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Lipomodeling LipiVage, 
czyli zabiegi z przyszłością
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Zabiegi liposukcji (czyli odsysania tłuszczu, by wyszczuplić ciało) znane są
od dawna. Nowym odkryciem chirurgii estetycznej stało się powiększanie
piersi własną tkanką tłuszczową, a system LipiVage zrewolucjonizował
zabiegi lipotransferu.

Li po tran sfer to „dwa w jed nym”, czy li za -
bieg umoż li wia ją cy jed no cze sne mo de lo wa -
nie syl wet ki po przez zmniej sza nie na gro ma -
dzo nej tkan ki tłu szczo wej oraz lo ko wa nie jej
od ra zu tam, gdzie za cho dzi ta ka po trze ba.
Mo że to być po więk sze nie biu stu, je go sy -
me try za cja, wy peł nie nie de kol tu czy re kon -
struk cja pier si po ope ra cjach onko lo gicz nych
– tłu ma czą dr Ar tur Bo cian i dr Prze my sław
Ja snow ski, chi rur dzy onko lo gicz ni, którzy od
lat zaj mu ją się re kon struk cja mi po za bie gach
z po wo du no wo two ru oraz este tycz nym
po więk sza niem pier si i li po suk cja mi.

Po pierw sze – bez piecz nie i szyb ko

Do tej po ry po bra na od pa cjent ki tkan ka
tłu szczo wa, za nim do szło do jej trans fe ru,
prze cho dzi ła skom pli ko wa ną pro ce du rę.
Dzię ki sy ste mo wi Li pi Va ge za bieg stał się
szyb ki i bez piecz ny. Po bra nie tkan ki odby wa
się przy uży ciu spe cjal nie za pro jek to wa nej ka -
niu li z sy ste mem fil tra cji tłu szczu. Rów no cze -
śnie od sy sa ne są pły ny. To dzię ki tej bu do wie

uzy sku je my od ra zu go to wy do uży cia kon -
cen trat, który moż na wy ko rzy stać w dal szych
za bie gach. Ze staw Li pi Va ge jest jed no ra zo wy
i cał ko wi cie ste ryl ny, więc da je pa cjen tom
gwa ran cję, że uzy ska ny pre pa rat tłu szczo wy
nie miał kon tak tu ze świa tem ze wnę trz nym.
Atu tem jest tak że to, że przy go to wa ny przez
no wo cze sny sy stem kon cen trat tłu szczu nie
jest na ra żo ny na uszko dze nia, ma tę sa mą
tem pe ra tu rę i za wie ra naj wię cej ko mórek
ma cie rzy stych – mówią dr Bo cian i dr Ja -
snow ski, którzy ja ko pierw si w Pol sce wy ko -
nu ją za bie gi, wy ko rzy stu jąc sy stem Li pi Va ge.

Bez brzu cha, z więk szym biu stem 

Za bieg li po suk cji i wszcze pie nia tkan ki tłu -
szczo wej odby wa się w znie czu le niu ogól nym.
Wy star czą drob ne na kłu cia, by wpro wa dzić
ka niu lę pod skórę. Miej sca z ja kich po zy sku je
się tłuszcz, to na przy kład fałd ki na brzu chu czy
tzw. „bocz ki” ora z u da i lę dźwie. Moż na uzy -
skać wi docz ne wy szczu ple nie tych oko lic. Na -
stęp nie tkan ka po da wa na jest w miej sce prze -
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zna cze nia. W przy pad ku po więk sze nia pier si,
tkan ka tłu szczo wa po da wa na jest pod gru czoł
pier sio wy, w mię sień pier sio wy, po mię dzy
skórę a gru czoł oraz wo kół pier si.

W prze ci wień stwie do za bie gów z wy ko -
rzy sta niem im plan tów, pod czas wy peł nia nia
czy re kon struk cji pier si wła snym tłu szczem nie
ma na cięć i drob nych blizn wo kół bro daw ki
lub pod pier sią. Ko niecz ne na kłu cia ma ją śre -
dni cę od 1,2 do 1,8 mm – tłu ma czy dr Bo cian
– Po da jąc wła sną tkan kę tłu szczo wą do pier si,
da się po więk szyć biust o je den roz miar. Przy
ko lej nym za bie gu (mo że on być wy ko na ny po
3 mie sią cach) ist nie je moż li wość po więk sze -
nia biu stu je szcze bar dziej. Uzy sku je się w ten
spo sób na tu ral ny kształt biu stu, który jest
mięk ki w do ty ku i uję dr nio ny, a skóra – bar -
dziej ela stycz na. Efekt po więk sze nia wła snym
tłu szczem utrzy mu je się przed la ta.

Ca ły świat

Chi rur dzy na ca łym świe cie ko rzy sta ją
z tej tech ni ki, roz sze rza jąc wska za nia i do sko -
na ląc ją. Sy stem Li pi Va ge da je większą licz bę
żywych ko mórek tłu szczo wych i utrzy mu je
wyższy po ziom ak tyw ności en zy mu we -
wnątrzko mór ko we go w obrębie prze szcze -
pów tłu szczo wych. Wol ny prze szczep tłu -
szczu, po za po więk sze niem ob ję to ści czy

uzu peł nie niem deformacji, służy do poprawy
elastyczności i jędrności skóry piersi. 

Waż na tech ni ka

War to pa mię tać, że za bie gi po bie ra nia tłu -
szczu są po wta rzal ne, tzn. wy ko na nie za bie gu
w da nej czę ści cia ła nie prze szka dza w po now -
nym wy ko na niu go za ja kiś czas. Da je to chi -
rur go wi moż li wość lep sze go i sta łe go li po mo -
de lin gu tych miejsc, z których po bie ra na jest
tkan ka tłu szczo wa. Le piej wy ko rzy stu je my też
otrzy ma ny ma te riał do odbu do wy ob ję to ści,
zwięk sze nia ela stycz no ści. Wszcze pia jąc mniej
po bra ne go tłu szczu w pew nych od stę pach
cza su, uzy ska my lep szy efekt osta tecz ny, niż
jed no ra zo wo po da jąc du żo tkan ki tłu szczo wej
w jed no miej sce – pod kre śla dr Ja snow ski. Na
pod sta wie do nie sień na u ko wych stwier dza się,
że oko ło 30% pa cjen tów wy ma ga po now ne -
go prze szcze pu tłu szczu, aby uzy skać za do wa -
la ją cy efekt ko sme tycz ny. Po da nie mniej szej
ilo ści tłu szczu po wo du je lep sze go je nie, lep sze
ukrwie nie i więk szą szan sę na ad ap ta cję tkan ki. 

Przy szłość za bie gów z wy ko rzy sta niem
wła snej tkan ki tłu szczo wej i ko mórek ma cie rzy -
stych to na tu ral na re ge ne ra cja cia ła, po pra wa
ela stycz no ści i ję dr no ści skóry – z pew no ścią
bę dzie wy ko rzy sty wa na tak że od wy peł nia nia
zmar szczek i bruzd, po po waż ne re kon struk cje. 
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