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medycyna estetyczna

UniGel – skuteczna
pielęgnacja pozabiegowa

Pa cjen ci chcą uzy skać jak naj lep sze efek ty
po za bie go we przy jak naj mniej szej in wa zyj -
no ści (np. za bie gi „bez śla do we”, „lun cho -
we”) i jak naj szyb szej moż li wo ści po wro tu
do ży cia co dzien ne go.

Część za bie gów, głów nie la se ro wych,
wy ma ga dłuż szej re kon wa le scen cji (go je nia),
jed nak ist nie ją pre pa ra ty przy spie sza ją ce ten
pro ces.

Na ryn ku obe cnych jest wie le sub stan cji,
które wspie ra ją re ge ne ra cję po za bie go wą, np.
kre mów re ge ne ru ją cych, na wil ża ją cych czy
pre pa ra tów ła go dzą cych obrzęk, si nia ki etc. 

W przy pad ku pre pa ra tów przy spie sza ją -
cych go je nie ran i uszko dzeń skóry „na mo -
kro” ty po wo sto su je się opa trun ki chi rur gicz -
ne, które jed nak rzad ko znaj du ją za sto so wa -
nie w me dy cy nie este tycz nej. Z te go po wo -
du war to zwrócić uwa gę na obe cny na pol -
skim ryn ku Uni Gel, in no wa cyj ny pro dukt
w po sta ci że lu, przy czy nia ją cy się do znacz -
ne go skróce nia cza su go je nia.

Uni Gel – skład

Od kil ku lat na pol skim ryn ku jest obe cny
Uni Gel, czy li hy dro fi lo wy żel me ta kry la no wy.
Jest on usie cio wa nym ko po li me rem 2-hy dro -
ksy e ty lo me ta kry la nu, po sia da ją cym po li me ro -

wo zwią za ne i sfe rycz nie osła nia ne gru py ami -
no we. Po łą czo ne ma kro mo le ku ły two rzą po -
li me ro wą ma cierz w po sta ci sie ci. Sub stan cja
ta jest opa ten to wa na i ma wła ści wo ści an ty o -
ksy da cyj ne – usu wa wol ne ro dni ki tle no we. 

Uni Gel a wol ne ro dni ki

Wol ne ro dni ki to nie sta bil ne czą stecz ki
z nie spa ro wa nym elek tro nem, które wy twa -
rza ne są w mo men cie prze rwa nia cią gło ści
tkan ki. Ata ku ją naj bliż sze im sta bil ne czą -
stecz ki, po zby wa jąc je elek tro nów i w ten
spo sób two rząc no we wol ne ro dni ki.

Ta re ak cja łań cu cho wa mo że przy czy niać
się do m.in.: zni szcze nia ży wych ko mórek,
opóźnie nia, a na wet za ha mo wa nia, pro ce su
go je nia, ogra ni czo ne go ziar ni no wa nia i re ge -
ne ra cji na błon ka, utrzy mu ją ce go się sta nu za -
pal ne go, a w kon se kwen cji do po wi kłań
w po sta ci nad ka żeń ra ny drob no u stro ja mi
czy po wsta wa nia ran trud no go ją cych się.

Uni Gel a prze bieg pro ce su go je nia ran

Przy spie sze nie go je nia uszko dzeń skóry jest
spo wo do wa ne struk tu rą che micz ną pre pa ra tu,
która bez po śre dnio po apli ka cji Uni Ge lu wpro -
wa dza w ra nie ide al ne wa run ki. Wspo ma ga nie

Wi zy ta w ga bi ne cie le ka rza me dy cy ny este tycz nej skła da się z trzech 
eta pów: szcze góło we go wy wia du, za bie gu oraz za le ceń po za bie go wych.
Roz mo wa z pa cjen tem oraz wy ko na nie za bie gu to pro ce du ry, które le karz
wy ko nu je dobierając metody indywidualnie do potrzeb chorego. Pie lę gna -
cja po za bie go wa pa cjen ta nierzadko bywa dużym wyzwaniem dla lekarza. 
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go je nia nie jest za tem spo wo do wa ne su ple -
men ta cją sub stan cji czyn nej do ra ny, ale eli mi na -
cją czyn ni ków, które kom pli ku ją jej go je nie (ide -
al ne śro do wi sko, za ka że nia, wol ne ro dni ki).

