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W 2002 roku ukończyła Warszawską 
Akademię Medyczną uzyskując dy-
plom z wyróżnieniem. Jest flebologiem 
oraz lekarzem medycyny estetycznej. 
Od 2014 roku prowadzi własną klinikę 
„Saska Clinic". Jest międzynarodowym 
trenerem i  wykładowcą. Od wielu lat 
szkoli lekarzy w  zakresie zaawanso-
wanych technik podawania wypełnia-
czy. Jest również absolwentką Master 
Course in Phlebology zorganizowane-
go przez Baltic Society of Phlebology. 
Posiada certyfikat, potwierdzający 
jej kwalifikacje w zakresie medycyny 
estetycznej nadawany przez Polskie 
Towarzystwo Lekarskie i Międzynaro-
dowe Stowarzyszenie Medycyny Este-
tycznej w Paryżu. Jest członkiem: Pol-
skiego Towarzystwa Flebologicznego 
(PTF), Polskiego Towarzystwa Medycy-
ny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA), 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Medycyny Estetycznej (Union Inter-
nationale de Medicine Esthetique – 
UIME), Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Interdyscyplinarnej Medycyny 
Estetycznej i Anti-Aging (World Socie-
ty of Interdisciplinary Aesthetic and 
Anti-Aging Medicine – WOSIAM) oraz 
Europejskiego Stowarzyszenia Der-
matologii Kosmetycznej i Estetycznej 
(European Society for Cosmetic and 
Aesthetic Dermatology – ESCAD).
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Martwica skóry

Objawy przebiegają gwałtownie i wiążą się najczęściej z silnym bólem, zaburze-
niem krążenia w obrębie obszaru unaczynionego przez daną tętnicę i naczynia 
od niej odchodzące. Widać to jako pojawiające się zbielenie, a następnie marmur-
kowatość skóry. To może prowadzić do zaburzeń odżywienia oraz dotlenienia da-
nego fragmentu skóry, następnie zaś ryzyka rozwoju owrzodzenia czyli martwicy. 
Najbardziej niebezpieczne dla nas anatomicznie obszary to czoło, zwłaszcza 
obszar gładzizny, nos oraz obszar unaczynienia przez tętnicę kątową odcho-
dzącą od tętnicy twarzowej, w obrębie bruzd nosowo-wargowych. Nie ma jed-
nak miejsc całkowicie pozbawionych ryzyka. Kluczowe znaczenie ma doskonała 
znajomość anatomii, technik i głębokości iniekcji w danym obszarze, czasem wy-
bór kaniuli zamiast igły w strefach zwiększonego ryzyka oraz powolne iniekcje ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na wygląd skóry oraz odczucia pacjenta. Nieco 
mniej gwałtownie może przebiegać niedokrwienie żylne, związane z  zaburze-
niem odpływu krwi żylnej z  danego obszaru. Ryzyko rozwoju martwicy w  tym 
przypadku jest również wysokie, ale mamy nieco więcej czasu na odpowiednie 
działania. Gdy tylko zauważymy objawy mogące sugerować niedokrwienie, na-
tychmiast zaprzestajemy podawania wypełniacza. Głównym celem jest jak naj-
szybsze przywrócenie krążenia, niezwłocznie podajemy hialuronidazę w miejsce, 
gdzie został podany wcześniej wypełniacz. Ma to na celu jak najszybsze usunięcie 
podanego materiału oraz poprawę perfuzji naczyniowej w obrębie niedokrwione-
go obszaru. Ilości podawanej hialuronidazy z reguły sa duże, nawet do 1500 j. jed-
norazowo. Iniekcje możemy powtórzyć, jeżeli perfuzja nie ulega poprawie po 15 
i 30 minutach. Tutaj liczy się czas. Nie wykonujemy próby uczuleniowej, ale ga-
binet bezwzględnie musi być wyposażony w zestaw przeciwwstrząsowy! Dodat-
kowo możemy zastosować gorące kompresy, masaż, podać pacjentowi aspirynę 
lub heparynę drobnocząsteczkową, ewentualnie tandalafil. Leczenie uzupełniają-
ce, gdy dojdzie do rozwoju zmian skórnych mogących świadczyć o zagrażającej 
martwicy to podanie antybiotyków, czasami sterydów, naświetlanie lampami LED 
oraz  seanse w komorze hiperbarycznej. Takie postępowanie jest niezależne od ro-
dzaju podanego wypełniacza, również popodaniu preparatów Hydroksyapatytu 
wapnia czy też polikaprolakton (PCL).

To jeden z najpoważniejszych problemów, z jakim można zetknąć 
się wykonując zabieg z użyciem wypełniaczy


