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medycyna estetyczna

Od lat w medycynie estetycznej królują botoks i kwas hialuronowy.
Trwają poszukiwania, by znaleźć złoty środek zatrzymujący młodość. 

Dr n. med. Gabriela Mercik
Hebe Aesthetic and Antiaging Clinic United Kingdom
www.hebeclinic.co.uk

Nici PDO podnoszące
linię żuchwy – Angelina Jolie 

i Brad Pitt jako przykłady

najlepszych linii żuchwy

Świat ce le bry tów osza lał na punk cie
New Jaw Li ne. Tak w mo dzie, jak i w me -
dy cy nie este tycz nej po dą ża my za tren da mi
i już nie są tak waż ne zmar szcz ki wo kół
oczu, ale pięk na li nia żu chwy. To jest cel,
który na le ży osią gnąć, by od jąć pa cjen to wi
i wie ku, i wa gi.

Obe cnie lu dzie, a szcze gól nie ce le bry ci
nie chcą wy glą dać sztucz nie, a je dy nie mło -
do i świe żo. Po przez uży cie ni ci PDO w za -
bie gach este tycz nych moż na osią gnąć naj -
bar dziej efek tyw ne i bez piecz ne wy ni ki. Do
chwi li obe cnej nie by ło żad ne go ma ło in wa -
zyj ne go za bie gu, który by po zwa lał na osią -
gnie cie tak re we la cyj nych efek tów, jak za -
sto so wa nie dłu gich ni ci PDO w po łą cze niu
z nić mi spi ral ny mi.

Ni ci PDO zna my od 30 lat (głów nie
z chi rur gii i orto pe dii), a w me dy cy nie este -
tycz nej uży wa my ich od 2008 ro ku. 

Ni ci po li do ksa no nu po wpro wa dze niu
do cia ła są po wo li roz kła da ne w cią gu 180

(do 240) dni na czą stecz ki wo dy i dwu tlen -
ku wę gla, które są neu tral ne dla cia ła i cał ko -
wi cie ab sor bo wa ne przez skórę. Po przez
swo ją cha rak te ry stycz ną bu do wę czą stecz -
ko wą po wo du ją od po wiedź ze stro ny tkan -
ko wej, co w re zul ta cie po wo du je pro duk cję
no we go ko la ge nu w skórze.

Włók na z po li do ksa no nu nie po sia da ją
wła ści wo ści pi ro gen nych, przez co nie 
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po wo du ją żad nej od po wie dzi ze stro ny
ukła du im mu no lo gicz ne go.

No wo cze sne ni ci PDO sty mu lu ją ko la -
gen i me cha nicz nie uno szą tkan ki, two rząc
kon struk cję, ja ką wcze śniej osią ga li śmy, sto -
su jąc tech ni kę we kto ro wą z kwa sem hia lu -
ro no wym.

Przy za sto so wa niu PDO nie ma po wi -
kłań ty po wych dla ni ci me cha nicz nie uno -
szą cych tkan ki, ta kich jak nie rów no ści po -
wierzch ni skóry czy jej za cią gnię cia.

Są one ma te ria łem dłu go sto so wa nym
w me dy cy nie i bar dzo bez piecz nym.

Jest to bar dzo waż ne w prak ty ce le ka -
rza z po wo du bra ku kom pli ka cji przy ich
sto so wa niu.

Dłu gie ni ci PDO, wpro wa dzo ne tech ni -
ką Sna ke, po wo du ją pod cią gnię cie skóry
i wy mo de lo wa nie V-li ftu. Waż ne jest, że
prze cho dząc igłą w tkan kę pod skór ną, po -
bie ra my nie wiel ką ilość tkan ki tłu szczo wej
na koń ców kę igły i wpro wa dza my ją w bar -
dziej po wierz chow ne par tie skóry, sty mu lu -
jąc syn te zę fi bro bla stów. Po wta rza my ten
ruch wie lo krot nie. Syn te za no we go ko la ge -

nu wpły wa na po pra wę gę sto ści i ja ko ści
skóry.

Za sto so wa nie ni ci spi ral nych w miej -
scach tzw. cho mi ków li kwi du je je i wy gła dza
skórę w tym miej scu.

Do osią gnię cia opty mal ne go re zul ta tu
nie mo że my za po mnieć o wiot kiej skórze
pod bro dą. Wbi ja jąc kil ka ni ci skrzy żo wa -
nych w for mę gwia zdy pod bro dą, pod cią -
ga my lu źną skórę. Je że li znaj du je się tam
nie wiel ka ilość tkan ki tłu szczo wej, po wo du -
je my jej ni we la cję, po nie waż do syn te zy ko -
la ge nu po trzeb na jest ener gia, a orga nizm
praw do po dob nie po bie rze ją z lo kal nej
tkan ki tłu szczo wej. 

Efek ty są wi docz ne już po 1-2 ty go dni,
a na efek ty li ftin gu ją ce PDO na le ży po cze kać
oko ło 6-8 ty go dni. 

Ni ci PDO sta no wią al ter na ty wę dla za -
bie gów chi rur gicz ne go li ftin gu twa rzy i szyi,
ale tak że po ma ga ją ko ry go wać nie do sko na -
ło ści po ope ra cjach pla stycz nych, ta kich jak
opa da ją ca brew al bo do dat ko wa wiot ka
skóra pod podbród kiem.

Ryc. 1. Efekty zabiegu zastosowania nici PDO: 

A, B  – przed zabiegiem,

C, D – 5 minut po zabiegu.

A B

C D
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