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medycyna estetyczna

Opra co wa nie przez dr Su la ma ni dze cał -
ko wi cie no wa tor skiej kon cep cji ni ci li ftin gu ją -
cych z mi kro wy pu sta mi oraz ze spo le nie
z igła mi za po cząt ko wa ło no wą erę w me dy -
cy nie este tycz nej. W cza sie za bie gu z za sto -
so wa niem ta kich ni ci wy ma ga ne jest je dy nie
na kłu cie skóry w miej scu wej ścia i wyj ścia
igły. Idea podwie sza nia tka nek mięk kich
szyb ko zo sta ła za ak cep to wa na na ca łym
świe cie. Do dat ko wo, aby zmi ni ma li zo wać
in wa zyj ność tych za bie gów i po pra wić ich
sku tecz ność, do użyt ku wdro żo no ka niu le,
w których znaj du je się nić z mi kro wy pu sta -
mi. Ta kie roz wią za nie po wo du je, że do
wpro wa dze nia ni ci w ob szar pod da ne mu li -
ftin go wi po trzeb ne jest je dy nie na kłu cie
w miej scu wej ścia ka niu li. Rów no cze śnie
wpro wa dza na nić nie ule ga mi kro u szko dze -
niom w trak cie prze cią ga nia przez tkan ki

mięk kie. W tej za sa dni czej fa zie za bie gu mi -
kro wy pu sty ni ci li ftin gu ją cej osło nię te są
przez ścian ki ka niu li. Do pie ro po wła ści wym
zmo bi li zo wa niu tka nek mięk kich na ka niu li
jest ona usu wa na, a po cią gnię cie wol nych
koń ców ni ci po zwa la na otwar cie mi kro na -
cięć i ich wła ści we za ko twi cze nie w tkan kach
mięk kich.

To co kie dyś wy ko ny wa ło się ni cią-pę tlą
za koń czo ną dwie ma igła mi (czy li wy ma ga ją cą
odręb ne go miej sca wkłu cia i miej sca wy kłu -
cia), te raz moż na zro bić z jed ne go miej sca
wkłu cia, wpro wa dza jąc ni ci przy po mo cy ka -
niul w dwóch kie run kach przez to sa mo mi -
kro na cię cie skóry. Po wy ję ciu ka niul na le ży
zwią zać wy sta ją ce wol ne koń ce ni ci i po ich
przy cię ciu scho wać wę ze łek pod skórą.
Two rzą one pod skór ny szkie let, mo cu jąc
tkan ki na wła ści wym miej scu. Efekt po głę bia

Po czą tek XXI wie ku to okres wpro wa dze nia na ry nek me dy cy ny este -
tycz nej ni ci uno szą cych tkan ki. Wpraw dzie kla sycz ne ni ci chi rur gicz ne
znaj do wa ły za sto so wa nie w pod trzy my wa niu tka nek mięk kich twa rzy
już w la tach sześć dzie sią tych XX wie ku w cza sie ope ra cji tzw. „face li -
ftin gu”, ale ich wy ko rzy sta nie wy ma ga ło za ko twi cze nia, czy li wy ko na -
nia ma łe go na cię cia skóry i po grą że nia wę zła. 
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się po kil ku ty go dniach, kie dy nić za czy na się
roz pu szczać, po wo du jąc stop nio wą bio sty -
mu la cję i bio re wi ta li za cję.

Szcze góło wa tech ni ka za bie gu i licz ba za -
im plan to wa nych ni ci za le ży od ob sza ru ana -
to micz ne go oraz sta nu kli nicz ne go tka nek
pod da nych li ftin go wi. Przed za bie giem na le -
ży na ry so wać we kto ry, wzdłuż których bę dą
wpro wa dza ne ni ci. Pla no wa ne miej sca wej -
ścia i pro wa dze nia ka niul na le ży znie czu lić
na się ko wo 1% lub 2% li do ka i ną z do dat -
kiem ad re na li ny lub bez niej.

W cza sie za bie gu trze ba pa mię tać o asep -
ty ce. Po le za bie go we mu si być od ka żo ne
i obło żo ne ja ło wy mi ser we ta mi, naj wy go -
dniej z ta śmą sa mo przy lep ną. Le karz wy ko -
nu ją cy za bieg po wi nien mieć za ło żo ne ja ło -
we rę ka wi ce, cze pek ope ra cyj ny i ma skę.
W przy pad ku gdy uży wa ne bę dą ni ci nie znaj -
du ją ce się w ka niu lach, obo wiąz ko wy jest
ste ryl ny far tuch ope ra cyj ny. Przy prze strze ga -
niu po wyż szych za sad asep ty ki nie po trzeb na
jest pro fi lak tycz na an ty bio ty ko te ra pia.

