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Praktyczne aspekty
zabiegu karboksyterapii

Karboksyterapia, inaczej nazywania terapią dwutlenkiem węgla (CO2),
polega na podawaniu tego gazu w iniekcjach śródskórnych lub
podskórnych. Metoda ta stosowana jest w wielu dziedzinach medycyny,
m.in. dermatologii, medycynie estetycznej oraz chirurgii plastycznej. 

Jej po cząt ki w me dy cy nie się ga ją 1932
ro ku (Spa Ro y al, Fran cja), kie dy za u wa żo -
no, że ką pie le w wo dzie bo ga tej w dwu tle -
nek wę gla przy spie sza ją go je nie ran.
W prze szło ści wy ko rzy sty wa no gaz po cho -
dze nia na tu ral ne go, obe cnie do kar bo ksy -
te ra pii uży wa się stan dar do we go me dycz -
ne go dwu tlen ku wę gla. Sam ter min kar bo -
ksy te ra pia zo stał wpro wa dzo ny w 1995
ro ku przez Lu gie go Pa ras so ni pod czas XVI
Kra jo we go Zja zdu Me dy cy ny Este tycz nej
w Rzy mie[1].

Do tra dy cyj nych za sto so wań kar bo ksy -
te ra pii na le żą: te ra pia za bu rzeń na czy nio -
wych, ta kich jak ob jaw Ra y nau da, cho ro ba
Bürge ra oraz dzia ła nie prze ciw bólo we
w le cze niu cho rób sta wów ob wo do wych
i krę go słu pa. Obe cnie te ra pia ta naj czę ściej
sto so wa na jest przez le ka rzy me dy cy ny
este tycz nej oraz przez der ma to lo gów w ta -
kich pro ble mach jak: cel lu lit (fi bro li po dy -
stro fia), bli zny, roz stę py, zro sty po li po suk -
cji, odmła dza nie skóry, po pra wia nie kon tu -

rów cia ła, re duk cja „cie ni pod ocza mi”, sta -
bil na łu szczy ca o nie znacz nym na si le niu,
twar dzi na, ły sie nie czy owrzo dze nia prze -
wle kłe.

Me cha nizm dzia ła nia

Dwu tle nek wę gla jest bez barw nym,
bez won nym ga zem, który po po da niu 
w in iek cji pod skór nej roz pro wa dza ny jest
na po zio mie mi kro krą że nia. W na stęp stwie
za bu rze nia rów no wa gi mię dzy stę że nia mi
tle nu i dwu tlen ku wę gla zwięk sza ny jest
prze pływ krwi w obrę bie le czo ne go ob sza -
ru, co zwięk sza ilość tle nu i sub stan cji
odżyw czych[2]. Do efek tów te go za bie gu
na le żą: zwięk sze nie lo kal ne go ukrwie nia
tka nek po przez otwar cie funk cjo nal nie za -
mknię tych na czyń wło so wa tych oraz roz -
sze rze nie od cin ków na czyń przed ka pi la ra -
mi, po pra wa utle no wa nia tka nek po przez
uwol nie nie tle nu z he mo glo bi ny (wy ko rzy -
sta nie efek tu Boh ra – niż sze pH i wy ższe ci -
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śnie nie par cjal ne dwu tlen ku wę gla), zwięk -
sze nie od kształ cal no ści ery tro cy tów, zmia -
na pro gów wraż li wo ści ter mo re cep to rów,
bez po śre dnie, me cha nicz ne uszko dze nie
tkan ki tłu szczo wej oraz dzia ła nie an ty sep -
tycz ne[3]. Pod kre śla się rów nież ro lę w an -
gio ge ne zie oraz w nor ma li za cji ukrwie nia
w obrę bie le czo ne go ob sza ru, a także
wpływ na na czy nia lim fa tycz ne.

