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Opa da nie po wiek to dość po wszech ny
pro blem, który do ty ka męż czyzn i ko bie ty.
Opa da ją ca po wie ka czę sto ogra ni cza po le
wi dze nia. Jest to więc kło pot za rów no
este tycz ny, jak i me dycz ny. Opa da ją ce po -
wie ki zde cy do wa nie ob ni ża ją kom fort ży -
cia. 

Do tych czas me dy cy na ra dzi ła so bie
przez wie le lat z pro ble mem opa da nia po -
wiek w tra dy cyj ny spo sób, czy li po przez
chi rur gicz ną ble fa ro pla sty kę. 

Hi sto ria 

Ble fa ro pla sty ka, czy li chi rur gicz ny li fting
po wiek, to me to da zna na od wie lu lat, bę -
dą ca po łą cze niem oku li sty ki i chi rur gii pla -
stycz nej. Jest ona wy ko rzy sty wa na w chi -
rur gii este tycz nej od cza sów an tycz nej Gre -
cji i Rzy mu. Pierw szy opis ble fa ro pla sty ki

za mie ścił Au lus Cor ne lius Cel sus w swym
dzie le De Me di ci na[1].

Ble fa ro pla sty ka chi rur gicz na (me to da kla -
sycz na) to za bieg po le ga ją cy na wy cię ciu
nadmia ru skóry i jej zszy ciu z wy ko rzy sta niem
tech nik chi rur gii pla stycz nej. Mo że po wo do -
wać wie le po wi kłań, ta kich jak: krwia ki po o pe -
ra cyj ne, nie pra wi dło we go je nie, bli zny, asy me -
tria po wiek, zwięk szo ne opa da nie po wiek,
podwój ne wi dze nie czy uszko dze nie gał ki
ocznej (skraj nie nie bez piecz ne)[2-5].

Chi rur gia jest me to dą in wa zyj ną, okres
re kon wa le scen cji jest dłuż szy i czę sto in ge -
ren cja chi rur gicz na jest wi docz na na wet
przez 4 ty go dnie od za bie gu. 

Al ter na ty wa dla chi rur gii pla stycz nej

Po stęp to wy ko rzy sta nie no wo cze snych
tech nik, które od su wa ją me to dy kla sycz ne

medycyna estetyczna

Wraz z upływem czasu skóra traci swoją jędrność i sprężystość,
stając się bardziej podatną na opadanie. Najwcześniej uwidacznia się
to w miejscach, gdzie skóra i tkanka podskórna są najcieńsze m.in. na
powiekach. 
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w chi rur gii este tycz nej na dru gi plan (np. ni ci
li ftin gu ją ce, in duk to ry tkan ko we, urzą dze nia
high-tech). 

Od nie daw na na świe cie jest dostępna 
al ter na ty wa dla chi rur gicz nej ble fa ro pla sty ki.
Jett Pla sma Me di cal to urzą dze nie, które wy -
ko rzy stu je dzia ła nie prą du sta łe go. Gło wi cą
elek tro a ku te ra pra cu je się w od le gło ści ok. 2
mm od po wierzch ni po wiek. To iskry po -
wsta ją ce mię dzy wierz choł kiem gło wi cy
a skórą po wo du ją wy two rze nie pla zmy (stru -
mie nia elek tro nów i jo nów), którą po rów nać
moż na do me cha ni zmu dzia ła nia pio ru nów
(stąd za bieg czę sto na zy wa ny „pio ru nu ją -
cym”). Na zwa zja wi ska to elek tro ful gu ra cja
prą dem sta łym (łac. ful gur – pio run). Za je go
po mo cą bez do ty ko wo od pa ro wu je się na -
skórek two rzą cy zmar szcz ki i na wi sy skór ne.
Za le tą jest rów nież szyb kość li ftin gu po wiek.
Za bieg trwa ok. 15-25 mi nut.

Prze bieg za bie gu 

Ble fa ro pla sty ka za po mo cą Jett Pla smy
jest pra wie bez bo le sna przy za sto so wa niu

środ ków prze ciw bólo wych (znie czu le nie
miej sco we w po sta ci kre mu lub wy ko rzy -
sta nie znie czu le nia na się ko we go roz two -
rem 1% li gno ka i ny). Za bieg jest bez piecz ny
i nie nie sie za so bą ry zy ka po wi kłań.

Trze ba jed nak za zna czyć, że efek ty in -
ge ren cji są wi docz ne przez oko ło 10-14 dni
(pro ces go je nia) od za bie gu. Pa cjent mu si
być uświa do mio ny, że nie jest to za bieg,
które go nie bę dzie wi dać przez naj bliż sze
kil ka dni. Świa do mość pa cjen ta do ty czą ca
pro ce su go je nia oraz po stę po wa nia po za -
bie go we go jest nie zwy kle waż na dla peł ne -
go suk ce su te ra pii. 

Czę stość za bie gów Jett Pla sma

Za zwy czaj wy star czy je den za bieg, aby
skóra po wiek wy gła dzi ła się i unio sła – efekt
jest po rów ny wal ny do in ter wen cji chi rur -
gicz nej, bez ry zy ka zwią za ne go z ope ra cją,
szwa mi, bli zna mi i ewen tu al ny mi in ny mi
po wi kła nia mi chi rur gicz ny mi. W przy pad ku
du żej wiot ko ści za le ca się po wtórze nie pro -
ce du ry po 4 ty go dniach.

Ryc. 1. Efekt nieoperacyjnej blefaroplastyki powiek przy użyciu Jett Plasma po 4 tygodniach od
zabiegu. Pacjentka całkowicie wygojona (fotografia: dr n. med. Marcin Gierek/REMEDEST
Centrum Medycyny Estetycznej).

PRZED zabiegiem PO zabiegu
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In ne za sto so wa nia 

Urzą dze nie Jett Pla sma Me di cal jest uni -
wer sal ne dzię ki apli ka to ro wi chi rur gicz ne -
mu li ftin gu ją ce mu. In ne je go za sto so wa nia
to wy gła dze nie zmar szczek wo kół oczu
(ku rze łap ki) i ust (zmar szcz ki pa la cza). Sto -
su je się je tak że do li ftin gu ca łej twa rzy, wy -
ko rzy stu jąc in ną gło wi cę li ftin gu ją cą.  Efek ty
po pra wy wy glą du skóry i li fting ry sów twa -
rzy są wi docz ne od ra zu po za bie gu, bez
re kon wa le scen cji.
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Ryc. 2. Pacjentka przed zabiegiem Jett Plasma
(fotografia: dr n. med. Marcin Gierek
/REMEDEST – Centrum Medycyny Estetycznej).

Ryc. 3. Pacjentka po 14 dniach od zabiegu –
widoczny efekt uniesienia skóry powiek, oko
bardziej otwarte, widoczne jeszcze utrzymujące
się zaczerwienienie skóry (fotografia: dr n. med.
Marcin Gierek /REMEDEST – Centrum
Medycyny Estetycznej).
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