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Praktyczne aspekty
karboksyterapii

Karboksyterapia to metoda bezpieczna, mało inwazyjna i sprawdzona
klinicznie, co powoduje, że szybko staje się wiodącym sposobem
odmładzania skóry. Metoda polega na wprowadzeniu kontrolowanej
ilości dwutlenku węgla (CO2) w zależności od wskazań: śródskórnie,
podskórnie lub do tkanki tłuszczowej. Ze względu na wysoki poziom
bezpieczeństwa procedury, może być ona prowadzona niezależnie od
pory roku, nasłonecznienia i temperatury otoczenia.

In fu zja CO2 po wo du je na tych mia sto we
zwięk sze nie prze pły wu krwi w le czo nym
ob sza rze po przez roz sze rze nie na czyń
krwio no śnych, przy spie szo ne uwal nia ne tle -
nu wy ni ka ją ce z obe cno ści CO2. Wy so kie
stę że nie CO2 we krwi na si la bo wiem efekt
Boh ra. Jest to zja wi sko fi zjo lo gicz ne, które
po le ga na zmniej sze niu po wi no wac twa he -
mo glo bi ny do tle nu w wa run kach ob ni żo ne -
go pH (na stę pu je wzrost stę że nia jo nów
wo do ro wych H+). Dzię ki te mu tlen jest ła -
twiej od da wa ny przez he mo glo bi nę (po -
przez dy so cja cję tle nu) do tka nek. 

W dal szym eta pie sty mu la cja ta po wo du je
zwięk sze nie stę że nia czyn ni ków wzro stu śród -
błon ka VEGF. VEGF to gru pa istot nych bia łek
bio rą cych udział w an gio ge ne zie. W kon se -
kwen cji tych pro ce sów po pra wie ule ga mi kro -
krą że nie i na stę pu je od no wa ko mórek.

Re ak cją skóry na in iek cje dwu tlen ku wę gla
jest uru cho mie nie dzia łań obron nych orga ni -
zmu, w wy ni ku cze go po ja wia się stan za pal -

ny, które go efek tem jest wzmo żo na pro duk -
cja włókien ko la ge no wych. Re mo de ling skóry
roz po czy na się już od pierw sze go za bie gu,
włók na ko la ge no we ule ga ją kur cze niu,
a w efek cie skóra wy gła dza się i ue la stycz nia.

Ko mór ki tłu szczo we są bar dzo wraż li we
na apli ka cję CO2, przy czym nie zwy kle waż -
nym czyn ni kiem, aby osią gnąć efekt li po li zy
jest szyb kość po da nia (100-200 cc na mi nu tę).

Gaz w orga ni zmie czę ścio wo prze kształ -
ca się w kwas wę glo wy, który me cha nicz nie
uszka dza i de gra du je ko mór ki tłu szczo we.

W wy ni ku za bie gu kar bo ksy te ra pii po -
pra wie ule ga mi kro krą że nie, cyr ku la cja tle -
nu, obieg lim fy oraz me ta bo lizm tkan ki,
przez co moż li we jest wy da la nie kwa sów
tłu szczo wych. Pro ces pro wa dzi do mo de lo -
wa nia syl wet ki oraz re duk cji zlo ka li zo wa nej
tkan ki tłu szczo wej.

Pe łen pro ces re ge ne ra cyj ny w miej scu
pod da ne mu te ra pii dwu tlen kiem wę gla trwa
kil ka mie się cy.
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Na le ży zwrócić uwa gę na fakt, że za -
rów no gaz, jak i sprzęt uży wa ny do te ra pii
mu szą po sia dać cer ty fi ka cję me dycz ną, aby
za bieg kar bo ksy te ra pii był nie tyl ko sku tecz -
ny, ale i bez piecz ny.

Pod sta wo wym ele men tem ma ją cym
wpływ na sku tecz ność za bie gu jest peł na re -
gu la cja prze pły wu dwu tlen ku wę gla w urzą -
dze niu (cc na mi nu tę). Każ de wska za nie wy -
ma ga bo wiem za sto so wa nia in ne go prze pły -
wu dwu tlen ku wę gla. Przy wy bo rze urzą -
dze nia na le ży za tem zwrócić uwa gę na ten
pa ra metr. Jed ne bo wiem po da ją gaz ze zni -
ko mym prze pły wem, a więc nie bę dą sku -
tecz ne w przy pad ku za bie gów an ty cel lu li to -
wych i prze ciw roz stę pom, dru gie zaś po da -
ją zbyt wy so ki przy pływ, które go nie moż na
za sto so wać np. w oko li ce oczu.

In nym ar gu men tem prze ma wia ją cym za
bez pie czeń stwem te ra pii jest ilość prze pro -
wa dzo nych ba dań kli nicz nych oraz stwo rzo ne
mię dzy na ro do we pro to ko ły te ra peu tycz ne.

Wska za nia do za bie gu kar bo ksy te ra pii:

1. Cel lu lit (sta dia I-IV)
2. Cie nie i wor ki pod ocza mi 
3. Roz stę py
5. Zlo ka li zo wa na tkan ka tłu szczo wa 

7. Łu szczy ca 
8. Re wi ta li za cja skóry
8. Te le an giek ta zje
9. Zwiot cze nie skóry i tkan ki pod skór nej

po po ro dzie
10. Bli zny
11. Wspo ma ga ją co przy li po suk cji
12. Prze wle kła nie wy dol ność koń czyn
13. Syn drom Ra y nau da
14. Trud no go ją ce się ra ny
15. Lecz ni cze i este tycz ne wska za nia 

w gi ne ko lo gii, np. wiot kość ścian po chwy

Prze ciw ska za nia:

1. Za a wan so wa na nie wy dol ność ser ca
2. Za a wan so wa na nie wy dol ność ne rek
3. Nie daw no prze by ty udar mózgu
4. Za a wan so wa na PO CHP
5. Epi le psja
6. Nie kon tro lo wa na cu krzy ca
7. No wo twór, che mio te ra pia
8. Za bu rze nie go je nia 
9. Cho ro by tkan ki łącz nej
10. Przyj mo wa nie an ty ko a gu lan tów 

i za bu rze nia krzep nię cia 
11. In fek cja w ob sza rze pod da wa nym 

le cze niu
12. Cią ża i okres lak ta cji
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