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Bożena Jendrysik
Chirurg Bożena Jendrysik, w rozmowie z „Rynkiem estetycznym” dzieli się swoim
wieloletnim doświadczeniem w pracy z nićmi. – Wszechstronność, doskonałe i
długotrwałe efekty kliniczne oraz krótszy, niż w przypadku chirurgii plastycznej
okres rekonwalescencji to najważniejsze atuty nici liftingujących Aptos - mówi

Liftingujące właściwości nici
Bożena Jendrysik: - Obecnie pacjenci chętniej poszukują zabiegów w trybie ambulatoryjnym, nie wiążących się
z długim okresem rekonwalescencji lub koniecznością
znieczulenia ogólnego. Nici
liftingujące Aptos wydają się
być dla takich właśnie osób
idealnym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać, że jak
każda procedura medyczna, wymaga to przemyślanej
i starannej kwalifikacji. W części przypadków zmiany związane z wiekiem i z opadaniem
tkanek są na tyle zaawansowane, że jedynie operacja
plastyczna jest w stanie dać
pożądany efekt estetyczny.
Jacy pacjenci kwalifikują
się do zabiegu liftingującego z nićmi?
To jest bardzo duża grupa.
Najlepsze wyniki uzyskuje się
u pacjentów z niewielkim lub
średnim stopniem opadania
tkanek. Dla mnie osobiście
są one niezawodne przy
korekcji tzw. chomików, linii
owalu, podbródka. Unikatowa konstrukcja przestrzenna
nici pozwala na skuteczne
i długotrwałe podniesienie

36

tkanek w tej okolicy i uzyskanie znakomitego efektu liftingującego. Techniki z użyciem
nici zajmują obszar pomiędzy dermatologią estetyczną
a chirurgią plastyczną uzupełniając je i poszerzając
jednocześnie. Moje osobiste
doświadczenie obejmuje 15letni okres pracy z wieloma
rodzajami nici, ale obecnie
skupiłam się na produktach
firmy Aptos, które spełniają
moje wymagania oraz oczekiwania moich pacjentów,
dotyczące efektu podniesienia tkanek i kompleksowej
poprawy jakości skóry.
To są wchłanialne nici?
Są dwa podstawowe rodzaje. Wchłanialne są zbudowane z kwasu polimlekowego
i kaprolaktonu. Obecnie weszła też nowa generacja nici
wchłanialnych, które dodatkowo zawierają kwas hialuronowy. Są też nici nierozpuszczalne - polipropylenowe
- dedykowane np. osobom
z grubą, ciężką skórą, kiedy potrzebne jest uniesienie
większej ilości tkanki. Stosuję
je też np. do korekty odstających uszu, przy plastyce
platysmy - czyli przy zabiegu
korekcyjnym szyi - albo w zabiegach korekty asymetrii
twarzy u osób z porażeniem
nerwu twarzowego. Można
nici nierozpuszczalne zasto-

sować też u osób z przeciwwskazaniami do materiałów
wchłanialnych np. u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi. Zdecydowanie
częściej jednak robię zabiegi
z wykorzystaniem nici rozpuszczalnych.
Skąd popularność wchłanialnych nici?
To co cenię w niciach Aptos,
to przede wszystkim różnorodność - nie jest to jedna nitka do leczenia wszystkiego.
Lekarz ma możliwość dobrania produktu do konkretnego
problemu, z którym przychodzi pacjent. Dysponuję
przykładowo osobną nitką do
podniesienia linii marionetki,
inne są do liftingu policzków,
inne do liftingu szyi. Każda
z nici jest dedykowana do
określonego zabiegu, który
ma charakter celowany - rozwiązuje przyczyny problemu.
Dzięki temu jest skuteczny
a jego efekt trwa dłużej i zaspokaja oczekiwania pacjentów.
Wspomniała Pani, że obecnie wchodzi do użycia nowa
generacji nici. Jakie ma
Pani z nimi doświadczenia,
na czym polega różnica?
Różnica polega na tym, że są
one pokryte warstwą kwasu
hialuronowego. To skutkuje

przede wszystkim zmniejszeniem odczynu zapalnego
po zabiegu. Kwas hialuronowy łagodzi reakcję na ciało
obce jakim jest nitka. Pacjenci wychodzą z gabinetu
mniej opuchnięci. Skraca się
też okres rekonwalescencji.
Potwierdza to badanie, które
wykonywałam i prezentowałam ostatnio na konferencji
IMCAS w Paryżu. Pacjentki
miały po jednej stronie twarzy
nitki z kwasem hialuronowym
a po drugiej bez. Wszystkie
pacjentki podawały, że okres
rekonwalescencji jest krótszy w przypadku nici z HA.
Poza tym dzięki obecności
kwasu hialuronowego nowe
nici podnoszą znacząco poziom elastyny oraz kolagenu
w skórze, czyli zwiększają jej
sprężystość i elastyczność.
Efekt pojawia się już po około
2-3 tygodniach. Efekt stymulacji w przypadku nici starszej
generacji pojawiał się mniej
więcej po 6-8 tygodniach.
Krótszy okres rekonwalescencji oraz bardziej spektakularny efekt poprawy jakości
skóry to chyba dwa najważniejsze czynniki wyróżniające
nici nowej generacji. Ich efekt
liftingujący jest równie mocny
jak nici klasycznych bez kwasu hialuronowego.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał: D. Mieczkowski
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Rynek estetyczny: - Jest
Pani chirurgiem, właściwie
czemu Pani stosuje nici,
skoro można zrobić operacyjny lifting?
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