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OLŚNIEWAJĄCO.
JAK ONA TO ROBI?

P A R T Y.  E X T R A

N U M E R  1 / 2 0 2 0 , 

C E N A  1 4 , 9 9  Z Ł 
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Jak dbają o urodę Paulina Sykut-Jeżyna,

 Aleksandra Konieczna, Karolina 

Malinowska, Martyna Kliszewska

i Jakub Przebindowski 
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Trudne obszary
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„CHOMIKI”

P O L E C A N Y  Z A B I E G :

Doskonałym sposobem korekcji  

opadających tkanek jest lifting za pomocą  

trzeciej generacji nici Aptos, które gwaran-

tują długotrwały efekt. Likwidują „chomi-

ki”, wygładzają owal, ładnie zarysowując 

linię żuchwy. Działają przeciwstarzeniowo 

dzięki stymulatorom tkankowym, z któ-

rych są zbudowane, wzmacniając tkanki 

na lata. Są mało inwazyjne, a rekonwa-

lescencja po nich jest krótka. Stanowią 

doskonałą alternatywę dla tradycyjnych 

zabiegów chirurgicznych.

UTRATA JĘDRNOŚCI

Dr  Andrze j
Igna ciuk

Lekarz m edycyny e stetyczn e j

www.drignaciuk.pl  

Dr  Dariusz
Grzegorczyk

Lekarz m edycyny e stetyczn e j

www.dreamlift.pl  

P OP R Z E D

P O L E C A N E  Z A B I E G I :

Nawet w przypadku naturalnych (będących 

następstwem procesów starzenia) defektów 

estetycznych, jak wiotczenie skóry, utrata  

jej jędrności, zanik owalu, najważniejsze  

w praktyce medycznej jest indywidualne  

podejście do pacjenta. Po dokładnym 

zdiagnozowaniu stanu skóry, głębokości i roz-

ległości zmian, możemy zbudować skuteczne 

plany terapeutyczne: dające długotrwałe 

efekty, niewymagające długiego okresu re-

konwalescencji, niemal bezbolesne i nieinwa-

zyjne. Bardzo dobre efekty dają nowoczesne 

technologie, np. HIFU, resurfacing laserowy 

frakcyjny, ablacyjny laser Alma Pixel czy 

terapia RF Attiva. Warto też zastymulować 

skórę osoczem bogatopłytkowym, a ubytki 

objętościowe uzupełnić kwasem hialurono-

wym lub tkanką tłuszczową. Polecam także 

terapię SVF z komórkami macierzystymi.
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Uważa się, że problem wysiłkowego nietrzymania moczu dotyczy 
co piątej kobiety. O nowej metodzie leczenia tej dolegliwości, Urolonie, 

mówi dr hab. n. med. Igal Mor, wybitny urolog.

Dr  hab .  n .  m ed .
Iga l  Mor 

Sp ec ja li sta u ro log ,  wspó łza ł ożyci e l

i  dyr ektor  zarządza jący  

Szpita la Mazovia  w War szawi e

(www.szpita lmazovia .p l )

Bez skrępowania

Na czym dokładnie polega wysiłkowe nietrzymanie moczu? 

Przede wszystkim należy podkreślić, że problem ten dotyczy nie 

tylko kobiet, ale i mężczyzn. U kobiet najczęściej pojawia się po 

mniej więcej 45. roku życia (dotyczy ok. 12-18 proc.) i związany jest 

z kilkoma czynnikami. Wskutek zmian zachodzących po urodzeniu 

dziecka może dojść do dyslokacji ujścia cewki moczowej, co powoduje 

opuszczenie pęcherza i osłabienie zwieracza. Ponadto z wiekiem,  

w związku ze zmianami hormonalnymi i strukturalnymi, osłabieniu 

ulegają mięśnie wewnętrzne miednicy mniejszej, co też przekłada się 

na opuszczenie narządów rodnych i pęcherza. U mężczyzn problem 

najczęściej jest powiązany z operacją prostaty. Generalnie można 

jednak powiedzieć, że wysiłkowe nietrzymanie moczu to w pewnym 

stopniu występująca niewydolność zwieracza zewnętrznego. Gdy nie 

dochodzi do zwiększenia napięcia mięśni brzucha, mocz nie ucieka. 

Problem pojawia się przy wysiłku, np. w trakcie kaszlu, nagłego 

śmiechu czy ćwiczeń fizycznych. Wtedy mimowolnie dochodzi do 

uciekania moczu, co jest bardzo krępujące dla pacjentów.  

W jaki sposób można leczyć tę dolegliwość? 

