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Ostatnio coraz częściej słyszy się o nowych zastosowaniach urządzeń z dzie-
dziny medycyny estetycznej. Znana technologia IPL znalazła swoje miejsce 
w okulistyce.
Bartosz Pawlikowski: Według obecnego stanu wiedzy IPL 

osiągnęła już maksimum swoich możliwości. W związku 

z tym, rozpoczęto poszukiwania możliwości jej zastosowania 

w innych dziedzinach medycyny. Przełomowym odkryciem 

zaprezentowanym w tym roku w Londynie jest technologia 

OptiLight wykorzystywana do leczenia Zespołu Suchego Oka 

(DLD). Odkrycie jest o tyle ważne, że – jak wynika z badań 

– problem DLD dotyczy ok. 62% populacji w Polsce i ponad 

połowy populacji na całym świecie. Precyzja i zaawansowa-

nie technologii OptiLight pozwala go bezpiecznie i skutecznie 

zredukować lub całkowicie wyleczyć.

Na początku lat 60. dążono do ograniczenia zakresów długości fal. Obecnie 
w jednym impulsie łączy się dwie długości fal. Co to oznacza?
Laseroterapia wiąże się z pracą na urządzeniach, które 

do niedawna wymuszały długi okres rekonwalescencji. Dzię-

ki zastosowaniu urządzeń łączących w jednym impulsie dwie 

długości fali, możemy dziś pracować skuteczniej i bezpiecz-

niej. W przeciwieństwie do lasera emitującego pojedynczą 

długość fali, w laserze dwufalowym możemy obniżyć pozio-

my energii, uzyskując pomimo tego lepszy efekt i jednocze-

śnie powodując mniejsze uszkodzenie termiczne skóry, a więc 

mniejsze ryzyko powikłań i krótszy okres rekonwalescencji. 

Dla przykładu, kiedyś stosowano urządzenia laserowe emitu-

jące rozdzielnie wiązkę laserową CO2 i erbowo-szklaną. Obec-

nie łączy się te dwie długości fali w jednym urządzeniu, uzy-

skując w tym samym czasie efekt odparowania wody (wiązka 

CO2) i jej podgrzania (wiązka erbowo-szklana). Takie po-

łączenie gwarantuje dużo lepszy efekt działania w obszarze 

przebudowy skóry np. w przypadku blizn potrądzikowych, 

niż zastosowanie tych dwóch długości fali oddzielnie, czyli 

w dwóch różnych urządzeniach. W związku z tym uzyskuje-

my dużo krótszy okres rekonwalescencji i - jak np. w najnow-

szej technologii Acupulse służącej do bezoperacyjnej blefaro-

plastyki górnych powiek (zabieg SemiBlefaro) – wielokrotnie 

większą skuteczność zabiegu.

Pacjenci oczekują dziś od lekarzy medycyny estetycznej coraz większej kreatywności w rozwiązywaniu problemów 
estetycznych, ponieważ płacą za to niemałe pieniądze – mówi dr Bartosz Pawlikowski, dermatolog i lekarz medycyny 

estetycznej, założyciel Kliniki Pawlikowski. Zlokalizowana w Łodzi placówka oferuje obecnie najnowocześniejsze 
na świecie metody leczenia skóry i rozwiązywania problemów natury estetycznej, począwszy od zaawansowanych 

terapii łysienia, trądziku, blizn, a skończywszy na liposukcji i przeszczepie włosów

WYMAGAJĄCY PACJENT
INSPIRUJE RYNEK
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Jaki wpływ na medycynę estetyczną ma fakt, że od jakiegoś czasu wykonu-
je się dokładne badania histopatologiczne i biochemiczne? Czy wpłyną one 
również na doświadczenia przeciętnego pacjenta?
Zdecydowanie tak. Badania te zapewniają najwyższy poziom 

przewidywalności działania leków oraz skuteczności metod 

zabiegowych. Przeniesienie metod badawczych z medycyny 

klinicznej do estetycznej przekłada się np. na większą wiedzę 

o działaniu preparatów niefarmakologicznych na tkanki. Ten 

kierunek rozwoju dotyczy również działania urządzeń lase-

rowych. Jako lekarz uważam to za bardzo dobry trend, po-

nieważ nie oceniamy już efektywności zabiegów ‘na oko’, ale 

mamy obiektywne potwierdzenie w dokumentacji naukowej. 

Dla przeciętnego pacjenta oznacza to możliwość bardziej pre-

cyzyjnego doboru terapii, co zwiększa szanse na rozwiązanie 

jego problemu.

