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medycyna estetyczna

Mechanizm działania i efekty
kliniczne karboksyterapii

Mo że być sto so wa na w odmła dza niu
skóry, wal ce z cel lu li tem, roz stę pa mi, bli -
zna mi, lo kal ny mi nadmia ra mi tkan ki tłu -
szczo wej, zwiot cze nia mi skóry, ły sie niem
(moż na ją łą czyć z me zo te ra pią z wy ko rzy -
sta niem oso cza bo ga to płyt ko we go czy
pep ty dów w ce lu sty mu la cji wzro stu wło -
sów, a po pra wa mi kro krą że nia jest opty -
mal na dla ob sza ru skóry gło wy ze wzglę du
na bu do wę na czyń i ukrwie nie te go ob sza -
ru) czy za bu rze niach krą że nia. Sam za bieg
po le ga na śród skór nym lub pod skór nym
pre cy zyj nym wstrzy ki wa niu okre ślo nych
i kon tro lo wa nych da wek me dycz ne go, cer -
ty fi ko wa ne go dwu tlen ku wę gla[1]. 

Me cha nizm dzia ła nia dwu tlen ku wę gla

Dwu tle nek wę gla po wstrzyk nię ciu
w tkan ki pod skór ne w obrę bie miej sca za -
bie gu wa run ku je roz sze rza nie drob nych na -
czyń krwio no śnych, dzię ki cze mu zwięk sza
się prze pływ krwi bo ga tej w tlen i skła dni ki
odżyw cze. Sty mu lo wa ne jest rów nież po -

wsta wa nie no wych na czyń krwio no śnych,
co ma m.in. zwią zek z ak ty wa cją czyn ni ka
wzro stu śród błon ka na czyń – VEGF (ang.
va scu lar en do the lial growth fac tor). Jed no -
cze śnie skóra re a gu je na in iek cję sta nem
za pal nym (po ja wie nie się ru mie nia ota cza -
ją ce go miej sce wkłu cia), dzię ki cze mu sty -
mu lo wa na jest pro duk cja ko la ge nu i ela sty -
ny. Włók na ko la ge no we, kur cząc się, wa -
run ku ją po pra wę mi kro krą że nia i sta nu
skóry, więc sta je się ona gład sza i bar dziej
sprę ży sta. Sam pro ces prze bu do wy skóry
roz po czy na się zwy kle już po pierw szym
za bie gu i po zo sta je ak tyw ny na wet do kil ku
ty go dni po za koń cze niu se rii. Pod czas za -
bie gu ma jed no cze śnie miej sce szyb kie
uwal nia nie ato mów tle nu z he mo glo bi ny
do miej sca o zwięk szo nym stę że niu dwu -
tlen ku wę gla i przy łą cze nie dwu tlen ku wę -
gla do he mo glo bi ny. Je go roz kład do ka tio -
nów wo do ru i jo nów jest moż li wy dzię ki
ak tyw no ści anhy dra zy wę gla no wej[2,3]. Przy
to wa rzy szą cym te mu pro ce so wi pH 6,8
zmniej szo na wcze śniej prze pu szczal ność
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ścian na czyń wło so wa tych ule ga zwięk sze -
niu, a przy pH 6,5 zwięk sza się rów nież
gięt kość włókien ko la ge no wych, a ich
twar dość ma le je[4].

Za sto so wa nie kar bo ksy te ra pii

Me cha nicz ne roz bi ja nie tka nek zwią za -
ne z pe ne tra cją ga zu oraz je go dzia ła nie
che micz ne na skórę po wo du ją, że kar bo -
ksy ko te ra pia to jed na z naj bar dziej obie cu -
ją cych tech nik re wi ta li za cji skóry. 

Kar bo ksy te ra pia sta no wi al ter na ty wę
dla li po suk cji, po zwa la na mi ni ma li zo wa nie
roz stę pów o oko ło 60-80%, jest naj sku -
tecz niej szą z me tod w re duk cji in ten syw -
ne go cel lu li tu[5,6]. Mo że być tak że po moc na
w usu wa niu zmar szczek, przy wra ca niu ję -
dr no ści i ela stycz no ści skóry twa rzy oraz
ca łe go cia ła, w mi ni ma li za cji wor ków i cie -
ni pod ocza mi, re duk cji podwój ne go
podbród ka, wzmoc nie niu i re ge ne ra cji ce -
bu lek wło so wych, za po bie ga niu dal szej
utra cie wło sów oraz zwięk sza niu gru bo ści
skóry. Wska za nia mi do prze pro wa dze nia
za bie gu kar bo ksy te ra pii są: ko niecz ność
re wi ta li za cji skóry oko lic oczu, szyi, de kol -
tu i dło ni, ko niecz ność li kwi da cji lo kal nej
aku mu la cji tłu szczu i cel lu li tu, re duk cji roz -
stę pów i blizn. Kar bo ksy te ra pię uwa ża się
też za naj lep szą me to dę wal ki z cie nia mi
pod ocza mi. 