Urzą dze nia do kar bo ksy te ra pii

Na ryn ku jest do stęp nych wie le urzą -
dzeń do kar bo ksy te ra pii, m.in. Car bo xy -
the ra py Me di ka (apa ra tu ra pol skiej pro -
duk cji), Car bo xy the ra py™ Du al XT, Me sa -
ly se Car bo xy the ra py Sy stem. To czym na -
le ży się kie ro wać przy wy bo rze urzą dze nia
to: moż li wość re gu la cji prze pły wu ga zu
(cc/min. – pro fe sjo nal ne apa ra ty da ją moż -
li wość sa mo dziel nej, peł nej re gu la cji w za -
kre sie od 1 do 100 cc/min.), obe cność
me cha nicz ne go i prze ciw bak te ryj ne go fil -
tra, aby wy cho dzą cy gaz był ste ryl ny oraz
au to ma tycz ne od po wie trza nie przed każ -
dym za bie giem (tak by pod skórę do stał się
tyl ko dwu tle nek wę gla, a nie po wie trze –
ta ka funk cja znajduje się w urzą dze niu
mar ki Me di ka). Waż ną funk cją jest rów nież
pod grze wa nie wy cho dzą ce go ga zu, w prze -
ciw nym wy pad ku pa cjen ci bę dą czę ściej
od czu wa li nie przy jem ne wra że nia pod czas
in iek cji dwu tlen ku wę gla, ta kie jak: mro -
wie nie, pie cze nie, uczu cie „prze pły wa nia
zim nej wo dy pod skórą”. Od czu cia ta kie
czę ściej po ja wia ją się przy te ra pii cel lu li tu
czy zro stów po li po suk cji (tam, gdzie uży -
wa się więk szych ob ję to ści ga zu) niż na
przy kład pod czas po da wa nia dwu tlen ku
wę gla w obrę bie twa rzy. Znie czu le nie
miej sco we pre pa ra tem li do ka i ny i pry lo ka -
i ny w przy pad ku kar bo ksy te ra pii nie ma
za sto so wa nia z uwa gi na to, że nie przy -
jem ne wra że nia od czu wa ne są „pod
skórą”, a nie na jej po wierzch ni. Po nad to

pre pa rat ten po wo du je skurcz na czyń, co
ni we lo wa ło by w pew nym stop niu po żą da -
ny efekt za bie gu. Apa rat do kar bo ksy te ra -
pii po wi nien mieć tak że re gu la tor ci śnie nia
ga zu.

Prze bieg za bie gu

Za bieg in iek cji dwu tlen ku wę gla jest za -
bie giem krót kim, a czas za le ży od le czo nej
oko li cy, wpro wa dzo nej ilo ści ga zu oraz to -
le ran cji pro ce du ry przez pa cjen ta – śre -
dnio, wraz z przy go to wa niem pa cjen ta,
zaj mu je od 10 do 40 mi nut. Naj czę ściej
uży wa ne są igły 30 G lub 32 G, jed nak że
przy le cze niu ke lo i dów moż na sto so wać
na wet igły 27,5 G. Dwu tle nek wę gla jest
ta ni, co umoż li wia ob ni że nie ko sztu kar bo -
ksy te ra pii, czy niąc ją do stęp ną dla du żej
gru py pa cjen tów. Po wy ko na nym za bie gu
nie jest wy ma ga ny szcze gól ny okres re kon -
wa le scen cji, a oso ba pod da na le cze niu za -
raz po wyj ściu z ga bi ne tu mo że wróć do
nor mal nych ak tyw no ści[1].

W te ra pii sto su je się se rię za bie gów (np.
w le cze niu cel lu li tu od 12 do 18 se sji, 2 ra -
zy w ty go dniu), na stęp nie za le ca się wy ko -
na nie se rii przy po mi na ją cej po 6 do 12 mie -
się cy od za koń cze nia pierw szej ku ra cji.
W przy pad ku za bie gów ma ją cych na ce lu
odmła dza nie i po pra wę wy glą du skóry
moż na wy ko ny wać je re gu lar nie co 4-6 ty -
go dni. Le cze nie blizn lub roz stę pów nie
wy ma ga po wta rza nia za bie gów, je że li osią -
gnie się ocze ki wa ny re zul tat i nie wy stą pią
no we zmia ny.

Dzia ła nia nie po żą da ne

Ba zu jąc na ak tu al nym sta nie wie dzy,
nie opi sa no po waż nych dzia łań nie po żą da -
nych po kar bo ksy te ra pii. Po ja wia ją ce się
do le gli wo ści u pa cjen tów są zwy kle przej -
ścio we. Do naj czę st szych na le żą: ból
w miej scu apli ka cji (za bieg wy ko nu je się
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bez znie czu le nia, a od czu cia za le żą od in -
dy wi du al ne go pro gu bólo we go da ne go
pa cjen ta), ru mień w miej scu apli ka cji, tym -
cza so we znie sie nie czu cia po ni żej miej sca
wkłu cia, uczu cie cie pła (wy ni ka ją ce z roz -
sze rze nia na czyń), uczu cie pie cze nia, ze -
spół ner wu błęd ne go czy uczu cie wzdę -
cia/roz pie ra nia. Na le ży pa mię tać, że kar -
bo ksy te ra pia mo że po wo do wać po wi kła -
nia (tak jak me zo te ra pia igło wa) pod po sta -
cią: in fek cji czy re ak cji za pal nej w miej -
scach apli ka cji, obrzę ku – szcze gól nie
w oko li cy oczu czy krwia ka w miej scu
wkłu cia igły. W przy pad ku le cze nia du żych
ob sza rów (np. koń czy ny dol ne, brzuch)
czę ściej po ja wia się efekt „trze szcze nia”
zwią za ny z de po zy ta mi ga zu, które mo gą
się utrzy my wać do dwóch dni. Ru mień
i obrzęk zwy kle zni ka ją po oko ło 15 mi nu -
tach, jed nak że w przy pad ku dys funk cji
ukła du lim fa tycz ne go opi sy wa no przy pad ki
utrzy my wa nia się obrzę ku na wet po wy żej
12 go dzin, który ustę po wał sa mo i st nie
w cią gu kil ku dni[7].

