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medycyna estetyczna

Praktyczne aspekty zastosowania
nici Lift Strong

Rozpuszczalne nici chirurgiczne znalazły w ostatnich latach zastosowanie
w dermatologii zabiegowej. W zależności od ich kształtu, struktury 
i materiału, z którego są zbudowane, służą do uzyskania efektu
wolumetrycznego poprzez przesunięcie podskórnej tkanki tłuszczowej,
do częściowego liftingu (czyli uniesienia skóry) lub do stymulacji
wytwarzania przez skórę zwiększonej ilości kolagenu[1,2]. 

Dzia ła nie sty mu la cyj ne ni ci roz pu szczal -
nych zwią za ne jest z re ak cją skóry na cia ło
ob ce, która po le ga na wy stę pu ją cym po -
cząt ko wo sta nie za pal nym, a na stęp nie na
obu do wy wa niu ni ci włók na mi ko la ge nu[3].
Kim i wsp. ob ser wo wa li zwięk sze nie ilo ści
TGF-ß1 (trans for ming growth fac tor be ta)
oraz ko la ge nu ty pu 1 w po rów na niu do
skóry nie pod da nej za bie go wi. Wpro wa dze -
nie ni ci in du ku je two rze nie tkan ki włók ni stej
wo kół ni ci. Re ak cja tkan ki by ła naj sil niej sza
oko ło mie sią ca po za bie gu – wy ka zy wa no
podwyż   sze nie po zio mu mar ke rów i ko -

mórek za pal nych. Na stęp nie ule ga ła ona
znacz ne mu zmniej sze niu. 

Ni ci Li ft Strong łą czą funk cje sty mu la cyj ne
z li ftin gu ją cy mi. Po przez wy stę pu ją ce na ca łej
dłu go ści ni ci spe cjal ne ha czy ki do cho dzi do
za cze pie nia się ich w obrę bie skóry i wsku tek
te go do czę ścio we go jej unie sie nia oraz po -
pra wy owa lu twa rzy. Po przez draż nie nie in -
ten syw nie sty mu lu ją skórę do wy twa rza nia
do dat ko wych włókien (w tym ko la ge nu ty pu 1)
i po pra wę jej gę sto ści[3,4]. Na tych mia sto wy
efekt unie sie nia jest uzy ski wa ny dzię ki me cha -
nicz ne mu pod cią gnię ciu, do brze do bra nej
gru bo ści ni ci, a tak że ha czy kom no wej ge ne -
ra cji, które dzię ki me to dzie for mo wa nia są
grub sze i gę ściej osa dzo ne w po rów na niu do
tra dy cyj nych ni ci ha czy ko wych.

W za bie gu im plan ta cji ni ci Li ft Strong
bar dzo  istot na jest od po wie dnia kwa li fi ka cja
pa cjen ta, a na stęp nie do bra nie od po wie -
dnich pa ra me trów ni ci.

Pa cjent, u które go wy stę pu je sta rze nie
z na ra sta niem pod skór nej tkan ki tłu szczo -
wej na twa rzy, a tak że jej prze su wa nie się
do dol nych kom part men tów, jest ide al -
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Ryc. 1. Pacjentka przed zabiegiem aplikacji nici
Lift Strong.
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nym kan dy da tem do im plan ta cji ni ci.
W tym ty pie sta rze nia za bie gi wo lu me -
trycz ne oraz próby re ge ne ra cji skóry im -
plan ta mi hy dro fil ny mi i po wo du ją cy mi roz -
rost tka nek nie da ją do bre go efek tu este -
tycz ne go. W nie których sy tu a cjach
ko niecz ne jest jed nak wcze śniej sze przy -
go to wa nie pa cjen ta ze znacz ną hi per tro fią
pod skór nej tkan ki tłu szczo wej i wy ko na nie
za bie gów usu nię cia jej nadmia ru za po mo -
cą li po li zy la se ro wej, krio li po li zy lub li po -
suk cji. Im grub sza nić i więk sza licz ba ha -
czy ków, tym efekt unie sie nia cięż kiej hi -
per tro ficz nej skóry bę dzie lep szy.

