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W związ ku z po trze bą za pew nie nia naj -
wyż sze go kom for tu oraz zwięk sze nia bez pie -
czeń stwa za bie gu roz po czę to ba da nia nad
wy ko rzy sta niem ste ryl nych opa trun ków chło -
dzą cych, które przy śpie sza ły by okres re kon -
wa le scen cji po za bie go wej po przez zmi ni ma li -
zo wa nie skut ków ubocz nych ura zów ter micz -
nych. Ba da nia wy ka za ły, że w wie lu przy pad -
kach za sto so wa nie hy dro że li chło dzą cych jest
ko rzy st ne z pun ku wi dze nia me dycz ne go, jak
i w oce nie od czuć pa cjen ta. 

Przy za bie gach la se ro wych, w mo men cie
kon tak tu wiąz ki la se ra ze skórą, pa cjen ci od -
czu wa ją cha rak te ry stycz ne do zna nia, m.in.
pie cze nie czy szczy pa nie, na to miast więk szość
pa cjen tów te od czu cia to le ru je. Po zo sta li,
z uwa gi na bar dzo ni ski próg bólu lub skórę
skłon ną do podraż nień, wy ma ga ją za sto so wa -
nia znie czu le nia bądź schło dze nia skóry. Z re -
gu ły sto su je się w tym ce lu np. cold pac ki i kre -
my znie czu la ją ce czy też in ne naj now sze roz -
wią za nia, czy li ste ryl ne hy dro że lo we opa trun -

ki chło dzą ce. Chło dze nie skóry mo że być po -
moc ne rów nież po za bie gach, ta kich jak la se -
ro we le cze nie ru mie nia, blizn po trą dzi ko wych
lub usu wa nie ta tu a żu, po których mo że wy -
stą pić obrzęk, za czer wie nie nie i pie cze nie
skóry. Za zwy czaj ob ja wy te ustę pu ją w cią gu
kil ku go dzin, lecz w nie których przy pad kach
mo gą utrzy my wać się dłu żej. Aby przy śpie -
szyć pro ces re kon wa le scen cji, moż na sto so -
wać wspo mnia ne chłod ne opa trun ki, a ta kże
kre my re ge ne ru ją ce i wo dę ter mal ną.

Me to dy al ter na tyw ne

W ce lu re duk cji bólu naj czę ściej sto so wa -
ne są kre my miej sco wo znie czu la ją ce, zim ne
na wie wy oraz chło dze nie kon tak to we i krio ge -
nicz ne. W przy pad ku ma ści znie czu la ją cej mi -
nu sem jest dłu gi czas znie czu la nia –  maść za -
czy na bo wiem w peł ni dzia łać po 40-60 min.
od na ło że nia, przez co czas po by tu pa cjen ta
w kli ni ce ule ga znacz ne mu wy dłu że niu. Zim ny
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na wiew z ko lei by wa kło po tli wy w uży ciu
z uwa gi na dłu gi wąż, który mo że prze szka -
dzać w ope ro wa niu gło wi cą. War to nadmie -
nić, że kup no pro fe sjo nal ne go na wie wu sta no -
wi ko sztow ną in we sty cję. Naj po pu lar niej szą
me to dą chło dze nia kon tak to we go i krio ge -
nicz ne go by ły więc do tej po ry płyn ne że le
chło dzą ce, sto so wa ne w dia gno sty ce ultra so -
no gra ficz nej, cold pac ki oraz rza dziej – spray
krio ge nicz ny. Płyn ne że le nie chło dzą wy star -
cza ją co i dłu go trwa le, na to miast za sto so wa nie
cold pac ków jest nie prak tycz ne ze wzglę du na
ko niecz ność za wi nię cia ich w do dat ko wą war -
stwę ochron ną, by nie do pro wa dzi ły do
odmro że nia skóry. Mówi się tak że, że
przedłu żo ne chło dze nie mo że mieć ne ga tyw -
ny wpływ na na pię cie i wi docz ność drob nych
na czyń krwio no śnych, a sto so wa nie spra yu
krio ge nicz ne go mo że pro wa dzić do za bu rzeń
neu ro lo gicz nych. Obe cnie al ter na ty wę sta no -
wią hy dro że le, czy li ste ryl ne opa trun ki chło -
dzą ce fir my Kik gel, które z po wo dze niem sto -
so wa ne są np. w Sta nach Zjed no czo nych. Zo -
sta ły one tak za pro jek to wa ne, że by wy e li mi -
no wać wszy st kie wa dy po zo sta łych me tod,
przy jed no cze snym za pew nie niu pa cjen tom
ma ksi mum kom for tu i bez pie czeń stwa. Ja ło we
hy dro że le roz wią za ły pro blem po trze by cał -
ko wi tej ste ryl no ści przy za bie gach abla cyj nych.
Chro nią one skórę, chło dzą i ła go dzą skut ki
ura zów po wsta łych w wy ni ku le cze nia. Co
wię cej, wspo ma ga ją tak że go je nie uszko dzo -
nych tka nek. Ma ją za sto so wa nie w me dy cy nie
este tycz nej, chi rur gii pla stycz nej oraz fle bo lo gii.

