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status:
to skomplikowane

Myślisz sobie "zrobię 
botox, strzelę sobie 

laser". I super. Trzeba 
jednak wiedzieć, że 

to zabieg medyczny, a 
z każdym takim 
wiąże się ryzyko 

komplikacji 
(minimalne, ale 

zawsze). Rozpoznane 
na czas - można 
jeszcze usunąć.   

tekst Joanna Winiarska

Ggdy idziesz do ga-
binetu zakładasz, 
że możesz wybrać 

wszystko. Ty wskazujesz na  
" towar" (np. powiększenie 
ust) ale to lekarz wie czy on 
się u Ciebie sprawdzi. Bo je-
śli np. masz skłoność do bli-
znowców nie warto ryzyko-
wać z zabiegiem, po którym 
mogą się zrobić. Ważne są 
trzy rzeczy - dokładny wy-
wiad, jakościowy materiał 
lub sprzęt do zabiegu i wła-
ściwa kwalifikacja. A i tak 
zawsze coś może pójść nie 
tak. Oto 5 najczęstszych 
powikłań (i co z nimi robić)  

1. pozabiegowe 
przebarwie-

nia na skórze to 
najczęstsza kom-
plikacja możliwa 
po niemal wszyst-
kich zabiegach 
medycyny este-
tycznej (np. po mi-
krodermabrazji, la-

seroterapii i 
peelingach chemicz-

nych). Każdy rodzaj 
głębszego uszkodzenia 

naskórka z przedłużającym 
się okresem gojenia powy-
żej 7 dni dramatycznie 
zwiększa ryzyko ich po-
wstania. Wprawny lekarz 
jest w stanie kontrolować 
taki proces farmakologicz-
nie i skrócić go tak, by nie 
doszło do tego powikłania. 

2. Ziarniniaki, czyli 
drobne grudki wy-

czuwalne w dotyku i czasa-
mi widoczne gołym okiem, 
zlokalizowane płytko pod 
skórą. Powstają w wyniku 
podania różnego rodzaju 
wypełniaczy, w tym kwasu 
hialuronowego, polikapro-
laktonu, kwasu polimleko-
wane lub hydroksyapatytu 
wapnia. Substancje podane 
zbyt płytko mogą wywołać 
niepożądaną stymulację 
produkcji kolagenu w płyt-
kich warstwach skóry co w 
efekcie porowadzi do ziar-
niniaków. Można próbować 
je rozpuścić podając enzym  

3. krwiaki i podskórne 
wylewy pacjenci ko-

jarzą krwiaki jako powikła-
nia, ale to nieprawda. 
Krwiak jest częstym na-
stępstwem zabiegu i należy 
zawsze zakładać że wystą-
pi. Jeśli uda się lekarzowi 
wykonać zabieg bez krwia-
ka, to zwykle oprócz znajo-

specjalista dermatologii i 
wenerologii, Łódź
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mości anatomii przebiegu 
naczyń krwionośnych, jest 
to po prostu szczęście.  
Ps. wchłaniają się same!  

4. Zaburzenia czucia  
mogą mieć miejsca 

po bardziej inwazyjnych za-
biegach medycyny este-
tycznej i chirurgii plastycz-
nej np. lipsukcji, wolumetrii, 
powiększaniu piersi, blefa-
roplastyce. W czasie zabie-
gu dochodzi zwykle do 
uszkodzenia  (przecięcia) 
drobnych zakończeń ner-
wów czuciowych, co prowa-
dzi do tego, ze " nie czujesz" 
Uczucie to ustępuje sam po 
około 3-6 miesiącach. 

5. alergia na produkt 
Podania każdej sub-

stacji to ryzyko pojawienia 
się alergii ostrej z możliwą 
dusznością lub przewlekłej 
powstającej utrzymującej 
się do końca działania pre-
paratu. Alergii na pewno nie 
wywoła osocze bogato-
płytkowe, własny tłuszcz 
oraz fibryna (też rodzaj au-
tologicznego preparatu po-
zyskiwanego z własnej krwi) 
, rzadko dochodzi do niej po 
kwasie hialuronowym. Czę-
ściej podczas zabiegu z 
preparatami wielosładniko-
wymi podawanymi drogą 
iniekcji śródskornych. Jak 
leczyć? Farmakologicznie! 

 dr Bartosz Pawlikow
ski 


