawiają, że usta są na-
wilżone – tłumaczyła doktor 
beata Dethloff. podkreśliła 
jednocześnie, że nie tylko 
kwas hialuronowy znajduje 
się w składzie produktu, ale 
również peptyd wypełniają-
cy, ekstrakt z  kwiatów arni-
ki, działający antyzapalnie, 
redukujący obrzęki i  siniaki, 
ekstrakt z nasion sezamu in-
dyjskiego, pełniący funkcję 
wypełniającą i  co ciekawe 
hamujący aktywność hia-
luronidazy, która rozpusz-
cza kwas hialuronowy. - To 
jest produkt, który poszedł 
o  dwa kroki dalej niż inne. 
Jest to kosmeceutyk po-
party badaniami. sprawia, 
że usta są nawilżone, na-
tłuszczone, miękkie, pełne. 
na dodatek powoduje, że 
siniaki, które mogą po-
wstać podczas zabiegów, 
szybciej się wchłaniają –  
wyjaśniała.

Kosmeceutyki:wsparcie zabiegów 
i codzienna pielęgnacja

- Odpowiednią codzienną pielęgnacją możemy nie tylko 
wzmocnić i przedłużyć działanie zabiegów, ale także właściwie 
przygotować skórę do procedur wykorzystywanych w gabinetach 
– mówiła Monika Kucharska, business development manager 
cosmeceuticals marki Neauvia. Razem z doktor Beatą Dethloff 
oraz prowadzącą spotkanie Dorotą Gardias przedstawiała pod 
koniec czerwca w Warszawie nową odsłonę kosmeceutyków z linii 
„The advanced holistic Approach”
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endermologie® LPG®

to w 100% naturalna metoda redukcji tkanki tłuszczowej, 
wygładzenia cellulitu oraz ujędrnienia skóry. To również doskonały 

zabieg rozświetlający i redukujący zmarszczki na skórze twarzy. 

NIGDY WCZEŚNIEJ DBANIE O CIAŁO NIE BYŁO 
TAK NATURALNE, KOMPLEKSOWE I SKUTECZNE 

– W TAK KRÓTKIM CZASIE.

ZAUFAJ PROFESJONALISTOM W TEJ DZIEDZINIE I ZYSKAJ:

www.facebook.com/itpsaPL ITP S.A. Partner w doborze technologii | www.itpsa.pl | tel. +48 722 008 002

71%*

UJĘDRNIENIA 
-5,2cm**

WCIĘCIA W TALII 
67%***

WYGŁADZENIA
CELLULITU

* Po 3 zabiegach: 71% kobiet zauważyło poprawę jędrności skóry.** Po 12 zabiegach: zmniejszenie obwodu w talii o ok. 5,2 cm.***Po 3 zabiegach: 67% kobiet  
stwierdziło wygładzenie cellulitu. - 2016 endermologie® Badanie Dermscan. Więcej informacji dotyczących zastosowania, bezpieczeństwa i działania wyrobu  

medycznego LPG znajdziesz na www.itpestetyka.pl/alliance-endermologie

https://itpestetyka.pl/alliance-endermologie/
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Rynek estetyczny: - Zdecy-
dował się Pan wprowadzić 
do Polski nowy, innowacyj-
ny produkt. Jak Pan oce-
nia sytuację na krajowym 
rynku zabiegów i  produk-
tów do medycyny este- 
tycznej? 

Adama Sosnowski: - W mo-
jej opinii rynek medycyny 
estetycznej obecnie ma się 
w  polsce dobrze. Uważam, 
że jeśli chodzi o  czynnik 
pandemii, to branża sobie 
z  tą sytuacją dobrze pora-
dziła. Z rozmów z  lekarzami 
oraz z  moich własnych ob-
serwacji wynika, że pacjen-
tów nie ubyło. Uważam, że 
wręcz przeciwnie. praca 
zdalna i  zmiana organiza-
cji czasu podczas pande-
mii wpłynęły na to, że poza 
pierwszą falą obostrzeń, za-
biegów wykonywanych było 
całkiem dużo. 

Czy to dobry moment na 
nowy preparat?

- Zawsze jest dobry moment 
na tak innowacyjny nowy 
produkt jak Gouri. Jak nie 
teraz to nigdy. preparat jest 
wyjątkowy. cieszymy się, 
tym bardziej, że dostał na- FO
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Nowy preparat
biostymulacyjny
wchodzi do Polski
O sytuacji na polskim rynku zabiegów estetycznych oraz 
o wprowadzaniu nowego preparatu do Polski rozmawiamy 
z Adamem Sosnowskim, prezesem Novaova. - Jeśli chodzi 
o czynnik pandemii, to branża sobie z tą sytuacją dobrze 
poradziła - mówi nam szef firmy.

grodę podczas światowego 
Kongresu Medycyny Este-
tycznej i anti-aging w Mona-
co. Wydaje mi się, że aktu-
alna sytuacja gospodarcza 
nie ma większego wpływu 
na stan rynku. Zobaczymy 
jeszcze jak wszystko będzie 
się rozwijać przez dłuższy 
czas. Zabiegi medycyny 
estetycznej z  pewnością 
nie są dobrami pierwszej 
potrzeby, bliżej im do dóbr 
luksusowych. Uważam, że 
dynamika rynku zabiegów 
estetycznych jest wciąż 
mocna, trend rozwojowy tej 
branży wciąż jest zacho-
wany. nie spodziewam się, 
żeby czynniki gospodarcze, 
czy pandemiczne wpłynęły 
na tą wzrostową tendencję. 

Jest pan dobrej myśli jeże-
li chodzi o przyjęcie w Pol-
sce nowego preparatu…
 
Z natury jestem raczej opty-
mistą. Gouri jest pierwszym 
stymulatorem tkankowym 
na bazie polikaprolaktonu. 
procedura podawania pre-
paratu, którą opracowano 
i  sprawdzono w badaniach, 
obejmuje pięć punktów in-
iekcyjnych w okolicach czo-
ła, wokół oka i  w  obszarze 

policzków. pozwala uzyskać 
dobre wyniki w zakresie od-
młodzenia twarzy. potwier-
dzona badaniami skutecz-
ność oraz bezpieczeństwo 
sprawiły, że preparat dostał, 
jak już wspomniałem, bar-
dzo prestiżową nagrodę dla 
najlepszego stymulatora na 
światowym Kongresie Me-
dycyny Estetycznej i  anti-
-aging w  Monaco. Jestem 
bardzo zadowolony, że 
nasza firma ma możliwość 
przedstawienia tego pro-
duktu w polsce. prezentuje-
my go w kraju od około pół 
roku. przyjęcie jest bardzo 
pozytywne. liczba zadowo-
lonych lekarzy i  pacjentów 
rośnie. Jest to preparat in-
nowacyjny, więc możemy 
przekonać jeszcze sporą 
grupę odbiorców. planuje-
my w  najbliższym czasie, 
oprócz publikacji praso-
wych, pokazać produkt też 
np. na Kongresie polskiego 
Towarzystwa Medycyny Es-
tetycznej i  anti-aging. bę-
dzie tam można zarówno 
posłuchać o  tym jak działa 
nowy preparat, jak i  zoba-
czyć zabieg z  jego wyko-
rzystaniem na żywo. polskę 
odwiedzi jeden z czołowych 
międzynarodowych eksper-

tów – lekarz, współpracujący 
z producentem, który wyko-
nuje zabiegi Gouri na całym 
świecie. pojawi się też polski 
ekspert, uzyskujący świet-
ne rezultaty wykonywanych 
zabiegów, który podzieli się 
swoimi doświadczeniami.

Polikaprolakton to nowa 
substancja dla preparatu 
iniekcyjnego…

polikaprolakton utrzymuje 
się dłużej niż kwas hialuro-
nowy. Efekt regeneracyjny 
po podaniu Gouri widocz-
ny jest już po około trzech, 
czterech dniach. preparat 
wpływa na stymulację ko-
lagenu w  skórze, poprawia 
jakość i wygląd skóry twarzy. 
co ciekawe, jest to ta sama 
substancja, której używa 
się w  specjalnych, wchła-
nialnych niciach używanych 
w  medycynie estetycznej 
a także, po prostu w chirurgii. 
polikaprolakton jest znany 
od lat i  dobrze przebadany. 
W preparacie ma on postać 
płynną. Zaleta tej substancji 
jest taka, że jest w 100 pro-
centach biodegradowalna, 
a więc bezpieczna. 

Dziękuję za rozmowę



11

Panorama

www.rynekestetyczny.pl

FO
T.

 s
lD

E

https://novaova.pl/


Panorama

12

ar
ty

ku
ł s

po
ns

or
ow

an
y

podczas wydarzenia artur pindel prezes bD aesthetic za-
prezentował najnowszy preparat biostymulacyjny na bazie 
aminokwasów, który został właśnie wprowadzony na nasz 
rynek. Jak informował sunekos performa to mocniejszy bio-
stymulator, który zawiera więcej aminokwasów i kwasu hialu-
ronowego od flagowego produktu sunekos 200. co ciekawe 
w  pierwszej kolejności jego zalety mogą poznać pacjenci 
i lekarze w polsce i w Wielkiej brytanii, gdyż oficjalna premie-
ra światowa jest przewidziana na wrzesień b.r. na kongresie 
w Monte carlo. 

Premiery na 20-lecie 
sunekos performa to nowy produkt z linii, która w całości ba-
zuje na opatentowanej formule aminokwasowej. W porówna-
niu do znanego już preparatu sunekos 200, ma o 28% więcej 
aminokwasów i 17% więcej kwasu hialuronowego, co spra-
wia, że sprawdza się w przypadku skór wymagających. pod-
czas konferencji dr Edyta admaczyk-Kutera przedstawiła wy-
niki badań obserwacyjnych, przeprowadzonych przez nią na 
tym preparacie, według których szacowany wiek biologiczny 
skóry po zabiegu, zmieniał się na korzyść nawet o 5 lat. 
podczas konferencji zapowiedziano również premierę inno-
wacyjnego produktu iniekcyjnego sunekos cell, przeznaczo-
nego do terapii cellulitu (w dniu wydania tego numeru, zabieg 
już jest dostępny w pierwszych gabinetach w polsce). pro-
dukt, zgodnie z  przeprowadzonymi badaniami, wpływa na 
główną przyczynę pojawiania się cellulitu, zaburzenia mikro-
krążenia i zmiany ph macierzy zewnątrzkomórkowej. Jest to 
zatem jedyny produkt zarejestrowany do stosowania w kie-
runku zarówno usuwania, jak i  zapobiegania powstawaniu 
cellulitu. - niweluje skutki i  defekt estetyczny towarzyszący 
tym zmianom - zaznaczył artur pindel. 

Innowacyjność to nie przypadek
To nie pierwszy raz, kiedy w ciągu swojej 20-letniej działal-
ności, bD aesthetic stawia na innowacyjne rozwiązania. 
podczas podsumowania dotychczasowych działań na rynku 
medycyny estetycznej, artur pindel przypominał o przełomo-
wych produktach i  terapiach, wprowadzonych do polskich 
gabinetów medycyny estetycznej m. in. o łączonym zabiegu 
karboksyterapii z  osoczem bogatopłytkowym, który otrzy-

mał perłę Dermatologii Estetycznej w 2014 r., czy też wpro-
wadzonym na polski rynek w tym samym roku popularnym 
preparacie kolagenowym linerase. był to pierwszy iniekcyjny 
produkt kolagenowy w  polsce, który, w  przeciwieństwie do 
innych obecnych wcześniej na rynku preparatów, nie powo-
dował reakcji alergicznych i  powikłań. Można powiedzieć, 
że 8 lat temu linerase rozpoczął w naszym kraju renesans 
preparatów kolagenowych. natomiast pod koniec 2021 r. bD 
aesthetic wprowadziło na rynek innowacyjny produkt, zawie-
rający kolagen tożsamy z ludzkim, tzw. Rh kolagen. - Karisma 
to przełom, z punktu widzenia bezpieczeństwa i skuteczno-
ści procesu stymulacji skóry - podkreślał artur pindel. - Do-
datkowo w skład produktu wchodzi też nieusieciowany kwas 
hialuronowy oraz, co ważne, substancja spowalniająca jego 
biodegradację w skórze - zaznaczył.

Wpływamy na wiek biologiczny
Wydarzenie było też okazją do podzielenia się refleksjami na 
temat kierunku, w którym rozwija się medycyna estetyczna. 
Według dr adamczyk-Kutery coraz więcej terapii ma przede 
wszystkim leczyć i kondycjonować skórę, a poprawa jej wy-
glądu pojawia się jako „skutek uboczny”. Jej zdaniem coraz 
ważniejsze będą stawać się zarówno dla lekarzy, jaki i  dla 
pacjentów preparaty, wpływające na biologiczny wiek orga-
nizmu i  skóry. Dr Edyta adamczyk-Kutera zwróciła również 
uwagę na badania naukowe, które wskazują na duże zna-
czenie kondycji mitochondriów komórkowych dla stanu 
organizmu, w  tym w  szczególności skóry. Jak tłumaczyła, 
mitochondria znajdujące się w  środowisku odpowiednich 
aminokwasów funkcjonują lepiej, a  ich prawidłowe działa-
nie wpływa z kolei na wiele procesów, związanych z dobrym 
funkcjonowanie organizmu, w  tym stymulacji skóry do pro-
dukcji kolagenu. Dlatego właśnie - jak podkreśliła dr Edyta 
adamczyk-Kutera - produkty z zawartością odpowiednio do-
branych aminokwasów, takie jak sunekos, mogą poprawiać 
stan biologiczny skóry, czy wręcz wpływać na zmianę jej wie-
ku biologicznego. Zabiegi z aminokwasami dostarczają bo-
wiem komórkom i mitochondriom właściwego środowiska do 
funkcjonowania. Opierając się na tej wiedzy marka sunekos 
wciąż rozwija swoje portfolio o nowe, skuteczne preparaty, 
wspierające zdrowy wygląd skóry zarówno twarzy, jak i ciała.

Nowe preparaty
 wpływające
na wiek biologiczny
- W świecie medycyny estetycznej coraz ważniejszą rolę odgrywają preparaty, które mają wpływ na biologiczny wiek 
organizmu i skóry człowieka – powiedziała doktor Edyta Adamczyk-Kutera, lekarz medycyny estetycznej i ekspert 
w dziedzinie anti-aging, podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez BD Aesthetic z okazji 20-lecia firmy oraz 
premiery nowych produktów biostymulujących.
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O  tych ciekawych wynikach 
badania donosi w komunika-
cie prasowym właśnie ame-
rykańskie Towarzystwo chi-
rurgów plastycznych (asps). 
Doktor sebastian cotofana 
i  jego zespół z  Mayo clinic 
dzięki analizie opartej na 
śledzeniu wzroku (eye trac-
king) odkrył m. in., że bada-
ne osoby spędzały więcej 
czasu patrząc na usta, które 
oceniano jako mniej atrak-
cyjne. Może to oznaczać, 
że atrakcyjne usta wcale nie 
oznaczają zwiększonej uwa-
gi obserwatora. – Z naszych 
badań wynika, że uwaga 
wzrokowa nie odzwierciedla 
piękna ocenianego obrazu, 
raczej odwrotnie – napisali 
naukowcy.

OcEniali aTRaKcyJnOść 
na ZDJęciach
naukowcy do badań wyko-
rzystali zdjęcie młodej kobie-
ty. stworzyli zestaw cyfrowo 
zmienionych obrazów, re-
prezentujących różne mode-
le ust o różnych proporcjach 
górnej wargi do dolnej, czy 
o  różnym stopniu wypełnie-
nia. Grupa 59 obserwatorów 

Postrzeganie piękna ust  
i media społecznościowe

Podczas gdy liczni celebryci i media 
społecznościowe zdają się napędzać wzrost 
zapotrzebowania na pełniejsze, wręcz napompowane 
usta, okazuje się, że naturalne i harmonijne są 
postrzegane jako najatrakcyjniejsze. Wskazują na 
to wyniki badania opublikowane w lipcu tego roku 
w „Plastic and Reconstructive Surgery” - oficjalnym 
czasopiśmie medycznym Amerykańskiego 
Towarzystwa Chirurgów Plastycznych (American 
Society of Plastic Surgeons - ASPS)

(kobiet i  mężczyzn w  wieku 
od 22 do 58 lat) składała 
się głównie z osób bez wy-
kształcenia medycznego, 
bądź estetycznego. Wśród 
badanych znalazło się jed-
nak kilku chirurgów pla-
stycznych i  dermatologów. 
Wszyscy oni mieli za zada-
nie oceniać pokazywane im 
na zdjęciach obrazy pod ką-
tem ich atrakcyjności. przy 
czym naukowcy dodatkowo 
wykorzystali w badaniu rów-
nież technologię śledzenia 
wzroku, która pozwalała na 
ocenę, na którą część twa-
rzy modelki patrzyli ocenia-
jący oraz ile czasu poświęcili 
patrząc na różne obszary. 

pROpORcJE i haRMOnia
badanie pokazało, że za 
najbardziej atrakcyjną pro-
porcję górnej wargi do dol-
nej uznano 1 do 1,6. Obraz 
ten uzyskał ocenę 4,21 (przy 
najwyższej możliwej ocenie 
5). Jak zauważają naukowcy 
jest to szeroko akceptowana 
i  znana lekarzom, zajmują-
cym się estetyką, zależność. 
Jeżeli chodzi o ocenę obję-
tości ust, to zdjęcie przed-

stawiające te niepowiększo-
ne i naturalne zostało uznane 
za najatrakcyjniejsze (ocena 
4,56). Dla porównania ob-
raz przedstawiający kobie-
tę z  ustami powiększonymi 
o  30 proc. uzyskał średnią 
ocenę w  wysokości 1,56. - 
potwierdza to wcześniejsze 
wyniki badań i  obecnie ob-
serwowane trendy w  medy-
cynie estetycznej - zauważał 
doktor sebastian cotofana. 
co ciekawe analiza śledze-
nia wzroku pokazała, że 
osobom uczestniczącym 
w badaniu stosunkowo mało 
czasu zajmowało spojrzenie 
się na usta, uznawane za 
najbardziej atrakcyjne. Za 
to dłużej niż najładniejszym, 
przyglądali się cyfrowo 
zmienionym ustom.

cZEMU paTRZyli na 
bRZyDsZE UsTa?
autor badań doktor seba-
stian cofana z  Mayo clinic 
wyjaśniał, że dostrzeżenie 
bodźców wizualnych, które 
pasują do wewnętrznego, 
społecznie uwarunkowane-
go standardu urody danej 
osoby, wymagają od niej 

mniej wysiłku. Z kolei bodź-
ce wizualne nie wpisujące 
się w  wewnętrzny standard 
urody osoby obserwującej, 
wymagają od niej więcej 
czasu na rozpoznanie i oce-
nę obrazu. Wyniki badania 
zakwestionowały przekona-
nie, że obserwatorzy spędzą 
więcej czasu na oglądaniu 
atrakcyjnej części zdjęcia. 
Według asap to spostrze-
żenie może mieć znaczenie 
dla zrozumienia estetycz-
nych trendów i  zachowań 
pacjentów. szczególnie 
w erze selfie i w środowisku 
mediów społecznościowych 
należy ponownie rozważyć 
przekonanie, że ludzka uwa-
ga jest głównie przyciągana 
przez piękno, czy estetycz-
ną atrakcyjność. być może 
poziom uwagi odzwierciedla 
raczej nie zainteresowa-
nie, ale proces poznawczy 
osoby obserwującej: mniej 
atrakcyjne obrazy przycią-
gają uwagę i wymagają wię-
cej czasu na rozpoznanie 
i ocenę. 

Źródło: 
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autorzy publikacji w  JaMa 
Oncology (Journal of ame-
rican Medical association) 
sugerują, że rosnąca czę-
stość występowania chło-
niaka piersi ma związek 
z  częstszym stosowaniem 
implantów teksturowanych 
w Usa. Jednak zaznaczają, 

że może to być spowodo-
wane też np. coraz większą 
znajomością choroby, wpły-
wającą na częstsze jej roz-
poznawanie. 

cZęsTOść 
WysTępOWania
przypomnijmy, że świato-
wa Organizacja Zdrowia 

Chłoniak powiązany z implantami 
coraz częściej wykrywany w USA
Częstość występowania ALCL chłoniaka powiązanego z implantami piersi w szczególności tymi 
teksturowanymi szybko wzrasta w Stanach Zjednoczonych Ameryki – informuje amerykański portal 
medyczny Medscape.com i zauważa, że podobne zjawisko obserwuje się też w Holandii, Australii 
i Nowej Zelandii

stosunkowo niedawno, bo 
w  2016 r., oficjalnie zare-
jestrowała bia-alcl, czy-
li chłoniaka powiązanego 
z  implantami piersi, jako 
oddzielną jednostkę choro-
bową. Z  dotychczasowych 
badań wynika, że jest to 
przypadłość bardzo rzad-

ka. stwierdzono około 1300 
przypadków na całym świe-
cie, co w  zestawieniu z po-
nad trzydziestoma milionami 
kobiet z  implantami stanowi 
nikłą liczbę. Jednak specjali-
ści podejrzewają, że rzeczy-
wista częstość występowa-
nia może być większa (roz-
mawiamy o tym w wywiadzie 

z doktorem Jerzym Kolasiń-
ski w numerze – przyp. red.)

ROsnąca licZba 
ZachOROWań W Usa
Jak podaje Mesceape.com 
zespół naukowców, kierowa-
ny przez dr connora Kinslo-
wa z Uniwersytetu columbia 
(nowy Jork) w  publikacji 
w  JaMa Oncology podzielił 
się analizami zapadalności 
na alcl. naukowcy ana-
lizowali częstość występo-
wania choroby w  rożnych 
okresach. Okazało się, że 
w  latach 2000-2005 odno-
towywano niewiele ponad 3 
przypadki alcl na 100 mi-
lionów osób (dokładnie 3,2). 
następnie w  latach 2006-
2011 zapadalność wzrosła 
do 4,4 przypadków na 100 
milionów osób. W  okresie 
od roku 2012 do 2018 liczba 
przypadków potroiła się i wy-
niosła 14,5 na 100 milionów 
osób. Zespół dr connora 
Kinslowa uważa, że są to nie-
pokojące trendy, biorąc pod 
uwagę, że wykorzystanie tek-
sturowanych implantów pier-
si wzrosło pięciokrotnie z 2,3 
proc. do 13 proc. procedur 
w  latach 2011-2015. Jedno-
cześnie naukowcy zauważa-
ją, że około 3 – 5 proc. kobiet 
w Usa ma implanty piersi. 

FDa MiałO innE DanE
Jak zauważają naukowcy 
obecne szacunki zachoro-

walności na chłoniaka piersi 
w Usa są znacznie wyższe, 
niż te oficjalnie podawane 
przez amerykańską agencję 
ds. żywności i  leków (Us 
Food and Drug administra-
tion - FDa). agencja poda-
jąc szacunki zapdalności 
na chłoniaka na poziomie 
3 osób na 100 milionów 
opierała się na danych z  lat 
2001-2007. niedawno, bo 
w  2020 r. FDa zobligowała 
producentów implantów, 
które mogą mieć związek 
z  alcl, do umieszczania 
specjalnych ostrzeżeń na 
opakowaniach. agencja 
w  październiku zeszłego 
roku ponownie wzmocniła 
też ostrzeżenia, dotyczące 
bezpieczeństwa, na formu-
larzach zgody na zabieg 
przedstawianych pacjen-
tom. Dr connor Kinslow 
i  współpracujący z  nim na-
ukowcy w  swojej publikacji 
zaznaczają, że ich badania 
dostarczają zaktualizowa-
nych szacunków ryzyka. 
powinno to – ich zdaniem 
– doprowadzić do zwięk-
szenia dokładności badań 
epidemiologicznych oraz do 
poprawienia przez agencje 
rządowe poziomu nadzoru 
nad występowaniem chło-
niaka piersi.