Opa tru nek Hy dro A id®

Hy dro A id® to opa tru nek chło dzą cy o gru -
bo ści 3 mm, który ma po stać jed no li te go,
prze zro czy ste go i wy trzy ma łe go me cha nicz -
nie pła tu hy dro że lu. Opa tru nek zo stał stwo -
rzo ny z sie ci prze strzen nej trzech po li me rów
o wy so kiej za war to ści wo dy. Dzię ki te mu Hy -

dro A id®, chło dząc skórę, jed no cze śnie ją chro -
ni i ła go dzi skut ki ura zów po wsta łych po le cze -
niu. Do dat ko wo wspo ma ga go je nie uszko -
dzo nych tka nek. Pod czas prze pro wa dza nia
nie a bla cyj nych za bie gów la se ro wych opa tru -
nek mo że być wy ko rzy sta ny ja ko chło dzą ca,
ela stycz na i prze źro czy sta war stwa kon tak to -
wa, chro nią ca przed ura za mi ter micz ny mi
i zmniej sza ją ca dys kom fort pa cjen ta. Hy dro żel
sto su je się tak że przy za bie gach ultra so no gra -
ficz nych pro wa dzo nych na uszko dzo nej
skórze, otwar tych ra nach czy w miej scach,
w których po trzeb ny jest ste ryl ny i prze źro -
czy sty dy stans w ce lu po pra wy wi docz no ści
po wierzch nio wo po ło żo nych struk tur. 

Za sto so wa nie w la se ro te ra pii

Opa trun ki chło dzą ce mo gą zde cy do wa -
nie po d nieść kom fort pa cjen tów pod czas za -
bie gów la se ro wych. Do sko na le spraw dza ją
się zwła szcza przy la se rach o dłu go ści fal 500-
1100 nm, bo wiem w la se rach te go ty pu
odby wa się mniej sza ab sorp cja pro mie nio -
wa nia przez wo dę za war tą w skórze i na -
skór ku. Mo wa tu taj o ta kich za bie gach jak:
epi la cja la se ro wa, la se ro we usu wa nie zna -
mion na czy nio wych pła skich i po sze rzo nych
na czy nek, a tak że usu wa nie blizn, prze bar -
wień skóry i ta tu a żu. Hy dro A id® two rzy
w miej scu pod da wa ne mu za bie go wi tzw.
okien ko te ra peu tycz ne, które umoż li wia le -
cze nie w głąb tkan ki. Za sto so wa nie hy dro że li
w te ra pii la se ro wej po zwa la na wła ści we
chło dze nie tkan ki pod czas za bie gu oraz na -
wil że nie war stwy ro go wej na skór ka, dzię ki
cze mu wiąz ka la se ra nie ule ga roz pro sze niu
i odbi ciu na po wierzch ni skóry. Bar dzo istot -
na jest tak że funk cja ochron na hy dro że li.
Pod czas za bie gów la se ro wych czę sto uwal -
nia ją się dym, pa ra, osa dy pig men to we
(w przy pad ku usu wa nia ta tu a żu) lub re szt ki
wło sów i tka nek (w przy pad ku epi la cji la se ro -



