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Art Lift®

– nowa technologia liftingu

Me dy cy na este tycz na to rów nież ga łąź
wie dzy, która roz wi ja się bar dzo pręż nie,
wpro wa dza jąc co rok no we ro dza je za bie -
gów po dą ża ją cych za naj now szy mi od kry cia -
mi na u ko wy mi.

Ostat nie la ta to dy na micz ny roz wój za -
bie gów z za sto so wa niem tzw. ni ci li ftin gu -
ją cych. Dzia ła ją one na za sa dzie me cha -
nicz ne go pod cią gnię cia wiot kiej i po zba -
wio nej ela stycz no ści skóry oraz sty mu lu ją
na tu ral ne pro ce sy za cho dzą ce w skórze,
po le ga ją ce na zwięk szo nej pro duk cji ko la -
ge nu i ela sty ny. Po wpro wa dze niu w skórę
nić ule ga pro ce so wi stop nio we go wchła -
nia nia – trwa to za zwy czaj od 6-9 mie się -
cy. Wy two rzo ny w tym cza sie ko la gen
wzmac nia i przedłu ża utrzy ma nie się efek -
tów za bie gu, które są wi docz ne za zwy czaj
przez oko ło 2 la ta. 

Od kil ku mie się cy rów nież w Pol sce
do stęp ne są pierw sze ni ci li ftin gu ją ce II ge -
ne ra cji o na zwie Art Li ft®. Art Li ft® to naj bar -
dziej roz po zna wal na świa to wa mar ka ni ci li -
ftin gu ją cych wy ko na nych z po li dio ksa no nu.
Opa ten to wa na tech no lo gia pro duk cji oraz
udo sko na le nie wcze śniej szej ge ne ra cji ni ci

PDO za o wo co wa ło stwo rze niem uni ka to -
we go pro duk tu, w którym uda ło się wy e li -
mi no wać błę dy wy stę pu ją ce w ni ciach po -
prze dniej ge ne ra cji. 

Ro dzi nę Art bLi ft® two rzą ni ci Art Li ft®

MO NO, Art Li ft® MUL TI, Art Li ft® COM BI,
Art Li ft® COMBI L (Ryc. 1). Pro du cent ni ci
Ar tLi ft® dys po nu je wła snym ośrod kiem 
ba daw czo-roz wo jo wym oraz sta le współ -

Me dy cy na este tycz na to no wa ga łąź na uk me dycz nych po wsta ła 
z po łą cze nia der ma to lo gii, die te ty ki, me dy cy ny prze ciw sta rze nio wej
i ko sme to lo gii. Łą czy w so bie te wszy st kie dzie dzi ny w ce lu za pew nie -
nia do bro sta nu psy cho fi zycz ne go pa cjen ta i po wstrzy my wa niu po ja -
wia ją cych się z wie kiem oznak sta rze nia.

Ryc. 1.
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pra cu je z wio dą cy mi pla ców ka mi na u ko wy -
mi na ca łym świe cie. Wszy st ko to w ce lu za -
pew nie nia naj wyż szej ja ko ści ofe ro wa nych
pro duk tów oraz wdra ża niu no wych roz wią -
zań da ją cych lep sze efek ty este tycz ne dla pa -
cjen ta. Dzię ki te mu pro duk ty Ar tLi ft® ce chu -
je naj wyż sza ja kość wy ko na nia oraz wy so ki
pro fil bez pie czeń stwa - ce chy naji stot niej sze
w od nie sie niu do wszy st kich pro duk tów sto -
so wa nych w me dy cy nie este tycz nej.

Wszy st kie ni ci z ro dzi ny Art Li ft® wy ka -
zu ją wspól ne ce chy:
1. na tych mia sto wą ko rek tę de fek tu este -

tycz ne go,
2. trwa łość i prze wi dy wal ność efek tu,
3. zmi ni ma li zo wa nie dys kom for tu za bie gu

dzię ki opa ten to wa ne mu sy ste mo wi
atrau ma tycz nej igły,

4. ni ci po li dio ksa no no we o zop ty ma li zo -
wa nej gru bo ści, dzię ki której moż li we
jest osią gnię cie ma ksy mal ne go efek tu
za bie gu.