Tkan ki pa cjen tów kwa li fi ko wa nych do
za bie gu po win ny opa dać w ma łym lub nie -
wiel kim stop niu, a ich skóra po win na być
sto sun ko wo ję dr na. Je że li ni ci zo sta ną za ło -

żo ne przy wiot kiej skórze i prze pro wa dzo ne
wzdłuż we kto ru naj więk sze go roz cią gnię cia,
to na stęp stwem ta kie go za bie gu bę dzie wi -
docz ne po fał do wa nie skóry po jej pod cią -
gnię ciu z wy ra źnym de fek tem este tycz nym.

Przed każ dym za bie giem na le ży do kła -
dnie omówić z pa cjen tem pre cy zyj ne wska -
za nia do za kła da nia ni ci li fin gu ją cych, za sa dy
prze pro wa dze nia ta kie go za bie gu i je go po -
ten cjal ne po wi kła nia. Nie zwy kle waż na jest
też oce na ocze ki wań sa me go pa cjen ta. Je że li
są one zbyt wy góro wa ne, le piej od stą pić od
tej me to dy ko rek cji. 

Bio rąc pod uwa gę po ten cjal ny efekt li ftin -
gu, u wie lu pa cjen tów war to ścio wym ele -
men tem kom ple kso we go le cze nia este tycz -
ne go jest od po wie dnie przy go to wa nie skóry
przed ta kim za bie giem i ostrzyk nię cie kwa -
sem po lim le ko wym lub hy dro ksy a pa ty tem
wap nia od 3 do 6 mie się cy wcze śniej, w ce -
lu jej re wi ta li za cji. 

Kwas po lim le ko wy (PLLA) otrzy my wa ny
jest w wy ni ku po li me ry za cji z otwar ciem
pier ście nia lak ty du. PLLA wy ka zu je ty po we
wła ści wo ści me cha nicz ne sztyw ne go two -
rzy wa ter mo pla stycz ne go i ma dłu gi czas
bio de gra da cji (do 2 lat). Ma on wła ści wo ści

Ryc. 1. Nici PDO jednokie run ko we. Ni ci o ha -
czy kach umie szczo nych w jed nym kie run ku.
Ni ci star szej ge ne ra cji, słu żą np. do uno sze nia
opa da ją ce go ko niu szka no sa.

Ryc. 2. Ni ci PDO dwu kie run ko we. Po sia da ją
ha czy ki uło żo ne w dwóch kie run kach: li ftin gu -
ją ce, które pod cią ga ją tkan kę, oraz ko twi czą -
ce, które utrzy mu ją nić w miej scu, aby się nie
ob su wa ła.
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sty mu lu ją ce syn te zę ko la ge nu. Po roz pu -
szcze niu się do CO2 i H2O zo sta je tzw. tu -
nel tkan ko wy, który two rzy się wo kół ni ci.

Po li dio xa non (PDO) to ma te riał, który
ab sor bo wa ny jest przez ok. 6 mie się cy.
Oko ło 4 ty go dnie od za bie gu im plan ta cji wo -
kół ni ci for mu je się włók ni sta otocz ka po wo -
du ją ca więk szą spój ność tka nek. Ni ci pro ste
wy ko na ne z PDO po wo du ją przede wszy st -
kim po pra wę te kstu ry tka nek, a ich efekt li -
ftin gu ją cy jest ma ły lub umiar ko wa ny.

Ni ci moż na podzie lić na mo no fi la ment -
ne, czy li gład kie cien kie (26 G-31 G), skrę co -
ne lub sple cio ne z 2 lub wię cej fi la men tów,
bar dziej sztyw ne oraz grub sze mi kro wy pu -
sta mi do uno sze nia tka nek (naj czę ściej 21 G-
18 G). Te ostat nie, w za leż no ści od kie run -
ku ha czy ków, dzie li się na jed no kie run ko we
(Ryc. 1), dwu kie run ko we (Ryc. 2, 3) i wie lo -
kie run ko we (czy li uło żo ne na prze mien nie na
ca łej swo jej dłu go ści) (Ryc. 4). 

Ni ci gład kie i cien kie ma ją na ce lu
wzmoc nie nie me cha nicz ne wiot kiej tkan ki,
której nie moż na ob cią żyć wy peł nia cza mi,
np. z kwa su hia lu ro no we go, i nie ma ko -
niecz no ści do da wa nia ob ję to ści. Ma ją kształt
li te ry V i czę ścio wo są umie szczo ne w ka niu li

lub igle, a w po ło wie na ze wnątrz. Apli ku je
się je czę sto rów no le gle, naj czę ściej kil ka lub
kil ka na ście obok sie bie (dzia ła ją jak steb nów -
ki prze szy te przez wiot ki ma te riał).

Ni ci z mi kro wy pu sta mi moż na za kła dać,
aby unieść tkan kę ob ję tą za bie giem (ko rek cja
brwi, po licz ków, fał dów no so wo-war go -
wych) lub prze mie ścić w in nym kie run ku,
np. ku ty ło wi w kie run ku ką ta żu chwy (ni ci
jed no kie run ko we lub wie lo kie run ko we).
Moż na tak że za rmi ro wać tkan kę, czy li na -
wlec ja na nić tak, aby utwo rzyć bar dziej
zwar tą struk tu rę. Do te go ty pu za bie gów
naj bar dziej nada ją się ni ci dwu kie run ko we. 

