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Kiedy zabieg jest legalny
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Laser fraksyjny – techniki ïÈczone

Materiaïy:

Prof. Paweï Surowiak – osocze bogatopïytkowe

Wywiad:

Prof. Wojciech Maksymowicz – byïy minister zdrowia o komórkach macierzystych
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Laser odmïadza,
osocze goi

Dr Krzysztof uksza podkreĂlaï, ĝe technika wyspowa, zwana takĝe kolumnowÈ
- czyli czÚĂciowe uszkodzenie tkanek
- pozwala na uzyskanie stosunkowo
krótkiego czasu rekonwalescencji ibstosunkowo szybkiego gojenia po zabiegu. Wykorzystanie tej techniki laserowej
wiÈĝe siÚ teĝ zb duĝo mniejszÈ liczbÈ
powikïañ wb porównaniu ze stosowanÈ
wczeĂniej dermabrazjÈ laserowÈ. - Techniki zwiÈzane zb dermabrazjÈ laserowÈ
wprawdzie dawaïy dobre wyniki, jednak
powodowaïy sporÈ liczbÚ powikïañ.
Wynalezienie metody fraksyjnej sprawiïo, ĝe lekarze dostali do rÚki narzÚdzie,
ktore otworzyïo szersze moĝliwoĂci zabiegowe - tïumaczyï dr uksza. Posïuĝyï
siÚ wb zabiegach laserem fraksyjnym
CO2. Jego zdaniem pozwala on na doprowadzenie do koagulacji tkanki. - Jest
kilka podstawowych elementów, które
naleĝy pamiÚtaÊ podczas zabiegów
laserowych. Liczy siÚ gïÚbokoĂÊ, moc,
gÚstoĂÊ otworów ablacyjnych - mówiï dr Krzysztof uksza ib tïumaczyï, ĝe
dziaïanie laserem fraksyjnym pobudza
Þbroblasty do produkcji kolagenu, zïuszcza naskórek. - NastÚpuje regeneracja
skóry, co ostatecznie daje efekt zwany
popularnie „resurfacingiem” - dodawaï.
Wbramach terapii dr uksza stosowaï co
najmniej dwa zabiegi laserowe jeden po
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drugim wb róĝnych ustawieniach urzÈdzenia. Jeden miaï na celu m. in. sprowokowanie dodatkowego obrzÚku, ĝeby
uĝywajÈc mniejszej energii przy drugim
przebiegu, lekarz mógï skutecznie uzyskaÊ oczekiwany efekt. - Zaïoĝenie
jest takie, aby wykorzystaÊ maksimum
moĝliwoĂci regeneracyjnych organizmu
pacjenta, uĝywajÈc minimalnej energii
- radziï. Jego zdaniem pozwala to na
bezpieczne wykonanie zabiegu ib zminimalizowanie zagroĝenia powikïañ. Po
zabiegach laserowych stosowaï ostrzykiwanie osoczem bogatopïytkowym.
Jak przekonywaï skóra po zabiegach
ïÈczonych byïa gÚstsza, jÚdrniejsza,
abzmarszczki bardziej napiÚte. Ponadto
zmarszczki, blizny ib przebarwienia ulegaïy spïyceniu, nastÚpowaïo teĝ zwÚĝenie porów skóry.
OSOCZE PRZYSPIESZA
REGENERACJ}
Wedïug dr Krzysztofa ukszy zastosowanie po zabiegu laserowym ostrzykiwania zb osocza bogatopïytkowego,
daje znakomite efekty wbzakresie gojenia siÚ po zabiegu ib rekonwalescencji.
- DziÚki osoczu nastÚpuje duĝo szybsze gojenie po zabiegach laserowych
- stwierdziï. Dr Paweï Surowiak, prof.
Katedry ibZakïadu Histologii ibEmbriolo-

