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Z wie kiem skóra i tkan ka pod skór na
pod le ga ją zna czą cym prze mia nom, w efek -
cie których skóra sta je się mniej ela stycz na,
po fał do wa na i ob wi sła pod wpły wem dzia ła -
nia gra wi ta cji. Tym in wo lu cjom pod le ga za -
rów no twarz, jak i cia ło.

Naj bar dziej ra dy kal nym roz wią za niem
na dro dze do li kwi da cji nadmia ru skóry
i opa du tka nek mięk kich by ły by dzia ła nia chi -
rur gicz ne, ale i te, choć in wa zyj ne i ry zy kow -
ne dla pa cjen ta, nie gwa ran tu ją pew ne go
suk ce su w każ dym przy pad ku kli nicz nym. 

A to głów nie ze wzglę du na fakt, iż
w oko li cy twa rzy kon cen tru ją się na bocz -
nych jej ob sza rach, a jej cen tral na część (fał -
dy no so wo-war go we, li nie ma rio net ki,
zmar szcz ki pa la cza) po zo sta je bez po pra wy,
a w ob sza rze cia ła po waż nym pro ble mem są
olbrzy mie bli zny (np. w przy pad ku usu wa nia
na wi su tka nek w ob sza rze we wnę trz nej
stro ny ra mion, ud czy pier si).

We współ cze snym świe cie me dy cy ny
este tycz nej sta now czo prze wa ża ten den cja
do upra szcza nia me tod ko rek cji oznak sta -
rze nia przy za cho wa niu wy so kiej efek tyw no -

ści za bie go wej. Na pierw szy plan wy cho dzą
ta kie kry te ria wy bo ru me to dy ki, jak prze wi -
dy wal ność za bie go wa, efek tyw ność, bez pie -
czeń stwo, ma ła in wa zyj ność prze kła da ją ca
się na krót ki okres re kon wa le scen cji po za -
bie go wej przy jed no cze snym wy dłu że niu
trwa ło ści osią ga nej efek tyw no ści.

Sa mi chi rur dzy w swo jej prak ty ce za czy -
na ją sto so wać in iek cyj ne pro ce du ry odmła -
dza ją ce. Le ka rze me dy cy ny este tycz nej się -
ga ją zaś w swo jej pra cy po ka niu le, które do
nie daw na by ły pod sta wo wym na rzę dziem
chi rur gów. Je ste śmy świad ka mi za cie ra nia
gra nic po mię dzy spe cja li za cja mi w dzie dzi nie
me dy cy ny este tycz nej. Na stę pu je ko rzy st na
dla pa cjen tów wy mia na do świad czeń, dą że -
nie do kom ple kso wej ob słu gi.

Wol ny ry nek ge ne ru je więk szą kon ku -
ren cję, co z jed nej stro ny sty mu lu je per ma -
nent ny roz wój me dy cy ny este tycz nej,
podwyż sza stan dar dy i roz sze rza ofer tę pro -
duk to wą. Nie rzad ko, nie ste ty, tak że o pro -
duk ty bar dzo ni skiej ja ko ści, co przy ni czym
nie o gra ni czo nych dzia ła niach mar ke tin go -
wych, czę sto na po gra ni czu ety ki, ma mi pa -

medycyna estetyczna

Współ cze sna me dy cy na este tycz na sta nę ła przed trud nym za da niem
re a li za cji po trzeb pa cjen tów w za kre sie po wstrzy my wa nia pro ce sów
sta rze nia, ni we lo wa nia je go skut ków oraz za po bie ga nia te mu pro ce -
so wi. Trud no się dzi wić. Każ dy pra gnie wy glą dać atrak cyj nie i czuć się
pew nie w swo jej skórze, co prze kła da się tak że na suk ce sy w ży ciu
oso bi stym i za wo do wym.
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cjen tów ni ską ce ną i nie re al ny mi ocze ki wa -
nia mi za bie go wy mi.

W obli czu tak po wszech nie sto so wa nej
dez in for ma cji na le ży wy bie rać spraw dzo -
nych le ka rzy i kli ni ki cie szą ce się za u fa niem,
które sta wia ją na pro fe sjo na lizm, sku tecz -
ność za bie go wą i bez pie czeń stwo pa cjen ta,
który po wie rza nie tyl ko este ty kę swo je go
wy glą du, ale tak że zdro wie. Tak więc bez -
pie czeń stwo, przy za cho wa niu sku tecz no ści
za bie go wej, nie roz er wal nie wią że się z do -
brze prze szko lo nym z da nej tech ni ki za bie -
go wej le ka rzem, wy so kiej ja ko ści wy ro bem
me dycz nym sto so wa nym pod czas za bie gu,
pod par tym do świad cze niem wie lo let nie go
bez piecz ne go i sku tecz ne go sto so wa nia (ba -
da nia kli nicz ne) oraz au to ry te tem twór cy. 