Źródło: 
medscape.com/
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nowe centrum medyczne 
enel-med i  Estell znajdują-
ce się w  DM Klif to kolejne 
otwarte w  tym roku w  War-
szawie placówki należące 
do Grupy Enel-Med, po od-
dziale w Forest przy ul. bura-
kowskiej. Tam również obok 
centrum medycznego po-
wstała placówka medycyny 
estetycznej. Grupa jeszcze 
w  tym roku planuje dalsze 
otwarcia oddziałów m.in. 
w  Warsaw spire. podczas 
śniadania prasowego inau-
gurującego działalność pla-
cówek medycznych w  DM 
Klif 19 lipca obecni byli eks-
perci z obu placówek, a tak-
że Miss polski 2022 - alek-
sandra Klepaczka.

spEcJalniE Dla KObiET
Jak mówiła dr n. med. Ka-
tarzyna skórzewska, prze-

Trzecie centrum medycyny  
estetycznej Estell w Warszawie

W drugiej połowie lipca, w stołecznym Domu Mody 
Kliff Grupa Enel-Med uruchomiła trzecią w Warszawie 
placówkę medycyny estetycznej Estell. Powstał tam 
również nowy oddział Centrum Medycznego Enel-Med. - 
Szczególnie cieszy nas otwarcie kolejnej kliniki medycyny 
estetycznej Estell - rozwijanie tej marki jest jednym 
z naszych priorytetów na najbliższy czas - mówił Jacek 
Rozwadowski prezes ENEL-MED S.A.

wodnicząca rady medycznej 
enel-med i dyrektor medycz-
na przychodni specjalistycz-
nych nowy oddział centrum 
medycznego enel-med 
w  DM Klif będzie miejscem 
szczególnie ukierunkowa-
nym na zdrowie kobiety 
i  dziecka. - poczynając od 
szerokiej oferty badań pro-
filaktycznych, poradnictwo 
w  zakresie antykoncepcji, 
poprzez kompleksowe pro-
wadzenie ciąży, badania 
UsG wykonywane na naj-
nowocześniejszym apara-
cie, po wsparcie medyczne 
w  bezpiecznym wejściu 
w  macierzyństwo i  doradz-
two w  zakresie pielęgnacji 
noworodka, żywienia nie-
mowląt i  dzieci, zalecanych 
szczepień ochronnych i pro-
filaktyki najczęstszych pro-
blemów zdrowotnych – tłu-

maczyła. Dodała, że w  no-
woczesnych gabinetach 
będą odbywały się konsul-
tacje w zakresie ginekologii, 
endokrynologii, diabetologii 
(w tym kompleksowy zakres 
opieki w kwestii zmian nawy-
ków żywieniowych, leczenia 
cukrzycy oraz cukrzycy cią-
żowej), pediatrii, ortopedii, 
okulistyki i  psychologii (po-
rady dla dzieci i dorosłych). 
nieprzypadkowo obok 
regularnego centrum me-
dycznego otwarto placówkę 
medycyny estetycznej Es-
tell, również z  szczególnie 
o kobietach.

EsTETyKa  
i DERMaTOlOGia
Jak się dowiadujemy w  pla-
cówce Estell Klif do dyspozy-
cji klientów będzie wiele usług 
nie tylko z  zakresu medycy-
ny estetycznej, ale również 
kosmetologii i  dermatologii. 
poza klasycznymi zabiega-
mi medycyny estetycznej, 
takimi jak np. mezoterapia, 
czy toksyna botulinowa do-
stępna będzie szeroka oferta 
zabiegów biostymulujących. 
W obszarze dermatologii pa-
cjenci będą mogli skorzystać 
z  leczenia chorób skóry np. 
usuwania zmian naczynio-
wych, redukcji blizn potrądzi-
kowych oraz badania i  usu-
wania zmian skórnych wraz 
z  badaniem histopatologicz-
nym. Jako jedno z nielicznych 
miejsc w  Warszawie, klinika 
Estell Klif jest wyposażona 
w wideodermatoskop – urzą-
dzenie umożliwiające dokład-
ne, komputerowe badanie 
znamion.

nOWOcZEsnE 
TEchnOlOGiE
Dr n. med. Krzysztof Jaku-
bowski, specjalista chirurgii 
ogólnej i  chirurgii onkolo-
gicznej, kierownik medyczny 
EsTEll mówił, że najciekaw-
szym urządzeniem w  nowej 
placówce jest unikalny – jego 
zdaniem - laser, w  którym 
zastosowano nowoczesną 
technologię laserowego od-
mładzania skóry. - To jedyny 
laser na świecie, który umoż-
liwia wykonywanie zabiegów 
od strony śluzówki jamy ust-
nej – podkreślał dr Krzysztof 
Jakubowski. Jak informował, 
w  ofercie nowej placówki 
znalazło się również mnó-
stwo zabiegów, wykorzystu-
jących najnowocześniejsze 
technologie modelowania 
sylwetki, ujędrniania skóry 
twarzy i ciała oraz zabiegów 
rewitalizujących. - Zalicza się 
do nich m.in. kriolipoliza, czyli 
zabieg do usuwania nadmia-
ru tkanki tłuszczowej poprzez 
jej wymrażanie – tłumaczył. 
Opowiadał też o  urządzeniu 
do redukcji cellulitu, modelo-
wania sylwetki oraz usuwania 
zastojów limfatycznych w or-
ganizmie. Dostępna będzie 
również nowoczesna techno-
logia mikroigłowa, wykorzy-
stująca energię fali radiowej, 
która ujędrnia skórę twarzy 
i  ciała. - ponadto pacjenci 
będą mogli wykonać u  nas 
szeroką gamę zabiegów re-
witalizujących i  oczyszczają-
cych na twarz dodawał - dr n. 
med. Krzysztof Jakubowski.

Źródło:
 enel-med/rynekestetyczny.pl
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Z względu na mnogość urządzeń do-
szło do swego rodzaju generalizacji 
noży plazmowych bez zagłębiania się 
w jednostkową użyteczność, precyzję 
działania, skuteczność czy możliwo-
ści wykorzystania. Dostępne na ryn-
ku urządzenia różnią się sposobem 
generowania łuku plazmowego, za-
stosowanymi rozwiązaniami czy sys-
temami zabezpieczeń, jakie oferują. 

Idealny nóż plazmowy z polskim 
rodowodem
Plasma  Fission to urządzenie, które 
na rynek wprowadza firma  praiston. 
Jest ona członkiem wspierającym 
polskiego Towarzystwa chirurgii pla-
stycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycz-
nej. praiston to polska firma rodzinna, 
która funkcjonuje na rynku od ponad 30 lat. Wraz z  rozwojem 
przedsiębiorstwo, które znane jest głównie jako dystrybutor sprzę-
tu medycznego*, zaangażowało się w  poszukiwanie innowacji 
i nowości na rodzimym rynku medycznym. Zaowocowało to na-
wiązaniem współpracy z  inżynierami z politechniki Wrocławskiej, 
D.Dygoniem i p. Dobrowlskim, którzy w ramach start-up, współpra-
cując z dr n. med. a. Domanasiewiczem opracowali i opatentowali 
„idealny nóż plazmowy”.
Urządzenie posiada szereg atutów, a  największym z  nich jest 
całkowita bezprzewodowość urządzenia – wykonywanie zabiegu 
możliwe jest tylko i wyłącznie w ramach zasilania akumulatorowe-
go. Urządzenie nie posiada elektrody biernej i wyposażone jest 
w innowacyjny opatentowany generator wiązki plazmy. Urządzenie 
wytwarza precyzyjną wiązkę plazmy o długości do 1mm i średnicy 
0.15mm, przy pomocy której doprowadza się do sublimacji tkanki 
pacjenta. 

Dobrze leży w ręku
plasma Fission waży zaledwie 135 gramów i ma 210 mm długo-
ści. Ergonomiczny kształt i dobrze osadzony środek ciężkości nie 
powoduje zmęczenia nadgarstka operatora. Urządzenie główne 
stanowi niepodzielną całość i zalicza się do klasy urządzeń ręcz-
nych. plasma Fission wyposażona jest w autorskie oprogramo-
wanie sterujące posiadające szereg zabezpieczeń. lekarz ma 
dostęp do interfejsu użytkownika, za pomocą którego obsługuje 
urządzenie. Operator ma możliwość wyboru rozmiaru elektrody 
zabiegowej w zalezności od planowanego zabiegu. Dostępne są 
one w 2 rozmiarach. Mocowanie elektrod odbywa się z wykorzy-
staniem opatentowanego rozwiązania Magicclick, co stanowi in-
nowację w porównaniu do innych tego typu urządzeń dostępnych 
na rynku – elektrody mocowane są przy pomocy magnesów.

Poddany ocenie klinicznej
Urządzenie posiada 10-stopniową regulację mocy umożliwiającą 
stosowanie różnych mocy wiązki plazmy w zależności od różno-
rodności budowy zmiany poddawanej sublimacji. Użyteczność 
i skuteczność opatentowanej technologii generowania wiązki pla-
zmy w urządzeniu została poddana ocenie klinicznej. Z wynikami 
badań można zapoznać się na stronie https://plasmafission.com

plasma Fission charakteryzuje się zwiększonym poziomem bez-
pieczeństwa poprzez wyeliminowanie elektrody biernej, co skut-
kuje wyeliminowaniem przepływu prądu przez ciało pacjenta.

Zbliżamy elektrodę do skóry
Urządzenie służy do leczenia dermatologicznego poprzez subli-
mację naskórka lub zmian skórnych, które lekarz uzna za koniecz-
ne lub możliwe do usunięcia bez konieczności badania histopa-
tologicznego.
proces sublimacji tkanki z  użyciem  plasma  Fission  przebiega 
w  następujący sposób: operator zbliża elektrodę włączonego 
urządzenia do skóry pacjenta, po zbliżeniu na odległość poniżej 1 
mm następuje zapłon łuku plazmowego i dochodzi do koagulacji 
obszaru skóry tuż pod elektrodą zabiegową. Generator plazmy 
zastosowany w urządzeniu posiada automatyczną regulacją na-
pięcia zapewniającą stałą moc wiązki plazmy.

Wszechstronność z gwarancją
przeprowadzone testy kliniczne wskazują skuteczność w usuwa-
niu oraz łagodzeniu następujących schorzeń: brodawki łojotoko-
we, naczyniaki, włókniaki, kępki żółte, kurzajki, mięczaki zakaźne, 
teleangiektazje, zmiany barwnikowe, znamiona (np. Mieschera), 
hiperkeratozy. Wiązka plazmy wytwarzana przez urządzenie  jest 
stosowana w  trakcie zabiegów  dermatochalazy,  blefaroplastyki. 
Zabieg nie wywołuje krwawienia oraz nekrozy tkanek sąsiadują-
cych, ponieważ jego działanie opiera się na sublimacji termicznej 
tkanki operowanej oraz częściowej karbonizacji tkanek sąsied-
nich. Zabiegi przy użyciu plasmy Fission są niemal bezbolesne 
i bezpieczne dla pacjenta. Urządzenie posiada 2-letnią gwarancję 
producenta, jest produkowane na terenie polski i posiada certy-
fikat cE dla wyrobów medycznych zgodny z 93/42/EWG wydany 
przez TUV nord

*Praiston jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę marek: Plasma-
Fission, EUROMI  (liposukcja N.I.L.;  Dermatic),EMALED,  ÜZÜM-
CÜ, WESSELING, AKRUS czy BIOGENESIS.

żródło: Praiston

pOlsKi paTEnT pRZysZłOścią 
MEDycZnych nOży plaZMOWych
Noże plazmowe stanowią innowację wśród narzędzi, jakimi mogą dysponować specjaliści z zakresu dermatologii i me-
dycyny estetycznej. Mnogość urządzeń i olbrzymie rozbieżności w jakości istniejących urządzeń powodują podziały 
wśród lekarzy na tych pełnych aprobaty i ostrożnych przeciwników tej technologii. Wśród dostępnych urządzeń na uwa-
gę zasługuje polska Plasma Fission, która z powodzeniem przeszła testy kliniczne

https://www.praiston.pl/
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Mimo dwóch lat pandemii, radzenia sobie z obostrzeniami i dostosowaniem do nowej 
rzeczywistości sanitarno-epidemiologicznej rynek medycyny estetycznej utrzymał 
trend wzrostowy i ma się nie najgorzej. To dobry prognostyk na przyszłość. Jednak na 
inflację, zagrożenia ekonomiczne, wojnę na Ukrainie, znów wzrastającą falę zakażeń 
koronawirusem wiele gabinetów i firm patrzy z obawą

Medycyna estetyczna 
w obliczu 
nowych wyzwań
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Medycyna estetyczna 

dycyny estetycznej chirurg 
plastyczny z  Wrocławia dr 
Łukasz Duda-Barcik przy-
znaje, że trzeba będzie się 
dostosować do sytuacji, 
która nastąpi, ale jest na-
stawiony optymistycznie. - 
Pandemia pokazała, że po-
trafimy się dostosowywać 
do różnych trudnych warun-
ków działania. Do wyzwań 
trzeba podchodzić ze spo-
kojem – mówi lekarz. - Nie 
robimy planów wybiegają-
cych mocno w przyszłość, 
nie wiemy jak rozwinie się 
inflacja, jakie będą stopy 
procentowe, jak rynek na 
to zareaguje, jak zachowają 
się pacjenci. Po prostu każ-
dego dnia realizujmy swoją 
filozofię działania - tłuma-
czy. Doktor Jerzy Kolasiński 
uznany chirurg plastyczny, 
prowadzący popularną kli-
nikę pod Poznaniem przy-
znaje: - Sytuacja jest trochę 
nieprzewidywalna – doda-
jąc, że aktualnie jesteśmy 
bogatsi o  doświadczenia 
dwóch ostatnich lat pande-
mii. - Okazało się, że w su-
mie liczba pacjentów nawet 
wrosła w  tym okresie – za-
uważa. Jego zdaniem to, że 
pojawiło się nawet więcej 
pacjentów chętnych na róż-
nego rodzaju operacje pla-
styczne, mogło wynikać m. 
in. z  tego, że ograniczona 
została liczba wyjazdów za-
granicznych. W efekcie gru-
pa osób, która chciała po-
prawić swój komfort życia 
zamiast na wyjazdy prze-
znaczała środki na korekty 
ciała. - Oczywiście mogło 
się to zdarzyć tylko pod wa-
runkiem, że gabinety dosto-
sowały się do pandemicz-
nych wymagań sanitarnych, 
musiały wprowadzić szereg 
procedur, zapewniających 
pacjentom bezpieczeństwo 

– podkreśla doktor Jerzy 
Kolasiński. 
Podobne spostrzeżenia ma 
dermatolog, prof. Barbara 
Zegarska, kierownik Katedry 
Kosmetologii i  Dermatologii 
Estetycznej Wydziału Far-
maceutycznego Collegium 
Medicum UMK, prowadząca 
własną prywatną praktykę 
w  Bydgoszczy. - Doświad-
czenia w  ostatnich latach 
mamy takie, że na początku 
pandemii było mniej pacjen-
tów. Potem ludzie wrócili do 
gabinetów medycyny este-
tycznej – opowiada. Trudno 
jej jednak prognozować jak 
będzie teraz. - Obawiam się, 
że w  związku z  olbrzymią 
inflacją liczba pacjentów 
spadnie. Tym bardziej, że 
preparaty wykorzystywane 
w medycynie estetycznej też 
drożeją, będą więc musiały 
zdrożeć ceny zabiegów - 
mówi nam Pani profesor.

Inflacja a medycyna 
estetyczna
Prof. Barbara Zegarska 
zwraca uwagę na zjawi-
sko, mogące się pojawić 
w  związku z  rosnącą infla-
cją, która zmienia sytuację 
potencjalnych pacjentów. - 
Inflacja jest bardzo wysoka, 
wszystko staje się bardzo 
drogie. Jak wiadomo lu-
dzie najpierw zabezpiecza-
ją swoje potrzeby główne 
a dopiero potem pozostałe. 
Więc można mieć obawy 
o  koniunkturę w  medycy-
nie estetycznej – tłumaczy. 
Jak zauważa obecnie wciąż 
trwa okres wakacyjny, więc 
mniejszą liczbę zabiegów 
można tym tłumaczyć. - 
Natomiast jak będzie od 
września trudno mi powie-
dzieć – stwierdza derma-
tolog. - Galopująca inflacja 
może zmienić priorytety 

nawet rozmiłowanych w po-
prawianiu swojego wyglądu 
osób. W pewnym momencie 
aspekt ekonomiczny musi 
mieć wpływ na decyzje pa-
cjentów - zauważa chirurg 
plastyczny Jerzy Kolasiński. 
Z  lekkim z  przymrużeniem 
oka porównuje usługi z  za-
kresy chirurgii plastycznej 
do spożycia czekolady, któ-
re nawet wzrastało w  sytu-
acjach kryzysowych. - Być 
może chirurgia plastyczna 
będzie ostatnim cięciem 
budżetowym, na które zde-
cydują się pacjenci częściej 
korzystający z  tego rodzaju 
usług? - zastanawia się le-
karz.

Spada liczba pacjentów?
Na temat spadku liczby 
osób korzystających z  me-
dycyny estetycznej w  lato 
zdania są podzielone. Wielu 
lekarzy nie dostrzega takie-
go trendu. Niektórzy w okre-
sie wakacyjnym mają pełne 
ręce roboty, bo np. obsłu-
gują swoich stałych klien-
tów oraz dodatkowo osoby 
z  zagranicy, które chętnie 
korzystają z  tego rodza-
ju usług w  Polsce. Jednak 
głosy obawiające się o  sy-
tuację na jesieni i  później 
powtarzają się. Doktor Piotr 
Niedziałkowski z  Centrum 
Estetyki Medycznej w  War-
szawie niepokoi się o sytu-
ację ekonomiczną Polaków. 
– Pytanie brzmi, czy będzie 
ich stać na zabiegi medy-
cyny estetycznej? – zasta-
nawia się. Z  obserwacji 
doktora Lubomira Lembasa 
wynika, że już obecnie jest 
mniej pacjentów w chirurgii 
plastycznej. Są miejsca, 
gdzie operuje się np. tylko 
dwa dni w  ciągu tygodnia 
a  w  pozostałe dni klinika 
stoi zamknięta. Ceny ope-

„Rynek estetyczny” pytał 
o prognozy na przyszłość le-
karzy, działających w różnych 
miejscach w  kraju, zajmu-
jących się medycyną este-
tyczną i chirurgią plastyczną. 
Część osób za dobrą mo-
netę bierze to, że większość 
gabinetów i  placówek pora-
dziła sobie w trudnym czasie 
pandemii. Wszyscy zgadzają 
się co do tego, że sytuacja 
jest trudna do przewidzenia. 
Obawami dzieli się z nami m. 
in. doktor Mariusz Kaczorow-
ski, praktykujący na co dzień 
w  Warszawie: - Mimo że 
ostatnie dwa lata były pełne 
zawirowań, związanych z  sy-
tuacją pandemiczną i  chyba 
większości z  nas wydawa-
ło się, że już gorzej być nie 
może… to chyba teraz już nie 
jesteśmy tego pewni – stwier-
dza. - Zwłaszcza w  naszym 
kraju, gdzie galopująca wręcz 
inflacja, szybko rosnące stopy 
procentowe i brak stabilności 
ekonomiczno-politycznej, nie 
pozwalają optymistycznie pa-
trzeć w przyszłość. Z nadzieją 
czekamy jednak na powrót 
dobrych, normalnych cza-
sów – mówi lekarz. Także dr 
n. med. Agnieszka Zwolińska 
ma wiele obaw. - Nie myślę 
tylko o wojnie na Ukrainie, ale 
także o wzroście zachorowań 
na COVID, który obserwujemy 
w ostatnich tygodniach i który 
będzie miał tendencję zwyż-
kową jesienią – tłumaczy. We-
dług niej zawsze jakiś procent 
pacjentów będzie korzystał 
z  usług medycyny estetycz-
nej, niezależnie od sytuacji. 
- Jednak naprawdę obecnie 
trudno cokolwiek przewidzieć 
– zaznacza.

Z pandemią sobie 
radzimy
Pytany o obawy co do roz-
woju sytuacji na rynku me-

w obliczu 
nowych wyzwań
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Wojna COVID 
i niepewność
Jak zauważa doktor Lubomir 
Lembas dużą niepewność, 
co do przyszłości wprowa-
dza też sytuacja makroeko-
nomiczna. - Dużo zależy od 
tego jak potoczy się wojna 
na Ukrainie. Sytuacja jest 
zupełnie nieprzewidywal-
na. Jeżeli gdzieś wybuchnie 
bomba atomowa, to czy ktoś 
będzie się chciał poddawać 
operacjom plastycznym? Co 
będzie jak Rosja wstrzyma 
dostawy gazu do Niemiec? 
Czy nie załamie się ekono-
mia europejska? - wylicza 
na głos pytania, które wiele 
osób zadaje sobie po ci-
chu. Według niego trzeba 
też wziąć na poważnie pod 
uwagę, jako zagrożenie, 
COVID-19. - Ludzie choru-
ją, zarażają się wielokrotnie, 
przychodzą nowe warianty, 
niby nic się nie dzieje, ale 
widzę choćby wokół siebie, 
że dużo znajomych ma pro-
blemy zdrowotne: chirurdzy, 
pacjenci - opowiada nam 
lekarz. - Większość zachoro-
wań nie jest rejestrowanych, 
ludzie robią sobie testy sami, 
w  szpitalach nie ma obo-
wiązkowych testów. Ta epi-
demia się tli i  nie wiadomo 
jak to traktować - zastanawia 
się doktor Lubomir Lem-
bas. - Z  jednej strony u nas 
jest to lekceważone a  np. 
w  Chinach słyszymy o  re-
strykcyjnych obostrzeniach, 
lockdown-ach - zauważa 
i  zastanawia się dlaczego 
tam się tak tego boją, sto-
sują politykę „zero COVID-u” 
a u nas „jakoś tam będzie”. 
- Nie wiadomo kto ma rację 
– stwierdza. Nie wiadomo też 
na jakiej wiedzy opierają się 
ci, którzy kreują w  różnych 
miejscach odmienną politykę 
zdrowotną wobec COVID-19.

racji też są obecnie wyso-
kie. - Według mnie sytuacja 
nie jest dobra a przyszłość 
widzę raczej w  ciemnych 
barwach - mówi nam chi-
rurg plastyczny. Dodaje 
jednocześnie, że on osobi-
ście nie czuje spadku liczby 
pacjentów i  praktycznie do 
końca roku ma co robić. 
Jednak wynika to ze spe-
cyfiki jego pracy, choćby 
z  tego, że operuje dużo 
pacjentów trans-płciowych, 
którzy przyjeżdżają do nie-
go z  całego świata. Oba-
wia się jednak, że przy złej 
koniunkturze i  niepewnej 
przyszłości swobodnego 
podróżowania po prostu 
wszyscy będą mieli gorzej. 
Doktor Piotr Niedziałkowski 
uważa, że zawirowania na 
rynku medycyny estetycz-
nej z  powodu malejącej 
zasobności portfeli Polaków 
to realne zagrożenie. - Być 
może część gabinetów się 
z  tego powodu nie utrzy-
ma na rynku. Konieczno-
ścią będzie podwyżka cen. 
Koszty utrzymania gabine-
tów rosną, nie wszystkich 
pacjentów będzie stać na 
wyższe ceny - mówi nam 
doświadczony lekarz. - Bo-
gatych zawsze było i będzie 
stać na wszystko, bardziej 
myślę tu o  mniej zamoż-
nych pacjentach - dodaje. 
Jego zdaniem w wielu miej-
scach pojawią się dylematy, 
jak utrzymać personel, jak 
pokryć koszty prowadze-
nia gabinetu, jak zachować 
wysoką jakość usług i  nie 
stracić pacjentów. - Długo 
w  ten sposób nie da się 
funkcjonować. Wydaje mi 
się, że zła polityka finan-
sowa jest w  tym względzie 
nawet gorsza, niż wpływ 
wojny na Ukrainie – stwier-
dza doktor Piotr Niedział-

kowski. Zwraca też uwagę, 
że wszystko co związane 
jest ze zdrowiem, starze-
niem się będzie drożało. - 
Porządna opieka medyczna 
i  dbanie o  siebie kosztują. 
Powoli zdrowie staje się do-
brem luksusowym i to mnie 
martwi – mówi.