wej). Ma ją one nie przy jem ny za pach i mo gą
podraż niać dro gi od de cho we. Wska za ne jest
za tem w ta kich przy pad kach sto so wa nie ste -
ryl nych opa trun ków chło dzą cych ogra ni cza -
ją cych wy dzie la nie się tych opa rów. Hy dro -
żel two rzy nie prze pu szczal ną war stwę za -
bez pie cza ją cą, przez którą nie przedo sta ną
się za nie czy szcze nia z ze wnątrz. Ta kie roz -
wią za nie po zy tyw nie wpły wa na hi gie nę, ja -
kość oraz bez pie czeń stwo prze pro wa dza -
nych pro ce dur. W za bie gach abla cyj nych,
z uwa gi na du żą ener gię prze ka zy wa ną tkan -
kom, mo gą po ja wić się ta kie re ak cje jak: ru -
mień, obrzęk, prze bar wie nia, bli zny prze ro -
sto we, zwięk szo na wraż li wość skóry, co po -
wo du je u pa cjen ta du ży dys kom fort i nie -
rzad ko dłu gą re kon wa le scen cję. Hy dro A id®,
z ra cji po sia da nia du żej po jem no ści cie pl nej,
sku tecz nie chło dzi oraz koi skórę pod czas
za bie gu, re du ku jąc ból do mi ni mum, a tak że
przy spie sza go je nie uszko dzeń na skór ka,
opa rzeń bądź in nych, po wsta łych w wy ni ku
le cze nia, ura zów skóry. Za sto so wa nie hy -
dro że lu wpły wa na więk szy kom fort pa cjen -
ta i tym sa mym za do wo le nie z prze pro wa -
dzo ne go za bie gu (ryc. 1).

Za sto so wa nie w me dy cy nie 
este tycz nej

Hy dro żel ma sze ro kie za sto so wa nie
w me dy cy nie este tycz nej. Wy ko rzy sty wa ny
jest po za bie gach mi kro der ma bra zji, pe e lin -
gach me dycz nych, nie in wa zyj nych li ftin gach
czy też przy te ra piach de pig men ta cyj nych.
Więk szość po wyż szych za bie gów opie ra się
na che micz nym lub me cha nicz nym złu szcza -
niu na skór ka, a to z ko lei po wo du je za czer -
wie nie nie miejsc pod da nych le cze niu, cza sem
po ja wia się rów nież obrzęk i to wa rzy szą ce mu
uczu cie pie cze nia. Hy dro A id® ma na ce lu chło -
dze nie podraż nio nych po za bie gu tka nek oraz
ich od po wie dnie na wil że nie, co ma dzia ła nie
ko ją ce i przy no si pa cjen to wi ulgę. Po nad to za -
sto so wa nie hy dro że lu wpły wa na przy spie sze -
nie pro ce sów re ge ne ra cyj nych na skór ka. 
Hy dro A id® spraw dza się tak że przy za bie gach
in iek cyj nych, ta kich jak me zo te ra pia, bo toks,
kwas hia lu ro no wy. Dzię ki te mu prze zro czy -
sto ści hy dro że lu moż li we jest ob ser wo wa nie
miej sca pod da wa ne go za bie go wi. Hy dro A id®

do brze spraw dza się rów nież po za bie gach fo -
to odm ła dza nia czy ter mo li ftin gu (ryc. 2).
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Ryc. 1. Zastosowanie opatrunku hydrożelowego
po laserowych zabiegach nieablacyjnych.