Ta kie są wła śnie tech ni ki li ftin gu przy
użyciu ni ci Ap tos, które na pro wa dza ją opa -
dnię te tkan ki na pier wot ne po ło że nie, przy -
wra ca jąc na tu ral ny mło dy wy gląd bez uży cia
skal pe la. 

Nici Liftingujące Aptos
– patent dra M.A. Sulamanidze

War to przy po mnieć, że upo wszech nie -
nie sto so wa nia ni ci do li ftin gu mia ło miej sce

za spra wą dok to ra Mar le na Su la ma ni dze –
chi rur ga pla sty ka gru ziń skie go po cho dze nia,
za ło ży cie la fir my Ap tos, który w 1996 ro ku
opra co wał wy pu sty na ni ciach chi rur gicz -
nych, umoż li wia ją ce ich ko twi cze nie w tkan -
kach w ce lu ich uno sze nia – fak tycz ne go li -
ftin gu. A wszy st ko to bez uży cia skal pe la.

Przez dłuż szy czas li fting z uży ciem ni ci
Ap tos był uwa ża ny za pre ro ga ty wę chi rur -
gów pla stycz nych. To by ło ab so lut nie uza -
sa dnio ne, gdyż w prak ty ce wy ko rzy sty wa -
no ni ci nie wchła nia ją ce się z wa run ko wo
per ma nent nym efek tem. Li fting z uży ciem
ni ci sto so wa ny był ja ko do da tek do ope ra cji
chi rur gicz nych lub ja ko sa mo dziel na pro ce -
du ra dla pa cjen tów z umiar ko wa nie wy ra -
żo ny mi zmia na mi lub dla osób, które nie
by ły skłon ne zgo dzić się na in ter wen cję chi -
rur gicz ną.

Ory gi nal na me to da Ap tos tak że pod le ga -
ła ewo lu cji. Do świad cze nia ko lej nych lat (ak -
tu al nie już 17), kon struk tyw ne podej ście do
po trzeb pa cjen tów, prze pro wa dze nie roz le -
głych ba dań kli nicz nych na te mat bez pie -
czeń stwa sto so wa nia, wy daj no ści uży te go
ma te ria łu i kon struk cji ni ci pod wzglę dem ich
sku tecz no ści za bie go wej, w tym te stów

Ryc. 1. Zdjęcie animacyjne przebiegu nici Aptos w zabiegach liftingujących (fot. Aptos).
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z pla ce bo wpły nę ło na skon stru o wa nie już
po nad 22 mo de li ni ci z róż ny mi ty pa mi wy -
pu stów i gład kich, w kształ cie sprę ży nek
i war ko czy, za ta cza ją cych pod skór ne pę tle
i po dą ża ją cych po li nii pro stej, po da wa nych
ka niu la mi i wy spe cja li zo wa ny mi pa ra mi igieł,
a wszy st ko to nie po to, aby utru dnić pra cę
le ka rzom, ale że by pre cy zyj nie roz wią zy wać
pro ble my wy ni ka ją ce z pro ce sów sta rze nia
każ de go pa cjen ta z uwzglę dnie niem je go in -
dy wi du al nych po trzeb. Praw dzi wym hi tem
by ło wpro wa dze nie ni ci Ap tos z ma te ria łu
roz pu szczal ne go na ba zie ko po li me ru kwa su
po lim le ko we go i ka pro lak to nu, które,
oprócz efek tu li ftin gu, po wo du ją tak że
odmła dza nie skóry za spra wą sty mu la cji pro -
duk cji wła sne go ko la ge nu. W no wym opra -
co wa niu au to rzy po ło ży li szcze gól ny na cisk
na usu wa nie de fek tów este tycz nych ta kich
czę ści cia ła, jak rę ce, no gi i szy ja.

Wie le za gra nicz nych firm próbo wa ło
wzo ro wać się na wy na laz ku dra Su la ma ni -
dze, opra co wu jąc swo je wła sne tech no lo gie.
Sa ma próba na śla dow nic twa (obar czo na do -
dat ko wo ogra ni cze nia mi pa ten to wy mi) bez
ro zu mie nia czę sto za leż no ści po mię dzy kon -
struk cją da nej ni ci, jej ce cha mi fi zy kal ny mi
a wła ści wo ścia mi li ftin gu ją cy mi czy bio re wi ta -
li za cyj ny mi przy czyn po słu gi wa nia się da ny mi
we kto ra mi prze bie gu ni ci, spo wo do wa ła po -
ja wie nie się na ryn ku pro duk tów, które swo -
ją efek tyw no ścią w za kre sie li ftin gu roz cza ro -
wu ją pa cjen tów. Sa mo okrzyk nię cie ni ci  ni -

cią z wy pu sta mi nie czy ni jej sku tecz ną w za -
kre sie li ftin gu. 

