
medycyna estetyczna

Na sku tecz ność te ra pii pro wa dzo nych w ga bi ne cie me dy cy ny este tycz -
nej ma wpływ wie le czyn ni ków; są to m.in. do świad cze nie i wie dza le ka -
rza, sprzęt, bez pie czeń stwo za bie gu. Jed nym z waż niej szych aspek tów
jest re kon wa le scen cja, czy li pie lę gna cja skóry po za bie gu oraz mi ni ma -
li zo wa nie nie przy jem nych do le gli wo ści. Spo sób, w ja ki pa cjent pie lę gnu -
je skórę po wy ko na nej pro ce du rze, ma czę sto de cy du ją cy wpływ na to,
ja ki bę dzie efekt fi nal ny. War to nadmie nić, iż nie którzy pa cjen ci ze
wzglę du na ni ską to le ran cję bólu i dłu gie go je nie skóry po za bie gu, re -
zy gnu ją z te ra pii. W tym świe tle war te jest roz pa try wa nie opcji przy -
śpie sze nia re kon wa le scen cji z za cho wa niem pro ce dur oraz uzy ska niem
jak naj lep szych re zul ta tów.

dr n. med. Julita Zaczyńska-Janeczko
Klinika JANECZKO w Krakowie

Wykorzystanie opatrunków
hydrożelowych w medycynie estetycznej

Pod sta wo we środ ki sto so wa ne w ga bi -
ne cie w ce lu zmniej sze nia nie kom for to -
wych od czuć to: krem znie czu la ją cy z li do -
ka i ną np. Em la, chło dze nie kom pre sa mi
cold pack, zim nym po wie trzem pod czas
za bie gu, kre my re ge ne ru ją ce i wo da ter -
mal na w spra yu. Spra wa jest nie co upro -
szczo na, je że li mówi my o re kon wa le scen -
cji pa cjen tów po za bie gach, po których nie
do cho dzi do obrzę ku, wy się ku, krwa wie -
nia. Sy tu a cja jest bar dziej skom pli ko wa na,
kie dy skóra pod da wa na jest pro ce du rom
ta kim jak: la se ry abla cyj ne, na kłu wa nia, głę -
bo kie pe e lin gi, IPL – wów czas po ja wia się
uczu cie pie cze nia, go rą ca oraz opu chli zna.
Kom pre sy cold pack nie mo gą zo stać wy -
ko rzy sta ne w przy pad ku prze rwa nia cią -
gło ści na skór ka, gdyż nie są opa trun kiem
ste ryl nym, a chło dze nie przy po mo cy

urzą dzeń wy ma ga od pa cjen ta po zo sta nia
na te re nie kli ni ki przez dłuż szy czas. Po -
nad to pod czas wy mie nio nych wy żej me -
tod chło dze nia mo że dojść do odmro że nia
skóry, co nie sie za so bą do dat ko we nie ko -
rzy st ne skut ki. W ta kiej sy tu a cji z po mo cą
przy cho dzą nam ste ryl ne opa trun ki hy dro -
że lo we.

Już w 1962 ro ku do wie dzio no, że wil -
got ne śro do wi sko znacz nie przy spie sza
okres od na wia nia się na skór ka. Od tam tej
po ry za czę to in te re so wać się opa trun ka mi
po li me ro wy mi[1] – tzw. opa trun kami no wej
ge ne ra cji po sia da jącymi okre ślo ne ce chy,
które po zwa la ją na szyb kie go je nie się ra -
ny. Utrzy mu ją wła ści we śro do wi sko rany
(tem pe ra tu ra, wil got ność, wy mia na ga zo -
wa), chro nią uszko dzo ną skórę przed
czyn ni ka mi śro do wi sko wy mi oraz za ka że -
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niem bak te ryj nym, przy śpie sza ją go je nie
się uszko dzo nej skóry, nie wy ma ga ją czę -
stej zmia ny i nie uszka dza ją skóry przy
zmia nie opa trun ku, są prze źro czy ste, aby
moż na by ło kon tro lo wać wy gląd skóry.
Oczy wi stą ce chą jest też brak wcho dze nia
w re ak cje aler gicz ne ze skórą[2,3]. Hy dro żel
jest sub stan cją skła da ją cą się z trój wy mia -
ro wej sie ci po li me rów, gdzie wo da jest
sub stan cją wy peł nia ją cą wol ne prze strze -
nie. Dzię ki swo jej struk tu rze opa trun ki hy -
dro że lo we speł nia ją wszy st kie ocze ki wa nia
sta wia ne opa trun kom naj now szej ge ne ra -
cji[3] Hy dro że le z po wo dze niem wy ko rzy -
sty wa ne są w wie lu dzie dzi nach me dy cy ny
w tym rów nież me dy cy nie este tycz nej
i ko sme to lo gii, a ich po ten cjał jest nadal
ba da ny i roz wi ja ny[8,10].