Ryc. 2. Po pra wa kom for tu pa cjen ta (zła go -
dze nie bólu oraz zmniej sze nie ru mie nia) pod -
czas za bie gów me dy cy ny este tycz nej (za bie gi
abla cyj ne, pe e lin gi).
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Za sto so wa nie w chi rur gii pla stycz nej

W chi rur gii pla stycz nej hy dro że le sto so -
wa ne są naj czę ściej po in wa zyj nych za bie gach
prze pro wa dza nych na skórze, gdzie speł nia ją
funk cję chło dzą cą i ko ją cą, a przy tym za pew -
nia ją miej scu pod da wa ne mu za bie go wi ste ryl -
ne śro do wi sko. Hy dro że le ma ją tak że za sto -
so wa nie przy ochro nie ran po szy ciu chi rur -
gicz nym, po za bie gach li po suk cji la se ro wej
bądź też po za bie gach pla sty ki po wiek, gdzie
wy ko rzy stu je się opa tru nek w kształ cie ma ski
na oczy. Dzię ki wła ści wo ściom ab sorp cyj nym
opa tru nek wchła nia krew czy wy sięk w swo ją
struk tu rę. Opa tru nek po sia da zdol ność chło -
nię cia wy się ku na po zio mie 20 ml z 100 cm2

po wierzch ni ra ny. Po nad to od po wie dnie
chło dze nie zmniej sza ry zy ko po wsta wa nia
krwia ka. Za le tą jest rów nież trans pa rent na bu -
do wa hy dro że lu, która po zwa la ob ser wo wać
miej sca pod da ne za bie go wi bez ko niecz no ści
zdej mo wa nia opa trun ku (ryc. 3, ryc. 4).

Za sto so wa nie we fle bo lo gii

Hy dro A id® do sko na le spraw dza się tak że
we fle bo lo gii, w za bie gach ta kich jak la se ro we
za my ka nie po sze rzo nych na czy nek krwio no ś -

nych czy le cze nie ży la ków pa rą wod ną.
Z uwa gi na to, że po wyż sze za bie gi po wo du -
ją po d nie sie nie tem pe ra tu ry sa mych tka nek,
na le ży w trak cie oraz po za bie gu za sto so wać
od po wie dnie środ ki chło dzą ce i ła go dzą ce.
Przy za sto so wa niu hy dro że lu za le ca się przed
roz po czę ciem za bie gu przy trzy mać opa tru -
nek w lo dów ce, by zin ten sy fi ko wać je go
efekt chło dzą cy i ko ją cy. Co wię cej, hy dro żel
moż na za sto so wać ja ko pod kład pod gło wi cę
USG pod czas ba da nia ultra so no gra ficz ne go
w sy tu a cji, w której wy ko rzy sta nie płyn nych
że li jest nie moż li we. Dzię ki te mu, że opa -
trun ki chło dzą ce są cał ko wi cie ste ryl ne, moż -
na za sto so wać je na otwar tych ra nach, np.
pod czas ba da nia Do pple ra owrzo dzeń czy
ba da nia opa rzeń trze cie go stop nia w ce lu
usta le nia głę bo ko ści mar twi cy. 

Apli ka cja

Przed za bie giem za le ca się umie ścić hy dro -
żel w lo dów ce, że by wzmoc nić efekt chło dze -
nia i ko ją ce go dzia ła nia. Co praw da Hy dro A id®

uży wa ny w tem pe ra tu rze po ko jo wej chło dzi
i koi, jed nak kie dy po trzeb ne jest je szcze moc -
niej sze chło dze nie, opa tru nek moż na schło dzić
do tem pe ra tu ry 4-8°C, ale na le ży pil no wać, by

Ryc. 4. Okład Eye Mask po zabiegu plastyki
powiek. 