Prze ciw wska za nia

Prze ciw ska za nia mi do za bie gu kar bo -
ksy te ra pii są: cią ża, cho ro by ser co wo-na -
czy nio we (np. źle kon tro lo wa ne nad ci śnie -
nie tęt ni cze, ostra lub zde kom pen so wa na
nie wy dol ność ser ca), cięż ka nie wy dol ność
płuc, cięż ka nie wy dol ność ne rek, stan po
uda rze mózgu, ostrej za krze pi cy, za to ro -
wo ści płuc nej, stan za pal ny w miej scu wy -
ko ny wa nia za bie gu, źle kon tro lo wa na cu -
krzy ca, cho ro by tkan ki łącz nej[1].

Za sto so wa nie we wska za niach 
der ma to lo gicz nych

Kar bo ksy te ra pia czę sto opi sy wa na jest ja -
ko sku tecz na me to da te ra peu tycz na w za -
kre sie me dy cy ny este tycz nej (re duk cja roz -
stę pów, blizn, cel lu li tu, zlo ka li zo wa nej tkan ki

tłu szczo wej, zmniej sza nie „cie ni pod ocza -
mi”, re wi ta li za cja skóry). Nie na le ży jed nak
za po mi nać o po ten cja le tej me to dy w le -
cze niu ty po wych scho rzeń der ma to lo gicz -
nych.

Ra ny prze wle kłe

Ra na prze wle kła to uby tek skóry wy ni -
ka ją cy z pro ce su cho ro bo we go lub ura zu,
który nie pod da je się le cze niu przez po nad
6-8 ty go dni. Ra ny o cha rak te rze owrzo dzeń
po wsta ją na sku tek miej sco wych za bu rzeń
w odży wia niu skóry, m.in. ja ko kon se kwen -
cja wy stę po wa nia zmian w obrę bie na czyń
krwio no śnych, które do pro wa dza ją do lo -
kal nej hi po ksji. W ba da niu prze pro wa dzo -
nym przez Bran di C. i wsp. na 70 pa cjen tach
z prze wle kły mi owrzo dze nia mi, udo wo -
dnio no, że za sto so wa nie kar bo ksy te ra pii
po za stan dar do wy mi me to da mi po stę po -
wa nia (oczy szcze nie chi rur gicz ne/che micz -
ne, spe cja li stycz ne opa trun ki) istot nie zwięk -
szy ło sto pień utle no wa nia tka nek, co spo -
wo do wa ło przy spie sze nie go je nia i zmniej -
sze nie ob sza ru zaj mo wa ne go przez ra nę.
Pro po nu je się te ra pię po le ga ją cą na in iek -
cjach dwu tlen ku wę gla wo kół ra ny o prze -
pły wie 40 ml/min[4-6].

Ły sie nie

Za sto so wa nie kar bo ksy te ra pii w le cze -
niu ły sie nia wy ni ka z po pra wy ukrwie nia
skóry gło wy oraz zwięk sze nia me ta bo li -
zmu tka nek. Dwu tle nek wę gla na le ży po -
da wać pod skór nie, uni ka jąc in iek cji śród -
skór nych z uwa gi na moż li wość sty mu la cji
pro duk cji ko la ge nu. W ły sie niu plac ko wa -
tym in iek cji do ko nu je się w za kre sie ognisk
wy pa da nia wło sów, a w przy pad ku ły sie nia
te lo ge no we go w 7 punk tach w za kre sie
ca łej skóry owło sio nej gło wy. Na le ży pa -
mię tać, że kar bo ksy te ra pia jest tu taj tak że
pro ce du rą wspo ma ga ją cą le cze nie – pod -



16

sta wą jest pra wi dło wa dia gno sty ka wy pa -
da nia wło sów oraz pro wa dza nie stan dar -
do wych te ra pii[7,8].

Pod su mo wa nie

Kar bo ksy te ra pia, wy ko ny wa na przy po -
mo cy urzą dzeń me dycz nych, po sia da ją cych
wy ma ga ne cer ty fi ka ty ja ko ści i bez pie czeń -
stwa, jest za bie giem bez piecz nym, sze ro ko
prze ba da nym pod ką tem efek tów te ra peu -
tycz nych, me cha ni zmów dzia ła nia oraz
dzia łań nie po żą da nych. Mo że być wy ko rzy -
sty wa na za rów no w ce lach lecz ni czych, jak
i este tycz nych.
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