Ce chy te są ewo lu cyj nym na stęp -
stwem ba dań pro wa dzo nych na ni ciach
po li dio ksa no no wych I ge ne ra cji, które sto -
so wa ne są w za bie gach este tycz nych od
2008 ro ku. O wy jąt ko wo ści ni ci Art Li ft®

świad czy fakt opa ten to wa nia pro ce su pro -
duk cji sa me go włók na po li dio ksa no no we -
go, które w odróż nie niu od pro duk tów
kon ku ren cji jest zbu do wa ne z po li me ru
zło żo ne go z ma kro mo le kuł po li dio ksa no -
nu, ta ka bu do wa za pew nia lep sze wła ści -
wo ści sty mu lo wa nia pro duk cji no we go ko -
la ge nu w miej scu za im plan to wa nia ni ci
oraz za pew nia kon tro lo wa ny roz kład sub -
stan cji bez ry zy ka ka psu la cji i two rze nia
zro stów po za bie go wych. Igły sto so wa ne
w sy ste mie Art Li ft® są spe cjal ny mi igła mi
o mi ni mal nym stop niu trau ma ty zo wa nia
tka nek, wie lo krot ne szli fo wa nie ostrza oraz
cien ko ścien ność ka na łu igły spra wia ją, że
za bieg jest bar dziej kom for to wy za rów no

dla le ka rza, jak i pa cjen ta. Jak przed sta wia ją
ba da nia po rów naw cze pro duk tów Art Li ft®

z po zo sta ły mi nić mi po li dio ksa no no wy mi,
ta ka bu do wa igły zmniej sza ry zy ko obrzę -
ków po za bie go wych o oko ło 60%.
Zmniej sza się rów nież ry zy ko krwa wień,
a od czu wal ny przez pa cjen ta dys kom fort
w trak cie za bie gu jest oce nia ny przez po -
nad 80% ba da nych w przedzia le 2-3 w 10-
stop nio wej ska li bólu. 
Ko lej ną in no wa cją za sto so wa ną w ni ciach
Art Li ft® jest spo sób prze pro wa dze nia za -
bie gu. Do tych czas wszy st kie ni ci po li dio ksa -
no no we by ły wpro wa dza ne w skórę po -
przez jed no na kłu cie skóry i wpro wa dze nie
li nij ne ni ci wzdłuż okre ślo nych we kto rów
na pię cia skóry. Art Li ft® ła mie do tych cza so -
we za sa dy, umoż li wia jąc wpro wa dze nie
i wy kłu cie igły oraz prze cią gnię cie ni ci po li -
dio ksa no wej po mię dzy dwo ma skraj ny mi
punk ta mi obej mu ją cy mi ko ry go wa ny ob -
szar. Dzię ki ta kiej in no wa cji moż li we jest
uzy ska nie opty mal nej ko rek ty przy za sto so -
wa niu mi ni mal nej ilo ści ni ci, co prze kła da
się na prak tycz nie bez bo le sne prze pro wa -
dze nie za bie gu i brak po wi kłań pod po sta cią
obrzę ków czy krwia ków – tak cha rak te ry -
stycz nych dla ni ci I ge ne ra cji.

Art Li ft® MO NO

To naj pro st sza i pod sta wo wa nić Art Li -
ne® Se ries. Ni ci Art Li ft® MO NO mo że być
sto so wa na do ko rek ty twa rzy i cia ła. Idea
sto so wa nia ni ci MO NO na wią zu je do za bie -
gów wy ko ny wa nych nić mi po li dio ksa no no -
wy mi I ge ne ra cji. Igłę za sto so wa ną w ni ciach
Art Li ft® MO NO ce chu je ostry ko niec o spe -
cjal nej, opa ten to wa nej po wierzch ni ostrza –
w ce lu ma ksy mal ne go zmniej sze nia trau ma -
ty za cji tka nek w trak cie za bie gu oraz opty -
mal na rów no wa ga mię dzy pla stycz no ścią
i sztyw no ścią igły – w zde cy do wa ny spo sób
zwięk sza to kom fort pra cy le ka rza w po rów -
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na niu z pro duk ta mi o igle zbyt mięk kiej lub
zbyt twar dej.

Art Li ft® MUL TI

To ty po wy przed sta wi ciel ni ci li ftin gu ją -
cych II ge ne ra cji. Uni ka to wy, opa ten to wa ny
sy stem ni ci po li dio ksa no no wej zło żo ny
z dwu dzie stu skrę co nych mo no fi la men tów
(Ryc. 2). Ta ka bu do wa ni ci umoż li wia lep szą
od po wiedź ze stro ny orga ni zmu pod po sta -
cią pro duk cji ko la ge nu, dzia ła rów nież
w podob ny spo sób jak sto so wa ne do tych -
czas ni ci SCREW lub DS, li ftin gu jąc w ła god -
ny spo sób wiot ką i po zba wio ną ela stycz no -
ści skórę. Naj waż niej szą jed nak ce chą ni ci

Art Li ft® MUL TI jest zdol ność do sa mo roz -
prę ża nia się w tkan kach i w efek cie uno sze nia
po wierzch ni za pa dnię tej skóry (Ryc. 3).Ta
ce cha pro duk tu po wo du je, że Art Li ft®

MUL TI jest naj wszech stron niej szą ni cią
w ca łej li nii pro duk tów Art Li ne® Se ries. Ob -
ser wa cje kli nicz ne po twier dzi ły wy so ką sku -
tecz ność dzia ła nia ni ci Art Li ft® MUL TI, po -
rów ny wal ną z dzia ła niem wy peł nia czy
w przy pad ku ko rek ty za pa dnię tych po licz -
ków czy li po dy stro fii twa rzy.