Jak wspo mnia no, kar bo ksy te ra pia ko -
rzy st nie wpły wa na re duk cję tkan ki tłu -
szczo wej i cel lu li tu. Ko mór ki tłu szczo we
na le żą do gru py ko mórek bar dzo wraż li -
wych na jej dzia ła nie. Wpro wa dza ny do
tkan ki tłu szczo wej pod czas za bie gu dwu -
tle nek wę gla jest czę ścio wo prze kształ ca ny
w kwas wę glo wy, który z ko lei uszka dza
bło nę ko mór ko wą ko mórek tłu szczo wych,
co skut ku je uru cho mie niem li po li zy. Do -
dat ko wo zwięk szo ny prze pływ krwi
w miej scu za bie gu zwięk sza dre naż lim fa -
tycz ny, po pra wia me ta bo lizm i jed no cze -

śnie przy spie sza wy da la nie uwol nio ne go
tłu szczu. In iek cja dwu tlen ku wę gla wa run -
ku je rów nież roz lu źnie nie struk tur cel lu li to -
wych i de gra da cję zwłók nia łych prze gród
mię dzy ko mór ko wych. Za bieg sta no wi zna -
ko mi tą al ter na ty wę dla li po suk cji kla sycz -
nej, po nie waż nie jest obar czo ny ry zy kiem
wy stą pie nia po wi kłań to wa rzy szą cych tra -
dy cyj nej me to dzie[5,7,8]. 

Kar bo sy te ra pia dzia ła tak że odmła dza -
ją co na skórę, co ma zwią zek z na si le niem
wspo mnia nej już wcze śniej syn te zy ko la ge -
nu. Do dat ko wo fi bro bla sty pro du ku ją no -
we włók na ko la ge no we i ela stycz ne, dzię ki
cze mu uzy sku je się trwa ły efekt odmło dze -
nia skóry dzię ki jej za gę szcze niu. Już po
wy ko na niu pierw sze go za bie gu ob ser wu je
się roz świe tle nie skóry, wzrost jej na tle nie -
nia, a tak że zwięk sze nie sprę ży sto ści. Peł na
prze bu do wa skóry trwa na wet do trzech
mie się cy po wy ko na niu se rii za bie gów,
a za bie go wi moż na pod dać każ dy ob szar
skóry wy ma ga ją cy uję dr nie nia[1].

Kar bo ksy te ra pia jest tak że po moc na
w re duk cji roz stę pów (po wsta ją cych zwy -
kle w wy ni ku nadmier ne go roz cią ga nia
skóry i zry wa nia cią gło ści włókien ko la ge -
no wych) i blizn. Wśród przy czyn po wsta -
wa nia roz stę pów wy mie nia sie czyn ni ki
hor mo nal ne, znacz ny przy rost ma sy cia ła
w krót kim cza sie, cią żę, czyn ni ki ge ne tycz -
ne oraz za bu rze nia funk cjo no wa nia tkan ki
łącz nej. Do tych czas do stęp nych by ło nie -
wie le me tod nie in wa zyj nych, które przy -
no si ły by w ta kich przy pad kach za do wa la ją -
ce efek ty. W trak cie kar bo ksy te ra pii dwu -
tle nek wę gla jest po da wa ny bez po śre dnio
w obrę bie roz stę pów, po bu dza jąc re ge ne -
ra cję ko mórek. Sku tecz ność kar bo ksy te ra -
pii jest w tym przy pad ku gwa ran to wa na
dzię ki dzia ła niu dwu tlen ku wę gla głę bo ko
pod po wierzch nią skóry i sty mu lo wa niu
pro duk cji no wych włókien ko la ge no wych
i ela sty no wych. Po nad to znacz nie po pra -
wia się, jak już wspo mnia no, sto pień
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ukrwie nia skóry, co spra wia tak że, że pig -
men ta cja skóry prze bie ga spraw niej, wa -
run ku jąc przy cie mnie nie roz stę pów do
wła ści we go ko lo ru skóry. Już po pierw -
szym za bie gu ob ser wu je się znacz ne spły -
ce nie roz stę pów, zaś świe żo na by te roz -
stę py za czy na ją bled nąć i sta ją się mniej wi -
docz ne. Na le ży pod kre ślić, że kar bo ksy te -
ra pia jest tak że sku tecz na w przy pad ku roz -
stę pów utrwa lo nych, na wet kil ku dzie się cio -
let nich. Wy ma ga na licz ba za bie gów jest
w ta kich przy pad kach in dy wi du al na i za le ży
od zdol no ści da nej tkan ki do re ge ne ra cji.
Dzię ki kar bo ksy te ra pii pro wa dzo nej w opty -
mal nych wa run kach i przy wła ści wej współ -
pra cy pod da wa ne go za bie go wi moż li we jest
zni we lo wa nie wi docz no ści roz stę pów na -
wet o 80%[9]. 