Medycyna estetyczna 
czy chirurgia plastyczna
Według doktora Piotra Nie-
działkowskiego obecnie 
COVID-19 to infekcja, która 
przebiega łagodnie i  zagra-
ża głównie osobom po 80 
roku życia, schorowanym, 
czy też nie dbającym o swój 
układ immunologiczny lub 
unikającym lekarzy. - Nie 
rozumiem szumu medialne-
go w tym zakresie, przy jed-
noczesnym braku edukacji 
prozdrowotnej – mówi. Jed-
nocześnie zwraca uwagę na 
to, że jako społeczeństwo 
jesteśmy zaniedbani, mamy 
osłabioną odporność, ze 
względu na pandemiczną 
pracę w  domu, brak kon-
taktów, stres wywołany sytu-
acją w kraju i na świecie oraz 
niehigieniczny styl życia, 
w  tym byle jakie jedzenie. 
Jego zdaniem czas pan-
demii, choć osłabił naszą 
odporność, to paradoksal-
nie sprawił też, że wielu mą-
drych i przewidujących ludzi 
zaczęło bardziej zwracać 
uwagę na swoje zdrowie. 
Dostrzega ten trend u siebie 
w  gabinecie. - Wydaje mi 
się, że będzie mniej pacjen-
tów na drogie zabiegi este-
tyczne, jednak ludzie będą 
bardziej inwestować w zdro-
wie - uważa doktor Piotr 
Niedziałkowski i  tłumaczy, 
że dlatego tak ważna jest 
edukacja lekarzy medycyny 
estetycznej w  zakresie pro-
cesów starzenia (a starzenie 

się to choroby przewlekłe) 
oraz możliwości terapii. 
Doktor Jerzy Kolasiński 
w  kontekście wpływu na 
koniunkturę w branży zawra-
ca uwagę, że wymienianie 
jednym tchem chirurgii pla-
stycznej i  medycyny este-
tycznej jest pewnym uprosz-
czeniem. - To są jednak dwie 
różne gałęzie medycyny. 
Podstawowa różnica jest 
taka, że chirurgię plastycz-
ną praktykują lekarze po 
pełnym programie specja-
lizacji. Potrzeba minimum 
sześciu lat, żeby w  ogóle 
dostać tytuł chirurga pla-
stycznego, a  jeszcze po-
tem zdobyć doświadczenie 
– tłumaczy i  przekonuje, że 
kaliber działania jest więc 
zupełnie inny, niż w  medy-
cynie estetycznej, w  której 
stopień przygotowania leka-
rzy jest bardzo zróżnicowa-
ny. - Zaspokajanie potrzeb 
estetycznych przy użyciu 
środków, jakimi dysponuje 
medycyna estetyczna jest 
zupełnie czymś innym, niż 
potrzeby zaspokajane w  ra-
mach chirurgii plastycznej – 
wyjaśnia. Zakłada on, że na 
skutek kryzysu nastąpi pew-
ne ograniczenie działalności 
zarówno w dziedzinie medy-
cyny estetycznej, jak i chirur-
gii plastycznej, jednak naj-
mniej w  obszarze chirurgii 
rekonstrukcyjnej. - Bo ona 
już służy poprawianiu funk-
cji i  ewidentnych defektów, 
które znacznie wpływają na 
psychikę – stwierdza. - Na-
tomiast pewnie pacjenci 
będą mogli się przez jakiś 
czas obyć bez zabiegów 
mniej inwazyjnych, popra-
wiających znacznie łagod-
niej urodę – dodaje. Czy to 
się sprawdzi? - Nie wiem – 
przyznaje doktor Jerzy Kola- 
siński.
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uczelni medycznych kształ-
cących na tym kierunku. 
Chcę podkreślić, że część 
uwag z  uczelni niemedycz-
nych, które kształcą na tym 
kierunku zostały uwzględnio-
ne w  naszym projekcie. Nie 
wszystkie uwagi uwzględnio-
no, ponieważ niektóre z pro-
pozycji oznaczały wcho-
dzenie przez kosmetologa 
w  kompetencje lekarskie. 
W opinii zespołu wykonywa-
nie iniekcji z wykorzystaniem 
kwasu hialuronowego, tok-
syny botulinowej, zabiegów 
z  nićmi, czy zastosowanie 
różnego rodzaju inwazyj-
nego sprzętu leży wyłącz-
nie w  zakresie kompetencji 
lekarzy medycyny i  lekarzy 
dentystów. Jest to zresztą 
podejście zgodne z  oficjal-
nym stanowiskiem Naczel-
nej Rady Lekarskiej, która 
ustanowiła definicję medy-
cyny estetycznej, jak również 
określiła, kto może wykony-
wać tego rodzaju procedu-
ry. Wiem, że kosmetolodzy 
piszą pisma zarówno do Mi-
nisterstwa Zdrowia, Minister-
stwa Rozwoju i  Technologii 

Zabiegów dla 
kosmetologa 
jest bardzo 
dużoO roli i zasadach kształce-

nia kosmetologów rozma-
wiamy z dermatolog prof. 
Barbarą Zegarską, kierow-
nik Katedry Kosmetologii 
i Dermatologii Estetycznej 
Wydziału Farmaceutycz-
nego Collegium Medicum 
UMK, przewodniczącą 
zespołu Konferencji Rekto-
rów Akademickich Uczelni 
Medycznych (KRAUM) 
ds. opracowania projektu 
programu kształcenia dla 
kierunku kosmetologia

Na jakim etapie są prace 
nad przygotowaniem pro-
jektu programu nauczania 
dla kosmetologii?

Barbara Zegarska: - Mini-
sterstwo Zdrowia zaleci-
ło KRAUM przygotowanie 
projektu efektów nauczania 
dla kierunku kosmetologia. 
Zostałam przewodniczą-
cą zespołu przy KRAUM, 
który miał opracować taki 

dokument. W  skład zespo-
łu wchodziło wiele osób: 
początkowo wraz ze mną 
było w  nim pięciu derma-
tologów, następnie zespół 
został powiększony o  dzie-
kanów uczelni medycznych, 
na których kształci się ko-
smetologów, jak również 
o  kosmetologów z  ośrod-
ków akademickich. Projekt 
efektów kształcenia został 
już opracowany i  przeka-
zany przez nasz zespół do 
KRAUM a następnie do Mi-
nisterstwa Zdrowia. Resort 
zdrowia współpracuje z  Mi-
nisterstwem Rozwoju i Tech-
nologii, gdzie mają powstać 
regulacje, dotyczące zawo-
du kosmetologa. 

Pojawiły się kontrowersje 
związane z  zakresem kom-
petencji kosmetologów, któ-
re opracowywał zespół…

Warto podkreślić, że przy-
gotowana przez nasz zespół 
propozycja efektów kształce-
nia na kierunku kosmetolo-
gia została uzgodniona i za-
akceptowana przez szereg 

oraz do komisji sejmowych, 
z  których wynika, że posia-
dają różnego rodzaju certy-
fikaty, które upoważniają ich 
do wykonywania zabiegów. 
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Zabiegów dla 
kosmetologa 
jest bardzo 
dużo

Jednak w  rzeczywistości nie 
istnieją w porządku prawnym 
tego rodzaju dokumenty.

Podczas debaty w  zespole 
sejmowym rektorzy uczelni 
kształcących kosmetologów 
zwracali uwagę na problem 
różnej jakości kursów i szko-
leń realizowanych poza 
ośrodkami akademickimi…

Niestety część certyfikatów ze 
szkoleń było podpisywanych 
przez lekarzy. Obecnie Na-
czelna Rada Lekarska oficjal-
nie negatywnie oceniła taką 
aktywność. Wydaje mi się, że 
coraz mniej lekarzy zajmuje 
się kształceniem kosmeto-
logów w  zakresie zabiegów 
medycznych, jednak kosme-
tolodzy kształcą się sami 
i  wystawiają sobie różnego 
rodzaju certyfikaty. Zwracam 
uwagę, że nigdzie w  Unii 

Europejskiej nie ma sytuacji, 
w której osoby bez wykształ-
cenia medycznego mogą 
wykonywać zabiegi z zakresu 
medycyny estetycznej. Jed-
nocześnie uważam, że ab-
solwenci kosmetologicznych 
studiów magisterskich i licen-
cjackich są bardzo dobrze 
wykształceni. Sama przecież 
od lat wykładam na takich 
studiach. Natomiast to nie 
upoważnia do wykonywania 
zabiegów lekarskich.

Wśród rezultatów prac ze-
społu, którym Pani Profesor 
kierowała była lista procedur 
medycznych zaliczanych 
do zabiegów medycyny es-
tetycznej. Wzbudziła ona 
kontrowersje wśród kosme-
tologów…

Tak to był lista piętnastu pro-
cedur.

Czy ta lista została jeszcze 
przedyskutowana i  zmie- 
niona?

Kilka punktów zostało zmie-
nionych po konsultacjach 
z  kosmetologami, pracu-
jącymi na uczelniach me-
dycznych i  biorącymi udział 
w  pracach zespołu. Część 
uwag, szczególnie zgłasza-
nych przez uczelnie nieme-
dyczne zostało odrzuconych. 
Niektóre procedury wymaga-
ją jeszcze drobnych korekt 
i zostaną doprecyzowane. 

Gdzie Pani zdaniem można 
wyznaczyć granicę między 
zabiegami medycyny este-
tycznej i kosmetologii?

Zabiegi z  zakresu medycy-
ny estetycznej to są proce-
dury z  zastosowaniem róż-
nego rodzaju preparatów 

medycznych takich jak np. 
wypełniacze z  kwasem hia-
luronowym, toksyna botuli-
nowa, nici, biostymulatory. 
Kosmetolog nie powinien 
przekraczać bariery skórno-
-naskórkowej. Moim zda-
niem kosmetolog może wy-
konywać np. mezoterapię 
mikroigłową, zabiegi lasero-
we, zwłaszcza w  celu usu-
wania nadmiernego owło-
sienia, może wykonywać 
zabiegi takie jak mikroder-
mabrazja, peelingi powierz-
chowne i  średniogłębokie. 
Natomiast nie powinien ro-
bić dermabrazji, peelingów 
głębokich, nie powinien sto-
sować krioterapii, elektro-
koagulacji, posługiwać się 
laserami CO

2 do usuwania 
zmian skórnych. To są takie 
główne zabiegi, które poka-
zują jak powinno przebiegać 
to rozgraniczenie.
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Jak rozumiem jest spory ob-
szar zabiegowy, którym ko-
smetolog może się zająć…

Oczywiście, że tak. Jest 
choćby bardzo dużo tech-
nologii, w tym najnowszych, 
którymi może się kosme-
tolog posługiwać: zabiegi 
z  wykorzystaniem ender-
mologii, podczerwieni, urzą-
dzeń IPL, może wykorzy-
stywać lasery do różnego 
rodzaju łagodniejszych dzia-
łań, wspominałam już o pe-
elingach, może wykonywać 
zabiegi nawilżające i  rege-
nerujące skórę. Tych zabie-
gów dla kosmetologa jest 
bardzo dużo. Prowadząc 
od wielu lat prywatną dzia-
łalność sama zatrudniam 
kosmetologów i nie wyobra-
żam sobie dobrze funkcjo-
nować bez takiej współpra-
cy. Natomiast kosmetolog 
nie powinien wykonywać 
procedur medycznych. 

Część środowiska kosme-
tologicznego czuje się za-
grożona. Argumentuje, że 

odbiera się im możliwość 
wykonywania zabiegów, któ-
re stanowią o  być albo nie 
być ich zawodu…

Nie zgadzam się z tym argu-
mentem. Zresztą wystarczy 
spojrzeć na czołowe pla-
cówki w  Polsce zajmujące 
się medycyną estetyczną. 
Wszędzie tam są zatrudniani 
kosmetolodzy i przecież nie 
są tylko od tego, żeby robić 
demakijaż i  przygotowywać 
do zabiegów. Kosmetolodzy 
wykonują bardzo dużo za-
biegów, współpracują z  le-
karzami dla dobra pacjenta, 
zajmują się też profilaktyką 
zdrowotną. Dobra współpra-
ca kosmetologa z  lekarzem 
jest bardzo ważna. Nato-
miast powtarzam, kosmeto-
lodzy oraz osoby nie będące 
lekarzami nie powinni robić 
zabiegów medycznych in-
wazyjnych. W gruncie rzeczy 
dyskusja rozbija się głównie 
o  stosowanie wypełniaczy 
z  kwasem hialuronowym, 
stosowanie toksyny botu-
linowej, o  implantowanie 

nici, wstrzykiwanie polinu-
kleotydów, czy osocza bo-
gatopłytkowego. Wszystko 
to są procedury medyczne 
z  wykorzystaniem wyso-
kiej klasy wyrobów me-
dycznych lub wręcz leków 
przeznaczonych do użycia 
przez lekarzy. Osocze bo-
gatopłytkowe to dodatkowo 
preparat krwiopochodny, 
który powinni używać tylko 
lekarze choćby ze wzglę-
du na ustawę o  krwiolecz- 
nictwie. 

Wydaje się, że mimo kon-
trowersji zarówno środowi-
sko kosmetologiczne, jak 
i  lekarskie opowiadają się 
za tym, żeby uporządkować 
sytuację i stworzyć jednolite 
standardy kształcenia ko-
smetologów?

Dlatego te standardy zosta-
ły przez nasz zespół opra-
cowane. Zgodnie z  nimi 
kosmetolog oczywiście 
powinien wiedzieć na czym 
polegają np. zabiegi z nićmi, 
czy toksyną botulinową, lecz 

nie posiada umiejętności 
do ich wykonywania. Opra-
cowując efekty kształcenia 
w  jakiejś dziedzinie na ogół 
dzielimy je na wiedzę, umie-
jętności, kompetencje spo-
łeczne. Oczywiście absol-
wenci kosmetologii muszą 
mieć wiedzę na temat za-
biegów, wskazań, powikłań 
i  przeciwwskazań, jednak 
nie mają kompetencji do 
wykonywania procedur me-
dycznych. Żadne certyfikaty 
do tego nie upoważniają. 
Moim zdaniem powinny być 
też uporządkowane sprawy 
kompetencji i uprawnień ko-
smetologów, którzy kończą 
wieloletnie studia a z drugiej 
strony techników kosme-
tycznych. Cały czas braku-
je jasnego rozgraniczenia 
w  tym zakresie. Obecnie te 
tematy nie są uporządko-
wane. Z  pewnością osoba, 
która nie jest lekarzem nie 
może leczyć.

Kosmetolodzy argumentują 
jednak, że duża część za-
biegów, które wykonywane 
są w  gabinetach medycyny 
estetycznej to nie jest lecze-
nie, ale upiększanie…

Oficjalna definicja medycyny 
estetycznej przyjęta przez 
Naczelna Radę Lekarską 
w  2020 r. jasno definiuje te 
działania jako zabiegi me-
dyczne i  klasyfikuje je jako 
świadczenia zdrowotne. 
Można by równie dobrze 
uznać, że np. operacja po-
większenia piersi za pomocą 
implantu to nie jest leczenie, 
bo służy upiększaniu. Jed-
nak jasne jest, że to działa-
nie medyczne i powinien się 
tym zająć chirurg plastyczny. 
Tak samo procedury z  za-
kresu medycyny estetycznej 
to są zabiegi medyczne. 

1.  Zabiegi iniekcyjne – wolumetria, liftingowanie, mo-
delowanie z użyciem kwasu hialuronowego o rożnym 
stopniu usieciowania.

2.  Zabiegi z zastosowaniem biostymulatorów – kwas po-
limlekowy, hydroksyapaty wapnia, kaprolakton, ami-
nokwasy, kolagen, biostymuatory oparte na kwasie 
hialuronowym, fibryna.

3.  Wszelkie procedury iniekcyjne związane z wprowadza-
niem leków – toksyna botulinowa, steroidy, hialuroni-
daza.

4.  Zabiegi z zastosowaniem autologicznego tłuszczu.
5.  Wszelkie substancje podawane poprzez iniekcję me-

zoterapia igłowa – wkłucie podskórne, śródskórne nie 
będące lekami stosowane do celów estetycznych po-
przez wprowadzone do ludzkiego ciała poprzez iniek-
cję albo nakłucia – nie dotyczy barwników do tatuaży, 
makijażu permanentnego do głębokości 0,5 mm.

6.  Nici liftingujące (haczykowe) i  regenerujące (bez-
haczykowe)– nici PDO, kapronolaktonem, kwasem 

hialuronowym, kwas polimlkekowy oraz z innych sub- 
stancji.

7.  Osocze bogatopłytkowe.
8.  Lipoliza iniekcyjna.
9.  Urządzenia oddziaływujące energią prądu elektryczne-

go oraz fal elektromagnetycznych lub mechanicznych 
o  wysokiej częstotliwości i  gęstościach mocy prze-
kraczającej 1000 W/cm2 w  punkcie najsilniejszego 
oddziaływania na tkankę.

10.  Usuwanie zmian skórnych z użyciem laserów CO2, elek-
trokoagulacji i krioterapii, plazmy, radiofrekwencji.

11.  Peelingi głębokie- ph poniżej 2,5. 
12.  Dermabrazja – zabiegi, chemiczne, mechaniczne i la-

serowe poniżej granicy skórno-naskórkowej.
13.  Lasery ablacyjne.
14.  Stosowanie sprzętu zarejestrowanego przez produ-

centa jako sprzęt medyczny.
15.  Leczenie wszystkich chorób skóry gładkiej, owłosionej 

skóry głowy i paznokci.

PrOPOZyCja PrOCeDUr meDyCZNyCh ZaLiCZaNyCh DO ZabiegóW meDyCyNy 
eStetyCZNej WykONyWaNyCh PrZeZ LekarZy i LekarZy DeNtyStóW, która 
WZbUDZiła kONtrOWerSji WśróD kOSmetOLOgóW:
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Jak mówi chirurg plastyczny 
z  Wrocławia Łukasz Duda-
-Barcik w  lecie nasza mi-
mika, także pod wpływem 
słońca, jest intensywniej-
sza. Doktor Mariusz Ka-
czorowski zauważa, że sil-
na mimika mięśni okolicy 
oczu oraz gładzizny czoła, 
potęgowana przez mocne 
słonce, dość mocno posta-
rza. - A  na urlopie chcemy 
wyglądać młodo i  zdrowo 
– dodaje. Stąd bierze się 
duża popularność zabiegów 
z  toksyną botulinową. - Re-
laksacja mięśni mimicznych 
górnej części twarzy wraz 
z zadbaniem o odpowiednie 
nawilżenie i  kondycję skóry 

dołów pachowych i  dłonie. 
Według niego latem zdarza-
ją się dosyć często terapie 
bruksizmu i  migren toksy-
ną botulinową. - Zapewne 
dlatego by te dolegliwości 
nie przeszkadzały podczas 
urlopu – wyjaśnia lekarz. - 
Zainteresowanie wzbudzają 
także zabiegi biostymulują-
ce – mówi doktor Agniesz-
ka Zwolińska. Zgadza się 
z  nią Łukasz Duda-Barcik. 
- Procedury biostymulujące 
z  kwasem hialuronowym, 
które nadają skórze jędr-
ność, elastyczność oraz ją 
uwadniają, to rodzaj zabie-
gów często wykonywanych 
latem – mówi chirurg pla-

to najważniejsze działania 
w  tym okresie – stwierdza 
Łukasz Duda-Barcik. 

Co jeszcze na lato
Według doktor Agniesz-
ki Zwolińskiej popularnym 
w  lato zabiegiem jest po-
większanie ust. Poza tym 
wiele osób decyduje się 
też na leczenie nadpotliwo-
ści, która daje się we znaki 
zwłaszcza mężczyznom. 
- Zabiegi leczenia nadpotli-
wości cieszą się w tym okre-
sie wielką popularnością 
– przyznaje doktor Mariusz 
Kaczorowski i  dodaje, że 
tym procedurom poddawa-
ne są najczęściej okolica 

styczny. - Intensywne słońce 
sprawia, że skóra może ule-
gać przesuszeniu. Staramy 
się temu zapobiegać – tłu-
maczy.