gii AM we Wrocïawiu oraz czïonek zarzÈdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej ibAnti-Aging wbrozmowie
zb „Rynkiem Estetycznym” przyznawaï,
ĝe osocze bogatopïytkowe jest coraz
czÚĂciej wykorzystywane jako leczenie
wspomagajÈce zabiegi, wiÈĝÈce siÚ
zburazami. Jego zdaniem bardzo dobre
efekty daje wïaĂnie ïÈczenie osocza
bogatopïytkowego zb zabiegami laserowymi, poniewaĝ przyspiesza gojenie
ibzwiÚksza skutecznoĂÊ. - OsobiĂcie lubiÚ osocze bogatopïytkowe stosowaÊ
wb przypadku blizn, rozstÚpów, wb rewitalizacji skóry. Coraz czÚĂciej wb poïÈczeniu wïaĂnie zblaserami - mówiï nam
prof. Paweï Surowiak.
Jak zauwaĝyï dr Krzysztof uksza zwykle zakïadamy, ĝe pacjeci, którzy sÈ
wb zaawansownym wieku, np. wb okolicach 70 lat, majÈ mniejszy potencjaï
regeneracyjny: ich czynniki wzrostu sÈ
starsze, ich kolagen jest starszy, takĝe Þbroblasty, caïa skóra, wb zwiÈzku
zb czym majÈ mniejsze zdolnoĂci gojenia. - To prawda, jednak mam kilku
pacjentów wbwieku zbliĝonym do 70 lat
ibbyïem zadziwiony efektami po zabiegach ïÈczonych - mówiï. Dodaï, ĝe niektóre osoby, szczególnie pijÈce ibpalÈce wbwieku 30 lat nie uzyskiwaïy takich
efektów, jak ci starsi pacjenci.
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Dr Krzysztof uksza podczas XII Kongresu Medycyny Estetycznej ibAnti-Aging
dzieliï siÚ doĂwiadczeniami wbzakresie ïÈczenia zabiegów laserem fraksyjnym
CO2 zbostrzykiwaniem osoczem. - Jeden zabieg wbtechnice ïÈczonej daje
efekty znaczÈcego odĂwieĝenia twarzy, naciÈgniÚcia ibujÚdrnienia skóry.
JakoĂÊ skóry zdecydowanie sie polepsza. Poza tym obkurczeie kolagenu
po zabiegach laserowych powoduje efekty zbliĝone do liftingu twarzy przekonywaï lekarz.
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PRZED ZABIEGIEM
Dr Krzysztof uksza tïumaczyï, ĝe to co
wykonuje nie jest zwykïym zabiegiem
zb uĝyciem metody wyspowej. Jest to
zabieg bardziej inwazyjny. - Moĝna to
nazwaÊ technikami chirurgii laserowej
- mówiï lekarz ibdodaï, ĝe takie zabiegi
sÈ obarczone ryzykiem powikïañ. Dlatego waĝne jest zachowanie szczególnej ostroĝnoĂci. Wedïug niego trzeba
szczególnie uwaĝaÊ na kwestiÚ krzepliwoĂÊ krwi pacjenta. - Na pewno nie
moĝe przyjmowaÊ przed zabiegiem np.
aspiryny - ostrzegaï. Przed zabiegiem
konieczny jest oczywiĂcie demakijaĝ
ib oczyszczenie skóry. Warto stworzyÊ
dokumentacjÚ fotograÞcznÈ. Trzeba
pamiÚtaÊ ob dezynfekcji. - Ja stosujÚ
przed zabiegiem zb laserem fraksyjnym mikrodermabrazjÚ, co pozwala
na pozbycie siÚ tej pierwszej warstwy
zrogowaciïego naskórka ib polepsza
gïÚbokoĂÊ penetracji kremu do znieczuleñ - mówiï dr uksza. Jego zdaniem przed zabiegiem trzeba pamiÚtaÊ
ob dokïadnej ocenie skóry. - Przykïadowo jeĝeli pacjent wczeĂniej leczyï
trÈdzik, ab czÚsto tacy pacjenci traÞajÈ
na zbiegi resurfacingu, to ocena skóry
pomoĝe nam we wïaĂciwym dobraniu
parametrów oraz wb zachowaniu kontroli nad zabiegiem - radziï dr uksza.
Zbkolei wbprzypadki pacjenta, który nosi
szkïa kontaktowe trzeba pamiÚtaÊ,
ĝeby mógï je spokojnie wyjÈÊ przed
zabiegiem laserowym. - Wb technice
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listingu laserowego moĝe dojĂÊ czasami do przedziurawienia powieki. Nie
jest to dla gaïki ocznej niebezpieczne
przy odpowiedniej dïugoĂci fali lasera
CO2, natomiast ja stosujÚ zawsze specjalne nakïadki pod powiekÚ dla zwiÚkszenia bezpieczeñstwa pacjenta oraz
swojego komfortu podczas wykonywania zabiegu - tïumaczyï lekarz. Radziï
zastosowaÊ odpowiednie znieczulenie. - ProszÚ mi uwierzyÊ, ĝe moĝe to
byÊ zabieg doĂÊ bolesny dla pacjenta
ib dziÚki odpowiedniemu znieczuleniu
ïatwiej jest go wykonaÊ - mówiï. MaĂÊ
znieczulajÈca ma tutaj takĝe dodatkowÈ funkcjÚ do speïnienia: - Moim celem jest teĝ spowodowanie lekkiego
PRZED ZABIEGIEM
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obrzÚku tkanki, na skutek podania maĂci znieczulajÈcej, ponieaĝ kiedy krwi
jest wb skórze wiÚcej, wówczas mamy
tym samym wiÚcej absorbenta dla fali
laserowej - tïumaczyï dr Krzysztof uksza. Obsorbentem wbtym wypadku jest
woda. Wedïug lekarza, kiedy tkanka
jest obrzÚkniÚta moĝna podczas zabiegu uĝyÊ mniejszej energii, aby uzyskaÊ
dobre efekty. - Jeĝeli mamy skórÚ suchÈ, bÈdě odwodnionÈ, to jak byĂmy
nie ustawili lasera, efekt zabiegu bÚdzie
sïaby - ostrzegaï dr uksza.
WARTO KONSULTOWAm
Wedïug dr Krzysztofa ukszy ubpacjentów zbtendencjÈ do przebarwieñ nie da
siÚ uniknÈÊ przed powaĝnym zabiegiem laserowym konsultacji zbginekologiem ibendokrynologiem. Zwracaï uwagÚ, ĝe melazma ibprzebarwienia mogÈ
byÊ zewnÚtrznym objawem toczÈcych
siÚ wb organizmie procesów, zwiÈzanych zb zaburzeniami hormonalnymi.
Zwykle zb tym problemem moĝna spotkaÊ siÚ ubkobiet. Dr uksza ostrzegaï,
ĝe absolutnym przeciwwskazaniem
do wykonywania zabiegu zb wykorzystaniem fraksyjnego lasera CO2 sÈ
bliznowce ibkeloidy. - Takim dziaïaniem
moĝna powaĝnie zaszkodziÊ pacjentowi, co grozi lekarzowi nawet odpowiedzialnoĂciÈ karnÈ - mówiï. Dodaï, ĝe nie
uĝywa lasera CO2 równieĝ do usuwania
znamion, czy brodawek. - Nawet ciÚcie
na zimno zwykïym skalpelem powodu-
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je przerosty ibbliznowacenie, abjeszcze
podgrzanie tego laserem doprowadzi
do tragicznych efektów - stwierdziï dr
uksza.
PO ZABIEGU
Dr Krzysztof uksza zwracaï uwagÚ, ĝe
pacjent po zabiegu powinien dostaÊ
wszystko, co jest potrzebne do wygojenia, ïÈcznie zbrÚkawiczkami, zbkompresami, solÈ ÞzjologicznÈ, maĂciÈ do gojenia oraz suplementami diety. Zb jego
doĂwiadczeñ wynika, ĝe czas rekonwalescencji po zabiegu jest róĝny wbzaleĝnoĂci od pacjenta, jednak zakïada, ĝe
maksymalnie trwa okoïo 7 dni. - Zdarza
siÚ, ĝe gojenie po zabiegu trwa tylko 4
dni, jednak nie jest to reguïa - mówiï.
Zaznaczyï, ĝe obrzÚk ibzaczerwienienie
moĝe byÊ widoczne przez okoïo 2-3 tygodnie. - Zwykle jednak czwartego lub
piÈtego dnia pacjentka moĝe naïoĝyÊ
makijaĝ - dodaï. Po zabiegach zb laserem konieczne jest stosowanie kremu
zb Þltrem UV oraz bezwzglÚdna ostroĝnoĂÊ wbwystawianiu skóry na dziaïanie
sïoñca. - Krem zbprotektorem 30 powinien wystarczyÊ, jednak trzeba pamiÚtaÊ, ĝe kaĝdy krem zbÞltrem dziaïa tylko
wb okreĂlonym przedziale czasu. Najlepiej co trzy godziny aplikowaÊ krem
zbÞltrem - radziï dr uksza. Sugerowaï,
ĝeby nie powtarzaÊ tak intensywnego
zabiegu zb uĝyciem fraksyjnego lasera
CO2 wb technice ïÈczonej czÚĂciej, niĝ
po roku lub póïtorej roku. Jego zdaniem nie ma to sensu. Poza tym trzeba
daÊ skórze czas na regeneracjÚ.

