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LASERY

Dr Krzysztof uksza podkre la , e tech-

nika wyspowa, zwana tak e kolumnow  

- czyli cz ciowe uszkodzenie tkanek 

- pozwala na uzyskanie stosunkowo 

krótkiego czasu rekonwalescencji i sto-

sunkowo szybkiego gojenia po zabie-

gu. Wykorzystanie tej techniki laserowej 

wi e si  te  z du o mniejsz  liczb  

powik a  w porównaniu ze stosowan  

wcze niej dermabrazj  laserow . - Tech-

niki zwi zane z dermabrazj  laserow  

wprawdzie dawa y dobre wyniki, jednak 

powodowa y spor  liczb  powik a . 

Wynalezienie metody fraksyjnej sprawi-

o, e lekarze dostali do r ki narz dzie, 

ktore otworzy o szersze mo liwo ci za-

biegowe - t umaczy  dr uksza. Pos u y  

si  w zabiegach laserem fraksyjnym 

CO2. Jego zdaniem pozwala on na do-

prowadzenie do koagulacji tkanki. - Jest 

kilka podstawowych elementów, które 

nale y pami ta  podczas zabiegów 

laserowych. Liczy si  g boko , moc, 

g sto  otworów ablacyjnych - mó-

wi  dr Krzysztof uksza i  t umaczy , e 

dzia anie laserem fraksyjnym pobudza 

Þ broblasty do produkcji kolagenu, z usz-

cza naskórek. - Nast puje regeneracja 

skóry, co ostatecznie daje efekt zwany 

popularnie „resurfacingiem” - dodawa . 

W ramach terapii dr uksza stosowa  co 

najmniej dwa zabiegi laserowe jeden po 

Laser odm adza, 
osocze goi

gii AM we Wroc awiu oraz cz onek za-

rz du Polskiego Towarzystwa Medycy-

ny Estetycznej i Anti-Aging w rozmowie 

z „Rynkiem Estetycznym” przyznawa , 

e osocze bogatop ytkowe jest coraz 

cz ciej wykorzystywane jako leczenie 

wspomagaj ce zabiegi, wi ce si  

z urazami. Jego zdaniem bardzo dobre 

efekty daje w a nie czenie osocza 

bogatop ytkowego z zabiegami lase-

rowymi, poniewa  przyspiesza gojenie 

i zwi ksza skuteczno . - Osobi cie lu-

bi  osocze bogatop ytkowe stosowa  

w przypadku blizn, rozst pów, w rewi-

talizacji skóry. Coraz cz ciej w po -

czeniu w a nie z laserami - mówi  nam 

prof. Pawe  Surowiak. 

Jak zauwa y  dr Krzysztof uksza zwy-

kle zak adamy, e pacjeci, którzy s  

w zaawansownym wieku, np. w oko-

licach 70 lat, maj  mniejszy potencja  

regeneracyjny: ich czynniki wzrostu s  

starsze, ich kolagen jest starszy, tak-

e Þ broblasty, ca a skóra, w zwi zku 

z czym maj  mniejsze zdolno ci go-

jenia. - To prawda, jednak mam kilku 

pacjentów w wieku zbli onym do 70 lat 

i by em zadziwiony efektami po zabie-

gach czonych - mówi . Doda , e nie-

które osoby, szczególnie pij ce i pal -

ce w wieku 30 lat nie uzyskiwa y takich 

efektów, jak ci starsi pacjenci.

Dr Krzysztof uksza podczas XII Kongresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 

dzieli  si  do wiadczeniami w zakresie czenia zabiegów laserem fraksyjnym 

CO2 z ostrzykiwaniem osoczem. - Jeden zabieg w technice czonej daje 

efekty znacz cego od wie enia twarzy, naci gni cia i uj drnienia skóry. 

Jako  skóry zdecydowanie sie polepsza. Poza tym obkurczeie kolagenu 

po zabiegach laserowych powoduje efekty zbli one do liftingu twarzy - 

przekonywa  lekarz.
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drugim w ró nych ustawieniach urz -

dzenia. Jeden mia  na celu m. in. spro-

wokowanie dodatkowego obrz ku, eby 

u ywaj c mniejszej energii przy drugim 

przebiegu, lekarz móg  skutecznie uzy-

ska  oczekiwany efekt. - Za o enie 

jest takie, aby wykorzysta  maksimum 

mo liwo ci regeneracyjnych organizmu 

pacjenta, u ywaj c minimalnej energii 

- radzi . Jego zdaniem  pozwala to na 

bezpieczne wykonanie zabiegu i zmi-

nimalizowanie zagro enia powik a . Po 

zabiegach laserowych stosowa  ostrzy-

kiwanie osoczem bogatop ytkowym. 