Wszy st kie te tech ni ki za bie go we moż na
wy ko nać nić mi znaj du ją cy mi się w ofer cie fir -
my Ne wU. Do tej po ry ni ci ha czy ko we wy -
ko na ne z PLLA by ły do stęp ne tyl ko z fir my
Ap tos i Pro mo i ta lia (Hap py Li ft) i to wy łącz -
nie w ze sta wach. Obe cnie fir ma Ne wU ofe -
ru je ni ci w ka niu lach pa ko wa ne po dwie
sztuki, dzię ki cze mu do za bie gu moż na użyć
ta ką licz bę, która jest opty mal na, bez ob cią -
ża nia pa cjen ta ko szta mi za ca ły ze staw.

No wo ścią są rów nież ni ci gład kie, ana lo -
gicz ne do PDO, ale wy ko na ne z PLLA i wy -
ka zu ją ce sil ne dzia ła nie re ge ne ru ją ce i sty mu -

Ryc. 3. Nici dwukierunkowe Lift Strong. Nić
najnowszej generacji - haczyki powstają
metodą formowania, a nie jak wcześniej
nacinania nici. Dzięki tej metodzie haczyki są
grubsze, co powoduje mniejszą traumatyzację
tkanki, i gęściej osadzone na nici.

Ryc. 4. Ni ci PDO wie lo kie run ko we.  Po sia da ją
360-stop nio we, wie lo kie run ko we ha czy ki (w 6
stro nach). To wy jąt ko wo za a wan so wa ny ro -
dzaj ni ci, który po zwa la na li fting na wet naj -
bar dziej wy ma ga ją cej skóry u oso by doj rza łej.



lu ją ce ko mór ki fi bro bla stów do pro duk cji
włókien ko la ge no wych. Efekt uję dr nie nia
i po gru bie nia skóry po za sto so wa niu ni ci
z PLLA utrzy mu je się oko ło 2 la ta. No wo ścią
są też się ni ci 18 G i 19 G z PDO, które za -
miast mi kro na cięć ma ją od le wa ne stoż ki. Są
one war te uwa gi z dwóch wzglę dów:
• stoż ki le piej ko twi czą się w skórze i nie

ra nią tkan ki w cza sie ru chów mi micz nych
(mi kro u ra zy zwią za ne z ostry mi na cię cia -
mi ni ci), a dla pa cjen ta ozna cza to mniej -
szą bo le sność w pierw szych dniach po -
za bie go wych; 

• roz miar ni ci, czy li jej gru bość, do ty czy naj -
szer sze go miej sca ni ci (stoż ka), a po zo sta -
ła część jest cień sza, bar dziej gięt ka. Dzię -
ki te mu ła twiej ją zwią zać oraz scho wać
pod skórę, przez to jest mniej ma cal na
przez po wło ki skór ne w pierw szym
okre sie po za bie go wym, co dla nie których
pa cjen tów ma ogrom ne zna cze nie.

Gład kie ni ci fir my Ne wU im plan to wa ne
są za po mo cą podwój nie szli fo wa nych i po -
kry tych si li ko nem igieł, na to miast ni ci ha czy -
ko we są za kła da ne za po mo cą ka niul łódecz -
ko wych, dzię ki cze mu za bie gi są ma ło in wa -
zyj ne i kom for to we dla pa cjen ta. 

Mi mo że tech ni ka za kła da nia ni ci nie wy -
da je się trud na, za bieg zwią za ny jest z wie lo -
ma po ten cjal ny mi po wi kła nia mi, a w wie lu
przy pad kach je go efekt odbie ga od ocze ki -
wa ne go lub jest nie za da wa la ją cy. Ni ci nie są
dla wszy st kich – do ty czy to za rów no pa cjen -
tów (od po wie dnia kla sy fi ka cja), jak i le ka rzy
(wła sne do świad cze nie).

W ostat nich 2 la tach spo ty ka się wie le
po wi kłań po róż nych za bie gach este tycz -
nych. W oba wie przed ty mi zja wi ska mi,
część pa cjen tów nie de cy du je się na te go ty -
pu za bie gi, w przy pad ku ni ci ja ko przy kład
po da jąc ich wi docz ność przez skórę lub brak
efek tu. Podob ne zja wi sko od no to wy wa ne
jest w od nie sie niu do za bie gu wy peł nia nia

ust, gdyż ze wzglę du na du żą licz bę po wi kłań
pa cjen ci bo ją się nie na tu ral ne go wy glą du. 

To jed nak nie po win no prze sła niać bar -
dzo ko rzy st nych za let za bie gów li ftin gu ją cych
z za sto so wa niem ni ci, gdyż w do świad czo -
nych rę kach i przy prze strze ga niu wła ści -
wych wska zań przy no szą zna ko mi te efek ty
w po sta ci bar dzo na tu ral ne go wy glą du. 
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