
Po pu lar ność za bie gów z za kre su der ma to lo gii oraz me dy cy ny este tycz nej
ca ły czas wzra sta. Wraz z roz wo jem no wo cze snych tech no lo gii sta ją się
one co raz bar dziej sku tecz ne, bez piecz ne i mniej ob cią ża ją ce dla pa cjen -
ta. Jed nak ko rzy sta nie z za bie gów der ma to lo gii este tycz nej oraz z pod -
sta wo wych der ma to lo gicz nych pro ce dur za bie go wych zwią za ne jest
z przej ścio wym osła bie niem ba rie ry ochron nej skóry. W tym okre sie na -
le ży od po wie dnio ją chro nić oraz dą żyć do przy spie sze nia jej re ge ne ra cji.
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Za bie gi der ma to lo gii este tycz nej słu żą
po pra wie wy glą du, do sto so wa niu go do
obe cnie pa nu ją cych ka no nów pięk na i wal ki
z ob ja wa mi sta rze nia. Pro ce du ry der ma to lo -
gii este tycz nej sta ra ją się nie tyl ko zwol nić
pro ces sta rze nia, ale tak że wy ko rzy sty wa ne
są w le cze niu blizn (po trą dzi ko wych, po
ospie, po za bie gach ope ra cyj nych czy ura -
zach). Znaj du ją rów nież za sto so wa nie w le -
cze niu prze bar wień po za pal nych, nadmier -
ne go owło sie nia, ły sie nia, cel lu li tu. Dzia ła nia
te mo gą wią zać się z pew ny mi po wi kła nia mi.
Uszko dzo na, podraż nio na i za czer wie nio na
po za bie gu skóra jest bar dziej na ra żo na na
ze wnę trz ne czyn ni ki draż nią ce. Z te go po -
wo du tak waż ne jest skróce nie okre su re ge -
ne ra cji. Wła ści wa pie lę gna cja po za bie go wa
jest nie zmier nie waż na rów nież po prze pro -
wa dze niu pod sta wo wych za bie gów der ma -
to lo gicz nych, ta kich jak krio te ra pia, elek tro -
ko a gu la cja, ły żecz ko wa nie czy po bie ra nie
wy cin ków skóry do ba da nia hi sto pa to lo gicz -
ne go. Pie lę gna cja po za bie gu me dy cy ny
este tycz nej skła da się z dwóch eta pów: bez -