Jak przekonywa  skóra po zabiegach 

czonych by a g stsza, j drniejsza, 

a zmarszczki bardziej napi te. Ponadto 

zmarszczki, blizny i przebarwienia ule-

ga y sp yceniu, nast powa o te  zw e-

nie porów skóry.

OSOCZE PRZYSPIESZA 

REGENERACJ

Wed ug dr Krzysztofa ukszy zastoso-

wanie po zabiegu laserowym ostrzy-

kiwania z osocza bogatop ytkowego, 

daje znakomite efekty w zakresie goje-

nia si  po zabiegu i rekonwalescencji. 

- Dzi ki osoczu nast puje du o szyb-

sze gojenie po zabiegach laserowych 

- stwierdzi . Dr Pawe  Surowiak, prof. 

Katedry i Zak adu Histologii i Embriolo-
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PRZED ZABIEGIEM 

Dr Krzysztof uksza t umaczy , e to co 

wykonuje nie jest zwyk ym zabiegiem 

z u yciem metody wyspowej. Jest to 

zabieg bardziej inwazyjny. - Mo na to 

nazwa  technikami chirurgii laserowej 

- mówi  lekarz i doda , e takie zabiegi 

s  obarczone ryzykiem powik a . Dla-

tego wa ne jest zachowanie szczegól-

nej ostro no ci. Wed ug niego trzeba 

szczególnie uwa a  na kwesti  krze-

pliwo  krwi pacjenta. - Na pewno nie 

mo e przyjmowa  przed zabiegiem np. 

aspiryny - ostrzega . Przed zabiegiem 

konieczny jest oczywi cie demakija  

i oczyszczenie skóry. Warto stworzy  

dokumentacj  fotograÞ czn . Trzeba 

pami ta  o dezynfekcji. - Ja stosuj  

przed zabiegiem z laserem fraksyj-

nym mikrodermabrazj , co pozwala 

na pozbycie si  tej pierwszej warstwy 

zrogowaci ego naskórka i polepsza 

g boko  penetracji kremu do znie-

czule  - mówi  dr uksza. Jego zda-

niem przed zabiegiem trzeba pami ta  

o dok adnej ocenie skóry. - Przyk a-

dowo je eli pacjent wcze niej leczy  

tr dzik, a cz sto tacy pacjenci traÞ aj  

na zbiegi resurfacingu, to ocena skóry 

pomo e nam we w a ciwym dobraniu 

parametrów oraz w zachowaniu kon-

troli nad zabiegiem - radzi  dr uksza. 

Z kolei w przypadki pacjenta, który nosi 

szk a kontaktowe trzeba pami ta , 

eby móg  je spokojnie wyj  przed 

zabiegiem laserowym. - W technice 

listingu laserowego mo e doj  cza-

sami do przedziurawienia powieki. Nie 

jest to dla ga ki ocznej niebezpieczne 

przy odpowiedniej d ugo ci fali lasera 

CO2, natomiast ja stosuj  zawsze spe-

cjalne nak adki pod powiek  dla zwi k-

szenia bezpiecze stwa pacjenta oraz 

swojego komfortu podczas wykonywa-

nia zabiegu - t umaczy  lekarz. Radzi  

zastosowa  odpowiednie znieczule-

nie. - Prosz  mi uwierzy , e mo e to 

by  zabieg do  bolesny dla pacjenta 

i dzi ki odpowiedniemu znieczuleniu 

atwiej jest go wykona  - mówi . Ma  

znieczulaj ca ma tutaj tak e dodatko-

w  funkcj  do spe nienia: - Moim ce-

lem jest te  spowodowanie lekkiego 

obrz ku tkanki, na skutek podania ma-

ci znieczulaj cej, poniea  kiedy krwi 

jest w skórze wi cej, wówczas mamy 

tym samym wi cej absorbenta dla fali 

laserowej - t umaczy  dr Krzysztof uk-

sza. Obsorbentem w tym wypadku jest 

woda. Wed ug lekarza, kiedy tkanka 

jest obrz kni ta mo na podczas zabie-

gu u y  mniejszej energii, aby uzyska  

dobre efekty. - Je eli mamy skór  su-

ch , b d  odwodnion , to jak by my 

nie ustawili lasera, efekt zabiegu b dzie 

s aby - ostrzega  dr uksza.