Art Li ft® MUL TI spraw dza się ja ko al ter -
na ty wa te ra pii to ksy ną bo tu li no wą, po zwa la -
jąc na te ra pię zmar szczek mi micz nych z do -
dat ko wą ko rzy ścią sty mu lo wa nia skóry do
na tu ral nej re ge ne ra cji.

Ryc. 2.

Ryc. 3.
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Art. Li ft® COM BI

To se ria ni ci prze zna czo nych do li ftin gu
wiot kiej skóry i kon tu ro wa nia owa lu twa rzy.
Art Li ft® COM BI za wie ra na swo jej po -
wierzch ni jed no li te ha czy ki (Ryc. 4). W po -
rów na niu z nić mi ha czy ko wa ty mi I ge ne ra cji
ni ci Art Li ft® COM BI cha rak te ry zu ją się głęb -
szy mi, grub szy mi i moc niej szy mi ha czy ka mi
oraz re gu lar ny mi prze rwa mi mię dzy nić mi.
Sztyw ność ni ci za pew nia od po wie dnie za -
gnież dże nie się ha czy ków w ko ry go wa nych
war stwach oraz za po bie ga wy gi na niu się ha -
czy ków w trak cie wpro wa dza nia ni ci - pro -
blem ten był naj słab szym ele men tem ni ci ha -
czy ko wych I ge ne ra cji (Ryc. 5). Rów nież gru -
bość sa mej ni ci zo sta ła zmo dy fi ko wa na – nić

Art Li ft® COM BI jest na wet 3-krot nie grub -
sza w po rów na niu z po zo sta ły mi nić mi ha -
czy ko wy mi, gwa ran tu je to uzy ska nie lep -
szych i dłu go trwa łych efek tów oraz lep sze
po bu dze nie pro duk cji no we go ko la ge nu. 

Art Li ft® COM BI do stęp na jest w naj -
mniej szej na świe cie dłu go ści – 50 mm, do -
sko na le spraw dza jąc się za tem np. w te ra pii
uno szą cej brwi.

Art. Li ft® COM BI L

Ni ci Art Li ft® COM BI L to naj bar dziej
efek tyw ny spo sób po d nie sie nia ob wi słej
skóry po licz ków, bro dy oraz li nii żu chwy.
Ni ci te zna la zły rów nież swo je miej sce w ko -
rek cie ta kich oko lic jak pier si, po ślad ki, uda
czy ra mio na. No wa tor skie i opa ten to wa ne
roz wią za nie w bu do wie ni ci Art Li ft® COM -
BI L spra wia, że jest to pierw sza na świe cie
dwu kie run ko wa nić po li dio ksa no no wa. Jej
in no wa cyj na bu do wa po le ga na umie szcze -
niu po je dyn czej ni ci ha czy ko wej z prze ciw -
staw nym uło że niem ha czy ków w igle. Oba
koń ce ni ci wy sta ją z dwóch stron igły (Ryc.
6). Za bieg po le ga na wpro wa dze niu igły
w skórę ko ry go wa nej oko li cy (ce cha spój na
ze wszy st ki mi nić mi PDO), a na stęp nie na
wy kłu ciu igły ze skóry na jej prze ciw le głym
koń cu. Przez wy sta ją cy po nad skórą ko niec
igły prze cią ga my je den ko niec ni ci, wy co fu je -
my igłę i za oba wy sta ją ce koń ce na cią ga my
skórę. Prze ciw staw nie uło żo ne ha czy ki 

Ryc. 5.

Ryc. 4. 
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za pew nia ją uzy ska nie opty mal nych efek tów
este tycz nych. Pro sto ta im plan ta cji i uzy ski -
wa ne efek ty spra wia ją, że w kra jach,
w których obe cne są już ni ci Art Li ft®

COM BI L sta no wią one naj więk szy od se tek
wszy st kich za bie gów z za sto so wa niem obe -
cnych na ryn ku ni ci li ftin gu ją cych.

Ideą wdra ża ną na szko le niach i kon gre -
sach orga ni zo wa nych przez Art Li ne® Se ries
jest mul ti te ra pia, czy li łą cze nie róż nych ni ci
i za bie gów w trak cie jed nej pro ce du ry u pa -
cjen ta. Prze my śla na pro po zy cja ofer ty pro -
duk tów Art Li ne® Se ries spra wia, że le karz
do sta je wszech stron ne na rzę dzia, da ją ce
moż li wość roz wią za nia wszel kich pro ble mów
este tycz nych, z który mi mo że się spo tkać.

Ryc. 6. 
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