po śre dnie go po stę po wa nia po za bie gu oraz
pie lę gna cji dłu go ter mi no wej, która obej mu je
okres kil ku ty go dni po za bie gu[1]. Pierw szy
etap po stę po wa nia wią że się z uży ciem pre -
pa ra tów, które zmniej sza ją ból, dys kom fort,
podraż nie nie skóry. Wspo mnia na fa za mo że
trwać od 1 do 7 dni, w za leż no ści od in wa -
zyj no ści wy ko na ne go za bie gu. Etap pie lę gna -
cji dłu go ter mi no wej obej mu je okres na wet
kil ku ty go dni po za bie gu. Jej ce lem jest re ge -
ne ra cja skóry, odbu do wa na skór ka, zmniej -
sze nie ry zy ka wy stą pie nia in fek cji, eli mi na cja
ru mie nia oraz ochro na przed po wsta niem
prze bar wień po za pal nych. Okres przej ścia
ke ra ty no cy tu z war stwy pod staw nej, roz rod -
czej na po wierzch nię (tur no ver ti me) wy no si
w skórze oko ło 26-28 dni, co wa run ku je
szyb kie go je nie się ran[2]. W sy tu a cjach awa -
ryj nych, np. po prze by tym ura zie skóry czy
za dra pa niu, re ge ne ra cja prze bie ga zde cy do -
wa nie szyb ciej. Jed nym z naj waż niej szych
wa run ków pra wi dło we go go je nia się tkan ki
jest jej ochro na przed za ka że nia mi bak te ryj -
ny mi, które mo gą spo wol nić ca ły pro ces na -
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praw czy, a tak że przy czy nić się do po wsta nia
prze bar wień po za pal nych. Pod czas pro ce su
go je nia na le ży prze strze gać za sad podwyż -
szo nej hi gie ny, prze my wać dwa ra zy dzien -
nie skórę środ kiem od ka ża ją cym lub sto so -
wać de li kat ny śro dek my ją cy. Od po wie dnio
do bra ne der mo ko sme ty ki uła twia ją ce pro ces
go je nia po za bie go we go za wie ra ją zwy kle
wy su sza ją cy tle nek cyn ku lub krze mian ma -
gne zu oraz chro nią ce przed in fek cją siar czan
cyn ku i siar czan mie dzi. Do brze do bra ne
pre pa ra ty sty mu lu ją re ge ne ra cję na skór ka
przez wpływ na mi gra cję, prze ni ka nie i róż -
ni co wa nie się ko mórek. Zmniej sza ją za czer -
wie nie nie, uczu cie go rą ca, dys kom fort po
za bie gach. Po win ny po sia dać zdol ność ła -
twe go roz pro wa dza nia na uszko dzo nej
skórze. Nie które z nich za wie ra ją zie lo ny
pig ment, który jest nie wi docz ny po na ło że -
niu na skórę, a zna ko mi cie ma sku je jej za -
czer wie nie nie. Pre pa ra ty ta kie nie mo gą za -
wie rać kom po zy cji za pa cho wych, kon ser -
wan tów ani al ko ho lu. Po win ny być
hy po a ler gicz ne i nie mo gą po wo do wać po -
wsta wa nia za skór ni ków. Naj czę ściej sto so -
wa nym związ kiem w tych pre pa ra tach jest
siar czan mie dzi. Już w la tach trzy dzie stych
stwier dzo no, że miedź po sia da wła ści wo ści
an ty bak te ryj ne. Ha mu je ona nie tyl ko wzrost
bak te rii, ale tak że wie lu ro dza jów ple śni,
grzy bów, glo nów i wi ru sów[3]. Kom ple ksy
mie dzi two rzą ro dni ki, które in ak ty wu ją wi -
ru sy oraz za bu rza ją funk cje i struk tu rę en zy -
mów po przez wią za nie się z gru pą tio lo wą
lub in ny mi gru pa mi w czą st kach bia łek. Jo ny
mie dzi mo gą two rzyć biał ka che la to we po -
przez wią za nie się z gru pa mi kar bo ksy lo wy -
mi i ami no wy mi, po wo du jąc w ten spo sób
in ak ty wa cję bia łek bak te rii[3]. Ba da nia prze -
pro wa dzo ne w ce lu spraw dze nia wła ści wo -
ści an ty bak te ryj nych mie dzi wy ka zu ją, że
w przy pad ku za nie czy szcze nia bak te ria mi
po wierzch ni wy ko na nych z ma te ria łu, które -
go co naj mniej 65% sta no wi miedź, w cią gu
oko ło dwóch go dzin do cho dzi do eli mi na cji

99% tych drob no u stro jów. Stwier dzo no, że
obe cność mie dzi w skła dzie po wierzch ni
w pla ców kach szpi tal nych zmniej szy ło ry zy -
ko za ka żeń o 40,4%[4]. Z ba dań prze pro wa -
dzo nych przez ze spół Mi chel sa i wsp. (2009
r.) wy ni ka, że po wierzch nie po kry te mie dzią
ma ją zdol ność ogra ni cza nia licz by bak te rii
prze no szo nych przez do tyk, w tym MR SA[5].
Miedź wy ko rzy sty wa na jest rów nież w re ak -
cjach en zy ma tycz nych, za cho dzą cych
w trak cie syn te zy ko la ge nu oraz pro wa dzą -
cych do wzro stu ak tyw no ści an ty o ksy da cyj -
nej[6]. Siar czan cyn ku, jak wspo mnia no po wy -
żej, to ko lej ny chro nią cy skórę przed in fek -
cja mi zwią zek bę dą cy skła dni kiem
der mo ko sme ty ków. Cynk jest pier wia st kiem
śla do wym, który od gry wa bar dzo waż ną ro -
lę w me ta bo li zmie ko mór ko wym i sta bi li za cji
błon ko mór ko wych. Jest skła dni kiem wie lu
ukła dów en zy ma tycz nych, w których al bo
jest ko en zy mem, al bo sta no wi in te gral ną
część sa me go en zy mu. Bie rze udział w re gu -
la cji syn te zy bia łek i prze mia ny wę glo wo da -
nów. Po nad to wa run ku je pra wi dło wą czyn -
ność ukła du od por no ścio we go[7]. W przy -
pad kach nie do bo ru cyn ku ob ser wu je się
za bu rze nia kon cen tra cji, spa dek od por no ści,
złe go je nie się ran, a w przy pad kach znacz -
nych nie do bo rów za bu rze nia der ma to lo -
gicz ne – ły sie nie plac ko wa te, zło śli we[7]. Siar -
czan cyn ku wy ka zu je wła ści wo ści prze ciw za -
pal ne. Miej sco wo cynk sto so wa ny jest
w der ma to lo gii na trud no go ją ce się ra ny,
prze wle kłe sta ny za pal ne skóry, wy kwi ty
skór ne z nad ka że niem bak te ryj nym oraz
w przy pad ku świą du. Pre pa ra ty miej sco we
cyn kiem znaj du ją za sto so wa ne w re ge ne ra cji
po za bie go wej, nie tyl ko przy spie sza jąc od -
no wę na skór ka, ale tak że za po bie ga jąc prze -
bar wie niom po za pal nym skóry, roz ja śnia jąc
skórę oraz wy rów nu jąc jej ko lo ryt. Tle nek
cyn ku ma wła ści wo ści ścią ga ją ce i ła go dzą ce
sta ny za pal ne skóry oraz do dat ko wo chro ni
skórę przed szko dli wym pro mie nio wa niem
UV. Cynk jest sku tecz nym prze ciw u tle nia -



