
N a szczęście dla takich pacjentów nauka znalazła rozwiąza-
nie w postaci skoncentrowanej fali ultradźwiękowej (HIFU). 
Nieinwazyjna technologia modelowania sylwetki – Scizer 
zaprojektowana jest tak, aby wyeliminować oporną tkankę 

tłuszczową i  wymodelować sylwetkę. – Skoncentrowane ultradźwięki 
na głębokości 13 mm uszkadzają komórki tłuszczowe, przyspieszając 
ich metabolizm a w konsekwencji powodując ich rozpad i pozbycie się 
niechcianych depozytów tłuszczu – wyjaśnia dr Piotr Zawodny, z Kliniki 
Zwodny Eststetic. – Rezultaty leczenia Scizer są wyraźnie widoczne bez-
pośrednio po zabiegu a następnie stopniowo pogłębiają się i polepszają 
przez następne 8-12 tygodni, aż do osiągnięcia maksymalnego efektu 
końcowego. Średnio pozwala on na zmniejszenie grubości tkanki tłusz-
czowej o około 2,5 cm, czyli o 1 rozmiar. 

Technologia HIFU wykorzystywana jest w Klinice od siedmiu lat. Służy 
nie tylko w celu redukcji tkanki tłuszczowej, ale również zapewnia dłu-
gotrwały lifting skóry, widoczny już po jednym zabiegu. – W odróżnieniu 
od Scizer, zogniskowana fala ultradźwiękowa o wysokiej częstotliwości 
wykorzystana w  urządzeniu Ultraformer III działa na różnych głębo-
kościach (1,5 mm; 3 mm; 4,5 mm; 6 mm; 9 mm) co intensyfikuje efekt 
i sprawia, że zwiększa się aktywność komórek skóry pobudzając je do 
regeneracji i wytworzenia nowego kolagenu – tłumaczy doktor Zawodny 
–  Wykorzystując Ultraformer III możemy poprawić jędrność tkanek oraz 
napięcie skóry twarzy i całego ciała łącznie z okolicami, których pacjenci 
nie mogą wypracować  pomimo diety i ciężkich ćwiczeń (ramiona, uda, 
pośladki, kolana i łydki, boki, brzuch oraz okolice szyi i dekoltu.)

Rewelacyjne efekty przynosi połączenie obu zabiegów w odpowiednio 
zaplanowanej procedurze. Dzięki skoncentrowanym ultradźwiękom 
uszkadzamy komórki tłuszczowe, przyspieszając ich metabolizm i  po-
wodując ich rozpad. W efekcie pozbywając się tłuszczu (Scizer). Nato-
miast podgrzewając tkanki na różnych głębokościach, powodujemy 
obkurczenie nadmiernie rozciągniętych włókien kolagenowych oraz sty-
mulujemy fibroblasty do wytwarzania nowego kolagenu, w  rezultacie 
osiągamy bezinwazyjny lifting oraz ujędrnienie wiotkich tkanek. (Ultra-
former III). – Są to siostrzane sprzęty tego samego producenta, dzięki 
temu bezpiecznie możemy wykonać oba zabiegi nawet w  tym samym 
dniu. Nie wymagają one rekonwalescencji, a chwilę po możemy powró-
cić do swojej naturalnej aktywności – dodaje doktor Zawodny. 
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Wraz z nadejściem ciepłych dni, przymierzając naszą letnią garderobę 
zastanawiamy się jak szybko i skutecznie pozbyć się nagromadzonej 
zimą tkanki tłuszczowej. Kiedy dieta i ćwiczenia fizyczne nie przynoszą 
pożądanych efektów zaczynamy zastanawiać się nad radykalnymi 
krokami. Zabiegi liposukcji wymagają długiego czasu rekonwalescencji, 
na który nie każdy może sobie pozwolić.



Chciałabym zapytać, które zabiegi można wykonywać latem. W in-
ternecie są dokładne opisy wszystkich zabiegów ale ciężko jest zna-
leźć informację dotyczącą czasu kiedy można je robić a kiedy nie. 
Dodatkowo ciekawi mnie dlaczego tak jest, że bezpiecznym okresem 
jest jesienno - zimowy, na wykonanie niektórych zabiegów.