Aptos Excellence Visage – najlepszy
produkt do niechirurgicznego liftingu

Ni ci Ap tos zna ne są na świe cie, a tak że
w Pol sce nie tyl ko ja ko ma te riał do nie zwy -
kle sku tecz ne go ma ło in wa zyj ne go li ftin gu
w ob sza rze twa rzy, ale tak że szyi, de kol tu,
pier si, ra mion, ud, ko lan, brzu cha oraz dło ni.
Je den z naj no wo cze śniej szych pro duk tów
z li nii Excel len ce zo stał już do ce nio ny przez
le ka rzy zaj mu ją cych się me dy cy ną este tycz ną
i na gro dzo ny naj więk szym wy róż nie niem
w bran ży, tj. Per łą Der ma to lo gii Este tycz nej
2013 w ka te go rii „Naj lep szy pro dukt do nie -
chi rur gicz ne go li ftin gu”.

Li nia Excel len ce to bo ga ta li nia pro duk -
tów wchła nial nych, przeznaczonych za rów -
no do twa rzy, jak i cia ła. Ich pod sta wo wą 
ce chą jest no wo cze sny typ dwu kie run ko -
wych wy pu stów, uło żo nych pa ra mi na prze -
mien nie wo kół ni ci po ca łej jej dłu go ści,
moc no chwy ta ją cych tkan ki i na pro wa dza ją -
cych je na wła ści we z este tycz ne go punk tu
wi dze nia po ło że nie. Za le tą tej kon struk cji ni -
ci jest jej wy so ka sku tecz ność przy za cho wa -
niu moż li wo ści jej im plan ta cji za po mo cą nie -
in wa zyj nych ka niul, które nie trau ma ty zu ją
tka nek, wpro wa dza ne są po przez po je dyn -
cze punk ty wkłu cia (bez wy kłu wa nia). Przy
po da niu ma łej ilo ści znie czu le nia miej sco we -

Ryc. 2. Efekty zabiegu w okolicach przedramienia: 

A – przed zabiegiem, B – miesiąc po zabiegu (fot. Aptos).

A B
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go za bieg jest cał ko wi cie bez bo le sny, a pro -
ces re ge ne ra cji tka nek eks pre so wy.

W ob sza rze cia ła ni ci te wy ko rzy stu je
się z ogrom nym po wo dze niem do uję dr -
nia nia i re wi ta li za cji szyi, która jest tak trud -
nym ob sza rem dla me dy cy ny este tycz nej.
Szy ja za wsze zdra dza wiek, do brze to zna -
my. Te raz istnieje sku tecz na i bez bo le sna
me to da odmło dze nia te go ob sza ru  – ni ci
wchła nial ne Ap tos Excel len ce Bo dy. Te sa -
me tech ni ki za bie go we moż na za sto so wać
tak że w ce lu przy wróce nia na pię cia w ob -
sza rze we wnę trz nej stro ny ra mion (tzw.
pe li ka ny), jak rów nież zre du ko wać fał dy na
gra ni cy z pier sia mi. Rów nie pro ble ma tycz -
ne są tak że nie rów no ści po we wnę trz nej
stro nie ud czy na wi sy w ob sza rze ko lan,
które moż na sku tecz nie roz gła dzić od po -
wie dnią tech ni ką ni ci Ap tos Excel len ce Bo -
dy. Z po wo dze niem moż na je za sto so wać
tak że dla przy wróce nia utra co nej w okre sie
cią ży ję dr no ści po włok brzu sznych lub w ce -
lu mo de lo wa nia oko lic pęp ka. Dla de li kat -
nych ob sza rów, ta kich jak de kolt de dy ko wa -
ne są spe cjal ne ro dza je cie niut kich ni ci Ap tos
Exel len ce Con to ur bądź naj now szej ge ne ra -
cji ni ci Ap tos Na no. Na no Vi tis w po sta ci
sple cio ne go war ko cza roz prę ża ją się po kil ku
ty go dniach od im plan ta cji, uno sząc i sil nie re -
wi ta li zu jąc tkan ki, przy wra ca jąc na tu ral ną gę -
stość i ję dr ność. Dla te go też do sko na le
spraw dza ją się w za bie gach odmła dza ją cych
dło nie. Na no Sprin gi z ko lei na za sa dzie
sprę ży stej roz cią gli wej spi ra li prze zna czo ne
są do li ftin gu ob sza rów o wzmo żo nej ru cho -
mo ści mię śnio wej. Mo że my ko ry go wać np.
po przecz ne zmar szcz ki szyi, li nie ma rio net ki
lub np. tzw. zmar szcz ki pa la cza.