Powikïaniem po zabiegu ïÈczonym,
zb którym spotkaï siÚ dr Krzysztof uksza, byïa m. in. alergia kontaktowa. Lekarzowi zdarzyïa siÚ takĝe opryszczka,
ktorÈ - jego zdaniem - spowodowaïo
niezastosowanie siÚ pacjentki do zaleceñ (Haviran 2 dni przed zabiegiem).
Powaĝnym powikïaniem spowodowanym przez niefrasobliwoĂÊ pacjentki
byïy przebarwienia. Jak mówiï dr uksza pojawiïy siÚ po tym, jak pacjentka
krótko po zabiegu zaczÚïa siÚ opalaÊ
nad Morzem ¥ródziemnym.

Laser CO2 frakcjonujÈcy
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Krzysztof uksza – Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego wbPoznaniu (1994), absolwent Podyplomowej Szkoïy Medycyny Estetycznej PTL wbWarszawie (2011). Wb2012 r. ksztaïciï siÚ wbWorld
Society of Anti-Aging Medicine wbBrukseli. Od 2005 r. prowadzi BIG-MED
PrywatnÈ PraktykÚ LekarskÈ wbPoznaniu, abod 2009 r. jest wïaĂcicielem
Biogenica Kliniki PiÚkna wbPlewiskach. Uczestniczyï wblicznych seminariach, szkoleniach, kursach, sympozjach ibkongresach zbzakresu medycyny estetycznej ibprzeciwstarzeniowej. Materiaï na XII MiÚdzynarodowy
Kongres Medycyny Estetycznej ibAnti-Aging przygotowaï we wspóïpracy
zbwykïadowcÈ PSME PTL, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej ibAnti-Aging Piotrem Sznelewskim.
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