Okres jesienno - zimowy w naszej strefie klimatycznej jest czasem gdy 
promieniowanie słoneczne nie jest tak intensywne. Dlatego jest bez-
piecznym do wykonywania zabiegów z użyciem technologii IPL, zabie-
gów laserowych, kwasowych i innych, w których dochodzi do kontrolo-
wanego uszkodzenia skóry. Ekspozycja słoneczna miejsc podrażnionych 
przez zabiegi skutkuje powstaniem przebarwień w związku z czym unika 
się wykonywania tego typu terapii latem. 
Wszelkiego rodzaju zabiegi liftingujące z użyciem fali radiowej, fali 
ultradźwiękowej, podczerwieni czy skoncentrowanej wiązki ultradźwię-
kowej (HIFU) są dozwolone przez cały rok, ponieważ nie przerywają cią-
głości naskórka. 
Dodatkowo ważne jest aby w tym okresie zadbać o skórę, aby dłużej cie-
szyć się zdrowym     i młodym wyglądem. Lato to czas kiedy nasza skóra 
wysuszana jest przez promieniowanie UV oraz klimatyzację. Dostarcza-
nie kwasu hialuronowego do skóry w różnych formach mezoterapii gwa-
rantuje długotrwałe nawilżanie i ochronę skóry przed odwodnieniem.  
Oprócz zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, należy pamiętać o 
codziennej pielęgnacji domowej, w skład której powinny wchodzić kre-
my nawilżające, kremy ochronne z filtrem UV. Dla Pań borykających się 
z uciążliwymi przebarwieniami istotne jest stosowanie kremów hamują-
cych powstawanie nowych przebarwień, ale również rozjaśniających pla-
my, które pojawiły się już na skórze. 

Słyszałam różne opinie na temat zabiegów laserowych latem. Chcia-
łabym  zasięgnąć opinii eksperta w tej sprawie. Interesuje mnie depi-
lacja laserowa okolic intymnych i pach. Mam już dość swojego owło-
sienia i nie chcę czekać do jesieni żeby móc rozpocząć zabiegi.

Okres jesienno - zimowy dla większości pacjentów jest niewątpliwie naj-
bezpieczniejszym momentem do wykonywania zabiegów laserowych. W 
tym czasie ekspozycja na słońce jest zminimalizowana, dzięki czemu ist-
nieje mniejsze ryzyko powikłań pozabiegowych typu przebarwienia. Na-
wiązując do Pani problemu wykonywanie depilacji laserowej latem jest 
możliwe w momencie kiedy pacjent świadomy jest ryzyka oraz deklaruje 
przestrzeganie zaleceń pozabiegowych - zakazu ekspozycji na światło 
słoneczne miejsc poddanych działaniu lasera. Wśród pacjentów naszej 
kliniki są osoby, które latem większość czasu spędzają w pracy, a swój 
urlop przekładają na jesień / zimę dzięki czemu nie są tak narażeni na 
promieniowanie słoneczne.  
Kwestia możliwości wykonywania zabiegów uzależniona jest również od 
wybranych partii ciała oraz trybu życia. Miejscami, które ciężko jest nam 
uchronić to przede wszystkim twarz, przedramiona czy łydki. Okolice in-
tymne, pachy a nawet uda są partiami częściej zakrytymi przez odzież 
dlatego mogła spotkać się Pani z dużą rozbieżnością opinii. 
Kierując się wyborem pory roku na rozpoczęcie serii zabiegów depilacji 
należy szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie czy wybrany obszar bę-
dzie Pani w stanie zabezpieczyć, by uniknąć powstania przebarwień. Naj-
ważniejszą kwestią w ochronie pozabiegowej jest stosowanie kremów z 
filtrem UV (SPF 50), sama odzież nie jest wystarczającym zabezpiecze-
niem. 
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