Fir ma Kik gel już od wie lu lat za o pa tru je
ry nek w opa trun ki hy dro że lo we – 
Hy droAid. Są to trans pa rent ne, od por ne
me cha nicz nie pła ty o gru bo ści 3 mm skła da -
ją ce się z sie ci 3 po li me rów, a ich głów nym

skła dni kiem jest wo da (oko ło 90%). Hy dro -
A id wy stę pu ją w róż nych roz mia rach ja ko
że lo we płyt ki oraz płat na twarz i są pa ko -
wa ne ste ryl nie, po je dyn czo w fo lię. Opa -
trun ków nie na le ży za mra żać, moż na na -
to miast prze cho wy wać je w lo dów ce, aby
dzia ła ły jak chło dzą cy kom pres. Cha rak te -
ry zu ją się ła twą apli ka cją. Jak już zo sta ło
nadmie nio ne wy żej, pa cjent mo że ta ki
opa tru nek za brać do do mu i sa mo dziel nie
go za a pli ko wać.

Po za bie gach abla cyj nych ty pu la ser CO2
oraz głę bo kich pe e lin gach che micz nych, ja ło -
wy opa tru nek hy dro że lo wy jest do brym roz -
wią za niem i wy ka zu je du ży po ten cjał w pie -
lę gna cji i re ge ne ra cji skóry[5,8]. Istot ne jest, że
pa cjent mo że sa mo dziel nie za ku pić i za sto -
so wać lub zmie nić ta ki opa tru nek. Hy dro żel
sto so wa ny jest z po wo dze niem do go je nia
skóry sła bo lub śre dnio są czą cej się. Opa tru -
nek ta ki za wie ra w swo im skła dzie 40-99%
wo dy. Dzia ła na za sa dzie re gu la cji na wil że nia
– wchła nia nadmiar wo dy z wy się ku lub
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Ryc. 2. Opatrunek hydrożelowy stosowany 
w trakcie zabiegu fotoepilacji.

Ryc. 3. Zastosowanie opatrunku hydrożelowego
w trakcie zabiegu nieablacyjnego.

Ryc. 1. Zastosowanie opatrunków hydrożelowych HydroAid w trakcie epitelizacji rany.
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wręcz prze ciw nie – uwal nia od po wie dnią
ilość wo dy do go ją cej się skóry. Ma rów nież
moż li wość wią za nia wy się ków wraz z za nie -
czy szcze nia mi, co za pew nia sta łe oczy szcza -
nie ra ny. Hy dro żel od da je nadmiar po chło -
nię tej wo dy w pro ce sie pa ro wa nia, umoż li -
wia jąc przy tym wy mia nę ga zo wą, gdyż
prze pu szcza tlen. Dzię ki te mu re ge ne ra cja
jest przy spie szo na, gdyż za cho dzą po trzeb ne
in te rak cje ze śro do wi skiem ze wnę trz nym
bez eks po zy cji na drob no u stro je. Opa trun ki
hy dro że lo we są prze zro czy ste. Dzię ki du żej
po jem no ści cie pl nej (obe cność wo dy) sku -
tecz nie chło dzą roz grza ną skórę i przy no szą
ulgę pa cjen to wi. Nie przy wie ra ją do podraż -
nio nej skóry, nie po zo sta wia ją na niej frag -
men tów opa trun ku, a ich zmia na jest bar dzo
ła twa[1,3,4,6,9]. Opa tru nek hy dro że lo wy po wi -
nien do kła dnie po kry wać uszko dzo ny na -
skórek – z mar gi ne sem 3-4 cm. Pła ty moż na
w ra zie po trze by przy ci nać. Po win ny być
one wy mie nia ne co 12-48 go dzin[7].

Hy dro że le mo gą być rów nież wy ko -
rzy sty wa ne po za bie gach ty pu ra dio fre -
kwen cja z na kłu wa niem, mi kro na kłu wa nie
der ma pen, me zo te ra pia, ale rów nież pod -
czas za bie gów nie a bla cyj nych np. ty pu IPL
(usu wa nie owło sie nia, ru mie nia, ta tu a żu,
fo to odm ła dza nie), gdzie słu żą ja ko no śni ki
ener gii. Za po bie ga ją roz pra sza niu się wiąz -

