
Zabiegi w dermatologii estetycznej

Rodzaje peelingów:
fizyczne (z użyciem energii wytwarzanej przez laser)
mechaniczne (dermabrazja, mikrodermabrazja)

l

l

l chemiczne (z zastosowaniem określonych substancji)

Najczęściej stosowane substancje:
a
b

hydroksykwasy (glikolowy, mlekowy, cytrynowy, jabłkowy) kwas trójchlorooctowy (TCA),
-
-
hydroksykwasy (m.in. salicylowy), -ketokwasy (pirogronowy), kwas karbolowy (fenol),

wielohydroksykwasy (glukonolakton, kwas laktobionowy), rezorcyna.
a
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Zastosowanie:

Najczęstszej stosowane preparaty i ich zastosowanie:
kolagen – substancja wypełniająca,
zastosowanie: korekcja owalu twarzy, kształtu ust, itp.;
embrioblasty – wyciągi komórek zarodkowych przyśpieszające procesy regeneracji,
zastosowanie: terapia odmładzająca, rewitalizującej;
toksyna botulinowa – substancja blokująca połączenia nerwowo-mięśniowe,
zastosowanie: leczenie nadpotliwości, redukowanie zmarszczek i bruzd;
witaminy – głównie witamina C pobudzająca syntezę kolagenu,
zastosowanie: zapobieganie procesom starzenia;
mikroelementy, np. cynk, krzem – wzmacnianie struktury włosów i paznokci,
zastosowanie: łysienie rozlane;
kwas hialuronowy – substancja wypełniająca,
zastosowanie redukcja zmarszczek, poprawa jędrności i wyglądu skóry;
kofeina – alkaloid purynowy,
zastosowanie: otyłość, cellulit;
dekspantenol  (prowitamina B5) – wzmacnianie struktury włosów,
zastosowanie: łysienie;
minoksydyl – substancja o działaniu naczyniorozszerzającym,
zastosowanie: terapia łysienia androgenowego;
kortykosteroidy – leki o silnym działaniu przeciwzapalnym,
zastosowanie: wiele chorób dermatologicznych, w których miejscowe podanie leku
z tej grupy pozwala ograniczyć jego działanie ogólnoustrojowe.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Powikłania po zabiegu:
występują rzadko – jako niewielkie krwiaki, ustępujące samoistnie po kilku dniach.l

Przeciwwskazania:
stosowanie aspiryny, NLPZ lub leków przeciwkrzepliwych do 3 dni przed zabiegiem,
infekcja ogólna lub miejscowa, urazy,
ciąża i okres karmienia, miesiączka,
choroby nowotworowe.

l

l

l

l

Metoda polegająca na wprowadzaniu środka farmaceutycznego do wybranych obszarów,
poprzez wielokrotne iniekcje śród- i podskórne.
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Zastosowanie:

.

Materiały o właściwościach elastycznych wprowadzane do skóry
i tkanki podskórnej jako substancje wypełniające ( )

za pomocą iniekcji
ang. soft tissue fillers

polimery i substancje kolageno-podobne

Implanty biologiczne

autogeniczne (pochodzące z tkanek pacjenta)

allogeniczne (pochodzące od innych osób)

ksenogeniczne (pochodzące od innych gatunków)

Implanty syntetyczne (alloplastyczne)

pochodne kwasu hialuronowego

inne

Przeciwwskazania i powikłania po zabiegu MezoterapiaÞ

Wypełniacze (filery, implanty)
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Neurotoksyna wytwarzana przez Clostridium botulinum typu A, blokująca połączenia
nerwowo-mięśniowe poprzez hamowanie uwalniania acetylocholiny. W efekcie jej
działania dochodzi do odnerwienia mięśni z następowym porażeniem ich skurczu.

Toksynę botulinową wstrzykuje się w bardzo niewielkich ilościach w wybrane miejsca.
Celem utrzymania efektu terapeutycznego konieczne jest powtarzanie wstrzyknięć
co kilka miesięcy.

ze wskazania lekarskich:

w medycynie estetycznej – redukcja zmarszczek dynamicznych, zwłaszcza górnej połowy
twarzy:

z innych wskazań:

;

;
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