Ryc. 3. Hy dro A id®Eye Mask, opa tru nek hy dro -
że lo wy w po sta ci ma ski, w za bie gach ble fa ro -
pla sty ki.
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nie uległ cał ko wi te mu za mro że niu. Gdy sto su -
je my hy dro żel pod czas nie a bla cyj nych za bie -
gów la se ro wych, opa tru nek na grze wa się, stąd
moż na wspo móc się cold pac kiem i po ło żyć go
na opa tru nek. Po mi nu cie opa tru nek schło dzi
się i bę dzie go to wy do po now ne go uży cia.
Dzia ła nie to moż na uspraw nić, sto su jąc na -
prze mien nie dwa hy dro że le, a wte dy, pod czas
gdy je den jest w uży ciu, dru gi przy kry wa my
cold pac kiem i w ra zie po trze by za mie nia my
opa trun ki. Dzię ki te mu ma my moż li wość
utrzy ma nia od po wie dnie go po zio mu chło dze -
nia przez ca ły za bieg. Je śli zaś chce my za sto so -
wać hy dro żel do za bie gów abla cyj nych bądź
in nych bar dziej in wa zyj nych pro ce dur, hy dro -
żel za cho wu je swo ją po stać przez ok. 12 go -
dzin. Hy dro A id® od da je za war tą w so bie wo dę
i w ten spo sób na wil ża skórę. W przy pad ku,
kie dy opa tru nek wy sch nie i przy klei się do
skóry na le ży na są czyć kom pres np. so lą fi zjo lo -
gicz ną i po ło żyć go na opa tru nek. Opa tru nek
wchło nie wil goć z kom pre su, co przy wróci mu
ela stycz ność i uła twi je go zdej mo wa nie.  

Ba da nia wła sne

W Kli ni ce Ars Este ti ca pro wa dzo ne są
ba da nia po twier dza ją ce dzia ła nie opa trun -

ków oraz ich wpływ na uzy ska ne efek ty te -
ra peu tycz ne. Do tych czas za bieg z uży ciem
opa trun ków Hy dro A id® wy ko na no na gru -
pie 100 pa cjen tów (za rów no ko biet, jak
i męż czyzn) w róż nym wie ku, o róż nej
wraż li wo ści i okre ślo nym pro gu bólu 
(ni ski/śre dni/wy so ki). Opa trun ki za sto so -
wa no przy za bie gach la se ro wych na na stę -
pu ją cych urzą dze niach: 
• la ser dio do wy, pod czas za bie gu epi la cji

la se ro wej (próba na 100 ko bie tach), 
• abla cyj ny la ser frak cyj ny eCO2, pod czas

le cze nia blizn po trą dzi ko wych/la se ro we -
go li ftin gu (próba na 25 ko bie tach i 25
męż czy znach).

Wszy st kie za bie gi by ły wcze śniej wy ko ny -
wa ne bez uży cia hy dro że lu tak, by pa cjent
miał po rów na nie od czu wa ne go stop nia
dys kom for tu. W ce lu okre śle nia stop nia
dys kom for tu za sto so wa na by ła ska la 1-5,
przy czym 5 wska zy wa ło na naj wyż szą in -
ten syw ność nie przy jem nych od czuć. Za -
bieg obej mo wał róż ne czę ści cia ła: twarz,
ra mio na, no gi i oko li cę bi ki ni, ponieważ we -
ry fi ko wa no, czy gru bość skóry i oko li ca ma
zna cze nie. 

Epi la cja la se ro wa

W przy pad ku pa cjen tek, u których prze -
pro wa dzo no epi la cję la se ro wą bi ki ni przy za -
sto so wa niu hy dro że lu, dla 60% ska la dys -
kom for tu wy no si ła 3,3%, co wska za ło 2 sto -
pień bólu. 10% uzna ło z ko lei, że do le gli wo -
ści by ły mi ni mal ne, przy zna jąc 1. sto pień ska li
od czuć. Po rów nu jąc od czu cia tych sa mych
pa cjen tek do za bie gu z za sto so wa niem kre -
mu znie czu la ją ce go (Em la) od czu cia pa cjen -
tek i wy ni ki an kie ty by ły zbli żo ne. Kształ to -
wa ły się na po zio mie 63% – sto pień 3, 26%
– sto pień 2 i 11% – sto pień 1. Dla za bie gu
bez uży cia ja kiej kol wiek for my znie czu le nia
98% pa cjen tek przy zna ło naj wyż szy sto pień
dys kom for tu, a tyl ko 2% wska za ło na sto -