Warto zadbać o skórę
Doktor Mariusz Kaczorow-
ski zwraca uwagę na to, że 
w okresie letnim nasza skóra 
narażona jest na przesusze-
nie i  odwodnienie. Reko-
menduje on zatem zabiegi 
mezoterapii igłowej, które 
przywracają właściwy hy-
drobalans. Lekarz radzi by 
latem poddawać się mezo-
terapii stosunkowo często. 
Jego zdaniem warto wy-
konać taki zabieg zarówno FO
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Latem najpopularniejsze są klasyczne, małoinwazyjne 
zabiegi, wśród których króluje toksyna botulinowa, niwelująca 
zmarszczki. Lekarze radzą dbać o nawilżenie skóry oraz 
pamiętać o profilaktyce przeciwsłonecznej, czyli kremach 
z wysokim filtrem oraz nienadużywaniu kąpieli słonecznych
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przed jak i  po urlopie. Je-
żeli chodzi o  zabiegi z  wy-
korzystaniem urządzeń to 
- zdaniem doktora Łukasza 
Dudy-Barcika - w  sezonie 
letnim  można wykonywać 
procedury z wykorzystaniem 
ultradźwięków, czy radiofre-
kwencję mikroigłową, która 
stymuluje włókna kolageno-
we w skórze. O tym, że w lato 
warto pomyśleć o stymulacji 
skóry mówi nam też Ma-
riusz Kaczorowski. - Myślę 
tu o  niezastąpionych w  tej 
dziedzinie zabiegach HIFU 
– mówi nam lekarz. - Są to 
zabiegi bezbolesne, niein-
wazyjne, niewymagające 
rekonwalescencji. Idealne 
w tym okresie – przekonuje. 
Doktor Agnieszka Zwoliń-
ska, podobnie jak inni eks-
perci, podkreśla, że latem 
należy dbać szczególnie 
o właściwe nawilżenie skóry 
twarzy. Jednak ma na myśli 
nie tylko wszelkiego rodza-
ju procedury medyczne, ale 
także dbałość o  odpowied-
nie nawodnienie organizmu. 
Jak zauważa lekarka wiele 
osób uskarża się w ostatnim 
czasie także na wypadanie 
włosów. - Jest to związane 
nierzadko z  przechorowa-
niem COVID-19 – zaznacza. 
Jak tłumaczy wsparcie skóry 
głowy poprzez mezoterapię, 
zawierającą odpowiednie 
peptydy i  aminokwasy oraz 
witaminy może skutecznie 
zahamować wypadanie wło-
sów.
Z kolei jeżeli chodzi o zabie-
gi chirurgii plastycznej, to 
trudno tutaj mówić o  spe-
cjalnych procedurach na 
lato. Są to na ogół bowiem 
operacje całoroczne. - Trze-
ba jednak pamiętać, że miej-
sca operowane nie powinny 
być wystawiane na działanie 
słońca – ostrzega Łukasz 

Duda-Barcik. - Chodzi o  to, 
żeby na skórę i  blizny po-
operacyjne nie oddziaływało 
promieniowanie UV. Takie 
zalecenie obowiązuje nieza-
leżnie od tego, czy robimy 
plastykę piersi, brzucha, czy 
lifting twarzy i  jest bardzo 
ważne - wyjaśnia chirurg 
plastyczny.

Po zabiegu uwaga na 
słońce
Doktor Mariusz Kaczo-
rowski zawsze w  okresie 
silnego działania słońca 
zaleca maksymalnie moc-
ną ochronę skóry przed 
promieniowaniem. - Wysoki 
dobry filtr, okulary przeciw-
słoneczne i  kapelusz, bądź 
czapka z  daszkiem - radzi 
lekarz. - I  koniecznie picie 
odpowiedniej, dużej ilości 
wody oraz kontrola cza-
su przebywania w  pełnym 
słońcu - dodaje. Zgadza się 
z  nim chirurg plastyczny: - 
Latem uczulam pacjentów 
na stosowanie kremu z  fil-
trem 50 – mówi nam Łukasz 
Duda-Barcik. Jak tłumaczy 
proces fotostarzenia inten-
sywnie wpływa na skórę. - 
Szczególnie przy klimacie, 
który się nam zmienił, przy 
fali upałów – zaznacza. Poza 
tym - jego zdaniem - na twa-
rzy, czy na ciele, znajdują się 
różnego rodzaju znamiona, 
na które promieniowanie 
UV może źle wpłynąć. Mię-
dzy innymi z  tego powodu 
doktor Mariusz Kaczorowski 
radzi, żeby po wakacjach 
zgłosić się do lekarza na 
kontrolę zmian skórnych. 
Z kolei Agnieszka Zwolińska 
przypomina jeszcze o  zna-
nych zasadach pozabie-
gowych takich jak unikanie 
alkoholu bezpośrednio po 
procedurze nawet małoin-
wazyjnej, czy nie podejmo-

wanie nadmiernego wysiłku 
fizycznego.

Zabiegi nie na lato
Lekarze latem odradzają 
w  szczególności te zabiegi, 
które mogą zwiększyć ryzy-
ko pojawienia się przebar-
wień. - Na pewno w lecie nie 
wykonuje się zabiegów la-
serowych, po których trzeba 
unikać promieniowania UV. 
Odradzam wykonywanie la-
tem takich zabiegów jak np. 
laser frakcyjny, czy usuwa-
nie naczynek – mówi Łukasz 
Duda-Barcik. Jak tłumaczy 
w  czasie upałów ciężko 
uniknąć kontaktu ze słoń-
cem, choćby na spacerze. 
- Tymczasem po zabiegach 
laserowych mogą pojawić 
się w  wyniku ekspozycji na 
słońce efekty nieprzewidzia-
ne np. przebarwienia – wy-
jaśnia chirurg plastyczny. 
Doktor Mariusz Kaczorowski 
odradza również wykonywa-
nia peelingów, kuracji depig-
mentacyjnych oraz innych 
procedur intensywnie złusz-
czających. Nie jest również 
zwolennikiem podawania 
większych ilości wypełnia-
czy na chwilę przed urlopem 
pacjenta. - Jeżeli jednak 
korzysta się z  fachowych 
miejsc tzn. gabinetów lekar-
skich medycyny estetycznej 
to nie ma się czego obawiać 
- zaznacza. 

Letni pacjenci 
w gabinetach
Według doktora Mariusza 
Kaczorowskiego okres wa-
kacyjny rządzi się swoimi 
prawami i  zwykle przekłada 
się na mniejszą liczbę wizyt 
i  wykonywanych zabiegów. 
- Ale to dobrze bo my leka-
rze też musimy mieć czas 
na odpoczynek i  relaks - 
dodaje. Doktor Agnieszka 

Zwolińska również mówi, 
że czas urlopów i wyjazdów 
dotyczy zarówno pacjen-
tów jak i  lekarzy. Z  drugiej 
strony w  gabinecie nie za-
uważa istotnej zmiany liczby 
pacjentów. - Natomiast nie-
jednokrotnie pojawiają się 
pacjenci, którzy przyjeżdżają 
do Polski na wakacje. Latem 
jest ich zdecydowanie wię-
cej, niż w ciągu pozostałych 
miesięcy w roku – zauważa. 
Zdaniem Łukasza Dudy-Bar-
cika sezon letni odróżnia od 
innych okresów w roku to, że 
nacisk kładziony jest na inne 
zabiegi. - Jak już wspomi-
nałem są to procedury, któ-
re albo odżywią skórę, albo 
zrelaksują mięśnie, niwelując 
zmarszczki, albo spowodują 
napięcie i  poprawę jędrno-
ści. Nie robimy natomiast za-
biegów laserowych, ponie-
waż przeciwwskazaniem do 
nich jest narażenie skóry na 
promieniowanie słoneczne 
- wyjaśnia chirurg plastycz-
ny. Póki co lekarze nie do-
strzegają tego lata istotnych 
negatywnych dla gabinetów 
skutków pogarszającej się 
sytuacji ekonomicznej w kra-
ju, inflacji, czy znowu rosną-
cej liczby zakażeń koronawi-
rusem. - Lato to intensywny 
czas pracy dla mnie i mojego 
zespołu – mówi nam Łukasz 
Duda-Barcik. Zdaniem dok-
tora Mariusza Kaczorowskie-
go sytuacja ekonomiczna 
i polityczna w jakimś stopniu 
wpłynęła i wpływa na mniej-
sza frekwencję w  gabine-
tach medycyny estetycznej. 
Choć z drugiej strony w jego 
praktyce na przykład pewną 
nowością jest pojawianie się 
nowych pacjentów z  Ukra-
iny, zamieszkujących obec-
nie w  Polsce po wyjeździe 
ze swojego kraju z  powodu 
trwającej tam wojny.
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modelujemy kąty żuchwy, 
czy nadajemy objętość po-
liczkom. Chodzi o  to, żeby 
się nie przemieszczał, po-
nieważ okolica ust jest ob-
szarem bardzo ruchomym. 
Wokół jest bardzo wiele mię-
śni mimicznych, które mogą 
spowodować przesunięcie 
materiału. Jeżeli preparat 

będzie zbyt rzadki nie bę-
dzie spodziewanego efektu, 
jeżeli preparat będzie zbyt 
gęsty mogą zrobić się grud-
ki. Warto używać preparatów 
przeznaczonych do okolicy 
ust, certyfikowanych, z  od-
powiednią reologią, właści-
wym stężeniem kwasu hia-
luronowego i sieciowaniem. 

Naturalne 
usta 
obiektem 
pożądaniaKorekta ust z małych do 

widocznych, które można 
uznać za średnie nie jest 
wcale taka prosta – mówi 
w rozmowie z „Rynkiem 
estetycznym” doktor Karo-
lina Winkel, która prowadzi 
gabinet medycyny este-
tycznej na Pomorzu oraz 
jest szkoleniowcem firmy 
Croma. Prowadzi warsztaty 
prezentując m. in. autorską 
technikę korekcji ust Re-
aLips

Jakie są oczekiwania pa-
cjentów jeżeli chodzi o  ko-
rektę ust? 

Karolina Winkel: - Dużo za-
leży od wieku pacjentek. 
Trzeba pamiętać, że usta 
z  wiekiem wiotczeją, tracą 
objętość. Generalnie pa-
cjentki oczekują ode mnie 
naturalnych efektów. Odpo-
wiednia ilość materiału oraz 
właściwy preparat podany 
dobrą techniką naprawdę 
pozwalają na ich uzyski- 
wanie.

Jaki powinien być właściwy 
preparat do korekcji ust? 

Preparat na bazie kwasu 
hialuronowego do korekcji 
ust powinien być plastyczny 
i  mieć odpowiednia reolo-
gię. Nie może być twardy. 
Z  pewnością nie używamy 
do ust preparatów, którymi 
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Lekarz potwierdza, że poinformował pacjenta o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu medycznego zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem.

Croma oferuje pełną gamę wypełniaczy HA. Produkty oparte 
są na bazie kwasu hialuronowego pochodzenia niezwierzęcego 
i są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości. 
Bezpieczeństwo i skuteczność są klinicznie udowodnione.
Więcej informacji o produktach saypha® znajdziesz na croma.pl.
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Produkty na bazie 
kwasu hialuronowego

https://at.croma.at/home-pl/
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diów społecznościowych 
na wzór. Staram się im wy-
tłumaczyć na czym polega 
zabieg, jakie efekty są moż-
liwe do osiągnięcia. Korek-
ta ust z  małych do widocz-
nych, które można uznać 
za średnie nie jest wcale 
taka prosta. Potrzebujemy 
do tego minimum dwóch, 
trzech zabiegów. Aby umie-
ścić w małych ustach np. 2 
ml preparatu, trzeba to robić 
umiejętnie, dodawać obję-
tość w  pewnych odstępach 
czasu. Każde usta mają 
swoja indywidualną kuba-
turę i  proces rozciągania 
tkanki zajmuje około 2 do 3 
miesięcy. Wówczas proces 
powiększania ust przebiega 
naturalnie. Gdybym pod-
czas jednej wizyty podała 
pacjentce 2-3 ml efekt byłby 
nieprzewidywalny. 
Kiedy w  konsultacji z  pa-
cjentką ustalimy jaki chcemy 
uzyskać kształt, zarys ust, 
przystępuję do planowania. 
Prawie 80 proc. pań mówi: 
„Pani doktor ja pani ufam, 
proszę zrobić tak, żeby było 
dobrze i  naturalnie”. Mode-
lowanie ust podczas jednej 
wizyty zajmuje mi około 30 
min. Znieczulam pacjentki 
stomatologicznie, więc mają 
pełen komfort. Po zabiegu 
usta są obrzęknięte. Zawsze 
mówię, że około 20-30 proc. 
tej objętości zejdzie.

Przed czym jeszcze nale-
ży pacjentkę ostrzec, żeby 
wiedziała co po zabiegu jest 
naturalnym efektem a na co 
trzeba szczególnie zwrócić 
uwagę?

W  tym pytaniu dotyka pan 
bardzo ważnego tematu. 
Sam zabieg jest dla lekarza 
stosunkowy prosty. Najważ-
niejsze jest to, co może się 

stać po nim. Dlatego zawsze 
omawiam z pacjentką moż-
liwe działania niepożądane. 
Jeśli powstanie siniak, bądź 
krwiak - jest to naturalna sy-
tuacja. Podobnie obrzęk ust 
nie jest niczym dziwnym, 
choć jego natężenie to bar-
dzo indywidualna sprawa. 
Bardzo rzadkim, ale naj-
groźniejszym powikłaniem 
jest martwica, powstająca 
w wyniku podania preparatu 
do naczynia krwionośnego, 
bądź jego ucisku. Pierwsza 
doba po zabiegu jest w  ta-
kim przypadku najważniej-
sza. Lekarz powinien szybko 
zareagować. Dlatego jestem 
zawsze z pacjentem w kon-
takcie przez około 24 go-
dzin po zabiegu. Nawet jeśli 
mam pewność, że wszystko 
poszło dobrze, proszę pa-
cjentki, żeby wieczorem po 
zabiegu przysłały mi zdjęcie. 
Informuję też jakie objawy 
powinny wzbudzić ich po-
dejrzenia: ból, drętwienie, 
mrowienie, zbielenie tkanki, 
marmurkowatość obszaru 
poddanego zabiegowi. 

Wspominała pani doktor, że 
przeprowadza wywiad le-
karski z pacjentem. Jakie są 
przykładowe przeciwwska-
zania do korekcji ust?

Wykluczyć trzeba pacjent-
ki, które są w ciąży i karmią 
piersią. Z zabiegu wykluczo-
ne są osoby z  opryszczką 
wargową. Przeciwwskaza-
niem są różne stany cho-
robowe: cho roby nowo-
tworowe, infekcje skóry 
w miejscu podania, choroby 
autoimmunologiczne oraz 
nadwrażliwość na składniki 
zawarte w preparacie. Gene-
ralnie większość pacjentek, 
które pojawiają się w  ga-
binecie przechodzi kwali-

fikację do zabiegu. Jako 
lekarz dentysta zawracam 
szczególną uwagę na jamę 
ustną. Jeśli zęby są bardzo 
zaniedbane, stwierdzam 
znaczący nalot na zębach, 
dużo płytki bakteryjnej, wolę 
najpierw przeleczyć pacjen-
ta stomatologicznie, żeby 
uniknąć komplikacji.

Jak wygląda zabieg korekcji 
ust i jakie efekty można osią-
gnąć?

Na początku wizyty przepro-
wadzam wywiad lekarski. 
Następnie przechodzę do 
omawiania samego zabiegu. 
Zdarza się, że kobiety przy-
chodzą ze zdjęciami z  me-
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Jakie mogą być głębsze po-
wody pojawiających się na 
skórze problemów?

Przykładowo, jeżeli mamy 
pacjenta z  przebarwieniami, 
to najczęściej ich przyczyna 
jest wewnętrzna. A  dopiero 
czynniki zewnętrzne, takie 
jak promieniowanie UV, zmia-
ny temperatury, uszkodzenie 
tkanki, czy substancje tok-
syczne inicjują nieprawidło-
we działanie melanocytów. 
Wystarczy jeden mocniejszy, 
nieprawidłowo wykonany 
zabieg laserowy i  u  osoby 
z  zaburzeniami wewnętrzny-
mi uzyskamy nowy problem 
- przebarwienie. 
Przebarwieniom sprzyjają 
przewlekłe stany zapalne 
o różnym podłożu, zaburze-
nia hormonalne, czy prze-
wlekły stres. W  przypadku 
stanów zapalnych, można 
spodziewać się, że u  pa-
cjenta występują zaburzenia 
w  mikrobiocie jelitowej, za-
burzenia odporności, moż-
na podejrzewać jakieś cho-
roby zapalne jelit. 
Jeżeli chodzi o włókniaki na 
skórze, to często ich wystę-

powanie jest związane z za-
burzeniami metabolicznymi. 
Przykładowo osoby otyłe 
mogą mieć dużo włóknia-
ków. Włókniaki mogą też 
być objawem np. zaburzeń 
układu odpornościowego. 
Jeżeli mamy znamiona, to 
mogą one być objawem 
przewlekłych stanów za-
palnych, albo zaburzeń 
metabolicznych, czy też 
niedoborów żywieniowych. 
Przy sprzyjającej genetyce 
i  narażeniu na czynniki ze-
wnętrzne już tylko krok od 
nowotworu skóry. 
Jeżeli pojawiają się pro-
blemy z  napięciem skóry, 
to można podejrzewać, że 
pacjent ma problemy z  re-
generacją. Może ma jakieś 
niedobory żywieniowe albo 
odwodnienie. 
Kiedy pojawia się pacjent 
z  rumieniem, z  poszerzo-
nymi naczynkami, możemy 
podejrzewać, że pacjent jest 
niedotleniony, może ma ja-
kąś wadę serca, przewlekłą 
obturacyjną chorobę płuc, 
czy długoletnią, źle leczoną 
astmę, a  może ma alergię 
lub prowadzi niehigieniczny 

Korekta ust z małych do 
widocznych, które można 
uznać za średnie nie jest 
wcale taka prosta – mówi 
w rozmowie z „Rynkiem 
estetycznym” doktor Karo-
lina Winkel, która prowadzi 
gabinet medycyny este-
tycznej na Pomorzu oraz 
jest szkoleniowcem firmy 
Croma. Prowadzi warsztaty 
prezentując m. in. autorską 
technikę korekcji ust Re-
aLips

Jakie znaczenie dla zabie-
gów estetycznych ma wni-
kliwa ocena stanu zdrowia 
pacjenta?

Musimy pamiętać o  tym, że 
jesteśmy lekarzami, a  do-
bro pacjenta powinno być 
na pierwszym miejscu. Do 
naszych gabinetów przy-
chodzą osoby, które mają 
jakiś cel. Tym celem na ogół 
jest poprawa jakości skó-
ry. Chodzi o  to, żeby skóra 

była bez przebarwień, bez 
stanów zapalnych, włóknia-
ków, znamion, brodawek, 
dobrze napięta, żeby nie 
było poszerzonych naczy-
nek, zbyt dużo zmarszczek, 
żeby nawilżenie skóry było 
prawidłowe. Na skórze wi-
dzimy więc różnego rodza-
ju defekty, czyli objawy, czy 
lepiej powiedzieć skutki. Te 
objawy mają swoje przy-
czyny. W  dużej części są 
to przyczyny istniejące we-
wnątrz naszego ciała, a  na 
to nakładają się czynniki ze-
wnętrzne takie jak czynniki fi-
zyczne, toksyny lub patoge-
ny. My oczywiście możemy, 
dzięki zabiegom medycyny 
estetycznej, poradzić sobie 
z  tymi objawami. Jednak 
jest to tylko jedna część 
działania lekarskiego. Je-
żeli nie usuniemy przyczyn 
lub nie zmniejszymy zabu-
rzeń, które manifestują się 
na skórze w  różny sposób, 
to wykonujemy tylko część 
pracy. Nie uświadamiamy 
pacjentowi z czego wynikają 
objawy skórne, nie dajemy 
pacjentowi pełnej informacji 
i pełnego leczenia. 

Od czego zależą 
efekty 
zabiegów 
estetycznych– Jak można ze 

spokojnym sumieniem 
wykonać zabieg 
estetyczny, nie dociekając 
źródła problemu, z którym 
przychodzi do nas pacjent 
– tłumaczy w rozmowie  
z „Rynkiem estetycznym” 
doktor Piotr Niedziałkowski, 
właściciel stołecznego 
Centrum Estetyki 
Medycznej i dodaje, 
że niedoskonałości 
estetyczne, to często 
objawy patologicznych 
procesów wewnętrznych, 
które są m.in. widoczne na 
skórze.
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styl życia np. pali papierosy. 
Chcę zwrócić uwagę, że 
samo wykonanie zabiegu 
estetycznego nie będzie 
skuteczne, jeżeli nie zajmie-
my się mechanizmem lub 
przyczyną powstawania pro-
blemu. 

Może często mechanizmem 
jest po prostu starzenie się?

Oczywiście tak, jednak na 
wiele rzeczy mamy wpływ. 
Na starzenie się organi-
zmu też. Weźmy choćby 
zmarszczki. Z  pewnością 
genetyka odgrywa dużą rolę 
w  ich powstawaniu. Jednak 
z drugiej strony, jeżeli mamy 
dużo wolnych rodników 
i ukryte choroby, to szybciej 
się starzejemy. Zmarszcz-
ki mogą też być objawem 
niskiego nawilżenia skóry, 
wynikającego ze złego stylu 
życia, nienawodnienia orga-
nizmu, dużej liczby wolnych 
rodników. Jak więc można 
robić zabieg estetyczny, nie 
dociekając źródła problemu, 
z którym przychodzi do nas 
pacjent. Proszę mnie źle nie 
zrozumieć, jestem gorącym 
zwolennikiem zabiegów me-
dycyny estetycznej, szcze-
gólnie tych regeneracyjnych. 
Po zabiegu właściwie za-
wsze stwierdzamy u pacjen-
ta poprawę. Jednak na tym, 
moim zdaniem, medycz-
ne podejście do pacjenta 
i  problemu nie powinno się 
kończyć. Proszę zwrócić 
uwagę, że obecnie stosuje-
my coraz więcej stymulato-
rów tkankowych, które mają 
skłaniać organizm np. do 
produkcji kolagenu. Jednak 
skąd możemy wiedzieć, czy 
stymulacja zadziała, jeżeli 
nie znamy organizmu pa-
cjenta. Jeżeli ktoś ma nie-
dobory witaminy B12, jest 

niedożywiony, nie pije wody, 
ma przewlekły stan zapalny, 
czyli nieskuteczny układ od-
pornościowy, to stymulacja 
będzie minimalna, a  efektu 
zabiegu nie będzie, albo bę-
dzie krótkotrwały.

Jak zadbać w  takim razie 
o efekt zabiegu?

Trzeba poznać organizm, 
na którym wykonujemy za-
bieg. Badanie pacjenta jest 
bardzo ważne. Pracujemy 
na żywym organizmie. To 
nie jest manekin. Ten orga-
nizm zmienia się z wiekiem. 
Tak naprawdę jeżeli mamy 
osoby, które przychodzą do 
naszych gabinetów od lat, 

to co jakiś czas powinniśmy 
zbadać ich stan zdrowia. 
Choćby po to, żeby zabie-
gi, które wykonujemy miały 
dobry, długotrwały efekt. Co 
z  tego, że lekarz dysponuje 
nowoczesną aparaturą lase-
rową, kiedy nie interesuje się 
zdrowiem pacjenta. 

Jakiego rodzaju badania 
pan robi pacjentom?

To zależy od rodzaju zabie-
gu, od wywiadu z  pacjen-
tem, od problemu estetycz-
nego z  jakim się pacjent 

zgłosił. Zawsze pierwsza 
wizyta jest bardzo dokładna. 
Ja muszę poznać pacjenta, 
a  pacjent moje podejście 
do poprawy stanu skóry. 
Wtedy znajdujemy porozu-
mienie i  zaczynamy odmła-
dzanie. Najdokładniejsza 
powinna być ocena, kiedy 
mamy pacjenta z  jakimś 
ogólnym problemem este-
tycznym. Mam na myśli np. 
nasilenie zmarszczek, czy 
przebarwień, albo wiotką 
skórę, dużo brodawek łojo-
tokowych, czy otyłość, któ-
ra staje się coraz większym 
problemem w naszym kraju. 
Tego rodzaju uogólnione 
objawy oznaczają, że nie-
mal na pewno znajdziemy 

u  pacjenta w  badaniach 
jakieś wewnętrzne źródło 
tych problemów. Pewnie ja-
kiś przewlekły stan zapalny. 
Być może odpuściłbym tak 
szczegółową diagnostykę 
przy powierzchownych, de-
likatnych peelingach, czy 
przy toksynie botulinowej. 
Jednak jeśli implantujemy 
jakieś ciało obce, albo ocze-
kujemy regeneracji po za-
biegu powinniśmy zbadać 
pacjenta. 
Standardem w  moim gabi-
necie jest długa pierwsza wi-
zyta z dokładnym wywiadem 

i  skierowaniem na badania. 
Zdarza mi się czasami wy-
konać zabieg na pierwszej 
wizycie, jeżeli nie koliduje 
on z wywiadem i pacjent ma 
badania. Częściej jednak 
przekładam zabieg i zlecam 
diagnostykę. Nie zdarzyło mi 
się, żeby pacjent nie wrócił 
na zabieg. Wręcz przeciwnie 
pacjenci na ogół doceniają 
to, że zainteresowałem się 
ich zdrowiem i dobieram po-
stępowanie adekwatne do 
stanu organizmu.

