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EVLT i EVRF 
laserowe usuwanie żylaków
VASER LIPO 
skuteczne modelowanie sylwetki
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małoinwazyje powiększanie piersi
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WSPÓŁCZESNE MODELOWANIE CIAŁA – LIPOSUKCJA
Rok 1974 uważa się za narodziny liposukcji – chirurgicznego 
usuwania nadmiernych depozytów tkanki tłuszczowej. Obecnie 
najpopularniejszego zabiegu chirurgii plastycznej na świecie. 
Pierwsze zabiegi mimo znacznego ryzyka związanego z samą 
operacją czy narkozą, miały wielu zwolenników i krótkim czasie 
stały się bardzo popularne w USA, Ameryce Płd. czy Europie.  
Dlaczego?

Mimo aktywności fi -
zycznej i diety, w 
niektórych obszarach 

naszego ciała gromadzi się 
tłuszcz, który deformuje naszą 
sylwetkę. Liposukcja stała się 
jedną z dróg tworzenia idealnej 
fi gury. Pierwsze operacje, w 
których do rozbĳ ania tłuszczu 
używano mechanicznych urzą-
dzeń wibrujących, powodowa-
ły znaczne spustoszenie w ope-
rowanej okolicy. Skutkowały 
długą, bolesną rekonwalescen-
cją,  sprawiając, że wokół  tego 
zabiegu narosło wiele mitów.  
Również narkoza dla wszyst-
kich bez względu na wiek i płeć 
wydawała się ostatecznością. 

OD LASERA 
DO ULTRADŹWIĘKÓW
Postęp w medycynie nie omi-
nął tej dziedziny. Pojawiły się 
nowe sposoby rozluźniania 
tkanki tłuszczowej, celem 
jej późniejszego delikatnego 
odessania.  Gdyby wymieniać 
chronologicznie, pierwsze 
pojawiły się lasery o różnej 
długości fali świetlnej: dio-

dowe, neodymowo-yagowe. 
Mają one różne powinowac-
two do tłuszczu i wody i nieco 
odmienne metody wpływu na 
tkankę, a ich wspólną cechą 
jest denaturacja poprzez „pod-
gotowywanie” komórek  tłusz-

czowych. Kolejne to fale ra-
diowe, przepływające między 
dwoma elektrodami, z których 
jedna to kaniula ssąca, poru-
szająca się wewnątrz tkanki,  a 
druga „łapka” na powierzchni 
skóry. Między elektrodami 
przepływa prąd o częstotliwo-
ści zbliżonej do fal radiowych, 
tkanka w przestrzeni między 

elektrodami ulega degradacji 
i można ją łatwiej odessać. 
Woda pod ciśnieniem, a do-
kładniej specjalny płyn znie-
czulający wypłukujący pakiety 
komórek tłuszczowych, a 
pozostawiający praktycznie 
nienaruszone pasma tkanki 
łącznej, naczynia i nerwy. 
Ultradźwięki – w środowisku 
płynowym jakie powstaje po 
nasączeniu tkanki roztworem 
tumescencyjnym Kleina powo-
dują one całkowite rozerwanie 
desmosomów (połączeń mię-
dzy komórkami), co radykalnie 
ułatwia odessanie komórek 
tłuszczowych z pominięciem 
zrębu łącznotkankowego ner-
wów i naczyń. 

BODY JET I VASER LIPO
Pozwolę sobie nieco więcej 
miejsca poświęcić dwóm ostat-
nim metodom. Pierwsza z nich 
znana jest pod nazwą Body 
Jet (WAL), a druga to VASER 
Lipo (UAL). Mimo istotnych 
różnic w sposobie działania, 
obie metody cechują: bardzo 
wysoki poziom bezpieczeństwa 

tak śród- jak i pozabiegowego, 
wysoka skuteczność w usu-
waniu komórek tłuszczowych, 
stosunkowo krótki i łagodny 
przebieg pooperacyjny (w 
odniesieniu do tradycyjnych 
zabiegów), minimalna ilość 
powikłań. Body Jet ma krótszą 
procedurę zabiegu, ale Vaser 
lepiej sprawdza się na płaskich 
powierzchniach czy w małych 
obszarach tłuszczowych.  W 
obu przypadkach znieczulenie 
miejscowe (tumescencyjne) 
modyfi kowanym roztworem 
Kleina wystarczy do przepro-
wadzenia zabiegu, ale najczę-
ściej łączone jest z łagodną 

sedacją podawaną przez ane-
stezjologa. Takie połączenie 
bardzo podnosi komfort i skra-
ca czas zabiegu.

NAJWAŻNIEJSZE JEST 
BEZPIECZEŃSTWO
Podsumowując współczesne 
liposukcje, należy powiedzieć, 
że idea zabiegu nie zmieniła 
się. Nadal aby modelować 
nasze ciało musimy „niechcia-
ne” fragmenty odsysać, różnica 
dotyczy sposobu rozbicia tkan-
ki tłuszczowej. Z tym ostatnim 
wiąże się wielokrotnie większe 
bezpieczeństwo zabiegu i 
wysoka skuteczność. Nie zapo-

minajmy jednak, że efekt za-
biegu zależy przede wszystkim 
od: doświadczenia operatora, 
dopiero potem sprzętu, który 
został użyty oraz przystępowa-
nia pacjenta po zabiegu.  Mo-
delowanie ciała jest pewnego 
rodzaju sztuką, a efektu nie 
daje się przewidzieć w 100%. 
Dopiero po 4 - 6 miesiącach od 
zabiegu można w pełni ocenić 
efekt liposukcji. 

dr Marek Batĳ ewski 
Klinika Kriocentrum w Otwocku

Więcej informacji o usługach 
kliniki pod numerem tel. +48 22 

779 28 21 lub na stronie www.
kriocentrum.com

POJAWIŁY SIĘ NOWE SPO-
SOBY ROZLUŹNIANIA 

TKANKI TŁUSZCZOWEJ, 
CELEM JEJ PÓŹNIEJSZEGO 
DELIKATNEGO ODESSANIA


