
medycyna estetyczna

10 września 2018 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie po raz
pierwszy odbyła się  konferencja naukowa pod nazwą „Polish Expert
Summit Merz Aesthetics”, zorganizowana przez Urgo Aesthetics.

Polish Expert Summit Merz Aesthetics

W wy da rze niu ucze st ni czy ło 80 le ka rzy
me dy cy ny este tycz nej z ca łej Pol ski. Zgro ma -
dze ni go ście mie li oka zję wziąć udział w pre lek -
cjach do ty czą cych ho li stycz ne go podej ścia do
este ty ki twa rzy, pod czas których przed sta wio -
ne zo sta ły moż li we dzia ła nia nie po żą da ne za -
bie gów me dy cy ny este tycz nej i spo so by na to,
jak ich uni kać, i jak so bie z ni mi ra dzić. 

Na pro gram kon fe ren cji zło ży ło się pięć pa -
ne li wy kła do wych:
• „Pięk ne usta z Be lo te ro” - no wo cze sne

tech ni ki wy peł nie nia i głę bo kie go na wil że -
nia. Li ve show – dr Ta tja na Pa vi cic, le karz
me dy cy ny este tycz nej, der ma to log, we ne -
ro log, pro wa dzą ca wła sną kli ni kę w Mo na -
chium,

• Po wi kła nia po za sto so wa niu wy peł nia czy:
jak ich unik nąć. Pod sta wy ana to mii – dr Ta -
tja na Pa vi cic oraz dr An drzej Igna ciuk, eks -
pert i pio nier me dy cy ny este tycz nej w Pol -
sce, Pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Me dy -
cy ny Este tycz nej i An ti-Aging,

• Do li na łez – trud na oko li ca za bie go wa, ale
nie z Be lo te ro! Li ve show – dr Bo że na Jen -
dry sik, le karz me dy cy ny este tycz nej, spe -
cja li sta II stop nia chi rur gii ogól nej, fle bo log,

• Spek ta ku lar ne efek ty Ulthe ra py. Wła sne
do świad cze nia – dr An na Ant czak, chi rurg
dzie cię cy i le karz me dy cy ny este tycz nej
z Kli ni ki Der ma med,

• „Nie zna jo mość pra wa szko dzi” – co po wi -
nien wie dzieć le karz w co dzien nej prak ty ce
– mec. Da ria Mient kie wicz, eks pert z za -
kre su pra wa far ma ceu tycz ne go i pra wa
me dycz ne go.

Dr An drzej Igna ciuk wraz z za gra nicz nym
go ściem, dr Ta tja ną Pa vi cic, przed sta wił za ga -

dnie nie wy ko rzy sta nia wy peł nia czy i te go, jak
unik nąć po wi kłań po ich sto so wa niu. Wy kła do -
wi dr Pa vi cic to wa rzy szył po kaz na ży wo. Pre -
le gent ka opo wie dzia ła tak że o no wo cze snych
tech ni kach wy peł nia nia ust za po mo cą pre pa ra -
tu Be lo te ro – naj wyż szej ja ko ści pro duk tu z li nii
wy twa rza nej w Szwaj ca rii, sze ro ko sto so wa nej
od wie lu lat przez le ka rzy me dy cy ny este tycz -
nej na ca łym świe cie. Za sto so wa na zo sta ła no -
wa tor ska me to da kon tu ro wa nia i wy peł nie nia
ust „Li plush teh ni que”. 

Ga ma pre pa ra tów na ba zie kwa su hia lu ro -
no we go Be lo te ro ce chu je się wy so ką ela stycz -
no ścią, spo i sto ścią oraz pla stycz no ścią. W jej
skład wcho dzą: Be lo te ro Hy dro, Be lo te ro So ft,
Be lo te ro Ba lan ce, Be lo te ro In ten se, Be lo te ro Vo -
lu me. Pro duk ty Be lo te ro da ją prze wi dy wal ne
i na tu ral ne re zul ta ty, a po szcze gól ne pre pa ra ty
mo gą być uży wa ne osob no lub w po łą cze niu. 