Czy nie obawia się Pan jed-
nak tego, że pacjent przy-
chodząc do gabinetu me-
dycyny estetycznej oczekuje 
jakiegoś konkretnego efektu 

np. powiększenia ust, czy 
zniwelowania zmarszczek 
i że odstraszy go skrupulat-
ne podejście medyczne?

To zależy od pacjenta. Je-
żeli nie ma świadomości 
wpływu stanu zdrowia na 
zabiegi, to zadaniem lekarza 
jest zwiększyć jego świado-
mość. U  pacjentów, którzy 
nie chcą słuchać o zdrowiu, 
a koniecznie chcą mieć wy-
konany jakiś zabieg, najczę-
ściej dochodzi do zdarzeń 
niepożądanych. Bo doktor 
zrobił to, co pacjent chciał. 
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dbać o swoje zdrowie. Moim 
zdaniem pandemia para-
doksalnie przyspieszyła roz-
wój medycyny estetycznej 
w dobrym kierunku. Pacjenci 
chętniej inwestują w  siebie, 
w  zdrowie, także w  wygląd. 
W moim gabinecie pojawiło 
się dużo więcej nowych pa-
cjentów, niż można było się 
spodziewać. Dużo też mówi 
się o  regeneracji, o  biosty-
mulacji, o  profilaktyce. Pa-
cjenci przychodzą na ocenę 
stanu zdrowia i  na zabiegi 
estetyczne, jednak chętniej 
na te regeneracyjne. Pacjen-
ci świadomi w dużej mierze 
odchodzą już od doraźnego 
wykonywania zabiegów es-
tetycznych. Chcieliby mieć 
lekarza, który zadba o  roz-
poznanie i  zniwelowanie 
niekorzystnego działania 
czynników wewnętrznych 
oraz umiejętnie dobierze 
zabiegi do ich stanu zdro-
wia. Gdybyśmy taką drogą 
poszli w  medycynie este-
tycznej, wiele byśmy zyskali: 
satysfakcję ze swojej pracy 
lekarskiej, uznanie naszych 
pacjentów, którzy z  kolei 
przyprowadzą nowe osoby. 
Świadomi pacjenci są wy-
magający i to mnie cieszy. 

Czy zalecenia dotyczące 
stylu życia, diety, suplemen-
tacji też są częścią tego me-
dycznego działania regene-
racyjno-profilaktycznego?

Dieta jest bardzo ważna. Je-
steśmy zbudowani z  tego, 
co jemy. Istotne jest unika-
nie różnego rodzaju toksyn, 
właściwe odżywienie się 
i  nawadnianie. Ważne jest 
też nastawienie mentalne. 
Kluczowe jest prawidłowe 
radzenie sobie ze stresem. 
Stres jest jednym z  głów-
nych czynników, który osła-

bia układ immunologiczny. 
Jeżeli chodzi o  suplemen-
tację, to jest dobra pod 
warunkiem, że wiemy co 
suplementować i  w  jakich 
ilościach. Zarówno niedobo-
ry, jak i nadmiary są złe. Mu-
simy więc zrobić badania. 
Żyjemy w takich czasach, że 
możemy zbadać naprawdę 
bardzo dużo. Dziś byłem na 
spotkaniu w  laboratorium 
diagnostycznym i  przeko-
nałem się jak różnorodne 
możemy zrobić analizy, jak 
dogłębne, jak szeroko mo-
żemy zbadać np. proces 
starzenia, stany zapalne, 
czy niedobory. To jest jedy-
nie kwestia kosztów badania 
i umiejętności ich interpreta-
cji oraz leczenia. 

Trzeba jednak poświęcić 
czas choćby na wytłuma-
czenie pacjentowi, że bada-
nia są zasadne…

Oczywiście, że trzeba pa-
cjentowi poświęcić czas. To 
jest podstawowa zasada 
porządnej medycyny. Je-
żeli lekarz ma pół godziny 
na pacjenta na zabieg, to 
moim zdaniem nie jest to 
dobre podejście. Ja mam 
półtorej godziny na konsul-
tację pacjenta lub godzinę 
na zabieg, jeżeli już pacjen-
ta znam. Trzeba pacjentowi 
poświęcić swój czas. Nie 
wolno patrzeć tylko na pie-
niądze. Zresztą dbanie o pa-
cjenta zawsze się zwróci. 
Jeżeli wykonujemy dobrze 
swoją pracę, jeżeli się stara-
my, pogłębiamy swoją wie-
dzę, to pacjenci to widzą. 
Będą z  pewnością chcieli 
przychodzić do lekarza, któ-
ry dba jednocześnie o  ich 
zdrowie i wygląd. 

Dziękuję za rozmowę

Wychodzę z  założenia, że 
jako lekarz prowadzę wizytę 
i  podejmuję decyzję o  tera-
pii oraz biorę za nią odpo-
wiedzialność. Oczywiście 
porozumienie lekarza z  pa-
cjentem jest bardzo ważne, 
jednak lekarz musi mieć 
zawsze na względzie zdro-
wie i  o  tym mówić. Dopóki 
lekarz nie dowie się, jakie 
są mechanizmy powstawa-
nia zaburzeń estetycznych 
i  nie wytłumaczy wszystkie-
go pacjentowi, jest duże ry-
zyko, że zabieg nie będzie 
skuteczny, albo efekt będzie 
krótkotrwały. Staram się być 
wiarygodnym lekarzem i do-
brze wykonać to po co przy-
szedł pacjent. 

Jakie są główne czynniki 
wpływające na proces sta-
rzenia się, na jakość skóry 
i  na skuteczność zabiegów 
estetycznych?

Na proces starzenia duży 
wpływ mają uwarunkowania 
genetyczne, jednak bardzo 
ważny jest również styl ży-
cia i choroby oraz leki, które 
przyjmujemy. Genetyki nie 
zmienimy, natomiast mamy 
wpływ na to jak żyjemy. Na 
skórę wpływają czynniki ze-
wnętrzne takie jak tempe-
ratura, czynniki toksyczne, 
infekcje, jednak w dużej mie-
rze na jakość skóry wpływ 
ma stan naszego zdrowia: 
stan mikrobioty jelitowej, 
stan jelit, sprawność ukła-
du hormonalnego, układu 
krwionośnego, nerwowego, 
czy organizm jest właściwie 
odżywiony, jakie mamy uwa-
runkowania psychiczne, czy 
żyjemy w  ciągłym stresie. 
Jednym z  najważniejszych 
czynników wpływających na 
skórę jest kondycja układu 
immunologicznego.

Kiedy rozmawialiśmy wcze-
śniej o  ocenie stanu biolo-
gicznego pacjenta zwracał 
Pan już uwagę na kluczowe 
znaczenie układu immuno-
logicznego… 

Rzeczywiście stan układu im-
munologicznego jest bardzo 
ważny, ponieważ jest swego 
rodzaju wyznacznikiem stanu 
zdrowia. To ten układ reaguje 
na problemy jako pierwszy 
i  jako ostatni się uspokaja, 
więc z  jednaj strony wie-
le czynników ma na niego 
wpływ i  jednocześnie on ma 
wpływ na cały organizm. Od 
zdolności układu immunolo-
gicznego do właściwej reak-
cji często zależy to, jaki bę-
dziemy mieć efekt zabiegu. 
Tak naprawdę niemal każdy 
zabieg, który wykonujemy 
powoduje powstanie stanu 
zapalnego w  organizmie. 
Układ immunologiczny go 
wywołuje, a  następnie po-
winien go wygasić. Jednak 
np. u pacjentów otyłych, czy 
z  zaburzeniami metabolicz-
nymi układ immunologiczny 
nie wygasza prawidłowo sta-
nu zapalnego. W  dłuższym 
okresie czasu zawsze będzie 
to rodziło problemy i  niemal 
zawsze gorszy stan skó-
ry. Przewlekły stan zapalny, 
niewłaściwie działanie ukła-
du immunologicznego ma 
ogromny wpływ na skórę. 
Stąd potrzeba badania stanu 
układu immunologicznego 
przed zabiegami i nie tylko. 

Czy pandemia wpłynęła na 
zachowania pacjentów, na 
ich podejście do zabiegów 
i dbania o siebie?

Pandemia oprócz złych 
rzeczy, które spowodowa-
ła, sprawiła też, że wielu 
pacjentów zaczęło bardziej 
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Redukcja tkanki tłuszczowej,
Ujędrnianie skóry,
Usuwanie cellulitu, 
Redukcja rozstępów,
Terapia wiotkiej skóry

Biotec Lasers Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Trzy Lipy 2, lok. 1/1, 80-172 Gdańsk
T: 58 355 00 45
www.biotecpolska.pl

WYŁĄCZNYM DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST:

Dowiedz się więcej
 o Coaxmed ONE

Zastosowanie:

Rewolucyjne protokoły
do wszystkich potrzeb

skóry twarzy oraz ciała.

Przygotuj swój
gabinet na
sezon letni!

https://biotecpolska.pl/
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finanse i zarządzanie

Koniunktura na rynku dóbr 
luksusowych zależy od ich 
nabywców. Na drogą bi-
żuterię, luksusową odzież, 
samochody klasy premium, 
czy jachty stać ograniczoną 
grupę najbogatszych ludzi 
w Polsce. Tak się składa, że 
od liczebności tej grupy i jej 
zachowań na rynku w dużej 
mierze zależy też koniunktu-
ra na rynku usług medycyny 
estetycznej.

Zwiększyły się zarobki 
Z  raportu KPMG wynika, że 
pandemia COVID-19 tylko 
spowolniła, ale nie zatrzy-
mała dynamicznego od 
lat wzrostu liczby Polaków 
przekraczających drugi próg 
podatkowy i  ich majątków. 
W 2020 roku już ponad 1,76 
mln osób osiągnęło docho-
dy przekraczające 7,1 tys. zł 
brutto. Nie tylko zarobki, ale 
również wielkość majątku 
Polaków uległa poprawie. 
Zwiększenie aktywów przy 
niewielkim wzroście zobo-
wiązań gospodarstw domo-
wych w 2021 roku może na-
pawać optymizmem. Choć 

Ponad 1 mln zł rocznie
Bardzo bogaci są kolejną 
kluczową grupą docelową 
dla firm z  branży dóbr luk-
susowych. Według raportu 
KPMG to osoby zarabiające 
brutto powyżej 1 mln zł rocz-
nie. Zgodnie z danymi Mini-
sterstwa Finansów w 2020 r. 
w  Polsce mieszkało 35 tys. 
takich osób. W  sumie osią-
gnęły one 92 mld zł docho-
dów. Wśród analizowanych 
grup to właśnie zarobki 
osób bardzo bogatych po-
większyły się najistotniej – 
o 23,8 proc. względem 2019 
roku, przy czym ich liczeb-
ność wzrosła w  tym czasie 
o 10,3 proc. Średnie zarobki 
w  tej grupie potencjalnych 

obecnie tą poprawę może 
niwelować wysoka inflacja.

Zamożnych i bogatych 
stać na luksus
KPMG w  raporcie słusznie 
zauważa, że dla firm sprze-
dających dobra luksusowe 
kluczową grupą poten-
cjalnych konsumentów są 
osoby zamożne i  bogate, 
których dochody brutto 
przekraczają odpowiednio 
20 tys. zł i 50 tys. zł. W 2020 
roku w  Polsce mieszkało 
284 tys. osób o dochodach 
powyżej 20 tys. zł miesięcz-
nie. Łącznie zarobili oni 201 
mld zł, o  15,1 proc. więcej 
niż rok wcześniej. Z  kolei 
liczba osób bogatych, o do-
chodach brutto przekracza-
jących 50 tys. zł miesięcz-
nie wzrosła o 11,6 proc. do 
77,1 tys. Przeciętne zarobki 
w tej grupie wyniosły prawie 
134 tys. zł miesięcznie, co 
oznacza, że dochody osób 
bogatych rozliczających 
się w  Polsce w  całym 2020 
roku wyniosły 124 mld zł 
i były o 20 proc. wyższe niż 
w 2019 roku.

nabywców dóbr luksuso-
wych wyniosły w  2020 roku 
216 tys. zł miesięcznie.

Gdzie mieszkają 
zamożni Polacy
Jak wynika z raportu KPMG 
Warszawa, jako stolica 
i  centrum biznesowe kraju 
przyciąga największą liczbę 
osób przekraczających dru-
gi próg podatkowy. Miasto 
to charakteryzuje się przy 
tym najwyższymi koszta-
mi życia. W  2020 roku na 
Mazowszu mieszkało 26,5 
proc. wszystkich podatni-
ków o  dochodach przekra-
czających 7,1 tys. zł brutto 
miesięcznie, czyli ponad 
467 tys. osób. Wśród nich FO
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Medycyna estetyczna
jak dobro luksusowe: 
czy jest odporna
na kryzys?
Medycyna estetyczna nie jest niezbędna do życia. Należy raczej 
do kategorii usług luksusowych. Dlatego najnowszy raport 
KPMG, dotyczący koniunktury na rynku dóbr luksusowych 
w Polsce, może stanowić wskazówkę dla lekarzy i firm 
zaangażowanych w medycynę estetyczną. Sprawdźmy jaki jest 
stan zamożności Polaków i wpływ aktualnej sytuacji na nastroje 
najbogatszych
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18 tys. to osoby bogate 
(zarobki powyżej 50 tys. zł/
mies.), w  tym 8 tys. bardzo 
bogate (zarobki powyżej 1 
mln zł rocznie). Trzy kolejne 
województwa zamieszkiwa-
ne przez największą licz-
bę osób przekraczających 
drugi próg podatkowy to: 
śląskie (192 tys. osób), dol-
nośląskie (163,1 tys.) i  ma-
łopolskie (160,8 tys.). Naj-
większy wzrost liczby osób, 
zarabiających powyżej 7,1 
tys. zł/mies. odnotowano 
w województwie zachodnio-
pomorskim – o  14,8 proc. 
w stosunku do 2019 roku.

Więcej dolarowych 
milionerów
Według raportu Credit Suis-
se Global Wealth Databook, 
na koniec 2020 roku w Pol-
sce mieszkało ponad 149 
tys. osób, których majątek 
liczony w  aktywach netto 
wyniósł co najmniej 1 mln 
dolarów. Od 2019 roku do 
2020 roku w Polsce przybyło 
14,6 tys. osób, które można 
określić mianem HNWI (ang. 
high net worth individuals). 
Wśród 19 wybranych państw 
europejskich Polska w  bez-
względnej liczbie HNWI 
wyprzedza takie kraje jak 
Portugalia, Finlandia, Grecja 
czy Czechy. W  tym samym 
rankingu Polska zbliżyła się 
nieco do Norwegii (177 tys. 
HNWI) oraz Irlandii (182 
tys.). W  czołówce państw 
europejskich z  największą 
liczbą HNWI po raz pierwszy 
znalazły się Niemcy z liczbą 
ponad 2,9 mln HNWI. Wy-
przedziły Wielką Brytanię 
(2,5 mln) oraz Francję (2,5 
mln). Struktura milionerów 
w Polsce i w Europie jest do 
siebie bardzo zbliżona. Po-
nad 91 proc. tych osób dys-
ponuje majątkiem w  prze-

dziale 1-5 mln dolarów. Z ko-
lei osoby z majątkiem powy-
żej 50 mln dolarów stanowią 
ok. 0,2-0,3 proc. wszystkich 
HNWI. W  2020 roku grupa 
tych najbardziej majętnych 
osób w  Polsce powiększyła 
się relatywnie najwyraźniej, 
o  15,9 proc. w  porównaniu 
z  poprzednim rokiem, pod-
czas gdy wszystkich HNWI 
było o 10,9 proc. więcej.

Rynek dóbr luksusowych 
odporny na kryzys?
Autorzy raportu KPMG 
sprawdzali, czy panujące 
na rynku przekonanie, że 
rynek dóbr luksusowych 
jest bardziej odporny na 
kryzysy, niż rynek dóbr ma-
sowych znajduje potwier-
dzenie w  rzeczywistości. 
Taką prawidłowość często 
tłumaczy się faktem, że na-
bywcami dóbr luksusowych 
są przede wszystkim osoby 
o  ugruntowanej przez lata 
pozycji majątkowej, które 
są siłą rzeczy mniej podatne 
na krótkotrwałe zawirowania 
gospodarcze. Potwierdzenie 
takiego stanu rzeczy mogli-
śmy zaobserwować zarów-
no w okresie pęknięcia bań-
ki internetowej na początku 
2000 roku, jak i  w  czasie 
globalnego kryzysu finanso-
wego w  latach 2007-2008. 
Jednak zdaniem ekspertów 
z  KPMG obecnej sytuacji 
związanej z pandemią i wy-
buchem wojny w  Ukrainie 
nie sposób porównywać do 
tamtych kryzysów, chociaż-
by ze względu na to, że za-
równo pandemia, jak i wojna 
dotknęły bezpośrednio go-
spodarkę na całym świecie 
(a nie tylko rynki kapitałowe 
i  finansowe), ale także ze 
względu na bezpreceden-
sowe kwoty przeznaczone 
przez poszczególne kraje na 

programy pomocowe zwią-
zane z  pandemią i  wojną. 
Jak zauważono w  raporcie 
niemal dwa lata trwającej 
pandemii przyniosły nawet 
wzmocnienie spółek z  seg-
mentu dóbr luksusowych co 
potwierdzałoby tezę o  jego 
odporności na kryzysowe 
sytuacje. Jednak pierwszy 
kwartał 2022 roku zdecydo-
wanie tej tezy nie potwierdza. 
Według ekspertów z  KPMG 
kumulacja negatywnych wy-
darzeń (m.in. nadejście pią-
tej fali zakażeń, napływające 
informacje o  pogarszającej 
się sytuacji makroekono-
micznej i  koniunkturze na 
rynkach światowych, infla-
cja i groźba recesji, a  także 
wybuch wojny) skutkowała 
dynamicznymi spadkami 
i  dużą zmiennością noto-
wań, co doprowadziło do 
tego, że na koniec maja 
2022 roku indeks giełdowy 
wybranych spółek segmen-
tu dóbr luksusowych powró-
cił do poziomu z końca 2020 
roku, tracąc wszystkie zyski 
z kilkunastu miesięcy.

Wpływ wojny na rynek
W  raporcie KPMG czytamy, 
że po ponad 100 dniach 
od wybuchu wojny w  Ukra-
inie trudno jeszcze ocenić 
jej wpływ na globalny rynek 
dóbr luksusowych ze wzglę-
du na niemożliwy do osza-
cowania jej dalszy przebieg 
oraz zakres i  skuteczność 
sankcji. Obecnie większość 
głównych graczy rynku dóbr 
luksusowych stosuje się do 
wprowadzonych sankcji, co 
może powodować spadek 
w ogólnej sprzedaży w 2022 
na poziomie od 1 proc. do 
3 proc. (3-8 mld dolarów). 
Zdaniem ekspertów z KPMG 
wydaje się, że skompen-
sowanie tego wzrostem 

sprzedaży na innych ryn-
kach nie powinno stanowić 
dużego wyzwania. Inflacja 
w wielu krajach z pewnością 
wymusi wzrosty cen, które 
klienci będą musieli zaak-
ceptować, gdyż ich poziom 
nie wpłynie na decyzje za-
kupowe (szczególnie w  sy-
tuacji ograniczonej podaży 
wielu dóbr luksusowych). 
Co więcej osłabienie euro 
względem innych walut 
spowodowało, że niektó-
re dobra luksusowe stały 
się relatywnie tańsze. Jak 
analizują eksperci z  KPMG 
w okresie od 24 lutego 2022 
do 31 maja 2022 można 
stwierdzić, że wojna w Ukra-
inie, przynajmniej w krótkim 
okresie, wywarła wpływ na 
wartość notowanych spółek 
z sektora dóbr luksusowych, 
które spadły mocniej niż ry-
nek. Zwracają jednocześnie 
uwagę, że wyizolowanie 
długoterminowego wpływu 
samej wojny jest zadaniem 
trudnym, bowiem bessa na 
światowych rynkach, która 
trwa od początku roku 2022 
i  spowodowana jest dodat-
kowymi czynnikami niezwią-
zanymi bezpośrednio z woj-
ną, takimi jak pogorszenie 
koniunktury gospodarczej, 
dynamiczny wzrost inflacji, 
a także powracające groźby 
zakłóceń w  łańcuchach do-
staw spowodowane kolejną 
falą lockdown-ów w krajach 
azjatyckich.

Dobro luksusowe
- definiujemy jako każde dobro 
(w tym także usługę) opatrzone 
marką powszechnie uznawaną 
za luksusową na danym rynku 
lub takie, które ze względu na 
swoją specyfikę (unikalność, 
wysoką cenę) nabiera 
luksusowego charakteru.
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wrócenie pewnych zjawisk, 
które zachodzą w  czasie, 
prowadząc do zwiotczenia 
i opadania tkanek. W wieku 
dwudziestu kilku lat nie ma 
żadnych tego typu cech. 
Cechy zwiotczenia i opada-
nia tkanek u zdrowych osób 
pojawiają się zwykle około 
40 roku życia i  początkowo 
są subtelne.

Jakie są cechy starzenia się 
twarzy, które uzasadniają 
wykonanie liftingu?

Aby uporządkować zjawisko 
starzenia się twarzy, można 
powiedzieć, że przebiega 
ono na trzy sposoby. Są trzy 
główne czynniki, które decy-
dują o  tym, że spoglądając 
na twarz, potrafimy ocenić 
w  jakim mniej więcej wieku 
jest dana osoba. Po pierw-
sze powierzchnia i  jakość 
skóry, po drugie zanik tka-
nek, po trzecie zwiotczenie 
i  opadanie tkanek. Lifting 
twarzy i szyi nie poprawi ja-
kości skóry, nie przywróci 
utraconej objętości a  jedy-
nie poprawi napięcie i unie-
sie zwiotczałe i  opadnięte 
tkanki. Chodzi np. o  opa-
danie policzka, czyli stan, 
w  którym jego dolna część 

zwisa poniżej linii żuchwy, 
co obrazowo jest nazywane 
„chomiczkiem”. Inną cechą 
związaną ze wiotczeniem 
i  opadaniem tkanek jest 
sytuacja, kiedy środkowa 
część szyi nie przylega do 
tkanek głębszych i  zwisa. 
Nazywa się to potocznie: 
„indycze podgardle”. Dzięki 
liftingowi możemy odwrócić 
te zjawiska co w konsekwen-
cji przywraca „owal twarzy”, 
pogłębia kąt między żuchwą 
i  szyją, wygładza delikatnie 
bruzdy nosowo-wargowe 
i bruzdy marionetki. 

