
LEKCJA  
GEOMETRII 
CZYLI RZECZ O TRÓJKĄCIE MŁODOŚCI

Z POMOCĄ MEDYCYNY ESTETYCZNEJ MOŻEMY 
COFNĄĆ CZAS O 10-15 LAT PRZYWRACAJĄC 

„MŁODE” PROPORCJE TWARZY. 

CO W ZASADZIE OZNACZA UTRATA OBJĘTOŚCI TKANEK?
Widoczne oznaki starzenia się to w istocie w 60% degradacja podpo-
rowych struktur kostnych, która rozpoczyna się już ok. 30. roku ży-
cia, a przyspiesza po 40. Na nich zawieszone są inne tkanki – skóra, 
poduszeczki tłuszczowe, mięśnie... Od góry idąc, jest to cofnięcie się 
i wypłaszczenie czoła, wypłycenie i zapadnięcie dołów skroniowych 
i obszarów nad łukiem brwiowym, zmniejszenie wypukłości łuku jarz-
mowego. Obniża się końcówka nosa robiąc się haczykowata (jędzo-
waty wyraz twarzy). Cofa się żuchwa, zmienia się kształt jej kąta  
z wyraźnie odciętego na tzw. banana. Broda „zwija się” do góry.  
Proporcje i kontury twarzy generalnie się zmieniają, odwraca się tzw. 
trójkąt młodości – z odwróconego na formę rozszerzoną ku dołowi. 
W środkowej części twarzy opadają podporowe poduszki tłuszczowe, 
wskutek osłabienia podtrzymujących je wiązadeł. Tu istotny jest układ 
tzw. dynamicznych i stabilnych stref powstrzymujących opadanie. 
Taką typową stabilną strefą, która decyduje o kształcie twarzy jest  
linia od końca ucha do ok. 1 centymetra od bruzdy nosowo-wargo-
wej. Gdy ona słabnie, środkowa część twarzy obniża się, tkanka tłusz-
czowa przemieszcza się tworząc tzw. chomiki. Powstrzymywanie tych 
procesów sprowadza się do wzmocnienia punktów podporowych. 
Odbudowanie okolicy skroni, środka czoła, okolicy nad łukiem brwio-
wym powoduje otwarcie oka, zniwelowanie opadania powiek.  
W części środkowej policzków wzmacnia się punkty w głębszych po-
duszeczkach tłuszczowych. Gdy funkcjonują prawidłowo, „wszystko 
wraca na miejsce”. Możemy też odtworzyć brodę, zarysować kąt żu-
chwy. Zagęszczenie, uniesienie boków twarzy i okolic na wysokości 
uszu liftinguje szyję, napina ją. Wypełniaczami możemy skorygować 
kształt nosa, wyrównać dysproporcje między stronami twarzy,  
odświeżyć usta. 

WYPEŁNIACZE:
KWAS HIALURONOWY
Naturalnie występuje w ludzkiej skórze, choć jego zawartość zmniej-
sza się z wiekiem pogarszając nawodnienie i jędrność skóry. Ten sto-
sowany w medycynie estetycznej jest wytworem pracy specjalnych 
bakterii i znakomicie uzupełnia ubytki naszego własnego kwasu.  
Do odbudowy objętości tkanek – wolumetrii – stosuje się kwas gęsty,  
silniej usieciowany. Jest on w stanie poniekąd zrekompensować utra-
tę objętości w kościach. Nie jestem zwolenniczką podawania go 

w dolne partie twarzy (poza brodą i kątem żuchwy, gdzie sprawdza 
się znakomicie). Przez kilka miesięcy po zabiegu efekt jest dobry,  
ale potem często obciąża kontur, sprawia, że twarz staje się cięższa. 
Jest to szczególnie widoczne przy wiotkiej skórze. Natomiast kwas 
hialuronowy jest bardzo przewidywalny, można dokładnie zaplanować 
efekt, ile doda objętości. tylko bezpośrednio po zabiegu pojawia się 
niewielki obrzęk. Wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego są co-
raz lepsze, bezpieczniejsze i trwalsze. Utrzymują się w skórze od roku 
do 18 miesięcy. Te najmocniejsze dodają sporo objętości i mają moc 
unoszenia tkanek. Te bardziej płynne i plastyczne głównie nawilżają, 
służą do wygładzania skóry, nadają efekt glow, spłycają zmarszczki. 
Wiele z nich ma dodatek środka znieczulającego, żeby zabieg był 
bardziej komfortowy dla pacjenta. Zdarzają się też domieszki kondy-
cjonujące skórę. Zawsze są to preparaty przebadane klinicznie.  
Niesprawdzone produkty kupowane w internecie lub na bazarze 
mogą wywoływać nieprzewidywalne komplikacje. Jeśli preparat ma 
podejrzanie niską cenę, to sygnał alarmowy, że raczej nie jest to  
oryginał, a niebezpieczna podróbka. Iniekcji zawsze powinien doko-
nywać lekarz, bo zna anatomię, ma możliwość błyskawicznego  
zareagowania na komplikacje pozabiegowe. Ma do dyspozycji enzym 
hialuronidazę, która może rozpuścić źle podany preparat, oraz  
zestaw przeciwwstrząsowy w nagłych wypadkach. 

