medycyna estetyczna

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
Od lat w medycynie estetycznej królują botoks i kwas hialuronowy.
Trwają poszukiwania, by znaleźć złoty środek zatrzymujący młodość.
Świat celebrytów oszalał na punkcie
New Jaw Line. Tak w modzie, jak i w medycynie estetycznej podążamy za trendami
i już nie są tak ważne zmarszczki wokół
oczu, ale piękna linia żuchwy. To jest cel,
który należy osiągnąć, by odjąć pacjentowi
i wieku, i wagi.

(do 240) dni na cząsteczki wody i dwutlenku węgla, które są neutralne dla ciała i całkowicie absorbowane przez skórę. Poprzez
swoją charakterystyczną budowę cząsteczkową powodują odpowiedź ze strony tkankowej, co w rezultacie powoduje produkcję
nowego kolagenu w skórze.

Obecnie ludzie, a szczególnie celebryci
nie chcą wyglądać sztucznie, a jedynie młodo i świeżo. Poprzez użycie nici PDO w zabiegach estetycznych można osiągnąć najbardziej efektywne i bezpieczne wyniki. Do
chwili obecnej nie było żadnego mało inwazyjnego zabiegu, który by pozwalał na osiągniecie tak rewelacyjnych efektów, jak zastosowanie długich nici PDO w połączeniu
z nićmi spiralnymi.

Włókna z polidoksanonu nie posiadają
właściwości pirogennych, przez co nie

Nici PDO znamy od 30 lat (głównie
z chirurgii i ortopedii), a w medycynie estetycznej używamy ich od 2008 roku.
Nici polidoksanonu po wprowadzeniu
do ciała są powoli rozkładane w ciągu 180
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powodują żadnej odpowiedzi ze strony
układu immunologicznego.

nu wpływa na poprawę gęstości i jakości
skóry.

Nowoczesne nici PDO stymulują kolagen i mechanicznie unoszą tkanki, tworząc
konstrukcję, jaką wcześniej osiągaliśmy, stosując technikę wektorową z kwasem hialuronowym.

Zastosowanie nici spiralnych w miejscach tzw. chomików likwiduje je i wygładza
skórę w tym miejscu.

Przy zastosowaniu PDO nie ma powikłań typowych dla nici mechanicznie unoszących tkanki, takich jak nierówności powierzchni skóry czy jej zaciągnięcia.
Są one materiałem długo stosowanym
w medycynie i bardzo bezpiecznym.
Jest to bardzo ważne w praktyce lekarza z powodu braku komplikacji przy ich
stosowaniu.
Długie nici PDO, wprowadzone techniką Snake, powodują podciągnięcie skóry
i wymodelowanie V-liftu. Ważne jest, że
przechodząc igłą w tkankę podskórną, pobieramy niewielką ilość tkanki tłuszczowej
na końcówkę igły i wprowadzamy ją w bardziej powierzchowne partie skóry, stymulując syntezę fibroblastów. Powtarzamy ten
ruch wielokrotnie. Synteza nowego kolage-

Do osiągnięcia optymalnego rezultatu
nie możemy zapomnieć o wiotkiej skórze
pod brodą. Wbijając kilka nici skrzyżowanych w formę gwiazdy pod brodą, podciągamy luźną skórę. Jeżeli znajduje się tam
niewielka ilość tkanki tłuszczowej, powodujemy jej niwelację, ponieważ do syntezy kolagenu potrzebna jest energia, a organizm
prawdopodobnie pobierze ją z lokalnej
tkanki tłuszczowej.
Efekty są widoczne już po 1-2 tygodni,
a na efekty liftingujące PDO należy poczekać
około 6-8 tygodni.

Nici PDO stanowią alternatywę dla zabiegów chirurgicznego liftingu twarzy i szyi,
ale także pomagają korygować niedoskonałości po operacjach plastycznych, takich jak
opadająca brew albo dodatkowa wiotka
skóra pod podbródkiem.
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Ryc. 1. Efekty zabiegu zastosowania nici PDO:
A, B – przed zabiegiem,
C, D – 5 minut po zabiegu.
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