Kiedy już chirurgowi uda 
się zniwelować oznaki upły-
wu czasu, to jak długo trwa 
rekonwalescencja po za- 
biegu?

Wczesny okres pooperacyj-
ny trwa około dwóch tygo-
dni. Następnie jest późny 
okres pooperacyjny, który 
trwa nawet do roku – wtedy 
ostatecznie ocenia się wy-
nik zabiegu. Po liftingu pa-
cjenci nie skarżą się na ból 
pooperacyjny. Występuje 
dyskomfort w formie uczucia 
napięcia tkanek, który mija 
w  ciągu kilku dni. Nieunik-
nione następstwa operacji, 

Odmłodzenie
szyi  
i twarzy 

Są trzy główne czynniki, 
które decydują o tym, że 
spoglądając na twarz, 
potrafimy ocenić w ja-
kim mniej więcej wieku 
jest dana osoba – mówi 
w rozmowie z „Rynkiem 
estetycznym” chirurg pla-
styczny Lubomir Lembas. 
Opowiada w jaki sposób 
dzięki liftingowi twarzy 
można przywrócić coś, co 
zabrał nam czas

Rynek estetyczny: - W jakim 
wieku radziłby doktor my-
śleć o liftingu twarzy?

Lubomir Lembas: - Nie ma 
jednoznacznej odpowie-
dzi na to pytanie, ponieważ 
u  każdego człowieka ist-
nieje rozbieżność pomię-
dzy wiekiem biologicznym 
i  wiekiem kalendarzowym. 
Są pacjentki o  wieku biolo-
gicznym mniejszym, niż ka-
lendarzowy, ale zdarzają się 
też pacjentki, których wiek 
biologiczny jest wyższy niż 

kalendarzowy. Przykładowo 
są kobiety, które w wieku 40-
45 lat mogą mieć cechy sta-
rzenia się twarzy, które będą 
stanowiły wskazanie do 
wykonania liftingu. Jednak 
są też takie pacjentki, które 
mają 55 lat i nie mają cech, 
które uzasadniałyby opera-
cję. Dużo zależy też od bu-
dowy anatomicznej twarzy. 
Pacjentki z  dobrze zbudo-
wanym kośćcem, wyrazistą 
żuchwą i  konstytucjonalnie 
głębokim kątem bródko-
wo-szyjnym są idealnymi 
kandydatkami do operacji. 
U  kobiet z  drobną, czasa-
mi cofnięta bródką i płytkim 
kątem bródkowo-szyjnym 
trudno jest uzyskać spekta-
kularne wyniki. Jeżeli chodzi 
o  wskazania do zabiegu to 
nie kieruję się wiekiem po-
tencjalnego pacjenta, tylko 
obecnością objawów sta-
rzenia się twarzy, na które 
nakierowany jest zabieg 
liftingu oraz typem budowy 
anatomicznej twarzy. 

Jednak jako przykład podał 
Pan kobiety w  wieku 40-55 
lat a nie dwudziestu kilku…

To oczywiste, ponieważ li-
fting jest nakierowany na od-
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Odmłodzenie
szyi  
i twarzy 

które występują zawsze to: 
obrzęk, zasinienie, zaburze-
nia czucia skóry. Zaburzenia 
czucia mijają zupełnie po 
około roku od operacji i bar-
dzo rzadko się zdarza, żeby 
jakiś fragment skóry np. 
w okolicy blizny gorzej czuł. 
Durzy obrzęk mija w ciągu 2 
tygodni, resztkowy obrzęk 
może się utrzymywać nawet 
do 3 miesięcy i też w końcu 
znika. Ten mały obrzęk po 
liftingu może być odbierany 
jako korzystne następstwo 
operacji, gdyż przywraca 
objętość. Niestety nie trwa 
to długo. Zasinienia mijają 
zupełnie w  ciągu 2-3 tygo-
dni. Blizna pozostaje na za-
wsze, natomiast jej lokaliza-
cja sprawia, że jest bardzo 
mało widoczna, z  czasem 
coraz mniej i generalnie nie 
stanowi problemu po liftingu 
twarzy. 

Jak długo utrzymują się 
efekty i czy trzeba tą opera-
cję powtarzać?

Przykładowo weźmy pod 
uwagę dwie bliźniaczki. 
U jednej z nich w wieku 50 lat 
wykonujemy lifting a  u  dru-
giej nie. Wówczas już do 
końca życia ta, u której wy-
konano lifting będzie miała 
mniej nasilone cechy starze-
nia się twarzy, niż jej siostra 
u  której nie wykonano ope-
racji. Efekt więc w  pewnym 
sensie jest trwały. Jednak 
oczywiście nie oznacza to, 
że kobieta, u której wykona-
no lifting się nie postarzeje, 
że nie dojdzie do ponowne-
go wiotczenia tkanek. Jeżeli 
chodzi o powtórną operację, 
to moim zdaniem trzeba 
spojrzeć na statystyki. Oka-
zuje się, że niewielki odsetek 
kobiet, które miały wykonany 
lifting twarzy decyduje się na 

ponowną operację. Z moich 
obserwacji wynika, że jest to 
maksymalnie około 10 proc. 
Porządnie wykonany lifting 
w  wieku 45-55 lat zwykle 
wystarcza. Jak wspomnia-
łem niewielki odsetek kobiet 
decyduje się na ponowny 
zabieg w wieku około 65 lat. 
Zwykle kolejne zabiegi, któ-
re mogłyby odmłodzić twarz 
po liftingu, to raczej przy-
wrócenie objętości, poprzez 
przeszczep tłuszczu, czy 
systematyczne dbanie o po-
wierzchnię skóry. Na trzecią 
operację decydują się poje-
dyncze kobiety.

Jakie jest ryzyko związane 
z operacją liftingu twarzy?

Najpoważniejszym powikła-
niem związanym z liftingiem 
twarzy, o  którym mówi się 
we wszystkich badaniach 
jest porażenie nerwu twa-
rzowego. W  okolicy ana-
tomicznej, gdzie chirurg 
operuje przebiegają gałązki 
nerwu twarzowego i  może 
się zdarzyć, że jedna z nich 
zostanie podczas zabiegu 
uszkodzona. To powikłanie 
występuje statystycznie bar-
dzo rzadko - około 1 proc. 
Ryzyko wystąpienia tego 
powikłania jest uzależnio-
ne od rozległości operacji. 
Można zrobić mniej rozle-
głą operację i  nie wkracza 
się wtedy w  znaczącą ko-
lizję z  nerwem twarzowym, 
jednak wyniki takich zabie-
gów - mini-liftingów - nie są 
optymalne i są krótkotrwałe. 
Jeżeli natomiast zaczyna się 
wkraczać w  głębsze war-
stwy i preparuje się szerzej, 
to można uzyskiwać wyra-
ziste i  trwalsze wyniki. Nie-
stety wówczas stosunkowo 
częściej dochodzi do uszko-
dzenia nerwu twarzowego. 

O  tym pacjentka powinna 
być poinformowana. Z  ba-
dań amerykańskich wynika, 
że nawet jeżeli dojdzie do 
porażenia nerwu twarzowe-
go, to w  95 proc. przypad-
ków pacjenci powracają do 
normy. Wiąże się to jednak 
z  dużo dłuższym okresem 
rekonwalescencji. Sam mia-
łem taki przypadek poraże-
nia gałązki nerwu twarzowe-
go po liftingu i  w  ciągu pół 
roku pacjentka wróciła do 
pełni zdrowia. 
Poza porażeniem nerwu twa-
rzowego, które zdarza się 
niezwykle rzadko pojawiają 
się też częstsze powikłania, 
które przedłużają nieznacz-
nie okres rekonwalescencji. 
Mam tu na myśli np. krwiak 
i  przedłużone gojenie się 
rany. To ostatnie prawie za-
wsze za uchem w  miejscu 
mało widocznym i  łatwym 
do zakrycia włosami. Prze-
dłużone gojenie występuje 
częściej u  pacjentek star-
szych, bardzo szczupłych 
lub palących papierosy. 
Wiąże się to, jak wspomnia-
łem, z  nieco przedłużonym 
okresem rekonwalescencji, 
ale nie wpływa na ostatecz-
ny wynik operacji. 

Zdarza się, że operacja  
nie spełnia oczekiwań pa-
cjenta?

Czasami pacjenci spodzie-
wają się, że korekta mogłaby 
być lepsza, bardziej wyrazi-
sta. Czasami dostrzegają po 
zabiegu drobne asymetrie, 
nierówności, na które nie 
zwracali uwagi przed ope-
racją. Ja generalnie lubię, 
żeby konsultacje w kierunku 
liftingu obejmowały dwie wi-
zyty. Dzięki temu mam moż-
liwość dłuższej rozmowy 
z  potencjalnym pacjentem. 

Pokazuję sporo zdjęć przed 
i  po operacji, żeby osoba 
mogła się zapoznać z  tym, 
co realnie można uzyskać. 
Kiedy pokazuję zdjęcia za-
wsze widać, że po opera-
cji jest poprawa. Zwracam 
jednak uwagę pacjentek nie 
tylko na ogólną poprawę, 
ale również na to, że wyniki 
nie są idealne, że opera-
cja może pozostawić np. 
drobną asymetrię. Chodzi 
o  uświadomienie pacjentki, 
że lifting nie jest operacją 
perfekcyjną. Jest bardzo 
duże pole operacyjne, gene-
ralnie ludzkie twarze nie są 
idealnie symetryczne, mają 
asymetryczny kościec i  roz-
łożenie tkanek miękkich oraz 
to czego nie da się uchwycić 
na zdjęciu - asymetryczną 
mimikę. Operacja liftingu nie 
wpływa na kościec, a  na-
wet go uwydatnia. Po liftin-
gu można się spodziewać 
wyraźnej ogólnej poprawy 
owalu twarzy, jednak po do-
kładnej analizie szczegółów 
okazuje się, że nie da się 
uzyskać efektów co do mi-
limetra. Jeżeli się właściwie 
kwalifikuje pacjentów do 
operacji, jeżeli się poświęci 
odpowiednio dużo czasu na 
rozmowę przed zabiegiem, 
to wówczas po operacji 
rzadko trzeba powracać do 
tematu niewystarczającej 
korekty. 
Na zakończenie chciałbym 
podkreślić, że chirurgiczny 
lifting twarzy i  szyi to duża 
operacja, często trwająca 
ponad 5 godzin, z  dość 
długim 2-3 tygodniowym 
okresem wczesnej rekonwa-
lescencji, z  nieuniknionymi 
następstwami i ryzykiem po-
wikłań jednak niezastąpiona 
w odmładzaniu twarzy i szyi.

Dziękuję za rozmowę
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tek trzeba powiedzieć, że 
o  ile rak piersi jest chorobą 
gruczołu piersiowego, to 
chłoniak występuje dookoła 
implantu na granicy między 
nim a  torebką włóknistą, 
albo w  samej torebce. Tyl-
ko w  bardzo zaawansowa-
nym stadium nowotwór ten 
może dać przerzuty do wę-
złów chłonnych. Dlatego tak 
ważna jest czujność diagno-
styczna.

WHO stwierdziło, że chło-
niak ten jest jednoznacznie 
powiązany z  implantami 
piersi…

Z  definicji choroby wynika, 
że czynnikiem wyzwala-
jącym zaburzenia układu 

chłonnego, prowadzącym 
do nowotworu jest obec-
ność elementu drażniącego, 
jakim jest implant. Jednak 
obecność tego elementu 
musi się nałożyć na pewne 
predyspozycje pacjentki do 
rozwoju takiej choroby no-
wotworowej. Z  badań wy-
nika, że większe ryzyko po-
wstania BIA-ALCL wiąże się 
z implantami o powłoce tek-
sturowanej. Statystki poka-
zują, że im bardziej powłoka 
implantu jest chropowata, 
tym mocniejszy jest proces 
drażnienia otoczenia. Zja-
wisko to w  połączeniu ze 
wspomnianymi już indywi-
dualnymi predyspozycjami 
pacjentki prowadzi do roz-
woju choroby. 

Chirurg 
plastyczny 
o ryzyku 
chłoniaka  
i implantach  
piersi

Światowa Organizacja 
Zdrowia stosunkowo 
niedawno, bo w 2016 r., 
oficjalnie zarejestrowała 
BIA-ALCL, czyli chłoniaka 
powiązanego z implan-
tami piersi. O problemie 
rozmawiamy z uznanym 
chirurgiem plastycznym, 
prowadzącym praktykę 
koło Poznania Jerzym 
Kolasińskim. Przygoto-
wuje on na ten temat pu-
blikację naukową, która 
może odbić się szerokim 
echem w medycznym 
świecie

Jak wygląda aktualna wie-
dza na temat ryzyka zacho-
rowania na BIA-ALCL?

Ciągle oficjalnie definiuje się 
tego chłoniaka jako chorobę 

rzadką. Natomiast osoby ta-
kie jak ja, które się tym tema-
tem głębiej zajmują, uważa-
ją, że częstotliwość jego 
występowania jest niedo-
szacowana. Wynika to z nie-
dostatecznej świadomość 
tej choroby, także wśród 
lekarzy. Pewne objawy być 
może są lekceważone. Cho-
dzi np. o  gromadzenie się 
płynu wokół implantu, co 
traktuje się niejednokrotnie 
jako rzadkie, ale typowe po-
wikłanie przy powiększaniu 
piersi. Z  materiału badaw-
czego, zebranego w  mojej 
klinice wynika, że BIA-ALCL 
występuje częściej, niż się 
sądzi. Jednak, żeby nie 
wywoływać niepotrzebne-
go strachu wśród pacjen-
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Można zbadać kobietę pod 
kątem ryzyka zachorowania 
na BIA-ALCL?

Niestety medycyna nie dys-
ponuje obecnie narzędziem, 
dzięki któremu można by 
było przetestować kobietę 
przed decyzją o  włożeniu 
implantu i  to sprawdzić. 
Natomiast wiadomo, że ko-
lejnym czynnikiem prowa-
dzącym do powstawania 
nowotworu jest kolonizacja 
bakteriami, która w  jakimś 
stopniu wiąże się z  teksturą 
implantu. Chropowatą po-
wierzchnię łatwiej jest bak-

teriom skolonizować, niż 
gładką. Potwierdza się to 
w badaniach i w moim ma-
teriale badawczym. Potwier-
dza się też teza, że w przy-
padku gładkiej powierzchni 
implantu, zachorowalność 
jest niższa.

Przygotowuje doktor publi-
kację na temat BIA-ALCL?

Aktualnie przygotowujemy 
poważną publikację nauko-
wą, opartą na dosyć uni-
kalnym materiale z  naszej 
kliniki. Myślę, że będzie 
to artykuł, który odbije się 

echem w światowym środo-
wisku chirurgicznym. Praca 
oparta jest na przeglądzie 
przypadków z  okresu 10 
lat, kiedy stosowaliśmy im-
planty teksturowane, które 
były w powszechnym użyciu 
na całym świecie. W  2016 
r. zakończyliśmy ich wyko-
rzystywanie. Tak się składa, 
że w  przypadku chłoniaka 
trzeba badać grupę pacjen-
tek co najmniej w  okresie 
sześciu lat od zabiegu. Cho-
roba ta rozwija się najczę-
ściej w  okresie 8-10 lat od 
wszczepienia implantu. Ja 
przyjąłem, że przebadamy 

grupę pacjentek zoperowa-
nych w  latach 2006 - 2016. 
W  tej grupie wykryliśmy 5 
przypadków chłoniaka. Co 
ciekawe na 640 pacjentek 
z  implantami teksturowa-
nymi typu Biocell chłoniaka 
wykryliśmy u  czterech, czyli 
nie u jednaj na 100 tys., ale 
u jednaj na 160. To jest naj-
wyższy udokumentowany 
wskaźnik zachorowalności 
na świecie. 

Na jakie objawy, związane 
z  BIA-ALCL, powinna zwró-
cić uwagę zarówno kobieta, 
jak i lekarz?
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Podstawowym kluczem do 
wykrywalności chłoniaka 
jest stała, regularna kontro-
la piersi. Jest to też bardzo 
ważne w  odniesieniu do ry-
zyka zachorowania na raka 
piersi. Kobieta, która ma 
wszczepione implanty po-
winna co roku robić badanie 
USG i  co roku pokazać się 
u  lekarza. Najczęściej BIA-
-ALCL występuje w  postaci 
wysiękowej. Charakteryzuje 
się płynem wokół implantu. 
Nie mówimy tu o  małej ilo-
ści, ale o nagłym powiększe-
niu się piersi z tego powodu. 
Tego objawu pacjentka nie 
może nie zauważyć. Tutaj 
kluczowy staje się regularny 
kontakt z  lekarzem. Cho-
dzi o to, żeby pacjentka nie 
lekceważyła dolegliwości, 
nie traciła czasu na poszu-
kiwanie pomocy w  różnych 
miejscach. Powinna szybko 
zgłosić się do chirurga pla-
stycznego, który ją opero-
wał. Obowiązkiem lekarza 
jest wówczas diagnostyka 
w celu potwierdzenia lub wy-
kluczenia chłoniaka. 
Jeżeli już mówimy o  obja-
wach, trzeba powiedzieć 
też o postaci guzowatej BIA-
-ALCL. W  takim przypadku 
nie będzie płynu. Choroba 
rozwija się w  ukryciu a  jej 
objawem namacalnym dla 
pacjentki będzie mocne 
stwardnienie piersi. Wytwa-
rza się gruba torebka włók-
nista, w  której są elementy 
chłoniaka. Jeśli pacjentka 
będzie się regularnie co 
roku pojawiać u swojego le-
karza, to on takie zgrubienie 
torebki wyczuje. Jednak naj-
lepiej jeśli wizyta kontrolna 
jest poprzedzona badaniem  
USG. 

Ważna jest świadomość pa-
cjentek, ale także lekarzy…

Lekarz musi wiedzieć w przy-
padku postaci wysiękowej 
chłoniaka, jak płyn z  piersi 
pobrać, jak go zabezpie-
czyć i gdzie wysłać. Powinien 
być przygotowany na taką 
ewentualność. Lekarz, który 
zajmuje się implantami pier-
siowymi, powinien zawczasu 
dowiedzieć się, jak przygoto-
wać materiał do analizy oraz 
nawiązać współpracę z  od-
powiednim laboratorium, któ-
re będzie mogło wykluczyć, 
bądź potwierdzić obecność 
nowotworu w próbce. Trzeba 
być przygotowanym na to, 
że do gabinetu może przyjść 
pacjentka o której trzeba bę-
dzie myśleć, że ma chłonia-
ka. Bez takiego nastawienia 
będzie trudno o szybkie roz-
poznanie. 

Kobiety mogą się czuć za-
gubione, kiedy odkrywają 
objawy. Jest to nowa cho-
roba.

Patrząc na moje pacjentki 
oceniłbym, że 80-90 proc. 
z nich rozsądnie poddaje się 
zaleceniom i  przychodzi re-
gularnie na kontrole. Jednak 
są też osoby, które wszcze-
piają implanty i uważają, że 
nic nie trzeba robić, że ma 
się je na całe życie. Tego 
typu beztroskie przekonania 
pogłębiają przekazy krążące 
szczególnie w mediach spo-
łecznościowych. Nie poma-
ga też to, że firmy udzielają 
tzw. dożywotniej gwarancji, 
jednak niczego od kobiet nie 
wymagają w zamian. Zapo-
minają o edukacji, o potrze-
bie regularnych kontroli, któ-
re mogą uratować zdrowie. 
Nic by się nie stało, gdyby 
firmy udzielały gwarancji 
pod warunkiem corocznych 
kontroli lekarskich. Nieste-
ty nie słuchają tych suge-

stii chirurgów. Wracając do 
pytania o  sytuację kobiet: 
jeżeli pacjentka zgłasza 
się regularnie na kontrole, 
to nie będzie zagubiona. 
Lekarz ją poprowadzi. Na 
stres i  zagubienie narażo-
ne są najbardziej te panie, 
które nie widzą potrzeby 
sprawdzania swojego zdro-
wia i  objawy je zaskakują. 
Wówczas, jak już mówiłem, 
zalecam wizytę u  chirurga, 
który je operował. Ma on 
obowiązek podjąć procedu-
ry wyjaśniające sytuację. Pa-
cjentka nie powinna wpadać 
w  panikę, jednak zmiany 
w piersiach warto traktować 
poważnie. Poza tym trzeba 
mieć świadomość, że de-
cyzja o  implantach, wiąże 
się z  koniecznością dbało-
ści o  piersi. Zresztą co cie-
kawe kobiety z  implantami 
bardziej dbają o profilaktykę 
zdrowotną piersi, niż kobiety 
bez implantów. 

Co grozi kobietom z chłonia-
kiem, jakie są rokowania?

Do tej pory stwierdzono 
około 1300 przypadków na 
całym świecie, co w  zesta-
wieniu z  30-45 milionami 
kobiet z  implantami stanowi 
bardzo małą liczbę. Wpraw-
dzie zachorowalność jest 
niedoszacowana, jednak 
nie jest to częsta choroba. 
Nieleczony chłoniak może 
doprowadzić do przerzutów 
i  do śmierci. Natomiast ro-
kowania przy podjętej terapii 
są dobre a nawet bardzo do-
bre. Z pewnością są znacz-
nie lepsze, niż w przypadku 
raka piersi, którego wykrywa 
się w  Polsce u  20 tys. ko-
biet rocznie. Podstawowym 
leczeniem BIA-ALCL po 
rozpoznaniu jest operacja 
chirurgiczna. Polega na cał-

kowitym usunięciu implantu 
i  torebki dookoła implantu 
z  pewnym marginesem. Tę 
torebkę trzeba dokładnie 
oznaczyć, żeby umożliwić 
precyzyjną diagnostykę on-
kologiczną. Najczęściej na 
tym się leczenie kończy. Za-
lecana jest tylko dalsza ob-
serwacja i diagnostyka. Zda-
nia są podzielone na temat 
tego, czy po usunięciu im-
plantu włożyć kolejny – gład-
ki. Moim zdaniem z  punktu 
widzenia praktycznego lepiej 
jest włożyć nowy implant. 
Sprawia on, że przestrzeń nie 
zarasta, więc np. po otrzy-
maniu informacji z  labora-
torium, że trzeba poszerzyć 
zakres zabiegu, łatwiej jest 
lekarzowi takie miejsce zna-
leźć. Zastrzegam, że jest to 
moje osobiste zdanie. Wielo-
krotnie pacjentki same o tym 
decydują. U  części pacjen-
tek, kiedy dowiadują się, że 
mają chłoniaka, ochota na 
implanty w  ogóle przecho-
dzi. Oczywiście zanim przy-
stąpimy do operacji, robimy 
pełne badania takie jak rezo-
nans magnetyczny oraz PET, 
czyli badanie skanujące całe 
ciało, sprawdzające, czy nie 
ma gdzieś innych ognisk. Po 
minimum trzech miesiącach 
od operacji wykonywane 
jest kolejne profilaktyczne 
badanie PET. Po operacji 
pacjentka przekazywana jest 
do specjalisty hematologa, 
ewentualnie onkologa. Jeżeli 
pojawiają się jakieś ogniska 
w  badaniu PET, wówczas 
hematolog zaleca dalszą 
terapię. Na ogół jest to ra-
dioterapia. Bardzo rzadko 
sięga się po chemioterapię. 
Najczęściej jednak postę-
powanie sprowadza się już 
tylko do obserwacji. 