HYDROKSYAPATYT
Jest kompatybilny z tym występującym w ludzkich kościach, ma ce-
ryfikaty świadczące o jego bezpieczeństwie. W medycynie estetycz-
nej stosowany jest jako wypełniacz i biostymulator. Daje mniejszy 
efekt wolumetryczny w porównaniu do kwasu hialuronowego, ale 
poza efektem wypełnienia dochodzi do odbudowy gęstości skóry  
i poprawy jej jakości, bo stymuluje fibroblasty do produkcji własnego 
kolagenu. Efekt wypełniający więc przechodzi płynnie w poprawę  
jakości i gęstości skóry. Ten produkt znakomicie sprawdza się u męż-
czyzn, u których twarz ma więcej ostrych kątów. Panowie rzadziej 
przychodzą też do gabinetu, więc rezultat, który zapewnia hydrok-
syapatyt utrzymujący się od 18 miesięcy do dwóch lat, jest bardzo 
pożądany. Świetny jest też dla osób intensywnie ćwiczących,  
bo w przeciwieństwie do kwasu hialuronowego jest termostabilny. 
W odróżnieniu od kwasu hialuronowego,  który można podać niemal 
wszędzie, tego rodzaju preparatów nie podaje się w czerwień wargo-
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wą (jest biały i mógłby być widoczny) oraz w czoło, bo tam tkanka 
podskórna jest zbyt cienka. Hydroksyapatyt ma wiele zastosowań  
na ciało, przede wszystkim do biostymulacji szyi, dekoltu, wiotkiej 
skóry kolan, łokci, dłoni, wewnętrznej strony ud. 

ELLANSE – POLLY CAPROLACTON
To preparat jedyny w swoim rodzaju. Biodegradowalny, w organizmie 
rozkłada się do wody i dwutlenku węgla. Preparaty występują w kilku 
„rozmiarach”, w zależności od okresu trwałości po podaniu – od 12 
miesięcy do 4 lat. Efekt bezpośrednio po zabiegu to ok. 80% finalne-
go rezultatu. Do 100% narasta w ciągu ok. 3 miesięcy. Ellanse można 
podawać niemal w całą twarz poza czerwienią wargową. Podaje się go 
podobnie jak kwas hialuronowy – podporowo, głęboko, wolumetrycz-
nie. Dochodzi też do poprawy jakości skóry, bo bardzo silnie sty-
muluje syntezę kolagenu.

SCULPTRA – KWAS POLIMLEKOWY
Bazą preparatu jest kwas polimlekowy, który jest silnym stymulato-
rem produkcji kolagenu. Potrafi odbudować utraconą objętość skóry. 
Stosowany jest do wypełniania sporych ubytków na twarzy oraz ciele. 
Efekt liftingująco-zagęszczający narasta do pół roku po zabiegu. Sesja 
składa się najczęściej z trzech zabiegów wykonywanych w odstępach 
1-3 miesięcy. Ja jestem zwolenniczką odczekania powyżej 2-3 miesię-
cy, by zobaczyć, jak każda kolejna dawka się zachowuje, by nie prze-
sadzić z ilością. Jest on niezwykle skuteczny i nowego kolagenu 
namnaża się naprawdę dużo. Jest to i ogromny atut, i zarazem pew-
ne ryzyko związane z podaniem Sculptry. Można spotkać opinie, że 
po podaniu tworzyły się wręcz guzki kolagenowe. Z mojej praktyki 
wynika, że przy prawidłowym podaniu przez doświadczonego lekarza 
zdarza się to bardzo rzadko. By jednak ograniczyć to ryzyko, zmie-
niono protokół podawania preparatu. Dawniej dla każdego pacjenta 
przygotowywało się jego roztwór na dzień przed wizytą. Obecnie za-
leca się, by „odstał się” przez tydzień. Ma on wtedy nieco inną struk-
turę i działa bardziej równomiernie. Potem wiele zależy od samody-
scypliny pacjenta, bo bezwzględnym wymogiem pozabiegowym jest 
wykonywanie masażu ostrzykiwanego miejsca specjalną techniką. 
Według mnie Sculptra najlepiej sprawdza się na skroniach i policz-
kach. Tu jest niezastąpiona. Znakomite rezultaty przynosi odbudowy-
wanie nią objętości na ciele. Byłam zachwycona podaniem preparatu 
pacjentce, która zgłosiła się do mnie po liposukcji ud, po której zo-
stały na ciele znaczne nierówności. Odbudowały się idealnie. Także 
ujędrnianie ramion i tzw. motylków kwasem polimlekowym ma sens. 
Sculptrą można też pięknie unieść i uwypuklić pośladki. Nie jest to 
efekt brazylijskiej pupy jak po implantach, ale jak na metody nieinwa-
zyjne, to chyba najbardziej spektakularny efekt!  