Kar bo ksy te ra pia spraw dza się rów nież
w re duk cji blizn, przy czym na le ży pa mię -
tać, że nie za le ca się leczenia świe żych
blizn. Ko niecz ne jest naj pierw za go je nie się
skóry i ustą pie nie sta nu za pal ne go. Za bieg
z za sto so wa niem kar bo ksy te ra pii mo że
mieć miej sce do pie ro oko ło 2-3 ty go dni po
za go je niu się ra ny. Ist nie ją do wo dy, że kar -
bo ksy te ra pia przy no si efek ty w le cze niu
blizn, np. po ce sar skim cię ciu czy in nych
za bie gach ope ra cyj nych[10].

Do dat ko wo za bie gi z wy ko rzy sta niem
dwu tlen ku wę gla oka zu ją się sku tecz ne
w usu wa niu cie ni i „wor ków” pod ocza mi.
Jak już wspo mnia no wcze śniej – kar bo ksy -
te ra pia sty mu lu je ak tyw ność VEGF, a tym
sa mym po wsta wa nie no wych na czyń
krwio no śnych. Kar bo ksy te ra pia jest tak że
po moc na w re wi ta li za cji skóry oko lic oczu.
Z uwa gi na fakt, że skóra wo kół oczu jest
bar dzo de li kat na, ko niecz na sta je się jej sta -
ran na pie lę gna cja. Dzię ki apli ka cji dwu tlen -
ku wę gla w oko li cach kon tu rów oczu uru -
cho mio ne zo sta ją me cha ni zmy od po wie -
dzial ne za zna czą ce po pra wie nie wy glą du
skóry. Do cho dzi m.in. do sty mu la cji pro -
duk cji ko la ge nu, przy spie sze nia i uspraw -

nie nia pro ce su ne o wa sku la ry za cji (two rze -
nia no wych na czyń krwio no śnych) oraz
dzia ła nia li po li tycz ne go (re duk cji tkan ki tłu -
szczo wej). Wska za niem do prze pro wa dze -
nia te go ro dza ju za bie gu są wor ki i cie nie
oko lic oczu, zmar szcz ki sta tycz ne oko lic
oczu oraz podu szecz ki tłu szczo we oko lic
oczu. Kar bo ksy te ra pia wa run ku je re ge ne -
ra cję skóry po wiek, re duk cję cie ni pod
ocza mi, spły ce nie zmar szczek oraz de li kat -
ne unie sie nie gór nej po wie ki. Dzię ki se rii
za bie gów po pra wia ją cych mi kro krą że nie
i za gę szcze nie skóry prze sta ją rów nież po -
ja wiać się „wor ki” pod ocza mi i przy wróco -
ne zo sta je mło de i świe że spoj rze nie.
W podob ny spo sób mo że być re wi ta li zo -
wa na skóra oko lic szyi, de kol tu i dło ni[2].

Jak wy glą da za bieg?