Dziękuję za rozmowę
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Zaniedbanie, odrzucenie i brak wiary w siebie to tylko
niektóre z przeciwności, jakim muszą stawić czoło
podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

TWÓJ 1% POMOŻE 
WYRÓWNAĆ ICH SZANSE
KRS 0000 056 901

Prowadzimy 4 SOS Wioski Dziecięce gdzie 
opuszczone i osierocone dzieci odnajdują 
dom i opiekę.

W ramach programu “SOS Rodzinie” prowadzimy 14 świetlic 
środowiskowych, w których potrzebujące dzieci mogą m.in. 
zjeść ciepły posiłek, nadrobić zaległości w nauce oraz 
otrzymać pomoc psychologiczną.

www.dziecisos.org

https://pomagamyrodzinom.wioskisos.org/
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Prawo

Maciej Miłkowski podsekretarz 
stanu w  Ministerstwie Zdrowia 
na początku spotkania przed-
stawił informacje na temat wy-
robów medycznych, używanych 
w  medycynie estetycznej i  ko-
smetologii. Zwrócił uwagę na 
załącznik XVI rozporządzenia 
unijnego MDR (Medical Device 
Regulation). Unijne rozporzą-
dzenie weszło w  życie w  maju 
zeszłego roku. FO
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Sejmowa Komisja 
o wyrobach medycznych 
kosmetologach i lekarzach

9 czerwca Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrywała informację na 

temat stosowania wyrobów medycznych w medycynie estetycznej. 

Posiedzenie szybko zmieniło się w dyskusję, odzwierciedlającą spór 

środowiska lekarskiego z kosmetologicznym na temat uprawnień 

do wykonywania zabiegów estetycznych. Ministerstwo Zdrowia 

pracuje nad regulacjami w tym zakresie razem z dwoma innymi 

resortami. - W stosunkowo niedługim czasie zaproponujemy takie 

przedyskutowane, mam nadzieję, że satysfakcjonujące rozwiązanie 

problemu – zapowiadała przedstawicielka MZ
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MZ określi co jest 
wyrobem medycznym
Załącznik XVI określa gru-
py produktów, niemających 
przewidzianego zastosowa-
nia medycznego, które są 
objęte nowymi regulacjami. 
Dotyczy w dużej mierze wy-
robów, wykorzystywanych 
w branży estetycznej. Znala-
zły się wśród nich m. in.:
- Produkty przewidziane do 
całkowitego lub częściowe-
go wprowadzenia za pomo-
cą inwazyjnych środków chi-
rurgicznych do ciała ludzkie-
go 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.
Maciej Miłkowski zapowie-
dział, że w  Ministerstwie 

Zdrowia są przygotowywa-
ne specyfikacje, które będą 
definiować dokładnie o jakie 
wyroby medyczne chodzi. 
Przypominał też, że w maju 
weszła w życie polska usta-
wa, która jest wykonaniem 
rozporządzenia unijnego. 
Zawiera ona przepisy, które 
umożliwiają wprowadzenie 
specjalnych regulacji praw-
nych dla wyrobów medycz-
nych, w  przypadku których 
prezes Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych 
i  Produktów Biobójczych 
(URPL) stwierdzi, że mogą 
stwarzać zagrożenie dla ży-
cia lub zdrowia pacjentów. 
Dodał też, że jeszcze przed 
wejściem w życie ustawy zo-
stały wniesione informacje 
o  problemach związanych 
z  medycyną estetyczną od 
konsultanta krajowego do 
spraw dermatologii.

URPL uczy się stosować 
nowe przepisy
Sebastian Migdalski wice-
prezes do spraw wyrobów 
medycznych URPL zazna-
czył, że przepisy europejskie 
i  nowa ustawa o  wyrobach 
medycznych obowiązują od 
niedawna. - Nie nadzoruje-
my jeszcze wyrobów, które 
są stosowane w medycynie 
estetycznej. My tylko i  wy-
łącznie nadzorowaliśmy 
wyroby, które były wykorzy-
stywane w udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych w  zakre-
sie wskazań medycznych – 
przyznał podczas posiedze-
nia Komisji Zdrowia 9 czerw-
ca. Zwrócił też uwagę na to, 
że grupa wyrobów medycz-
nych stosowanych w medy-
cynie estetycznej jest dość 
szeroka: od igieł, po lasery 
i inne technologie. - Będzie-
my się uczyć nadzoru tych 

wyrobów wykorzystywanych 
w  medycynie estetycznej, 
bo do tej pory tym się nie 
zajmowaliśmy po prostu. 
Zatem wszystko jest przed 
nami – zapowiedział Seba-
stian Migdalski. W odpowie-
dzi na pytania od uczestnika 
dyskusji poinformował, że 
w nowej ustawie o wyrobach 
medycznych są sankcje za 
niewłaściwe ich używanie. 
Chodziło o sytuację, w której 
np. kosmetolog używa wyro-
bu medycznego, który w in-
strukcji od producenta jest 
opisany jako przeznaczony 
do użytku przez lekarza. 
- To jest wykorzystywanie 
wyrobu medycznego nie-
zgodne z  przeznaczeniem. 
Posiadamy instrument, któ-
ry mógłby doprowadzić do 
tego, że osoba, która będzie 
używała wyrób niezgodnie 
z  przeznaczeniem, będzie 
ponosiła za to jakąś sank-
cję - tłumaczył wiceprezes 
do spraw wyrobów medycz-
nych URPL i  dodał, że do 
tej pory obowiązywały tylko 
przepisy karne. - To były 
przede wszystkim zawiado-
mienia do prokuratury i one 
nic nie wnosiły, bo były uma-
rzane z powodu niskiej szko-
dliwości czynu. Teraz urząd 
będzie to badał właśnie pod 
kątem bezpieczeństwa oraz 
zdrowia i  będzie wystawiał 
takie kary – mówił.

Lekarze 
o uprawnieniach 
kosmetologów
Prof. Barbara Zegarska, kie-
rownik Katedry Kosmetologii 
i  Dermatologii Estetycznej 
Wydziału Farmaceutycz-
nego Collegium Medicum 
UMK oraz przewodnicząca 
zespołu Konferencji Rekto-
rów Akademickich Uczelni 
Medycznych ds. opraco-

wania projektu programu 
kształcenia dla kierunku ko-
smetologia tłumaczyła, że 
zakres kształcenia kosmeto-
logów nawet na uczelniach 
medycznych nie uprawnia 
ich do wykonywania świad-
czeń zdrowotnych. Przypo-
minała o stanowisku Naczel-
nej Rady Lekarskiej z 2021 r. 
w którym określono definicję 
medycyny estetycznej:
„medycyna estetyczna – 
stanowi świadczenie zdro-
wotne wiążące się z  inge-
rencją w  tkanki ludzkie, 
udzielane przez lekarzy 
i  lekarzy dentystów, służące 
przywracaniu lub poprawie 
fizycznego i  psychicznego 
samopoczucia oraz spo-
łecznego funkcjonowania 
pacjenta poprzez zmianę 
jego wyglądu”. 
Ostrzegała, że zabiegi z za-
kresu medycyny estetycz-
nej są obarczone ryzykiem 
powikłań, które wymagają 
odpowiedniego leczenia. 
Podkreślała jednocześnie, 
że wykonywanie wszelkiego 
rodzaju zabiegów z  zakre-
su dermatologii i medycyny 
estetycznej, a  zwłaszcza 
stosowanie wypełniaczy, 
toksyny botulinowej, osocza 
bogatopłytkowego, nici liftin-
gujących, krioterapii, elek-
troterapii, to są świadczenia 
medyczne. - One nie są 
w  żadnym wypadku świad-
czeniami kosmetycznymi - 
stwierdziła. Dr Ewa Kaniow-
ska prezes Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych (SLDE) zapre-
zentowała członkom Komisji 
Zdrowia zdjęcia, ilustrujące 
przypadki ciężkich powikłań 
po zabiegach estetycznych. 
Ostrzegała przed rosnącą 
liczbą powikłań po czyn-
nościach upiększających, 
wykonywanych przez oso-
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Prawo

by nieprofesjonalne. Dok-
tor Andrzej Ignaciuk prezes 
Polskiego Towarzystwa Me-
dycyny Estetycznej i  Anti-
-Aging (PTMEiAA) tłumaczył, 
że jakikolwiek zabieg, jaka-
kolwiek procedura z  zakre-
su medycyny estetycznej, 
wiąże się z  całym typowym 
schematem postępowania 
w  medycynie: postawienie 
diagnozy, wybór leku, prze-
prowadzenie zabiegu, ob-
serwacja pacjenta i radzenie 
sobie z powikłaniami. - Czy 
to nam się podoba, czy nie, 
czy zabiegi, ewentualne pro-
cedury, wydają się bardzo 
proste, czy nie, to lekarz 
musi zdawać sobie sprawę 
z  tego, że tak to powinno 
wyglądać – mówił doktor 
Ignaciuk. - Bez tego jest to 
paramedycyna albo nie jest 
to medycyna – dodał. Dr n. 
med. Joanna Narbutt kon-
sultant krajowa w dziedzinie 
dermatologii i  wenerologii 
przekonywała, że powinno 
dojść do zmiany definicji 
świadczenia zdrowotnego 
w  ustawie o  działalności 
leczniczej. Mówiła, że prace 
nad zmianą definicji trwa-
ją w  Ministerstwie Zdrowia. 
Nowa definicja świadczenia 
zdrowotnego objęłaby za-
biegi medycyny estetycznej 
i wówczas będzie to po pro-
stu działalność lecznicza. - 
I będzie oczywiste, że są to 
zabiegi, które będą wykony-
wane przez lekarzy - stwier-
dziła konsultant krajowa 
w  dziedzinie dermatologii 
i wenerologii. - Nam nie cho-
dzi o  to, aby wykluczać ko-
smetologów, czy techników 
kosmetyki z  wykonywania 
swojego zawodu, ale o  to, 
żeby wyraźnie odgraniczyć 
te rzeczy, które wchodzą 
w zakres działania lekarza - 
tłumaczyła.

Kosmetologia czy 
medycyna estetyczna
Przewodniczący Komisji 
Zdrowia poseł Tomasz Latos 
był zdania, że należy odgra-
niczyć zawód kosmetologa 
od zawodu lekarza. Według 
niego długość kształcenia 
lekarzy, również podyplomo-
wego, uzasadnia to, żeby 
pewne zabiegi były tylko na 
nich scedowane lub mogły 
być wykonywane tyko pod 
ich nadzorem. Przekony-
wał, że wybierając studia 
kosmetolog powinien mieć 
jasność, co leży w  zakresie 
jego kompetencji a  co nie. 
Poseł Rajmund Miller stał na 
stanowisku, że ze względu 
na dobro pacjenta należy 
jasno sprecyzować jakie za-
biegi mogą wykonywać tylko 
lekarze a  jakie kosmetolo-
dzy. - Myślę, że część osób, 
które nie mają kwalifikacji 
i  wiedzy lekarskiej, nawet 
nie wie o tym, że powikłania 
mogą wystąpić a co gorsza, 
te osoby nie wiedzą o  tym, 
jak potem działać - mówił. 
Posłanka Katarzyna Sójka 
argumentowała, że punktem 
wyjścia do rozmowy o  za-
biegach medycyny estetycz-
nej powinno być stwierdze-
nie, że wszelkie takie zabiegi 
musi wykonywać osoba, 
która jest odpowiednio prze-
szkolona. Jest lekarzem, 
ale nie widziała problemu 
w  tym, że przeszkolony ko-
smetolog będzie wykonywał 
zabiegi z zakresu medycyny 
estetycznej. Z  kolei posłan-
ka Monika Ross zastana-
wiała się co zrobią kosme-
tolodzy po studiach, których 
kariera zawodowa jest już 
ukierunkowana na robienie 
zabiegów medycyny este-
tycznej, kiedy uniemożliwi 
im się wykonywania części 
tych procedur. Zwracała 

też uwagę na deficyt leka-
rzy w  Polsce i  sugerowała, 
że może lepiej będzie, jeśli 
kosmetolodzy zajmą się es-
tetyką. Poseł prof. Wojciech 
Maksymowicz nie rozstrzy-
gając jakie zabiegi, kto po-
winien wykonywać, martwił 
się o  to, że część młodych 
lekarzy odchodzi do prywat-
nych gabinetów medycyny 
estetycznej. Jego zdaniem 
Ministerstwo Zdrowia byłoby 
właściwe do opracowania 
jasnych zasad rozstrzyga-
jących, kto może się medy-
cyną estetyczną zajmować. 
Z  kolei posłanka Katarzyna 
Lubnauer niepokoiła się, że 
na spotkaniu nie ma przed-
stawicieli kosmetologów. 
Była za jasnym określeniem 
jakie procedury mogą wyko-
nywać kosmetolodzy i  zgo-
dziła się, że pewne zabiegi 
powinien wykonywać tylko 
lekarz. 
Ostrzegała jednak przed 
zbyt mocnym ogranicza-
niem zawodu kosmetolo-
ga. - Trzeba to uregulować, 
ale trzeba to robić z  dużą 
ostrożnością - stwierdziła. - 
Zdając sobie sprawę z tego, 
że to jest silny konflikt intere-
sów i że chodzi o duże pie-
niądze - dodała. Konflikt le-
karzy z kosmetologami jako 
spór o  pieniądze definiował 
poseł Jerzy Hardie-Douglas, 
który jest chirurgiem onko-
logicznym. Podejrzewał, że 
lekarze chcą ograniczyć 
kosmetologom dostęp do 
możliwości wykonywania za-
biegów, chcąc zachować na 
wyłączność intratny rynek. 
Jego zdaniem zabiegi z za-
kresu medycyny estetycznej 
są na tyle małoinwazyjne, że 
nie widzi przeciwwskazań, 
żeby kosmetolodzy po od-
powiednich studiach je wy-
konywali.

Ministerstwo pracuje 
nad regulacjami
Dyrektor Departamentu 
Rozwoju Kadr Medycznych 
w  Ministerstwie Zdrowia 
Małgorzata Zadorożna przy-
znała, że w  resorcie pracuje 
się obecnie nad jakimś ro-
dzajem regulacji zawodu ko-
smetologa. Prace odbywają 
się w  porozumieniu z  Mini-
sterstwem Rozwoju i Techno-
logii (MRiT), które nadzoruje 
ten zawód. Jak informowała 
rozważana jest regulacja 
kosmetologii na poziomie 
standardów nauczania np. 
takich, jakie mają lekarze, 
pielęgniarki, czy farmaceuci. 
Byłby to wówczas określony 
zespół umiejętności, które 
każdy kosmetolog musiał-
by uzyskać. To zostałoby 
wpisane do rozporządzenia 
ministerialnego, co dawało-
by kontrolę nad umiejętno-
ściami kosmetologów. Wciąż 
jednak trwają prace nad for-
mą regulacji. - Myślę, że to 
jest jedno z rozwiązań i na to 
rozwiązanie zgadza się w tej 
chwili minister nauki i eduka-
cji - mówiła Małgorzata Za-
drożna i dodała, że trwają też 
rozmowy z  MRiT. - Na pew-
no w  stosunkowo niedługim 
czasie zaproponujemy takie 
przedyskutowane, mam na-
dzieję, że satysfakcjonujące 
rozwiązanie problemu – za-
powiedziała dyrektor Depar-
tamentu Rozwoju Kadr Me-
dycznych MZ. Zastrzegła, że 
nie jest w stanie powiedzieć, 
czy to rozwiązanie będzie 
miało charakter ustawy, czy 
rozporządzenia. - Ale dysku-
tujemy, w jaki sposób dobrze 
to uregulować na poziomie 
powszechnie obowiązują-
cym - mówiła. - I zapewniam 
państwa, że rozmawiamy też 
ze środowiskiem kosmetolo-
gów.
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Zespół ekspertów do spraw 
terapii komórkowych i  ko-
mórek macierzystych został 
powołany przez Naczelną 
Radę Lekarską w maju 2021 
r. Po około roku prac na wio-
snę tego roku NRL zaapro-
bowała stanowisko wypra-
cowane przez ekspertów. 
Jednocześnie rekomendo-
wała realizację przedstawio-
nych w  stanowisku zespołu 
wniosków i  propozycji. Po-
nadto NRL widzi potrzebę 
dalszej dyskusji z  udziałem 
wszystkich zainteresowa-
nych środowisk nad zagad-
nieniem stosowania terapii 
z  wykorzystaniem komórek 
macierzystych, a  także wy-
pracowania rozwiązań praw- FO

T.
12

3R
F

Legalne
wykorzystywanie  
terapii 
z komórkami 
macierzystymi

nych uszczegóławiających 
i  doprecyzowujących istnie-
jące normy prawne regulują-
ce ten obszar.

Niepotwierdzone terapie
„Rynek estetyczny” zapo-
znał się ze stanowiskiem 
zespołu, który analizował 
w szczególności stosowanie 
niepotwierdzonych rzetelny-
mi badaniami przedklinicz-
nymi i  klinicznymi zabiegów 
z  wykorzystaniem komórek, 
określanych często jako 
„terapie z  wykorzystaniem 
komórek macierzystych” 
i  oferowanych jako pana-
ceum na wiele chorób. 
Według ekspertów promo-
wanie i  przeprowadzanie 

medycyna regeneracyjna

Naczelna Rada Lekarska przyjęła przedstawione przez specjalny zespół 
ekspertów stanowisko w sprawie komercyjnego oferowania zabiegów 
z wykorzystaniem komórek określanych jako macierzyste, w tym 
przeprowadzanych w ramach medycznych eksperymentów leczniczych. 
- Obecna sytuacja budzi uzasadnione obawy o właściwy nadzór nad 
tymi zabiegami - stwierdzają eksperci

komercyjnych zabiegów 
o nieustalonym bezpieczeń-
stwie i  skuteczności naraża 
pacjentów na efekty ubocz-
ne oraz często olbrzymie 
koszty. - Może podważać 
także zaufanie społeczne 
do medycyny i nauki, w tym 
do innowacyjnych metod 
leczniczych - czytamy w sta-
nowisku. Według ekspertów 
w przeważającej większości 
sytuacji mamy do czynienia 
z  zabiegami, w  których po-
dawane pacjentom komórki 
są, w  świetle obowiązują-
cego prawa, produktami 
leczniczymi terapii zaawan-
sowanych (ang. Advanced 
Therapy Medicinal Products 
- ATMP) czyli specjalnym 

rodzajem leku, którego wy-
twarzanie jest regulowane 
przez prawo farmaceutycz-
ne. Komórki takie są wów-
czas najczęściej stosowane 
w ramach formuły o nazwie: 
„wyjątek szpitalny” (ang. 
Hospital Exemption ATMP 
- HE-ATMP) w  ramach od-
płatnych medycznych eks-
perymentów leczniczych, 
oferowanych w  prywatnych 
podmiotach. 

Problemy 
ze stosowaniem
komórek
macierzystych
Zespół powołany przez NRL 
w  swoim stanowisku pisze 
o  kilku podstawowych pro-
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blemach związanych ze sto-
sowaniem komórek macie-
rzystych. Zwraca uwagę m. 
in. na sytuacje, kiedy zabiegi 
są uznawane za uprawnio-
ne merytorycznie jedynie 
na podstawie pozytywnej 
opinii komisji bioetycznej. 
Wątpliwe jest też – zdaniem 
ekspertów – uznawanie wy-
dawanej przez Główny In-
spektorat Farmaceutyczny 
(GIF) zgody na wytwarzanie 
HE-ATMP za tożsamą z  re-
jestracją leku i  możliwością 
jego uprawnionego stoso-
wania u  pacjenta. Eksperci 
w swoim stanowisku odnoto-
wali przypadki nadużywania 
zasad „wyjątku szpitalnego” 
poprzez przeprowadzanie 

medycznych eksperymen-
tów leczniczych z  wykorzy-
staniem HE-ATMP przez 
wiele lat i na szeroką skalę. 
Poza tym zwracali też uwagę 
na brak obiektywnej i nieza-
leżnej analizy efektywności, 
stosowanych w  ramach 
„wyjątków szpitalnych”, te-
rapii z  komórkami macie-
rzystymi. Według zespołu 
powołanego przez NRL 
problemem jest również zja-
wisko wysokich odpłatności 
za medyczne eksperymenty 
lecznicze z  wykorzystaniem 
komórek o  statusie HE-
-ATMP, oferowanych przez 
prywatne podmioty. Tym 
bardziej, że stwierdzono też 
przypadki wprowadzania 

w  błąd pacjentów podczas 
promowania terapeutycz-
nych zastosowań komórek 
macierzystych. Przykłado-
wo wytwórcy lub podmioty 
oferujące zabiegi przepro-
wadzały internetowe akcje 
propagandowe oparte na 
„świadectwach” pacjentów, 
przy czym – zdaniem eks-
pertów – w  przekazie mie-
szano informacje z  różnych 
dziedzin, w  sposób nie do 
odróżnienia dla niespecjali-
stów.

Obawy i rekomendacje
Ze stanowiska Zespołu 
ekspertów do spraw tera-
pii komórkowych i  komórek 
macierzystych wynika, że 

obecna sytuacja budzi uza-
sadnione obawy o  właści-
wy nadzór nad zabiegami 
z  wykorzystaniem komórek 
macierzystych. Według eks-
pertów pomimo, że proces 
przygotowania komórek 
podawanych pacjentom 
odbywa się w  miejscach 
wytwarzania nadzorowa-
nych przez GIF, a podmioty 
wykonujące zabiegi wyko-
rzystują istniejące regulacje 
prawne, to procedury te 
wzbudzają poważne wątpli-
wości etyczne i  naukowe. 
Dlatego zespół rekomendo-
wał podjęcie szeregu dzia-
łań. Po pierwsze postuluje 
zasięganie przez Komisje 
Bioetyczne opinii niezależ-
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nych ekspertów w  zakresie 
oceny zasadności wnio-
sków o  przeprowadzenie 
eksperymentów leczniczych 
z wykorzystaniem HE-ATMP 
w  określonych precyzyjnie 
wskazaniach. Po drugie 
eksperci chcą wprowa-
dzenia regulacji prawnych, 
ograniczających masowy 
i  długotrwały charakter pro-
wadzenia eksperymentów 
w  ramach „wyjątku szpital-
nego”, w  tym dążących do 
ograniczenia jego odpłat-
ności. Opowiadają się też 
za opracowaniem zasad 
rzetelnego, merytorycznego 
informowania o  terapiach 
komórkowych i  egzekwo-
waniem przepisów Ustawy 
Prawo Farmaceutyczne. 
Chodzi im w  szczególności 
o  możliwość zapobiegania 
nieuprawnionej promocji 
i  reklamie zabiegów o  nie-
potwierdzonej skuteczno-
ści. Czwarta rekomendacja 
zespołu NRL to przepro-
wadzenie analizy prawnej 
umów, przedstawianych pa-
cjentom, pod kątem pełne-
go zabezpieczenia ich praw 
na wypadek wystąpienia 
bezpośrednich i  odległych 
działań niepożądanych. 
Zdaniem ekspertów w  ra-
mach tego działania można 
by stworzyć formularz świa-
domej zgody pacjenta oraz 
zabronić dopuszczania do-
kumentów umów z klauzulą 
całkowitej rezygnacji z rosz-
czeń. Według zespołu po-
trzebne jest też wprowadze-
nie obowiązku prawnego 
zgłaszania efektów ubocz-
nych w przypadku HE-ATMP, 
a  docelowo stworzenia re-
jestru zabiegów z  obszaru 
eksperymentalnych terapii 
komórkowych w celu weryfi-
kacji ich skuteczności i bez-
pieczeństwa.

