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Praktyczne forum dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii i medycynie estetycznej
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Estetyczne przeboje,
nowości i wydarzenia roku 2014
Zaproszenie na XVI Kongres
Stowarzyszenia Lekarzy
Dermatologów Estetycznych
Rynek estetyczny:
prezentacje firm, wywiady

BD Aesthetic jest firmą, która za główny cel stawia sobie rzetelność i lojalność wobec
lekarzy, dla których przede wszystkim chcemy być partnerem, a nie tylko dostawcą.
Rok 2014 w którym otrzymaliśmy po raz pierwszy nagrodę Perłę Dermatologii
Estetycznej 2014 pokazał, że wartości którym staramy się być wierni są ważne również
dla Państwa, naszych partnerów i klientów.

Cały Zespół BD Aestehetic, pragnie serdecznie podziękować
za mijający rok oraz życzyć udanej współpracy w nadchodzącym
Nowym 2015 Roku.

Artur Pindel
- Prezes Zarządu

Agnieszka Zbrzeźny
- Business Development Manager

Szanowne Panie i Szanowni Panowie, Drodzy Lekarze,
Bardzo cieszy ogrom zaangażowania i zaufania jakim obdarzyliście nas Państwo przez tych kilkanaście ostatnich miesięcy. Nasza
codzienna współpraca jest dla nas jak najlepsza siła napędowa, dzięki której udaje nam się zrealizować wszystko do czego dążymy.
Jakość nici Aptos powoduje, że mają one coraz więcej zwolenników i miłośników. Jednak rozwijanie współpracy, organizowanie
i udoskonalanie szkoleń, które cieszą się u Państwa bardzo dobrą opinią, wymaga nierzadko sporego wysiłku. Obustronne działania,
dzielenie się uwagami, powoduje, że tworzymy jeszcze lepszą jakość.
Warto zaznaczyć, że dzięki Państwa głosom mogliśmy w marcu odebrać tak prestiżową nagrodę jaką jest Perła Dermatologii
Estetycznej dla produktu Nici Aptos Excellence Visage. To wspaniałe wyróżnienie, które sprawia mnóstwo satysfakcji, ale także staje się
zobowiązaniem do dalszej wytężonej pracy w kierunku ciągłego udoskonalania rozwiązań, poszerzania oferty i opracowywania nowej
metodyki zabiegowej.
Dziękujemy za tak entuzjastyczny odbiór wypełniacza i biostymulatora Ellansé™, oraz docenienie innowacyjnych możliwości
zabiegowych, jakie oferuje.
Przed nami kolejne wyzwania. Przygotowaliśmy szereg nowości i rozwiązań, także z dziedziny ginekologii estetycznej, które
z pewnością znajdą swoje miejsce w gabinetach medycyny estetycznej.
Wśród noworocznych niespodzianek z pewnością warto wymienić produkty KPS Vital i Hyamax, nie zapominając o tak doskonale odebranym przez rynek asystencie wiarygodności zabiegowej, którym jest aparat 3D LifeViz II™.
Podsumowując w imieniu swoim własnym i całego zespołu firmy Aesthetic Concept serdecznie dziękuję za zaufanie. Każdego dnia
jesteśmy do Państwa dyspozycji otwarci na współpracę i pełni nadziei o jej długim i owocnym przebiegu.
Dziękuję za kolejny rok współpracy.
Renata Frączek
Aesthetic Concept
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Rynek Estetyczny

Jaki był rok 2014
dla rynku estetycznego?
Poprosiliśmy lekarzy o krótki przegląd wydarzeń i zabiegów,
które były ich zdaniem przebojami mijającego roku.

Lubomir Lembas, chirurg plastyk,
www.lembas.pl

Moim zdaniem rok 2014 w Polsce
był dobry dla chirurgii plastycznej
i medycyny estetycznej. Dzięki programom telewizyjnym na temat
operacji plastycznych i zabiegów
medycyny estetycznej coraz więcej
ludzi poznaje tę gałąź medycyny
i poszukuje rozwiązań dla siebie.
Wśród zabiegów mało inwazyjnych stale ugruntowuje się miejsce toksyny botulinowej i kwasu
hialuronowego. Nadal niedoceniane są moim zdaniem stymulatory
produkcji kolagenu, które nie stanowią konkurencji dla kwasu hialuronowego, tylko uzupełnienie możliwości w rękach lekarza. Wśród szeroko pojętych wypełniaczy w 2014 r.
rozpoczął się w Polsce boom na
aspiracyjny przeszczep tkanki tłuszczowej. Zabieg znany od prawie

