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Czy blefaroplastyka jest możliwa bez skalpela?

Okazuje się, że tak. Bardzo pomocne w  tym zakresie jest urządzenie 
o nazwie Plexr. To generator mikrowiązki plazmy, stosowany w wybra-
nych przypadkach jako alternatywa dla zabiegów chirurgicznej blefaro-
plastyki powiek górnych. Plexr daje dobre efekty kliniczne, a  procedura 
jego zastosowania jest prosta i nie pozostawia śladów interwencji chi-
rurgicznej. 

Czym jest plazma?  

To zjonizowany gaz zawierający w przybliżeniu takie same ilości ładun-
ków dodatnich i ujemnych. Ze względu na specyfi czne właściwości nazy-
wany jest czwartym (obok gazu, cieczy i ciała stałego) stanem skupienia. 
Plazma tworzy się między końcówką urządzenia a skórą pacjenta dzięki 
niewielkiemu łukowi elektrycznemu, który w kontrolowany sposób zdol-
ny jest do sublimacji, czyli „odparowania” naskórka i obkurczania skóry 
w miejscu jego działania. 

Czy zabieg jest bezpieczny?

Tak. W przypadku Plexr najbardziej istotnym elementem stało się uzy-
skanie certyfi katów bezpieczeństwa i opracowanie źródła energii, które 
prowokuje powstanie plazmy w taki sposób, aby prąd nie przepływał ani 

przez lekarza, ani przez pacjenta poddawanego zabiegowi. Procedura 
trwa mniej niż 20 minut, a punkty sublimacji naskórka o średnicy zaled-
wie ok. 0,5 mm utrzymują się od 4 do 7 dni.

Jakie efekty zapewnia ta metoda?

Dzięki obkurczeniu skóry w  miejscu działania urządzenia uzyskujemy 
efekt uniesienia powiek, czyli bardziej „otwartego” oka. To metoda 
niezwykle dynamiczna, ponieważ pozwala na pełną kontrolę opera-
tora podczas procedury. Lekarz może poprosić pacjenta o  zamykanie 
i otwieranie oczu podczas zabiegu i „na żywo” obserwować efekty swo-
jej pracy. Co ważne, 70% efektu terapeutycznego jest już widoczne tuż 
po zabiegu. W leczeniu opadających powiek należy wykonać od 1 do 3 
zabiegów w odstępach 6 tygodni w zależności od stopnia zaawansowa-
nia problemu. Badania kliniczne i obserwacje pacjentów poddanych tej 
terapii pokazują, że efekt terapeutyczny utrzymuje się od 2 do 4 lat.

Skuteczne leczenie opadających powiek do tej pory było zarezerwowane dla metod operacyjnych, gdyż inne nie przynosiły satysfakcjonującego 
efektu terapeutycznego. Jedynym rozwiązaniem dla pacjentów było skierowanie ich na chirurgiczny zabieg blefaroplastyki powiek. O tym, czy moż-
liwy jest ten sam zabieg bez interwencji chirurgicznej, mówi dr Piotr Zawodny, właściciel Kliniki Zawodny. 
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