
58

Zastosowanie Jett Plasma
Medical

lek. med. Marzena Lorkowska-Precht
lek. med. Kamila Kucharska 
Klinika Artismed w Warszawie

Opadające i wiotkie powieki to problem bardzo powszechny.
Dotyczy praktycznie każdej osoby po 45-50. roku życia. Dotychczas
w ramach poprawy jakości skóry okolicy oka stosowano zastrzyki 
z toksyny botulinowej oraz różne odmiany mezoterapii. Teraz na
rynku polskim dostępna jest zupełnie nowa metoda – plazma.

Me to da ta opie ra się na od dzia ły wa niu na
skórę zjo ni zo wa nej ma te rii o sta nie sku pie nia
przy po mi na ją cym gaz, w którym znacz na
część czą stek jest na ła do wa na elek trycz nie.
Za sto so wa nie pla zmy to no wo cze sna tech -
no lo gia odmła dza nia skóry, która po wo du je
kon tro lo wa ne uszko dze nia tkan ki oraz fi zjo -
lo gicz ny proces go je nia. 

Urzą dze nie Jett Pla sma Me di cal Li ft, wy -
ko rzy stu ją ce tech no lo gię pla zmy, po zwa la na
prze pro wa dza nie za bie gów ble fa ro pla sty ki
gór nej i dol nej po wie ki oraz usu wa nie zmian
w ich oko licach. Apa ra tu ra umoż li wia pra cę
dwie ma tech ni ka mi: kon tak to wą i bez kon -
tak to wą. W pierw szym przy pad ku przy uży -
ciu róż nej wiel ko ści gło wic dzia ła się prą dem

sta łym na po zio mie ko mór ko wym, przy wra -
ca jąc na tu ral ny po ten cjał bło no wy ko mórek,
co wi zu al nie da je efekt li ftin gu tkan ki, po pra -
wę kon tu ru i unie sie nie ry sów twa rzy.

Dru ga tech ni ka wy ko rzy stu je wy ła do wa -
nie prą du sta łe go wy so kie go na pię cia (ok. 5
kV) mię dzy gło wi cą urzą dze nia a po wierzch -
nią opra co wy wa nej tkan ki, które ge ne ru je
bar dzo wą ski stru mień iskry (ful gu ra cja). 
Wy two rzo ne cie pło od dzia łu je na nie wiel kiej
po wierzch ni – po ni żej 1 mm2, co umoż li wia
bar dzo pre cy zyj ne usu wa nie pa to lo gicz nych
zmian bez uszka dza nia oko licz nych tka nek
zdro wych. Jest to klu czo wy aspekt pod czas
usu wa nia zmian w oko li cach oczu, jak np.
bro daw cza ków brze gów po wiek, tor bie li czy
gra dówek. Efek tem ful gu ra cji jest nie chi rur -
gicz na re duk cja nadmia ru skóry, wy gła dze nie
fał dów skóry („ku rze łap ki” czy „zmar szcz ki
pa la cza”), usu nie cie pa to lo gicz nych zmian
skór nych, jak np. ka sza ków, bro da wek wi ru -
so wych lub ło jo to ko wych czy trud no go ją cych
się zmian rop nych bez po zo sta wie nia bli zny.

Z uwa gi na wy so ką wraż li wość skóry
po wiek, za bie gi ble fa ro pla sty ki gór nej i dol -
nej wy ko nu je się po uprze dnim znie czu le niu
miej sca za bie go we go – naj lep sze wy ni ki
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Ryc. 1. Zabieg blefaroplastyki  z użyciem Jett

Plasma Medical Lift.
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osią ga się, kie dy po da wa ne jest znie czu le nie
prze wo do we lub na się ko we. Za bieg trwa
ok. 30-45 min. Tuż po nim, po mi mo obrzę -
ku, za u wa żal ne są już pierw sze efek ty. Bez -
po śre dnio po za koń cze niu za bie gu na skórę
oko li cy oczu na kła da ne są chło dzą ce ma ski
z zie lo nej her ba ty i alo e su, a w nie których
przy pad kach sto su je się na świe tla nie lam pą
LED. Czas go je nia zmian (strup ków po me -
to dzie bez kon tak to wej) jest uza leż nio ny od
roz le gło ści i głę bo ko ści za bie gu i trwa zwy -
kle od 3 dni do 2 ty go dni. Przez mi ni mum
mie siąc za le ca się sto so wa nie wy so kiej fo to -
pro tek cji. Za zwy czaj do osią gnię cia po żą da -
ne go efek tu ko niecz ne są 2 za bie gi w od stę -
pie 4-6 ty go dni. 

Naj więk szą za le tą za bie gów wy ko ny wa -
nych przy za sto so wa niu urzą dze nia Jett 

Pla sma Li ft Me di cal, szcze gól nie pod kre śla ną
przez pa cjen tów, jest brak in ter wen cji chi -
rur gicz nej. Tym sa mym wzra sta kom fort pa -
cjen tów, których omi ja ją przy kre do świad -
cze nia, ta kie jak: krwa wie nie z ra ny, za kła da -
nie szwów skór nych i po wsta nie ewen tu al -
nych blizn po za bie gu.

Sze reg za bie gów przy uży ciu Jett Pla sma
Me di cal Li ft prze pro wa dzo nych przez le ka -
rza oku li stę w kli ni ce Ar ti smed wska zu je na
bar dzo wy so ką sku tecz ność me to dy. Waż ny
jest jed nak od po wie dni do bór pa cjen tów –
nie jest to bo wiem me to da dla wszy st kich.
Prze ciw ska za na jest m.in. u osób z prze pu kli -
ną tłu szczo wą. U osób z bar dzo cien ką skórą
na to miast sto su je się me to dę kon tak to wą
bądź też sugeruje się zwięk sze nie gę sto ści
skóry za po mo cą ful gu ra cji.

Ryc. 2. Pacjent przed zabiegiem blefaroplastyki oraz efekt zabiegu z użyciem Jett Plasma Medical Lift.
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