WARTO KONSULTOWA

Wed ug dr Krzysztofa ukszy u pacjen-

tów z tendencj  do przebarwie  nie da 

si  unikn  przed powa nym zabie-

giem laserowym konsultacji z ginekolo-

giem i endokrynologiem. Zwraca  uwa-

g , e melazma i przebarwienia mog  

by  zewn trznym objawem tocz cych 

si  w organizmie procesów, zwi za-

nych z zaburzeniami hormonalnymi. 

Zwykle z tym problemem mo na spo-

tka  si  u kobiet. Dr uksza ostrzega , 

e absolutnym przeciwwskazaniem 

do wykonywania zabiegu z wykorzy-

staniem fraksyjnego lasera CO2 s  

bliznowce i keloidy. - Takim dzia aniem 

mo na powa nie zaszkodzi  pacjento-

wi, co grozi lekarzowi nawet odpowie-

dzialno ci  karn  - mówi . Doda , e nie 

u ywa lasera CO2 równie  do usuwania 

znamion, czy brodawek. - Nawet ci cie 

na zimno zwyk ym skalpelem powodu-

LASERY

PRZED ZABIEGIEM
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je przerosty i bliznowacenie, a jeszcze 

podgrzanie tego laserem doprowadzi 

do tragicznych efektów - stwierdzi  dr 

uksza.

PO ZABIEGU

Dr Krzysztof uksza zwraca  uwag , e 

pacjent po zabiegu powinien dosta  

wszystko, co jest potrzebne do wygoje-

nia, cznie z r kawiczkami, z kompre-

sami, sol  Þ zjologiczn , ma ci  do go-

jenia oraz suplementami diety. Z jego 

do wiadcze  wynika, e czas rekonwa-

lescencji po zabiegu jest ró ny w zale -

no ci od pacjenta, jednak zak ada, e 

maksymalnie trwa oko o 7 dni. - Zdarza 

si , e gojenie po zabiegu trwa tylko 4 

dni, jednak nie jest to regu a - mówi . 

Zaznaczy , e obrz k i zaczerwienienie 

mo e by  widoczne przez oko o 2-3 ty-

godnie. - Zwykle jednak czwartego lub 

pi tego dnia pacjentka mo e na o y  

makija  - doda . Po zabiegach z lase-

rem konieczne jest stosowanie kremu 

z Þ ltrem UV oraz bezwzgl dna ostro -

no  w wystawianiu skóry na dzia anie 

s o ca. - Krem z protektorem 30 powi-

nien wystarczy , jednak trzeba pami -

ta , e ka dy krem z Þ ltrem dzia a tylko 

w okre lonym przedziale czasu. Naj-

lepiej co trzy godziny aplikowa  krem 

z Þ ltrem - radzi  dr uksza. Sugerowa , 

eby nie powtarza  tak intensywnego 

zabiegu z u yciem fraksyjnego lasera 

CO2 w technice czonej cz ciej, ni  

po roku lub pó torej roku. Jego zda-

niem nie ma to sensu. Poza tym trzeba 

da  skórze czas na regeneracj .

Powik aniem po zabiegu czonym, 

z którym spotka  si  dr Krzysztof uk-

sza, by a m. in. alergia kontaktowa. Le-

karzowi zdarzy a si  tak e opryszczka, 

ktor  - jego zdaniem - spowodowa o 

niezastosowanie si  pacjentki do za-

lece  (Haviran 2 dni przed zabiegiem). 

Powa nym powik aniem spowodowa-

nym przez niefrasobliwo  pacjentki 

by y przebarwienia. Jak mówi  dr uk-

sza pojawi y si  po tym, jak pacjentka 

krótko po zabiegu zacz a si  opala  

nad Morzem ródziemnym.

Krzysztof uksza – Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcin-

kowskiego w Poznaniu (1994), absolwent Podyplomowej Szko y Medy-

cyny Estetycznej PTL w Warszawie (2011). W 2012 r. kszta ci  si  w World 

Society of Anti-Aging Medicine w Brukseli. Od 2005 r. prowadzi BIG-MED 

Prywatn  Praktyk  Lekarsk  w Poznaniu, a od 2009 r. jest w a cicielem 

Biogenica Kliniki Pi kna w Plewiskach. Uczestniczy  w licznych semina-

riach, szkoleniach, kursach, sympozjach i kongresach z zakresu medy-

cyny estetycznej i przeciwstarzeniowej. Materia  na XII Mi dzynarodowy 

Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging przygotowa  we wspó pracy 

z wyk adowc  PSME PTL, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Medy-

cyny Estetycznej i Anti-Aging Piotrem Sznelewskim.
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