Barbara Walkiewicz-Cyrańska,
dermatolog, www.viva-derm.pl

Przebojem tego roku według mnie
jest karboksyterapia. Wszyscy już wiemy o satysfakcjonujących efektach estetycznych, jakie zapewnia stosowanie tej metody. Chciałam jednak przy
tej okazji wspomnieć o niesamowitym
efekcie w przypadku stopy cukrzyco-

pół wieku cały czas jest określany
jako nowość. Moim zdaniem dlatego,
że wciąż poznajemy jego naturę. Nie
chodzi tylko o komórki tłuszczowe, ale
również o komórki macierzyste. Widzę dużą przyszłość dla różnych metod preparowania i obróbki autogennego materiału (tkanki tłuszczowej)
w celu poprawy wyników leczenia.
Pozycja nici stymulujących produkcję kolagenu i liftingujących pomału
się stabilizuje. Znalazły one swoje
miejsce wśród innych zabiegów
mało inwazyjnych. Boom na nici
już chyba minął – lekarze zdają sobie sprawę, co można naprawdę
uzyskać z zastosowaniem tej techniki. Oparte to jest teraz nie tylko na
podstawie zagranicznych doniesień
zjazdowych, lecz także na podstawie
własnego doświadczenia, a to jest
najcenniejsze.
W mojej praktyce chirurgicznej nadal najczęściej wykonywanymi operacjami są funkcjonalna plastyka
nosa, plastyka powiek i operacje
piersi, ale tu każdy chirurg ma
swoją specjalizację. W plastyce nosa rutynę stanowią operacje z przeszczepami chrząstki i coraz częściej
powięzi w celu uzyskiwania bardziej
przewidywalnych wyników i ograniczenia ryzyka powikłań. W operac-

jach plastycznych w okolicy oka coraz większą wagę przywiązuje się
do holistycznego podejścia – w czasie jednej operacji wykonuje się
korektę powiek oraz okolicznych jednostek estetycznych twarzy – brwi
(uniesienie na niciach), skroni i policzka (wypełnienie własną tkanką
tłuszczową), czoła, gładyszki bocznych kątów oczu (toksyna botulinowa). Nowością w tej okolicy może
być coraz częstsze stosowanie przeszczepu tkanki tłuszczowej w powieki górne – zabieg bardzo korzystnie
wpływa na wygląd pacjentów z tzw.
okiem w pustym oczodole. Odnośnie do piersi, to nadal najczęściej wykonywanym zabiegiem jest zakładanie implantów, najczęściej sylikonowych o teksturowanej powierzchni. W 2014 r. coraz częściej lekarze
sięgali po implanty o powłoczce
poliuretanowej. Mówi się o tym jako
o nowości, choć ten typ zewnętrznej
torebki implantów jest znany od lat
60. XX w. Są one bezwzględnie wskazane przy powtórnych operacjach
wykonywanych z powodu obkurczania się torebki wokół implantów
z torebką sylikonową.
Czas pokaże, jakie miejsce zdobędą
te implanty w pierwotnych operacjach korekcyjnych piersi.

wej, jaki uzyskałam, stosując u członka swojej rodziny karboksyterapię
aparatem CDT Evolution. Ta metoda
ma moim zdaniem niezwykle duży
potencjał, który dopiero będziemy
poznawać.
Niezwykle wysoko oceniam też nowe
możliwości, jakie nam daje wykorzystanie nici liftingujących. Nici Aptos pozwalają mi uzyskać znakomite efekty
odmłodzenia szyi, która do tej pory
była bardzo trudnym obszarem. Nici
PDO First Barb Cromy pozwalają natomiast osiągnąć spektakularny efekt
podciągnięcia środkowej części policzka. Nowością roku jest dla mnie
biorewitalizator skóry PRX Fenice
– jestem bardzo pozytywnie zaskoczona jego niesamowitymi efektami.

Dla Stowarzyszenia najważniejszym
wydarzeniem roku 2014 był XV Jubileuszowy Kongres, który stanowił
doskonałą okazję do refleksji i spojrzenia na rozwój estetyki lekarskiej
na przestrzeni ostatnich lat. Nie ukrywam ogromnej satysfakcji z tego powodu. Obserwując poziom wykładów
oraz umiejętności naszych specjalistów, mogę śmiało powiedzieć,
że standardy, jakie reprezentujemy,
nie odbiegają od tych na całym
świecie. Zawsze niezmiernie cieszy
mnie wysoka frekwencja lekarzy
na naszych kongresach, co oznacza,
że ciągle jesteśmy głodni wiedzy,
wymiany doświadczeń oraz nowości,
które możemy wykorzystać w naszej
codziennej praktyce lekarskiej.
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