
Klinika Zawodny w  Szczecinie znana jest pacjentom z  najwyż-
szej jakości oferowanych zabiegów. Ogromny nacisk kładziemy 
na standardy pracy, wysoką jakość wykonywanych procedur 
i  bezpieczeństwo pacjenta. Wprowadzamy do swojej oferty 

najnowsze i sprawdzone technologie oraz najnowsze najbezpieczniejsze 
procedury.

W naszej klinice w oparciu o przeszkolony i doświadczony zespół leka-
rzy i  pielęgniarek oraz asystentek, oferujemy między innymi zabiegi 
transplantacji autologicznego tłuszczu na najwyższym poziomie kli-
nicznym. Pracujemy na najnowszym certyfikowanym urządzeniu Body 
Jet EVO, który jest najbardziej optymalnym systemem do pobierania jak 
i  przeszczepiania komórek tłuszczowych oraz wykorzystujemy najlep-
szą ze znanych procedur w procesie transferu tkanki tłuszczowej.

Tkanka tłuszczowa może być przeszczepiana na różne obszary ciała. 
Ważne jest jednak, by decyzję o  możliwości, ilości, etapach zabiegu 
podejmował  lekarz z odpowiednim doświadczeniem – tylko w ten spo-
sób można w pełni poinformować pacjenta o spodziewanych efektach  
planowanej procedury. Bardzo ważną rolę w  jakości transplantowane-
go tłuszczu odgrywa sposób, w jaki tkanka tłuszczowa zostanie pobra-
na, przygotowana podczas zabiegu do przeszczepu oraz  jaką techniką 
i w jakiej objętości zostanie ona przeszczepiona. 

Jak w  przypadku każdego zabiegu operacyjnego poza aparaturą, naj-
istotniejszą rolę odgrywa tu oczywiście doświadczenie oraz wyszkole-
nie operatora, ilość i  jakość dotychczas przeprowadzonych zabiegów. 
Gwarantuje to uzyskanie najlepszego z możliwych efektów oraz najbez-
pieczniejszej procedury w pracy z własną tkanką tłuszczową pacjentki. 
Tutaj niewątpliwie jakość i  efekt zależą ściśle od doświadczenia chi-
rurga wykonującego zabieg, dlatego nasza klinika podjęła współpracę 
z  chirurgiem plastycznym dr Anną Jastak, która również od wielu lat 
współpracuje z renomowaną Kliniką Chirurgii Plastycznej i Estetycznej 
w Niemczech, gdzie wraz z twórcą techniki BEAULI oraz systemu BODY 
JET przeprowadza liczne zabiegi chirurgiczne, między innymi  transferu 
własnej tkanki tłuszczowej pacjenta  w wybrane okolice ciała. 

Istotą zabiegu jest pozyskanie, a  następnie przeszczep tłuszczu tak, 
aby tkanka nie została uszkodzona w procesie pobierania, a po podaniu 
jej w wybraną okolicę uzyskała optymalne ukrwienie i dalsze przeżycie 
- mówi dr Anna Jastak. Optymalizacja procesu systemem BEAULI umoż-
liwia mi, by tkanka nie uległa całkowitemu wchłonięciu lub przemianie 

w cystę. W celu przeprowadzenia jak najefektywniejszej transplantacji 
z  pozyskaniem tkanki tłuszczowej najwyższej jakości, a  jednocześnie 
maksymalnej objętości możliwej do transferu, stworzono  technikę BE-
AULI przy użyciu systemu BODY JET, która aktualnie jest jedną z najbar-
dziej polecanych technik przeszczepu tkanki tłuszczowej. Najczęściej 
wykonywanym zabiegiem w  przeszczepie dużych objętości własnej 
tkanki tłuszczowej jest transfer w obręb piersi u kobiet. U moich pacjen-
tek wykonuję ten zabieg w celu rewitalizacji i ujędrnienia, zwiększenia 
objętości, zniesienia lub zminimalizowania asymetrii w przypadku czę-
sto występujących nieprawidłowości  w ukształtowaniu piersi (piersi ta-
bularne), jak również w celu całkowitej odbudowy piersi po jej usunięciu 
z przyczyn chorobowych z bardzo dobrymi rezultatami.

Zabieg transplantacji własnej tkanki tłuszczowej niesie za sobą wielkie 
możliwości, bardzo dobre i trwałe efekty, będąc jednocześnie procedurą 
minimalnie inwazyjną, bez pozostawiania trwałych blizn, bez długiego 
okresu rekonwalescencji. Jest on na tyle bezpieczny, że przeprowadzam 
go w trybie ambulatoryjnym, bez konieczności pozostawania w klinice 
na dłużej, niż kilka godzin po przeszczepie.