Niezależnie od tego, jaki rodzaj leczenia zastosujemy: zabiegowe  

czy fizykoterapeutyczne (specjalne ćwiczenia), wszystko sprowadza  

się do wzmocnienia mięśni zwieracza cewki moczowej, tak aby 

lepiej się zamykał (domykał), nie powodując mimowolnej utraty 

moczu podczas wysiłku. Najbardziej inwazyjną metodą, stosowaną 

w przypadku zaawansowanych objawów nietrzymania moczu, 

jest operacja chirurgiczna polegająca na wszyciu specjalnej taśmy 

(siatki), która przywraca podparcie pod pęcherzem i cewką 

moczową. W ostatnich latach popularność zyskały mniej inwazyjne 

metody polegające na wstrzyknięciu wypełniaczy, które w sposób 

mechaniczny „napompowują” mięsień zwieracza. Na ich tle 

zdecydowanie wyróżnia się preparat Urolon, który stosujemy  

w naszej klinice od kilku miesięcy.

Jak działa Urolon i na czym polega jego wyjątkowość? 

Nie jest to tylko pasywny środek uzupełniający masę mięśniową.  

Urolon wzmacnia włókna mięśniowe i stymuluje lepsze domykanie się 

zwieracza, naprawiając mechanizm cewki uszkodzony w wyniku 

osłabienia tkanki łącznej i mięśni niezbędnych do trzymania moczu  

w połączeniu ze stopniową utratą kolagenu w ściankach cewki moczowej. 

Utrata kolagenu jest procesem naturalnym, który następuje w wyniku 

starzenia się, zwłaszcza po menopauzie. Urolon nie tylko daje 

natychmiastowy efekt wypełnienia tkanek, lecz także stymuluje 

produkcję nowego kolagenu w okolicach cewki moczowej, co przyczynia 

się do długotrwałego efektu, który ma utrzymywać się po bioresorpcji 

preparatu. Działanie biostymulujące ma substancja, z jakiej jest wykonany 

Urolon, tj. polikaprolakton. Zabieg wykonujemy od kilku miesięcy i na 

razie tylko u dwóch osób musieliśmy po jakimś czasie dołożyć Urolonu, co 

głównie wynikało z jego bardzo ostrożnego zastosowania. Kilka tygodni 

po podaniu Urolonu widzimy u naszych pacjentów, nawet z dość 

zaawansowanymi objawami wysiłkowego nietrzymania moczu, zupełnie 

inny obraz zwieracza. Co ważne, efekt jest natychmiastowy! Preparat nie 

daje też żadnych skutków ubocznych. Wcześniej stosowane wypełniacze 

wiązały się z dużym ryzykiem przedawkowania. Tutaj w sposób 

kontrolowany podajemy tyle preparatu, ile potrzeba. Jest on wstrzykiwany 

w sedacji za pomocą cystoskopu. Nie obserwujemy też po zabiegu 

obrzęku, jaki występował nawet do 2-3 tygodni po podaniu innych 

preparatów. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że zwieracz 

cewki moczowej po 2-3 dniach od zabiegu wygląda i funkcjonuje jak 

zdrowy. Urolon daje nam nowe możliwości pomocy nie tylko kobietom 

(w ich przypadku powinien stać się złotym standardem leczenia WNM), 

lecz także mężczyznom, ponieważ wielu z nich po operacji prostaty 

odczuwa dolegliwości związane z nietrzymaniem moczu. Prowadzimy 

dalsze obserwacje pacjentów, aby móc ocenić efekty po pełnej bioresorpcji 

preparatu, która zachodzi przez mniej więcej 2 lata.

Jak samemu można dbać o mocne zwieracze? 

Przede wszystkim należy dbać o aktywność fizyczną na co dzień. 

Można też wykonywać specjalne ćwiczenia wzmacniające mięśnie 

miednicy mniejszej, które pomagają podtrzymać pęcherz i inne 

narządy. Nie lekceważmy też pierwszych objawów wysiłkowego 

nietrzymania moczu, bo nieleczone będą się z czasem nasilać. Poza 

tym nawet nieznaczne są jedną z głównych przyczyn nawracających 

infekcji dróg moczowych (zapalenia pęcherza). 

r o z m a w i a

Anna Kondratowi cz

Rozmowa z urologiem
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AESTHETIC CONCEPT
ul. Hanki Czaki 2/69,  01-588 Warszawa

tel. +48 22 415 67 92, +48 668 040 694

www.aestheticconcept.com.pl

Przekrój cewki 

moczowej 

Sposób działania 

Urolon™ 