Terapie komórkowe to 
szansa
Mimo obaw, związanych 
z  nieprawidłowym stoso-
waniem komórek macie-
rzystych, zespół ekspertów 
powołany przez NRL pod-
kreśla, że terapie komór-
kowe stanowią olbrzymią 
szansę w  medycynie i  są 
nadzieją dla pacjentów cier-
piących na nieuleczalne do-
tychczas choroby. Eksperci 
przypominają, że terapie ko-
mórkowe udowodniły swo-
ją skuteczność w  leczeniu 
ciężkich chorób krwi (biała-
czek, niedokrwistości, nie-
doborów odporności), po-
magają ciężko oparzonym 
pacjentom lub osobom, 
które utraciły wzrok na sku-
tek uszkodzenia nabłonka 
rogówki. W  terapiach tych 
stosuje się komórki, których 
działanie w  tych chorobach 
jest znane. Eksperci pod-
kreślają, że komórki te są 
odpowiednio dobrane do 
choroby i pacjenta. Dlatego 
np. komórki rąbkowe oka 
(czyli komórki macierzyste 
nabłonka rogówki) są w sta-
nie zregenerować uszkodzo-
ny nabłonek rogówki, ale nie 
mogą być wykorzystane do 
leczenia ślepoty spowodo-
wanej uszkodzeniem komó-
rek siatkówki oka. 

Wiara w moc 
komórek
Jak ostrzegają eksperci 
wiara we wszechmoc ko-
mórek macierzystych stała 
się powodem oferowania 
zabiegów niepotwierdzo-
nych, potencjalnie niebez-
piecznych i  często bardzo 
kosztownych. Przed tym 
ostrzegają odpowiedzial-
ne towarzystwa naukowe 
(w Polsce np. Polskie Towa-
rzystwo Okulistyczne, Komi-

tet Biotechnologii PAN) oraz 
instytucje regulujące terapie 
np. Komitet Zaawansowa-
nych Terapii Europejskiej 
Agencji Leków (CAT EMA), 
czy Rada Naukowa Europej-
skich Akademii Nauk i Aka-
demii Medycznych (ESAC-
-FEAM). Zespół powołany 
przez NRL zwraca uwagę 
na liczne wątpliwości śro-
dowiska medycznego i  na-
ukowego dotyczące ofert 
komercyjnych zabiegów, 
w  których ten sam rodzaj 
komórek (np. tzw. komórki 
mezenchymalne z  pępowi-
ny, czy krew pępowinowa) 
oferowane są do leczenia 
bardzo wielu chorób. 
Zdaniem ekspertów jest bar-
dzo mało prawdopodobne, 
by jeden rodzaj komórek 
mógł być panaceum oraz 
by komórki pełniące inne 
funkcje, pochodzące z  jed-
nego narządu (np. pępo-
winy) mogły poprawić stan 
zdrowia chorych cierpiących 
na choroby neurologiczne, 
tracących wzrok itp. Jak in-
formują eksperci z  zespołu 
NRL dotychczas brak jest 
przekonujących wyników 
badań potwierdzających ta-
kie zastosowania. Ich zda-
niem nie mogą być za takie 
uznane przytaczane cza-
sem publikacje naukowe, 
bowiem nie zostały one we 
właściwy sposób zweryfiko-
wane i  ocenione, a  terapie 
nie są zatwierdzone przez 
instytucje rejestrujące. 

Pacjent ma prawo się 
ratować
Zespół ekspertów do spraw 
terapii komórkowych i  ko-
mórek macierzystych prze-
konuje, że zdaje sobie 
sprawę, ze szczególnych 
sytuacji, kiedy pacjent ma 
prawo skorzystać z  ekspe-

rymentalnej terapii, którą 
na własną odpowiedzial-
ność może zaproponować 
i  zastosować lekarz w  ra-
mach tzw. eksperymentu 
leczniczego. Podkreśla 
jednocześnie, że pacjenci 
rozważający poddanie się 
eksperymentowi lecznicze-
mu z wykorzystaniem komó-
rek macierzystych powinni 
otrzymywać pełną i  rzetelną 
informację. 
Eksperci przestrzegają 
przed poleganiem na in-
formacjach internetowych, 
w  szczególności akcjach 
reklamowych, w  których 
w  sposób trudny lub wręcz 
niemożliwy do odróżnienia 
dla niespecjalisty informa-
cje o  uzasadnionych zasto-
sowaniach komórek (np. 
komórek krwiotwórczych 
w  leczeniu chorób krwi) 
mieszane są z  sugestiami 
leczniczego działania tych 
samych lub wręcz innych 
komórek w  innych schorze-
niach, np. neurologicznych, 
ślepocie itd. Zachęcają do 
zapoznania się z oficjalnymi 
dokumentami dotyczącymi 
problemu takim jak np.: 
- Stanowisko Komitetu ds. 
Terapii Zaawansowanych 
Europejskiej Agencji Leków 
(Committee for Advanced 
Therapies European Medi-
cines Agency) z 28 kwietnia 
2020. Stanowisku to zostało 
przetłumaczone na język 
polski i  jest dostępne na 
stronie Głównego Inspekto-
ratu Farmaceutycznego; 
- Raport Rady Naukowej Eu-
ropejskich Akademii Nauk 
i  Akademii Medycznych 
(EASAC-FEAM) z  2 czerw-
ca 2020 roku. Raport ten 
został przetłumaczony na 
język polski i  udostępniony 
na stronie Polskiej Akademii 
Nauk.

medycyna regeneracyjna
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Nowość: SuNekoS Cell Czyli 
redukCja Cellulitu
Sunekos Cell to produkt zarejestrowany do stosowania w kierunku 
zarówno usuwania cellulitu jak i zapobiegania jego powstawania. to 
preparat do iniekcji, zawierający mieszankę kwasu hialuronowego, 
aminokwasów i soli węglanowych i wodorowęglanowych. Sole 
przeciwdziałają kwasicy, która jest jednym z głównych przyczyn 
powstawania cellulitu, a aminokwasy i kwas hialuronowy pobudzają 
mechanizmy poprawy struktury macierzy zewnątrzkomórkowej, 
sprawnego obrotu kolagenu, regulują mikrokrążenie i redukują 
zwłóknienia. w efekcie zabiegu cellulit ulega redukcji (niezależnie od 
stopnia zaawansowania, także ten iiii i iV stopnia) i zatrzymane jest 
powstawanie nowego. 
www.bdaesthetic.com

twoje poliNukleotydy 
w werSji premium
juvenus to nowość na rynku od Croma pharma. to nowa i już 
ceniona linia produktów na bazie polimeryzowanych polinukleotydów 
do iniekcji o działaniu przeciwstarzeniowym. jedną z zalet preparatu 
juvenus jest łatwość użycia dla lekarza. produkt został specjalnie 
stworzony po to, aby dawać natychmiastowe efekty w zabiegach, 
dedykowanych różnym problemom skóry, twarzy i ciała. ma działanie 
nawilżające i antyoksydacyjne. Buduje optymalne środowisko dla 
wzrostu fibroblastów, co prowadzi do poprawy elastyczności skóry. 
juvenus występuje w dwóch stężeniach: medium (pdrN)20 mg/ml 
oraz strong (pdrN) 25 mg/ml. 
www.croma.pl

Nowość: SuNekoS do 
zadań SpeCjalNyCh - 30% 
moCNiejSzy

w laboratorium professional dietetics, gdzie powstaje linia 
biostymulatorów Sunekos, bazująca na opatentowanej sekwencji 
6 aminokwasów plaat Form powstał nowy, najmocniejszy 
z całej linii produkt do iniekcji. Sunekos performa to 17% więcej 
kwasu hialuronowego oraz 28% więcej aminokwasów niż we 
flagowym produkcie Sunekos 200. Sunekos performa został 
stworzony do biorewitalizacji skóry wymagającej. Stymuluje 
fibroblasty do produkcji elastyny, kolagenu oraz kwasu 
hialuronowego, dzięki czemu odmładza, napina, wygładza 
zmarszczki, zagęszcza, zwiększa elastyczność i witalność skóry. 
www.bdaesthetic.com

Farewell - pożegNaj Się 
z proBlemami Skóry
Nowa marka dermokosmetyków Farewell™ obejmuje 5 rodzajów 
serum, każde ukierunkowane na inny problem skóry: irritated 
skin, puffy eyes, dry skin, aging skin, oily skin. kosmoceutyki 
powstały w oparciu o ponad 40 letnie doświadczenie firmy 
Croma w farmacji oraz w produkcji kwasu hialuronowego. 
w oparciu o tę wiedzę we wszystkich preparatach zastosowano 
mieszaninę kwasu hialuronowego o dużej i małej masie 
cząsteczkowej. kwas hialuronowy nawizla oraz nawadnia skórę, 
poprawia jej elastyczność, jest też pomocnym antyoksydantem, 
który wygładza i ujędrnia skórę, jednocześnie redukując 
drobne linie i zmarszczki. jak zapewnia producent Farewell™ 
to idealna baza codziennej pielęgnacji skóry dla pacjentów 
gabinetów estetycznych. receptura każdego produktu opiera 
się na kwasie hialuronowym oraz skrupulatnie dobranych 

składnikach aktywnych, 
których skuteczność 
potwierdzają 
dane naukowe. 
dermokosmetyki 
są wegańskie, 
utrzymane w trendzie 
„Clean Beauty”, 
czyli bezpieczne dla 
środowiska. 
www.croma.pl



Nowość: kolejNa 
geNeraCja hiFu
w 2022 roku została 
na rynku polskim 
zaprezentowana 
certyfikowana 
medycznie aparatura 
CFu elife włoskiego 
producenta Biotec italia. 
oprócz częstotliwości 
10hz pozwalającej na 
wykonywanie zabiegu 
ruchem ciągłym 
przy minimalnym 
dyskomforcie 
pacjenta i technologii 
pojedynczego impulsu, 
eksperci Biotec italia 
opracowali system 
bezkartridżowy. dzięki 
temu rozwiązaniu koszty 
eksploatacyjne wysokie 
w przypadku technologii hiFu zostają znacznie zredukowane. 
CFu elife obsługuje dwie osobne głowice do terapii twarzy oraz 
ciała, działające na głębokościach: twarz – 1.5mm/3mm/4.5mm, 
oraz Ciało – 6mm/9mm/11mm/13mm. 
www.biotecpolska.pl

SpeCtra hollywood
to nazwa lasera oraz terapii – bezinwazyjnej, bezbolesnej 
i z natychmiastowym efektem. laser działa w połączeniu z nowym, 
specjalnym kremem węglowym na bazie nieuczulającego hydrożelu. 
jeden zabieg trwa do dwudziestu minut i szybko przywraca skórze 
blask i gładkość. po serii 2-3 zabiegów efekty się potęgują. można 
liczyć na ujędrnienie skóry pod wpływem głęboko wnikającej 
długości fali - 1064nm. Spectra hollywood generuje ultrakrutkie 
impulsy (5ns o energii do 1,2j). przy tak ogromnej mocy i dzięki 
dodatkowej końcówce wieloogniskowej dochodzi do genercji 
punktów lioB (laserowy rozpad optyczny) w skórze. laserem 
można realizować zabiegi tzw. “cold rejuvenation”. lutronic 

hollywood Spectra™ 
to oficjalna platforma 
laserowa autoryzowana 
do peelingu hollywood 
peel®, a także do 
szybkiego usuwania 
niepożądanej pigmentacji 
(np. tatuaże). jest 
to pierwszy laser 
nanosekundowy, mający 
dopuszczenie Fda do 
leczenia melasmy. 
www.laserprojekt2000.eu

tulowy laSer ze SkaNerem
laser lutronic ultra™ jest obecnie najsilniejszym (20w) 
laserem tulowym ze skanerem przeznaczonym do szybkiej, 
nieinwazyjnej odnowy skóry. powstał w odpowiedzi na 
poszukiwania małoinwazyjnej terapii, która szybko i skutecznie 
odbuduje młody i zdrowy wygląd skóry bez rekonwalescencji. 
zastosowanie silnego - 20w lasera umożliwiło radykalne 
skrócenie zabiegu w stosunku do wcześniej oferowanych 
laserów tulowych. ultra jest laserem nieablacyjnym. działa 
płytko, do 200um naskórka, tam gdzie zlokalizowane są 
widoczne na skórze plamy. działanie lasera rozszerza 
opracowana dla niego seria czystych kosmeceutyków. głowica 

skanera przemieszczając się 
po skórze emituje strumień 
mikroimpulsów. tworzy w i pod 
naskórkiem puste przestrzenie 
po odparowanej wodzie. te 
wolne przestrzenie chłoną 
nałożony po naświetlaniu 
kosmeceutyk, który po 
2-4 godz. zostaje na stałe 
zabudowany w skórze, gdzie 
dalej pracuje (Vit a, Vit C, kwas 
traneksamowy, resweratrol). 
www.laserprojekt2000.eu

mediSCulpt: 
StymulaCja mięśNi
technologia pola elektromagnetycznego podbiła 
gabinety w ostatnich miesiącach. z końcem 
roku 2021 premierę w polsce miał medisculpt - certyfikowana 
aparatura, która poza możliwościami estetycznymi posiada 

również zaprogramowane 
procedury medyczne, 
takie jak:
- leczenie skurczów 
i rehabilitacja mięśni, 
- zapobieganie lub 
opóźnianie zaniku mięśni, 
- zmniejszenie 
bólu w chorobach 
reumatycznych, 
- redukcja diastasis recti, 
- pooperacyjna 
stymulacja mięśni w celu 
zapobiegania zakrzepicy 
żylnej.
www.biotecpolska.pl
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Nowość: iNNowaCyjNy 
preparat odmładzająCy
gouri to pierwszy płynny preparat z pCl (polikaprolaktonem) do 
wstrzykiwania. odmładza skórę poprzez kolagenezę w obrębie całej 
twarzy. docierając w naturalny sposób do skóry całej twarzy bez sto-
sowania mikrocząstek, gouri generuje syntezę kolagenu. preparat 
w naturalny sposób rozprzestrzenia się na całą twarz i regeneruje 
kolagen przy zaledwie 10 punktach wstrzykiwania. kompleksowy 
zabieg obejmuje czoło, okolice oka i policzki. gouri daje trwałą 
poprawę skóry dotkniętej procesem starzenia poprzez przywrócenie 
jej jakości, a nie poprzez jej wypełnienie. preparat przywraca tempo 
syntezy kolagenu w skórze, które spada wraz ze starzeniem się, 
oraz odmładza skórę. 
www.novaova.pl

gdy ChCeSz zredukować 
droBNe zmarSzCzki 
i zrewitalizować delikatNe 
okoliCe oCzu i uSt

juvederm® 
Volbella® with 
lidocaine to 
wszechstronny 
wypełniacz 
umożliwiający 
m.in. redukcję 
zmarszczek 

wokół delikatnej okolicy oka i jej rewitalizację. gładka konsystencja 
pomaga w wygładzeniu niepożądanych linii i zmarszczek, dzięki 
czemu skóra odzyskuje młodzieńczy wygląd. preparat pomaga 
zadbać kompleksowo o obszar doliny łez poprzez wypełnienie 
zapadniętej okolicy podoczodołowej, dając efekt odświeżenia 
i rozświetlenia. produkt zawiera również środek znieczulający 
- lidokainę, który sprawia, że zabieg może być mniej bolesny. 
ewentualne obrzęki po zabiegu są mniej widoczne i szybciej 
ustępują - pozwala to pacjentom na szybki powrót do codziennych 
zajęć. juvederm® Volbella® with lidocaine to również doskonały 
preparat do wygładzenia zmarszczek wokół ust oraz delikatnego 
i subtelnego podkreślenia ich kształtu. pomaga w uzyskaniu 
naturalnego wyglądu a efekty zabiegu utrzymują się do 12 mies. 
www.juvederm.pl

Stylage® lipS pluS: pełNe 
uSta w Stylu glamour
laboratoires Viva-
cy od ponad 20 lat 
tworzy swoją ofertę 
w oparciu o innowa-
cje, wśród których 
znajduje się od 
niedawna Stylage® 
lips plus, wyrób me-
dyczny przeznaczony 
do korekcji konturu 
ust i zwiększenia ich 
objętości. posiada 
najwyższe stężenie 
kwasu hialuronowego 
wśród wszystkich pro-
duktów Stylage® do 
ust. jego parametry 
reologiczne: lepkość, elastyczność i plastyczność, zostały spe-
cjalnie opracowane i dopasowane do iniekcji w tkanki budujące 
okolicę ust. dodatek mannitolu spowalnia degradację kwasu 
w tkankach tuż po iniekcji, z kolei lidokaina zmniejsza dyskom-
fort pacjenta podczas zabiegu. 
www.stylage.pl

gdy ChCeSz poprawić 
jakość Skóry.
juvederm® Volite to innowacyjny produkt do iniekcji. zawiera 
12 mg w pełni usieciowanego kwasu hialuronowego, który 
jest naturalnym składnikiem skóry. poprawia jej gładkość, 
nawilżenie i elastyczność, usuwa drobne zmarszczki. 
w produkcie zastosowano technologię Vycross™, opracowaną 
przez allergan aesthetics. dzięki temu mimo małej zawartości 
kwasu hialuronowego produkt utrzymuje się w skórze do 9 
mies. powoduje spłycenie drobnych zmarszczek, nie nadając 
objętości i nie ingeruje w rysy twarzy. można go stosować 
w obrębie twarzy, szyi, dekoltu oraz dłoni. zawiera lidokainę, 
która działa przeciwbólowo i zwiększa komfort pacjenta 
w trakcie zabiegu. po zastosowaniu produktu skóra wygląda na 
zadbaną i wypoczętą, jest pełna naturalnego blasku, zyskuje 
głębokie, długotrwałe nawilżenie i elastyczność. juvederm® 
Volite poprawia kondycję skóry - to idealne rozwiązanie dla 
osób, które chcą wyglądać młodziej i jednocześnie zachować 
naturalny wygląd. 
www.juvederm.pl
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przełomowy BioStymulator 
Na Bazie rh kolageNu
karisma to innowacyjny 
preparat, który 
niedawno pojawił się 
ma polskim rynku 
medycyny estetycznej. 
jest to biostymulator 
zawierający rh kolagen, 
pozyskiwany z nici 
jedwabnych, który jest 
identyczny z ludzkim. 
dzięki temu jest szybszy 
w działaniu, natychmiast 
aktywny biologicznie 
i bezpieczny. karisma 
poprzez stymulację 
komórek kolagenu 
i elastyny odbudowuje 
naturalną strukturę skóry, 
poprawia jej jędrność, 
gęstość oraz jakość. 
Spodziewane efekty po 
zabiegach to: odmłodzenie skóry twarzy, okolicy ust, szyi, dekoltu 
i dłoni; poprawa konturu twarzy; delikatny efekt liftingu; redukcja 
zmarszczek; redukcja blizn, rozstępów; poprawa jakości i gęstości 
skóry. 
www.bdaesthetic.com

poręCzNa plazma medyCzNa
plasma Fission wytwarza precyzyjną wiązkę plazmy o długości 
do 1mm i średnicy 0.15mm, przy pomocy której doprowadza się 
do sublimacji tkanki. obudowa urządzenia została wyprofilowana 
w taki sposób, aby lekarz trzymający je w dłoni i wykonujący zabieg 
miał swobodę manipulowania. wyrób zasilany jest z wewnętrznego 
akumulatora. urządzenie służy do leczenia dermatologicznego 
poprzez sublimację naskórka lub zmian skórnych, które lekarz uzna 
za konieczne/możliwe do usunięcia bez konieczności badania 
histopatologicznego. wyrób jest przeznaczony w szczególności 
do usuwania oraz łagodzenia następujących schorzeń: brodawek 
łojotokowych; naczyniaków; włókniaków; kępek żółtych; kurzajek; 
mięczaków zakaźnych; teleangiektazji; zmian barwnikowych; 
znamion (np. mieschera); hiperkeratozy; dermatochalazy 
(blefaroplastyki). 
www.praiston.pl

wyjątkowa 
pielęgNaCja uSt
lip Bliss jest idealny po zabiegach 
iniekcji z użyciem preparatów na bazie 
kwasu hialuronowego oraz działa 
regeneracyjnie i przeciwstarzeniowo. 
przyśpiesza odbudowę bariery 
naskórkowej. zawiera kwas hialuronowy, 
odpowiadający za utrzymanie młodego 
wyglądu. palmitoyl tripeptide-1 
stymuluje produkcję kolagenu i kwasu 
hialuronowego. ekstrakt z kwiatów arniki 
wykazuje właściwości przeciwbakteryjne 
i regenerujące oraz wspomaga zmniejszenie widoczności 
siniaków. olej Neem działa antyseptycznie i przyśpiesza 
regenerację. dekanon hydroksymetoksyfenylowy zwiększa 
produkcję kwasu hialuronowego oraz wykazuje działanie 
kojące i antyoksydacyjne. ekstrakt z nasion sezamu indyjskiego 
wygładza powierzchnię ust, zmniejsza głębokość zmarszczek, 
nawilża i hamuje aktywność hialuronidazy-enzymu, który 
prowadzi do rozpadu kwasu hialuronowego, kluczowego 
składnika skóry. luksusowa i niedrażniąca formuła lip Bliss 
odpowiada na wiele potrzeb ust i zapewnia ukojenie, głębokie 
nawilżenie oraz efekt objętości. 
www.neauvia.pl

SyNergia teChNologii 
wypełNiaCzy 
i koSmeCeutyków

Nlift to połączenie zabiegów z wykorzystaniem urządzenia 
zaffiro, wypełniaczy Neauvia oraz profesjonalnej pielęgnacji 
kosmeceutykami Neauvia. zabieg #Nlift składa się z dwóch 
sesji. po pierwszej następuje nawilżenie i poprawę jakości 
skóry twarzy, dzięki mezoterapii Neauvia hydro deluxe. druga 
sesja, przeprowadzana po tygodniu, obejmuje zastosowanie 
wypełniaczy Neauvia, dobranych do potrzeb pacjenta oraz 
zabieg termoliftingu wzbogacony o peeling wodny urządzeniem 
zaffiro. Skuteczność Nlift została potwierdzona badaniami 
klinicznymi, w których zaobserwowano widoczną poprawę 
jakości skóry, w tym jej nawilżenia i jędrności, oraz minimalizację 
odpowiedzi immunologicznej organizmu, czyli działań 
niepożądanych. domowa 
pielęgnacja jest kontynuacją 
zabiegów gabinetowych 
i sprawia, że możemy 
cieszyć się ich efektami przez 
długi czas. w procedurze 
pozabiegowej #Nlift znajdują 
się takie kosmeceutyki jak: krem 
Ceramid Shield oraz aktywne 
serum C-shot z serii the 
advanced holistic approach. 
www.neauvia.pl
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