Zabiegi przywracające
jędrność piersiom

Szcze gól ną uwa gę pra gnie my zwrócić na
za bie gi prze ciw dzia ła ją ce pto zom (opa da niu)

pier si. Pro blem ten do ty czy ko biet w każ -
dym wie ku. Na sku tek upły wu cza su, cią ży,
kar mie nia ko bie ce pier si sta le pod le ga ją
prze mia nom, zwięk sza ją i zmniej sza ją swo ją
ob ję tość i cię żar, tra cą ela stycz ność, ję dr ność
oraz kształt. Pro ces opa du tka nek jest wie lo -
stop nio wy i ade kwat nie do po zio mu je go za -
a wan so wa nia moż na za sto so wać od po wie -
dnie me to dy ko ry go wa nia tych zmian. Chi -
rur gia pla stycz na od lat wal czy z opa da niem
pier si za po mo cą kil ku ty pów ma sto pe ksji,
które do bie ra ne są za leż nie od stop nia de -
for ma cji pier si, po zio mu po ło że nia bro daw ki
wzglę dem fał du pod pier sio we go, ocze ki wań
pa cjen tek. Cza sa mi wią że się to ze zmniej -
sze niem pier si lub uzu peł nie niem ob ję to ści
po przez do ło że nie im plan tu. Mo de la cja
pier si me to dą chi rur gicz ną za wsze wy ma ga
mniej sze go lub więk sze go cię cia chi rur gicz -
ne go. W naj bar dziej de li kat nym przy pad ku –
przy umiar ko wa nych pto zach ma łych i nie -
zbyt cięż kich pier si – ko niecz ne jest cię cie
wo kół otocz ki bro daw ki, przy więk szych
pier siach lub bar dziej za a wan so wa nym opa -
dzie tka nek gru czo łu pier sio we go, wy ma ga -
ne są już do dat ko we cię cia. 

Ze wzglę du na da lej po stę pu ją cy pro ces
de ge ne ra cji gru czo łu pier sio we go i wpływ
gra wi ta cji w okre sie po o pe ra cyj nym efekt,
choć po cząt ko wo spek ta ku lar ny, nie ste ty,
nie utrzy mu je się per ma nent nie i wy ma ga
dal szych ko rekt, po tę gu ją cych wi docz ność
blizn, które je szcze bar dziej zmniej sza ją efekt
este tycz ny wy ko na nej ope ra cji. De cy zja
o ta kiej in ter wen cji mu si być prze my śla na
i uwzglę dniać pla no wa ne cią że oraz dłuż szy
okres re kon wa le scen cji. 

Ana li za przy pad ków pa cjen tów z na wra -
ca ją cy mi pto za mi tka nek gru czo łu pier sio we -
go, nie za do wo lo nych z ustę pu ją cych po o pe -
ra cyj nych efek tów za bie go wych sta ła się
pod sta wą pra cy na u ko wej prze pro wa dzo nej
przez dra Mar le na A. Su la ma ni dze i je go sy -
nów Ge or ge'a i Kon stan te go – chi rur gów
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pla stycz nych, wła ści cie li fir my Ap tos – „Ma -
sto pe ksja. Jak osią gnąć sta bil ne wy ni ki. No -
we podej ście”. 

Au to rzy, ba zu jąc na wie lo let nim do świad -
cze niu, śle dze niu wy ni ków po o pe ra cyj nych
u pa cjen tów, a tak że ana li zie prze pro wa dzo -
nych ope ra cji do szli do wnio sku, że po wo -
dem utra ty efek tów za bie go wych ma sto pe ksji
w dłuż szej per spek ty wie cza su i po ja wie nia się
po o pe ra cyj nej pto zy gra wi ta cyj nej jest:
• sła bość struk tur, do których przy szy wa

się pod cią gnię te gru czo ły mle ko we
(po więź mię śnia pier sio we go, oko st na
że ber),

• nie wy trzy ma łość za ło żo nych szwów chi -
rur gicz nych,

• nie wy star cza ją ce wspar cie pod cią gnię tej
pier si od do łu i po bo kach.