Faza oczy szczania

Uni Gel wspo ma ga czy szcze nie ra ny, a tak -
że zmniej sza wy sięk i bo le sność przez na tych -
mia sto we wchła nia nie wol nych ro dni ków.
Skra ca okres go je nia się ra ny nie tyl ko w po -
rów na niu z me to dą „su che go” jej opa try wa -
nia, ale tak że ze spo so bem wil got ne go go je -
nia. Za po bie ga wy su sze niu ra ny oraz pro wa -
dzi do zmniej sze nia wy stę po wa nia stru pów.

Faza ziarnino wa nia

Uni Gel przy spie sza wzrost tkan ki ziar ni -
no wej, co pro wa dzi do wy ra źne go go je nia się
od kra wę dzi ra ny i mniej sze go ziar ni no wa nia
na jej dnie. Stwa rza opty mal ne wa run ki go je -
nia przez eli mi na cję wol nych ro dni ków. 

Faza na skóro wa nia

Wspo ma ga podział i roz rost ko mórek
skóry oraz po wo du je zmięk cze nie i wy ra źną
po pra wę wy glą du blizn.

Uni Gel – zastosowanie

Wy rób me dycz ny Uni Gel jest prze zna -
czo ny do le cze nia sze ro kie go spek trum
ostrych i prze wle kłych ran.

Mo że być sto so wa ny po za bie gach: la se ro -
wych (la se ro te ra pii na czyń, la se ro te ra pii roz -
stę pów, la se ro te ra pii blizn), pe e lin gach, mi kro -
der ma bra zji, krio te ra pii, usu wa nia zna mion,
me zo te ra pii mi kro i gło wej, chi rur gii pla stycz nej
(ra ny po za bie go we). Do po zo sta łych za sto so -
wań pre pa ra tu za li cza się też: ra ny po o pe ra cyj -
ne, sto pę cu krzy co wą, za dra pa nia, roz cię cia,
ra ny ką sa ne, cię te, szar pa ne, po ura zach i ugry -
zie niach oraz kłu te, ugry zie nia owa dów, drob -
ne otar cia, pę che rze, opa rze nia sło necz ne, od -
le ży ny uci sko we, owrzo dze nia neu ro pa tycz ne,
trud no go ją cą się opry szcz kę, pę ka ją ce usta, ra -
ny w za ka że niach pęp ka u no wo rod ków.

Pre pa rat moż na sto so wać we wszy st kich
ka te go rii wie ko wych, a tak że u ko biet w cią ży
i ma tek kar mią cych, po nie waż nie za no to wa no
po je go używaniu dzia łań nie po żą da nych, 
ta kich jak uczu le nie, więk sza bo le sność ra ny itp.

Uni Gel – właściwości biobójcze

W prze pro wa dzo nych w wa run kach la -
bo ra to ryj nych te stach pre pa rat Uni Gel wy -
ka zał wła ści wo ści bak te rio bój cze, mię dzy in -
ny mi w sto sun ku do szcze pów gron kow ca
zło ci ste go, pa łecz ki ro py błę kit nej oraz
szcze pów MR SA. w od dziel nych pro bów -
kach. Te sty prze pro wa dzo no dla każ de go
szcze pu w od dziel nych pro bów kach.

Uni Gel – interakcje

Wy ka za no, że nie wska za ne jest łą cze nie
pre pa ra tu Uni Gel z pre pa ra ta mi za wie ra ją -
cy mi so le sre bra.

Uni Gel – podsumowanie

• Punkt zwrot ny w wil got nym le cze niu
uszko dzeń skóry.

• Skra ca pro ces go je nia uszko dzeń skóry
o 50%.

• Wią że wol ne ro dni ki tle no we po wsta ją -
ce w trak cie pro ce su za pal ne go.

• Opty ma li zu je war tość pH w ra nie,
wspo ma ga jąc pro ces go je nia.

• Struk tu ra że lu za po bie ga przedo sta wa -
niu się je go czą ste czek do tka nek ra ny,
co mo gło by skut ko wać ewen tu al nym
podraż nie niem.

• Na wil ża tkan ki.
• Za my ka uszko dze nia skóry, za po bie ga

wy su sza niu ra ny i two rze niu się stru pów.
• Wchła nia nadmiar wy się ku z ra ny.
• Zmniej sza bo le sność ran.
• Wspo ma ga pro ces za bli źnia nia się ra ny.
• Zmięk cza i po pra wia wy gląd bli zny, już

w trak cie go je nia się ra ny.
• Ma dzia ła nie bio bój cze.
• Sze ro kie za sto so wa nie w me dy cy nie

este tycz nej.
• Prze zna czo ny dla każ dej gru py wie ko wej.
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