Czy medycyna estetyczna czerpie z osiągnięć medycyny klinicznej i na od-
wrót? W jaki sposób te dziedziny się wspierają czy też uzupełniają?
Medycyna estetyczna praktycznie od zawsze wykorzystuje 

metody znane i przez lata sprawdzone w medycynie klinicznej. 

Dla przykładu laser CO2, w początkach jego funkcjonowa-

nia, służył do precyzyjnej chirurgii. Obecnie ta technologia 

jest wykorzystywana w medycynie estetycznej do głębokiej 

rewitalizacji skóry, a w ginekologii estetycznej do rewitaliza-

cji okolic intymnych i leczenia nietrzymania moczu. I na od-

wrót, laser tulowy, który na początku służył w medycynie 

estetycznej do przebudowy skóry, teraz znalazł zastosowanie 

w małoinwazyjnych zabiegach rozbijania kamieni nerkowych, 

czyli w urologii. 

Innym przykładem jest tłuszcz autologiczny pacjenta, kie-

dyś stosowany tylko w warunkach sali operacyjnej do rekon-

strukcji chirurgicznych po rozległych urazach i oparzeniach. 

Obecnie zabiegi z wykorzystaniem tłuszczu są wykonywane 

w warunkach ambulatoryjnych, m.in. do leczenia w trycho-

logii (łysienie androgenowe – na dziś to jedyna skuteczna 

metoda) i terapiach anti-aging (odbudowa puli fibroblastów 

w skórze lub jako naturalny wypełniacz).

Czym spowodowany jest bardziej dynamiczny rozwój procedur na gruncie 
medycyny estetycznej?
Oczywiście chodzi o szeroko pojęty biznes i wzrost konkuren-

cyjności w tym sektorze rynku. Pacjenci oczekują od lekarzy 

medycyny estetycznej coraz większej kreatywności w roz-

wiązywaniu problemów estetycznych, ponieważ płacą za to 

niemałe pieniądze. Chcąc być konkurencyjnym w tej branży 

trzeba zatem dynamicznie rozszerzać zakres swoich usług 

i zwiększać skuteczność tak, by pacjenci byli nadal gotowi 

płacić za zabiegi wykonywane w danej klinice. To sprawia, 

że lekarze medycyny estetycznej na całym świecie opracowu-

ją i sprawdzają skuteczność coraz nowszych terapii. Najczę-

ściej wykorzystywanym sposobem na to jest łączenie różnych 

sprawdzonych już procedur zabiegowych np. lasera CO2 z po-

daniem osocza bogatopłytkowego.

Czy jakościowe wsparcie organizmu od wewnątrz jest kolejnym krokiem roz-
wijającym efektywność zabiegów medycyny estetycznej?
Stosowanie wysokiej jakości suplementów (np. Medilâge) ukie-

runkowanych na precyzyjne rozwiązanie problemu estetycz-

nego, według najnowszych doniesień naukowych, zwiększa 

efektywność zabiegów. Jest to możliwe poprzez dostarczenie 

organizmowi bezpiecznych substancji wspomagających pro-

cesy indukowane zabiegiem, np. proces wzrostu włosów po 

przeszczepie, odbudowa kolagenu po zabiegach laserowych.

Czy holistyczna opieka nad pacjentem jest niezbędna dla osiągnięcia oczeki-
wanych rezultatów?
Pacjentom leczącym się w mojej klinice rekomendujemy odpo-

wiednio dobrane suplementy diety, w tym produkty Medilâ-

ge oraz uświadamiamy im potrzebę zmodyfikowania sposobu 

odżywiania, dbałości o regenerację (sen, wysiłek fizyczny) 

oraz drobne procedury pielęgnacyjno-kosmetyczne. Biorąc 

pod uwagę stan obecnej wiedzy na temat postępowania z pa-

cjentami w procesie terapeutycznym, jako lekarz uważam, że 

wyłącznie holistyczne podejście i wielowymiarowa opieka dają 

pewność osiągnięcia najlepszego możliwego efektu bez ryzyka 

powikłań. I tak też staram się szkolić rozpoczynających swoją 

przygodę z medycyną estetyczną lekarzy.

Metoda suplementacji  
Medilâge anti âge to formuła 
łącząca dwa opatentowane 
składniki. AstaPure®Arava 
 i TetraSOD® radykalnie wpływają 
na zmniejszenie liczby zmarszczek 
oraz poprawiają nawilżenie  
i elastyczność skóry.