Wnio ski te zo sta ły prze ku te w dzia ła nia
i przez le ka rzy z ro dzi ny Su la ma ni dze zo sta -
ła za pro po no wa na ory gi nal na tech ni ka ope -
ra cji ma sto pe ksji. Dla sta bil ne go podwie sze -
nia pier si wy bra no pod szy cie podo boj czy ko -
we za po mo cą spe cjal ne go ma te ria łu szew -
ne go, a dla za pew nie nia lep sze go kształ tu
pier si, jej unie sie nia i wspar cia już pod cią -
gnię tej pier si za sto so wa no siat ko we en do -
pro te zy, mo co wa ne za po mo cą szwów chi -
rur gicz nych lub ob szy cie pod skór ne po li pro -
py le no wy mi (sta ły mi) nić mi Ap tos, z uży ciem
wy spe cja li zo wa nej dwu stron nej igły. Tech ni -

Ryc. 3. Efekt zabiegu liftingu piersi:

A, B  – przed zabiegiem; C, D – 5 lat po zabiegu   (fot. Aptos).

A C

DB
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ka ta zy ska ła mia no „pod skór ne go biu sto no -
sza” i od 2002 ro ku sto so wa na jest z po wo -
dze niem przez uczniów dra Su la ma ni dze na
ca łym świe cie. Po le ca na tech ni ka este tycz nej
mam mo pla sty ki za pew nia moż li wość osią -
gnię cia ocze ki wa ne go kształ tu pier si bez po -
o pe ra cyj nych blizn lub z ma ło wi docz ny mi
bli zen ka mi w na tu ral nych miej scach, a tak że
po zwa la utrzy mać sta bil ność for my i wy so -
kie go uty tu ło wa nia pier si.

Pa cjent ki z umiar ko wa ny mi pto za mi
pier si o roz mia rze 1-2,5 kwa li fi ko wa ne są
wy łącz nie do ma ło in wa zyj nych za bie gów li -
ftin gu ją cych z uży ciem ni ci Ap tos (tzw. pod -
skór ny biu sto nosz). U pa cjen tek z bar dziej
za a wan so wa nym pro ce sem opa du pier si,
z du żym nadmia rem skóry lub z ko niecz no -
ścią uzu peł nie nia ob ję to ści im plan tem lub
z du ży mi pier sia mi, ko niecz na jest kla sycz na
mam mo pla sty ka, ale z uwzglę dnie niem
podwie sze nia podo boj czy ko we go i „pod -
skór ne go biu sto no sza” pa ten tu dra Su la ma -
ni dze, która po zwo li ochro nić efekt za bie go -
wy przed wpły wem gra wi ta cji na la ta.

Dla osób chcą cych zre wi ta li zo wać
biust, po pra wić je go for mę, a przez to też
de li kat nie po więk szyć i unieść, istnieje al ter -
na ty wa w po sta ci bez in wa zyj nej tech ni ki

z uży ciem oma wia nych już roz pu szczal nych
ni ci Ap tos Excel len ce Bo dy. Wpro wa dza ne
za po mo cą ka niu li, za le dwie pod miej sco -
wym znie czu le niem, po przez po je dyn cze
punk ty wkłu cia (bez wy kłu wa nia), nie trau -
ma ty zu ją tka nek i nie wy łą cza ją pa cjen ta
z nor mal ne go try bu ży cia. Oczy wi ście, ak -
tyw ność fi zycz na mu si być ogra ni czo na
przez kil ka ty go dni i za le ca ne jest no sze nie
przez 10 dni spe cjal nej bie li zny.

Sze ro ka pa le ta ni ci Ap tos, za rów no sta -
łych (po li pro py le no wych), jak i wchła nial nych
(na ba zie ko po li me ru kwa su po lim le ko we go
i ka pro lak to nu), po zwa la na bar dzo zin dy wi -
du a li zo wa ne podej ście do po trzeb każ de go
pa cjen ta i pre cy zyj ne roz wią za nie pro ble mu
utra ty ję dr no ści i opa da nia tka nek w da nym
ob sza rze za rów no twa rzy, jak i cia ła.

Aby osią gnąć sa ty sfak cjo nu ją cy efekt
este tycz ny z uży ciem ni ci Ap tos, do każ dej
tech ni ki nie zbęd ne jest wła ści we za kwa li fi ko -
wa nie pa cjen ta do za bie gu. Po nad 17-let nie
do świad cze nie fir my Ap tos w wy ko ny wa niu
za bie gów li ftin gu ją cych z uży ciem ni ci Ap tos
i two rze nie sta le no wych roz wią zań ade -
kwat nie do po trzeb pa cjen tów jest dla nas
gwa ran cją ja ko ści i sku tecz no ści.