Rów nie cie ka wa pre lek cja z po ka zem
odby ła się za spra wą dr Bo że ny Jen dry sik, która
w swo im wy stą pie niu po ru szy ła te mat sku tecz -
no ści wy peł nia czy Be lo te ro w kon tek ście
odmła dza nia trud nej oko li cy za bie go wej, ja ką
jest do li na łez.

Dr An na Ant czak z Kli ni ki Der ma med by ła
z ko lei od po wie dzial na za war szta to wą część

Ryc. 1. Be lo te ro pre pa ra ty na ba zie kwa su hia -
lu ro no we go. Wy łącz ny dys try bu tor w Pol sce:
Urgo Ae sthe tics.
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spo tka nia do ty czą cą efek tów dzia ła nia Ulthe ra -
py. Sy stem Ulthe ra fir my Merz Ae sthe tics to
ory gi nal ny, pierw szy w hi sto rii apa rat do za bie -
gów me dy cy ny este tycz nej, który łą czy ultra -
dźwię ko we obra zo wa nie ze skon cen tro wa ną
ener gią ultra dźwię ków w ce lu uzy ska nia prze -
wi dy wal ne go, nie in wa zyj ne go li ftin gu oraz po d -
nie sie nia i na pię cia skóry. Dzię ki wy po sa że niu
urzą dze nia w ekran USG li fting prze pro wa dza
się pod kon tro lą no wa tor skiej tech no lo gii obra -
zo wa nia ultra dźwię ko we go De e pSEE, dzię ki
cze mu le karz ma wgląd w ob szar pod da ny
dzia ła niu ultra dźwię ków oraz peł ną kon tro lę
nad prze bie giem pro ce du ry. We dług wy ko nu -
ją cych go le ka rzy me dy cy ny este tycz nej, da je
re zul ta ty po rów ny wal ne wy łącz nie z ty mi, ja kie
uzy sku je się po ope ra cji pla stycz nej.

Sku tecz ność za bie gów Ulthe ra py wy ko -
na nych przy uży ciu urzą dze nia Ulthe ra po -

twier dzi ło wie le ba dań kli nicz nych w re no -
mo wa nych ośrod kach: Ha rvard Me di cal
Scho ol, Uni ver si ty of Ca li for nia w San Die go
oraz We ll man Cen ter for Pho to me di ci ne
w Mas sa chu setts Ge ne ral Ho spi tal.  Re zul ta -
tem te stów by ło uzy ska nie w 2009 ro ku cer -
ty fi ka tu FDA „de no vo”. Ozna cza to, że Ulthe -
ra jest za bie giem uni kal nym, nie ma ją cym
obe cnie od po wie dni ka na ryn ku me dycz nym.
Rów nież w 2009 ro ku pro ce du ra otrzy ma -
ła cer ty fi kat He alth Ca na da, zaś rok wcze -
śniej – Eu ro pe an Cer ti fi ca te of Con for man -
ce (CE Mark).

Kon fe ren cja spo tka ła się z bar dzo po zy -
tyw nym odbio rem ucze st ni ków. Orga ni za -
to rzy za po wia da ją chęć kon ty nu o wa nia wy -
da rze nia w po sta ci  co rocz nej kon fe ren cji
de dy ko wa nej pro ble ma ty ce me dy cy ny
este tycz nej.

Ryc. 2. Dr Ta tja na Pa vi cic, wykład "Po wi kła nia po
za sto so wa niu wy peł nia czy: jak ich unik nąć. Pod sta wy
ana to mii", Po lish Expert Sum mit Merz Ae sthe tics.

Ryc. 3. „Pięk ne usta z Be lo te ro" no wo cze sne
tech ni ki wy peł nie nia i głę bo kie go na wil że nia. Li ve
show – Dr Ta tja na Pa vi cic.
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