Dwu tle nek wę gla jest po da wa ny do
miej sca za bie gu za po śre dnic twem spe cja li -
stycz ne go apa ra tu (np. Car bo xy the ra py 
Me di ka), który re gu lu je pa ra me try je go
prze pły wu oraz tem pe ra tu rę. Wspo mnia -
ne urzą dze nie do kar bo ksy te ra pii jest za -
pro jek to wa ne oraz wy pro du ko wa ne cał ko -
wi cie w Pol sce na ba zie naj wyż szej ja ko ści
pol skich i ja poń skich podze spo łów, co
gwa ran tu je je go nie za wod ną ja kość z jed -
no cze sną ła twą do stęp no ścią i spraw no ścią
ser wi so wa nia. War to za zna czyć, że ele -
men ty wy po sa że nia urzą dze nia w po sta ci
wę ży ków, fil trów oraz igieł są jed no ra zo we
oraz cer ty fi ko wa ne, dzię ki cze mu za pew -
nio ny jest ma ksy mal ny po ziom ochro ny pa -
cjen ta. Po nad to apa ra tu ra do star cza na jest
wraz z cer ty fi ko wa nym me dycz nym ga -
zem, co jest gwa ran cją bez pie czeń stwa. Za
po mo cą cien kiej i krót kiej igły gaz zo sta je
za a pli ko wa ny pod skórę lub głę biej – do
tkan ki tłu szczo wej. W trak cie za bie gu moż -
li we jest od czu wa nie nie wiel kie go dys kom -
for tu z uwa gi na ukłu cie i uczu cie roz py cha -
nia to wa rzy szą ce roz cho dze niu się ga zu
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pod skórą (za ni ka ją ce po kil ku mi nu tach).
W miej scu in iek cji wi docz ne są z ko lei mi -
kro śla dy i za czer wie nie nie, tak że za ni ka ją ce
w podob nym cza sie. Ist nie je je dy nie nie -
wiel kie ry zy ko po wsta nia si nia ków czy wy -
bro czyn w miej scu wkłu cia. Z uwa gi na
fakt, że pod wpły wem roz prze strze nia ją ce -
go się dwu tlen ku wę gla skóra i tkan ka pod -
skór na ule ga ją roz war stwie niu, moż li we
jest rów nież od czu wa nie pie cze nia lub nie -
wiel kie go bólu, które mi ja ją na tych miast po
za koń cze niu in iek cji. Róż ny jest tak że czas
trwa nia za bie gu, który za le ży od wiel ko ści
ob sza ru pod da wa ne go  te ra pii (np. w przy -
pad ku za bie gu pro wa dzo ne go w oko li cy
oka czas je go trwa nia wy no si za le dwie 2
mi nu ty, na to miast w obrę bie brzu cha 10-
30 mi nut). O dłu go ści trwa nia za bie gu de -
cy du je też ilość po da wa ne go ga zu. Je śli
kar bo ksy te ra pia ma przy nieść okre ślo ne
efek ty, ko niecz ne jest wy ko na nie okre ślo -
nej se rii za bie gów, a każ dy na stęp ny po wi -
nien być wy ko na ny co 1-2 ty go dnie. Je śli
kar bo ksy te ra pię wy ko rzy stu je się do re -
duk cji roz stę pów, wiot ko ści skóry, re duk cji
cel lu li tu czy nadmia ru tkan ki tłu szczo wej –
na efek ty trze ba po cze kać 4-12 ty go dni.
Za bie gi są zwy kle wy ko ny wa ne raz w ty go -
dniu, cho ciaż w nie których przy pad kach
ko niecz na jest dłuż sza – 14-dnio wa – prze -
rwa po mię dzy za bie ga ni. 

Za le ty kar bo ksy te ra pii

Nie podwa żal ny mi za le ta mi kar bo ksy te -
ra pii są zni ko me ry zy ko ob ja wów ubocz -
nych oraz du że bez pie czeń stwo sto so wa -
nia. Na le ży pod kre ślić, że kar bo ksy te ra pia
nie po wo du je ja kich kol wiek uszko dzeń
skóry, a z jej sto so wa niem nie jest zwią za -
ne ry zy ko wy stą pie nia re ak cji aler gicz nych
i uwraż li wie nia skóry na dzia ła nie pro mie -
nio wa nia UV. Po nad to wy ko na nie za bie gu
kar bo ksy te ra pii nie jest zwią za ne z ko -
niecz no ścią re kon wa le scen cji, a po za bie gu

moż li wy jest po wrót do co dzien nych obo -
wiąz ków. Sa ma me to da jest bar dzo do brze
prze ba da na pod wzglę dem me cha ni zmów
dzia ła nia i efek tów te ra peu tycz nych, a jed -
no z naj now szych urzą dzeń gwa ran tu je
kom fort za bie gu dzię ki pod grza niu ga zu
oraz re gu la cji je go prze pły wu. 

Prze ciw wska za nia do za bie gu

Prze ciw wska za nia mi do wy ko na nia te -
go ro dza ju za bie gu są: cią ża, cięż kie cho ro -
by ser ca i płuc, cho ro ba no wo two ro wa,
sta ny za pal ne skóry w oko li cy za bie go wej
oraz te ra pia in hi bi to ra mi anhy dro zy wę gla -
no wej.
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