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choroby autoimmunologicz-
ne; cukrzyca; tendencje do 
powstawania bliznowców; 
aktywne zakażenia okolicy 
zabiegu; choroba nowotwo-
rowa.

MOŻNA ŁĄCZYĆ ZABIEGI
Lekarze zwracali nam też 
uwagę na możliwość łą-
czenia biostymulacyjnych 
zabiegów kolagenowych 
z  innymi procedurami. 
W  jednym z wcześniejszych 
numerów magazynu „Ry-
nek estetyczny” pisaliśmy, 
że terapią uzupełniającą 
dla wielu procedur medy-
cyny estetycznej może być 
naświetlanie lampami LED. 
Użycie urządzeń takich jak 
np. lampa LPL przyśpiesza 
procesy związane z regene-
racją tkanek i wpływa także 
na zwiększenie produkcji 
kolagenu i  pobudzenie an-
giogenezy.                        n

podstawowych zabiegów 
z  zakresu medycyny este-
tycznej, czyli iniekcji wypeł-
niaczy i toksyny botulinowej. 
- Zabieg ten poprawia pa-
rametry skóry, co jest nie-
zbędne do uzyskania efek-
tu kompleksowej poprawy 
wyglądu i jego odmłodzenia 
– informuje profesor. Jego 
zdaniem warto powiedzieć 
pacjentowi, że przez 2-3 
dni po iniekcji atelokolage-
nu w obszarze zabiegowym 
może wystąpić zaczerwie-
nienie, swędzenie, delikatny 
obrzęk i tkliwość. 
- Dotychczas brak danych 
literaturowych dotyczących 
działań niepożądanych po 
iniekcjach atelokolagenu – 
zauważa. Podaje też pod-
stawowe przeciwskazania 
do zabiegu, które wynikają 
one z  przyczyn ogólnome-
dycznych i  są to: ciąża, 
okres karmienia piersią; 

W ostatnich latach pojawiły się w medycynie estetycznej nowe produkty 
kolagenowe. Mają one działać biostymulująco. Pytaliśmy ekspertów 
o mechanizm działania, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tego 
typu preparatów. - Zabiegi z użyciem atelokolagenu należy traktować 
jako cenne uzupełnienie podstawowych zabiegów z zakresu medycyny 
estetycznej – uważa prof. Paweł Surowiak, właściciel Centrum Medycyny 
Estetycznej i Laseroterapii Dermamed we Wrocławiu

Jak tłumaczy nam Prof. Pa-
weł Surowiak małe cząstecz-
ki kolagenu w  nowych pre-
paratach do iniekcji takich 
jak np. nithya są czynnikiem 
„informującym organizm 
o  konieczności naprawy” 
miejsca, w którym się poja-
wiły. W przyrodzie takie dzia-
łanie pojawia się na przykład 
w konsekwencji urazu. Iniek-
cja preparatu wywołuje naj-
prawdopodobniej podobny 
mechanizm. - Tego typu sy-
gnał inicjuje kaskadę reakcji 
w  skórze, których efektem 
są podziały komórek skóry, 
synteza nowego kolagenu 
oraz innych białek macie-
rzy zewnątrzkomórkowej, 
a  efektem klinicznym jest 
poprawa parametrów skóry 
- wyjaśnia profesor.

SKUTECZNOŚĆ 
MIERZONA BADANIAMI
Pytany o  to jak ocenia sku-
teczność nowego rodzaju 
preparatów kolagenowych 
prof. Paweł Surowiak przy-
pomniał, że w  medycynie 
nie powinno się udzielać 
subiektywnych odpowiedzi. 
Zwrócił uwagę, że skutecz-
ność zastosowania iniekcji 
kolagenu typu I w celu pro-
fi laktyki i  leczenia objawów 
starzenia została opisana 
w ciekawym badaniu A. Spa-

ravigna w „Journal of Clinical 
and Experimental Dermato-
logy Research”, opisującym 
rezultaty zastosowania pre-
paratu kolagenu typu I w le-
czeniu takich objawów sta-
rzenia jak zmarszczki i utrata 
objętości twarzy. - Badanie 
przeprowadzone na istotnej 
grupie 72 pacjentek z  uży-
ciem bardzo wiarygodnej 
metodyki oceny wykazało 
istotną poprawę badanych 
parametrów już po 2 zabie-
gach - informuje profesor. 
Przedstawia też przykłado-
we wyniki oceny, przeprowa-
dzonej w Centrum Medycy-
ny Estetycznej i Laserotera-
pii Dermamed we Wrocławiu 
za pomocą komputerowej 
analizy skuteczności iniekcji 
atelokolagenu. Okazuje się, 
że po iniekcji atelokolagenu 
poprawie ulega jakość skóry 
oraz zmniejszają się pory. - 
Interesującym zjawiskiem 
jest fakt, że oprócz poprawy 
tekstury skóry zauważamy 
również poprawę jej kolory-
tu - podkreślał prof. Paweł 
Surowiak. 

UZUPEŁNIENIE 
KLASYCZNYCH ZABIEGÓW
Według prof. Pawła Suro-
wiaka zabiegi z użyciem ate-
lokalgenu można traktować 
jako cenne uzupełnienie 

Kolagenowa terapia 
wpłynie na jakość skóry
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www.rynekestetyczny.pl

Prof. Paweł Surowiak
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