Pro du cent ni ci Li ft Strong po da je, że
ha czy ki po wsta ją me to dą for mo wa nia,
a nie – jak wcze śniej – na ci na nia. Dzię ki tej
me to dzie ha czy ki są grub sze i gę ściej osa -
dzo ne na ni ci. W wy ni ku for mo wa nia po -
wsta je nić z ha czy ka mi w for mie strza łek,
przez co ha czy ki ma ją więk szą si łę unie sie -
nia tkan ki (we dług pro du cen ta si ła ucią gu
tkan ki to 2,7 kg). W sta rze niu hi per tro ficz -
nym, gdzie oprócz na ra sta nia i prze mie -
szcza nia pod skór nej tkan ki tłu szczo wej ob -
ser wu je się zmia ny prze ro sto we w obrę -
bie skóry, do brze spraw dza się gru ba nić
w ka niu li 18G.

U pa cjen tów ze sta rze niem atro ficz -
nym, po se rii za bie gów odbu do wu ją cych
ob ję tość twa rzy, tak że uzy ska się bar dzo
do bre efek ty unie sie nia tka nek i po pra wy
owa lu, a z cza sem po pra wę ja ko ści skóry.
Dla tych pa cjen tów czę stym wy bo rem bę -
dzie nie co cień sza nić w ka niu li 19G.

Cień sze i krót sze ni ci ha czy ko we znaj -
du ją rów nież za sto so wa nie w uno sze niu
brwi i odbu do wie skóry czo ła[2,4]. Ze
wzglę du na obe cność ha czy ków mo że po -
ja wić się spo ra bo le sność wy stę pu ją ca
przez pierw sze kil ka dni po za bie gu i zwią -
za na z mi mi ką czo ła. Nie którzy au to rzy za -
le ca ją za sto so wa nie to ksy ny bo tu li no wej
ok. dwa ty go dnie przed im plan ta cją ni ci
w re gio nie czo ła[6].

We kto ry wpro wa dze nia ni ci ha czy ko -
wej są pro wa dzo ne na za sa dzie do świad -
czeń prak tycz nych, ale ich efek tyw ność
w odbu do wie skóry i jej unie sie niu zwią za -
na jest z bu do wą hi sto lo gicz ną skóry i obe -
cno ścią li nii ob ni żo ne go na pię cia skóry
(LME – li nes of ma xi mum exten si bi li ty). Li nie
te zo sta ły okre ślo ne na pod sta wie zwięk -
szo nej roz cią gli wo ści skóry w tych ob sza -
rach. Jest ona zwią za na z bra kiem włókien
ko la ge no wych wzdłuż li nii LME. Im plan to -

Ryc. 2. Aplikacja nici Lift Strong. Ryc. 3. Pacjentka bezpośrednio po zabiegu.
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wa nie ni ci wzdłuż nich po wo du je wzrost
na pię cia skóry i zmniej sze nie jej roz cią gli -
wo ści w tym kie run ku, a co za tym idzie –
jej unie sie nie. W ko lej nym eta pie do cho dzi
do wy two rze nia wzdłuż prze bie gu ni ci do -
dat ko we go ko la ge nu[7].

Par ki i wsp., ba da jąc sa ty sfak cję pa cjen ta
po za bie gu wpro wa dze nia ni ci ha czy ko -
wych, stwier dzi li, że 92,8% pa cjen tów jest
za do wo lo nych z efek tów za bie gów,
u Choe i wsp. za do wo lo nych z za bie gu by -
ło 82,4% osób. Świad czy to z jed nej stro ny
o ak cep ta cji za bie gu opar te go na roz pu -
szczal nych ni ciach chi rur gicz nych, a z dru -
giej stro ny o pra wi dło wym do bo rze pa cjen -
tów do za bie gu im plan ta cji ni ci.

Dla le ka rza bar dzo wy god na jest bu do -
wa ka niu li wpro wa dza ją cej nić. Naj więk szą
za le tą jest fakt, że nić jest w ca ło ści ukry ta
w ka niu li. Dzię ki te mu moż na swo bo dnie
ma new ro wać ka niu lą w tkan kach, a tak że
wy su wać i po now ne wpro wa dzać ją
w przy pad ku wcze śniej szej nie wła ści wej im -
plan ta cji. Koń ców ka ka niu li ma za o krą glo ny
ko niec, co zna czą co mi ni ma li zu je trau ma -
tycz ność za bie gu w po rów na niu do ka niul
po wszech nie do tej po ry sto so wa nych.

Pod su mo wu jąc, ni ci Li ft Strong ze wzglę -
du na si łę uno sze nia i bu do wę po wierzch ni
sta no wią do sko na łe na rzę dzie za rów no
w za bie gach słu żą cych po pra wie kształ tu
twa rzy, jak i sty mu la cji odbu do wy skóry. 
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