W Klinice ,,Zawodny” zapewniamy najwyższy standard procedur z dzie-
dziny medycyny estetycznej i  małoinwazyjnych technik chirurgii pla-
stycznej, co zapewnia pacjentkom i pacjentom najlepsze efekty zabie-
gów, ale również stałe poczucie bezpieczeństwa i możliwość kontaktu 
z  lekarzem, co jest kluczowym elementem w  każdym postępowaniu 
medycznym.
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zabiegów medycyny estetycznej na najwyższym poziomie.

Oferujemy zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, dermatologii,
dermatochirurgii, onkologii oraz kosmetologii.

Każdy kto odwiedzi klinikę, poczuje magię tego miejsca – tutaj zaczyna się piękno.
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Witam, korzystałam w Państwa gabinecie z zabiegów LPG ender-
moligie®. Przed wybraniem gabinetu sprawdzałam rynek i wiem, 
że obfituje w różne urządzenia typu endermologicznego. Ostatnio 
spotkałam się z nowym typem urządzenia firmy LPG endermologie® 
Alliance. Proszę o informację, czym się różni to urządzenie, procedu-
ra zabiegu od endermologii z której  korzystałam u Państwa do tej 
pory? Na wiosnę chciałabym znów poprawić kondycję mojego ciała. 
Czy jeżeli poprzednią serią endermologii uzyskałam zadowalające 
efekty, teraz powinnam ją kontynuować czy zmienić na nowszy mo-
del?
Rzeczywiście, 30 lat badań oraz zdobyte w tym czasie doświadczenie 
pozwoliło firmie LPG na wprowadzenie pewnych zmian w urządzeniach 
LPG endermologie® oraz procedurze zabiegu. Dzięki nowej głowicy zabie-
gowej w przypadku LPG Alliance jednego ruchu - przejścia- integrowane 
jest działanie ujędrniające, antycellulitowe i wyszczuplające. Umożliwia 
to intensywną i szybką stymulację tkanek, ugniatanych przez urządze-
nie w różnych kierunkach. Pobudzane jest krążenie, stymulowana praca 
układu limfatycznego, organizm szybciej pozbywa się toksyn, redukuje 
tkankę tłuszczową. Wzmagane są procesy regeneracyjne na poziomie 
skóry właściwej i tkanki podskórnej. Zachodzące zmiany to poprawa ela-
styczności i jędrności skóry, zmniejszenie cellulitu. Wszystkie te efekty 
osiągamy też klasyczną endermologią, stosując kilka rodzajów ruchu 
w wielokrotnie powtarzanych przejściach. Zastosowana nowa techno-
logia w LPG Alliance może dawać szybsze efekty, widoczne nawet już 
po 3 zabiegu. Oczywiście w doborze odpowiedniego typu endermologii 
pomoże Pani kosmetolog wykonujący zabiegi. Biorąc pod uwagę wiele 
czynników oceni, które urządzenie korzystniej wpłynie na Pani ciało. 

Na pewno ważnym czynnikiem w doborze zabiegu są też odczucia i 
wrażliwość pacjenta, stan skóry oraz naczyń krwionośnych. Zapraszam 
na konsultację w celu doboru właściwego urządzenia.

Witam, moim problemem są cienie pod oczami. Występują niezależ-
nie od tego czy jestem wypoczęta czy też zmęczona. W rezultacie 
ciągle wyglądam na smutną, zmęczoną czy też niewyspaną. Jest to 
uciążliwe, ponieważ pracuję z ludźmi i muszę wyglądać świeżo. Jak 
mogę się ich pozbyć?
Problem cieni pod oczami dotyka 50% kobiet powyżej 35 roku życia. Me-
tod na ich pozbycie się jest kilka. Ważne, by dobrać odpowiednią pro-
cedurę do indywidualnych cech pacjentki. Problemy tej okolicy dotyczą 
najczęściej zaniku tkanki tłuszczowej, zmian kolorytu skóry - zasinień, 
zbrązowień oraz wiotkości i zmarszczek skóry. Tradycyjnym rozwiąza-
niem tego problemu są zabiegi mezoterapii mikroigłowej lub iniekcyjnej 
oraz podanie kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy jest efektywny w 
przypadku wypełnienia jak również nawilżenia i zwiększenia elastyczno-
ści delikatnej skóry tej okolicy. Niestety jest produktem przeźroczystym 
i w niewielkim stopniu redukuje zmiany kolorytu skóry. Najlepsze efekty 
regdukcji zagłębień, zasinień lub nagromadzenia melaniny w okolicy po-
doczodołowej tzw. doliny łez uzyskujemy przeszczepem własnej tkanki 
tłuszczowej i komórek macierzystych. Zabiegi regeneracji tkankowej 
uzupełniamy o podanie osocza bogatopłytkowego. Wybór metody zale-
ży od przyczyny powstawania cieni, dlatego dobór odpowiedniej meto-
dy dla Pani należy zostawić podczas konsultacji specjaliście.

Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej, 
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej 

dr n. med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl
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