Ryc. 5. Opatrunek hydrożelowy stosowany po
zabiegu fotoepilacji.
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pień 3. Więk szość pa cjen tek oce ni ła dzia ła -
nie że lu ja ko do bre i speł nia ją ce funk cję znie -
czu la ją cą. Na wi zy cie kon trol nej ko sme to log
oce ni ła, że efek ty te ra peu tycz ne przy tych
sa mych pa ra me trach oraz przy uży ciu hy -
dro że lu są jed nak nie co słab sze niż przy za -
sto so wa niu kre mu znie czu la ją ce go bądź bez
za sto so wa nia znie czu le nia w ogóle i wy ma -
ga ły prze pro wa dze nia więk szej licz by za bie -
gów (2-3 za bie gi wię cej). Nie mniej jed nak
część pa cjen tów zde cy do wa ła się na kon ty -
nu a cję le cze nia z za sto so wa niem hy dro że li.
Głów nym po wo dem de cy zji by ło skróce nie
cza su za bie gu. Sa ma pro ce du ra de pi la cji la -
se ro wej bi ki ni jest sto sun ko wo krót ka (trwa
do 15 min) od cze ka nie 40 min na dzia ła nie
kre mu sta no wi czę sto pro blem dla pa cjen tek
szu ka ją cych szyb kich roz wią zań (ryc. 5).

Za bie gi abla cyj ne

Uży cie hy dro że lu po za bie gu abla cyj -
nym la se rem frak cyj nym eCO2 przy le cze -
niu blizn po trą dzi ko wych na twa rzy zo sta ło
uzna ne za po moc ne przy re duk cji dys kom -
for tu. Więk szość pa cjen tów do ce ni ła fakt, iż
jest to opa tru nek ste ryl ny, jed no ra zo wy,
który w przy pad ku za bie gów prze ry wa ją -
cych cią głość na skór ka ma istot ne zna cze nie.
Hy dro żel w peł ni speł nia swo je funk cje –
chło dzą cą, ko ją cą i re du ku ją cą za czer wie -
nie nie. Efek ty uży cia schło dzo ne go hy dro -
że lu są po rów ny wal ne z za sto so wa niem in -

nych me tod mi ni ma li zu ją cych skut ki za bie -
gów abla cyj nych. Znacz ną prze wa gą w oce -
nie hy dro że li przez pa cjen tów jest moż li -
wość sto so wa nia ich w wa run kach do mo -
wych, w peł ni za cho wu jąc ich wła ści wo ści
ste ryl ne. Wszy scy pa cjen ci po za bie gach
z wy ko rzy sta niem la se ra CO2 otrzy my wa li
do dat ko wo ze staw hy dro że li, które po
uprze dnim schło dze niu apli ko wa li bez po -
śre dnio po po wro cie do do mu.

Wnio ski

Naj więk szą za le tą opa trun ków hy dro że -
lo wych jest ich ste ryl ność, ma ją ca klu czo we
zna cze nie w przy pad ku za bie gów la se ro -
wych. Do tej po ry sto so wa ne me to dy nie
gwa ran to wa ły ta kie go stop nia za bez pie cze -
nia i wy ma ga ły więk szej uwa gi przy pie lę gna -
cji po za bie go wej. Po nad to sto so wa nie hy -
dro że li przy śpie sza go je nie, utrzy mu jąc od -
po wie dni po ziom na wil że nia skóry po przez
dwo ja kie dzia ła nie: ab sor bo wa nie nadmia ru
wy się ku lub od da wa nie wo dy do skóry w ra -
zie nadmier ne go wy su sze nia. Nie mniej istot -
ną kwe stią jest skróce nie cza su trwa nia za -
bie gu epi la cji la se ro wej wraż li wych oko lic, co
dla osób ak tyw nych za wo do wo sta no wi nie -
wąt pli wą za le tę. Pa cjen ci ce nią so bie tak że
ła twość sto so wa nia tych opa trun ków, dzię ki
cze mu mo gą być z po wo dze niem uży wa ne
w okre sie re kon wa le scen cji rów nież w wa -
run kach do mo wych.
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