CO WPŁYWA NA DECYZJĘ, JAKI PREPARAT ZASTOSOWAĆ 
W KONKRETNYM PRZYPADKU?
Tam, gdzie jest duża utrata objętości i chodzi o maksymalny efekt 
volume, zalecam kwas hialuronowy o wysokiej gęstości, Sculptrę albo 
Ellanse. Gdy chodzi o poprawę jakości skóry z mniejszym efektem 
wypełnienia i uniesienia – hydroksyapatyt, ewentualnie kwas hialuro-
nowy i Ellanse. Szczególnie w przypadku dołu twarzy. 

CO POWODUJE EFEKT SZTUCZNOŚCI? CZY PODANIE ZBYT 
DUŻEJ ILOŚCI PREPARATU MOŻE SPOWODOWAĆ NADMIER-
NE NAMNOŻENIE KOLAGENU?
Po pierwsze, często to efekt kumulacji preparatu, np. gdy pacjentka 
upiera się, że produkt nie działa i chce dokładkę zanim osiągnie efekt 
finalny. Lepiej odczekać, jak odbuduje się skóra i wtedy ewentualnie 
dołożyć drugą porcję. Trzeba też mieć świadomość, że nie każdy 

produkt metabolizuje się całkowicie. Np. kwas hialuronowy w pewnej 
części zostaje w skórze i ma tendencję do gromadzenia się – oczywi-
ście mam tu na myśli skrajne przypadki. Po drugie, nie podajemy 
w to samo miejsce kilku różnych preparatów wolumetrycznych, bo 
rezultat jest wtedy kompletnie nieprzewidywalny. Jeśli chodzi o po-
liczki jak piłeczki pingpongowe, to raczej błąd w sztuce, nieumiejętne 
podanie produktu, przeważnie zbyt płytkie, nad mięśniem, który 
utrzymuje nadbudowaną tkankę w ryzach, gdy wolumetria jest zro-
biona dobrze. Podany płytko zachowuje się jak kulka tuż pod skórą 
i uwypukla przy każdym uśmiechu czy grymasie mimicznym. Poza 
tym trzeba systematycznie dbać o jakość skóry, wtedy nie wymaga 
ona zbyt dużej interwencji. Regularne jej kondycjonowanie jest  
bardzo ważne. Generalnie, większość preparatów nie jest w stanie 
doprowadzić do tak wzmożonej syntezy kolagenu, by twarz się  
„powiększyła” nadmiernie w stosunku do pierwotnego kształtu.  
Wyjątkiem jest Sculptra, która jest najmocniejszym stymulatorem 
i wymaga po prostu stopniowego podawania. Jeśli chodzi o odtwo-
rzenie młodych rysów jesteśmy w stanie zrobić naprawdę dużo,  
np. 50-latce ująć optycznie około 15 lat, ale już nie 25...

JAKIE SĄ PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGÓW?
Typowe: ciąża, karmienie, ciężkie choroby ogólnoustrojowe, auto-
immunologiczne, nowotwory, bo nie wiadomo, czy biostymulatory 
nie nasilą przebiegu choroby, przyjmowanie leków rozrzedzających 
krew podobnych do heparyny. Przez dwa tygodnie po zabiegu odra-
dzam wizyty u dentysty, ale też zabieg nie powinien być przeprowa-
dzany, gdy w jamie ustnej jest aktywny stan zapalny. Także jeśli doty-
czy od skóry twarzy, nosa, zatok. Szczególnie Sculptra i preparaty 
z kwasem hialuronowym, bo to zwiększa ryzyko powstawania ziarni-
niaków. Bakterie mogą otorbić się w kwasie, co wymaga skompliko-
wanego leczenia – rozpuszczenia wypełniacza i zastosowania odpo-
wiedniego antybiotyku. 
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