ki la se ro wej i chło dzą już pod czas za bie gu.
Opa trun ki hy dro że lo we na wil ża jąc na -
skórek, mo gą rów nież uwi dacz niać zmia ny
np. te le an giek ta zje, dzię ki cze mu są le piej
za u wa żal ne dla le ka rza pod czas za bie gu.
Ma ją mięk ką, do brze przy le ga ją cą kon sy -
sten cję i sta no wią chło dzą cą war stwę kon -
tak to wą po mię dzy gło wi cą la se ro wą
a skórą, przez którą moż na pro wa dzić te -
ra pię la se ro wą. Pła ty hy dro że lo we moż na
sto so wać w lam pach pul sa cyj nych i sy ste -
mach la se ro wych o dłu go ści fa li od 400 do
1100 nm. Stra ty ener gii la se ro wej przy
uży ciu hy dro że lu są na bar dzo ni skim po -
zio mie. Waż na jest rów nież funk cja
ochron na opa trun ków. Pod czas za bie gów
la se ro wych mo że wy dzie lać się dym, pa ra,
za pa chy, które mo gą po ten cjal nie podraż -
niać dro gi od de cho we. Sto so wa nie opa -
trun ków hy dro że lo wych eli mi nu je nadmiar
dy mu, pa ry z tka nek pod da wa nych za bie -
gom. Dzię ki swo jej przej rzy sto ści umoż li -
wia ją ob ser wo wa nie miej sca za bie go we -
go. Istot ne jest, aby pod czas na kła da nia
wy e li mi no wać bą bel ki po wie trza znaj du ją -
ce się pod pła tem hy dro że lo wym tak, aby
jak naj ści ślej przy le gał do skóry[11,12,13,14].

Opa trun ki hy dro że lo we, dzię ki swo im
wy jąt ko wym wła ści wo ściom, sta no wią śro -
dek ła go dzą cy do zna nia bólo we i po pra wia -
ją cy kom fort pa cjen ta pod czas i po za bie gach
me dy cy ny este tycz nej.
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i obrzę ku) pod czas za bie gów me dy cy ny este -
tycz nej (za bie gi abla cyj ne, pe e lin gi).



3. Mro zow ski T.:Opa trun ki no wej ge ne ra -
cji, Ogól no pol ski prze gląd me dycz ny,
8/2008, 51-59.

4. Bu da ma-Kli nic Y., Ca kir-Koc R., Aslan B.,
Özkan B., Mu tlu H., Üstün E.: Hy dro gel
in Re ge ne ra te Me di ci ne. Ad vMa ter. 2009
Sept 4; 21(0):3307-3329.

5. Gór ska A., Ja cho wicz R.: Opa trun ki Hy -
dro że lo we ja ko no wo cze sna me to da
pie lę gna cji ran po za bie gach złu szcza nia.
Far ma cja Pol ska 2016, 72(10):685-689.

6. Plu ta J., Ka ro le wicz B., Hy dro że le: Wła ści -
wo ści i za sto so wa nie w tech no lo gii po sta ci
le ku. II. Moż li wo ści za sto so wa nia hy dro że -
li, ja ko no śni ków sub stan cji lecz ni czych,
Za kład Far ma cji Ap tecz nej Aka de mii Me -
dycz nej we Wro cła wiu, 2004, 304,1-41.

7. Ca ló E., Khu to ry an skiy V. V.:Bio me di cal
ap pli ca tions of hy dro gels: A re view of pa -
tents and com mer cial pro ducts, Eu ro pe -
an Po ly mer Jo ur nal.2015,65:252-267.

8. New man J. P., Fit zge rald P., Koch J. R.:
Re view of Clo sed Dres sings After La ser
Re sur fa cing, Der ma to lo gic Sur ge ry,
2000, Vo lu me 26, Is sue 6, 562-571.

9. Xhau fla i re-Uho da E., Pa qu et P., Pie rard
G. E.:Dew Po int Ef fect of Co o led Hy -
dro gel Pads on Hu man Stra tum Cor -
meum Bio sur fa ce, Der ma to lo gy, 2008,
216:37-39.

11. Me ier S, Dum mer R.: Re duc tion of pa -
in and ery the ma by an in no va ti ve hy dro -
gel pad. Haut nah Der ma to lo gie
2005;4:21-2.

12. Ju lian M. Han dley,:Ad ver se events as so -
cia ted with no na bla ti ve cu ta ne o us vi si ble
and in fra red la ser tre at ment, J Am Acad
Der ma tol, Vo lu me 55, Num ber 3.

13. Cas su to D., Mol lia J. F., Scri ma li L., Si ra -
go P.: Ri ght–le ft com pa ri son stu dy of hy -
dro gel pad ver sus trans pa rent flu id gel in
pa tients with der mo-co sme tic le sions
under go ing non-abla ti ve la ser the ra py,
Jo ur nal of Co sme tic and La ser The ra py,
2009, 1–7.

14. Bo den dorf M.O., Gru ne wald S., Si mon
C.J., Pa a sch U.: Ef fi ca cy and co sme tic re -
sults of con tact gel co o ling of the skin du -
ring non-abla ti ve la ser pro ce du res,
JDDG; 2008, 6:647–652:1.


	076 OPATRUNKI_JANECZKO2
	078 OPATRUNKI_JANECZKO2
	079 OPATRUNKI_JANECZKO2
	080 OPATRUNKI_JANECZKO2