czem, zwal cza wol ne ro dni ki oraz wspo ma -
ga pro duk cję no we go ko la ge nu. Do da tek do
pre pa ra tów sto so wa nych w pie lę gna cji po -
za bie go wej ko lej nej sub stan cji, zmi kro ni zo -
wa ne go su kral fa tu, do dat ko wo przy spie sza
re ge ne ra cję uszko dzo ne go na skór ka po -
przez po bu dza nie wy twa rza nia na skór ko -
wych czyn ni ków wzro stu. Po za sto so wa niu
pre pa ra tu z do dat kiem su kral fa tu two rzy się
na ra nie war stwa ochron na, za cho wu ją ca
od po wie dnie wa run ki wil got no ści wspie ra ją -
ce re ge ne ra cję tka nek i ogra ni cza ją ca moż li -
wość wtór ne go nad ka że nia. Su kral fat two rzy
swo i ste go ro dza ju pla ster ochron ny na
skórze. Je że li pre pa rat w swo im skła dzie po -
sia da wo dę ter mal ną, do dat ko wo koi i ła go -
dzi podraż nie nia. Pro duk ty te zna ko mi cie
spraw dza ją się do za sto so wa nia bez po śre -
dnio po za bie gach z wy ko rzy sta niem pe e lin -
gów che micz nych, la se rów, me zo te ra pii,
wy peł nie niach kwa sem hia lu ro no wym czy
mi kro der ma bra zji oraz do prze wle kłej, co -
dzien nej pie lę gna cji po tych za bie gach. 

W pie lę gna cji po za bie go wej po za sto so -
wa niu elek tro ko a gu la cji w pierw szym eta pie
sto su je się ma ści z an ty bio ty kiem lub an ty bio -
ty ki w ae ro zo lu, a do pie ro po kil ku dniach
moż na za sto so wać od po wie dnie pre pa ra ty
der mo ko sme ty ków[6]. W przy pad ku krio chi -
rur gii po za bie gu pa cjent mo że od czu wać
pie cze nie i ból przez kil ka go dzin. W tym cza -
sie wska za ne jest sto so wa nie środ ków prze -
ciw bólo wych. W pierw szej do bie po za bie gu
po ja wia ją się za czer wie nie nie skóry i obrzęk,
aż do po wsta nia pę che rza. Do cza su ba da nia
kon trol ne go na le ży sto so wać opa trun ki z ma -
ścią z an ty bio ty kiem dwa ra zy dzien nie.
W przy pad ku ob ja wów są cze nia opa trun ki
po win no się zmie niać 3-4 ra zy dzien nie,
a owrzo dze nia prze my wać pre pa ra ta mi
z octa ni dy ną[8]. Po usu nię ciu przez le ka rza pę -
che rzy ra nę na le ży prze my wać pły nem od ka -
ża ją cym, a opa trun ki z ma ścia mi kon ty nu o -
wać je szcze kil ka dni. Na stęp nie moż na za -
sto so wać pre pa ra ty der mo kso me ty ków

z siar cza nem mie dzi i siar cza nem cyn ku. Przy
le cze niu licz nych zmian po krio te ra pii, np.
licz nych bro da wek wi ru so wych na dło niach
czy sto pach, moż na za sto so wać raz dzien nie
kil ku mi nu to we ką pie le w ja sno różo wym roz -
two rze nadman ga nia nu po ta su[8]. 

Uzy ska nie opty mal nych wy ni ków po
prze pro wa dze niu za bie gów der ma to lo gicz -
nych czy za bie gów z za kre su me dy cy ny
este tycz nej za le ży nie tyl ko od do sko na łej
tech ni ki sa me go za bie gu, ale tak że od od po -
wie dnio do bra nej pie lę gna cji po za bie go wej
uła twia ją cej pro ces go je nia i przy spie sza ją cej
re ge ne ra cje uszko dzo nych tka nek.
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