Prezentacja
Dynamiczny rozwój medycyny estetycznej i wciąż rosnące zainteresowanie pacjentów zabiegami z jej zakresu skłoniło nas do refleksji. W tym roku mija równo 20 lat kiedy dr Piotr Zawodny rozpoczął swoją przygodę z medycyną estetyczną. Sięgając pamięcią do
czasów, kiedy stawialiśmy w tej branży pierwsze kroki, postanowiliśmy podzielić się informacjami dotyczącymi transformacji jaką
przeszła medycyna estetyczna na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.
Rynek medycyny estetycznej rozwija się w ekspresowym tempie na ca- terapii, jednak ukoronowaniem są lasery pikosekundowe, które zmiełym świecie, jednak mało kto wie, że tak ogromny wpływ na rozwój tej niły oblicze laseroterapii i których posiadaniem może poszczycić się
dziedziny w samym Szczecinie i nie tylko, miał doktor Piotr Zawodny. nasza Klinika. Dzięki nim skuteczność terapii jest imponująca, a czas
Bowiem w 2004 roku został absolwentem Podyplomowej Szkoły Medy- leczenia uległ znacznemu skróceniu. Zmiany dotyczą także leczenia
cyny Estetycznej PTL i tym samym, jako pierwszy w Szczecinie, został intensywnym światłem pulsacyjnym IPL, którego zakresy długości fal
dyplomowanym lekarzem medycyny estetycznej. Przez długie lata pozo- w urządzeniach są teraz bardziej precyzyjne, a idealnym przykładem kostawał jedynym, który posiada takie kwalifikacje. Jego zainteresowanie rzyści płynących z tego postępu jest zadowolenie naszych pacjentów
tą dziedziną rozpoczęło się jednak dużo wcześniej, już na trzecim roku z zabiegów z wykorzystaniem lasera Harmony XL Dye-VL. Omawiając
studiów medycznych na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, najnowsze osiągnięcia medycyny estetycznej należy również zaznaczyć
a od pierwszych wykonanych zabiegów z zakresu medycyny estetycz- fakt wprowadzenia na rynek efektywnych metod kształtowania sylwetnej, fizykalnej i fizykoterapii minęło ponad 20 lat! W 2000 roku posze- ki z wykorzystaniem lasera śródtkankowego AccuSculpt służącego do
rzył swoje kwalifikacje o kursy z zastosowania kwasu hialuronowego, precyzyjnej lipolizy twarzy, szyi oraz reszty ciała. Dzięki zastosowaniu
Botoxu, peelingów chemicznych i karboksyterapii, a w latach 2001-2002 dużej mocy i krótkim czasie wysyłanych impulsów laser ten jest niezaodbył pierwszy w Polsce dwustopniowy kurs medycyny estetycznej przeczalnym liderem wśród urządzeń służących do liposukcji laserowej.
organizowany przez Polskie Towarzystwo medycyny Estetycznej PTL.
Omawiając osiągnięcia zawodowe i naukowe dr Zawodnego nie sposób
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klinika jako jedna z nielicznych w Europie może pochwalić się posiadaniem kacja terapii osoczem bogatopłytkowym w medycynie regeneracyjnej,
dwóch najlepszych laserów pikosekundowych na świecie PicoSure by Cy- wykorzystująca nowatorski i kilkuetapowy proces przetwarzania krwi
nosure i Enlightena III by Cutera. Dzięki tak unikalnym sprzętom i nasze- w separatorze komórkowym. Rezultatem jest zwiększenie objętości
mu doświadczeniu w laseroterapii jesteśmy w stanie usunąć przebarwie- oraz wzrost elastyczności i zagęszczenie skóry.
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Specjalista chirurgii szczękowo twarzowej, certyfikowany lekarz
medycyny estetycznej

Ekspert radzi
Panie Doktorze, mam 29 lat i nurtuje mnie pytanie dotyczące wieku, w jakim powinno się zacząć korzystać z zabiegów medycyny
estetycznej. Czy jest jakaś granica wieku, poniżej której nie należałoby poddawać się takim zabiegom? Pozdrawiam, Justyna.
Pani Justyno, nie wiek wyznacza granicę lecz biologiczne starzenie się
skóry, które jest bardzo indywidualną sprawą. Przyjmuje się, że skóra człowieka zaczyna się widocznie starzeć już po 25. roku życia. Nie
oznacza to jednak, że każdy pacjent po przekroczeniu tego wieku będzie wymagał inwazyjnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.
Należy również pamiętać, że kondycja skóry młodych osób, szczególnie
w dzisiejszych czasach, kiedy to poziom zanieczyszczeń środowiska
jest bardzo wysoki, może pozostawiać wiele do życzenia. Przebarwienia, przesuszenie oraz zmarszczki mimiczne, które często obecne są
u pacjentów w Pani wieku, stanowią już wskazanie do skorzystania
z mniej inwazyjnych zabiegów. Warto więc działać w myśl zasady „lepiej
zapobiegać niż leczyć” i wprowadzić profilaktykę przeciwstarzeniową
w formie odpowiedniej ochrony przeciwsłonecznej, aktywności fizycznej i odpowiednio dobranych zabiegów np. peelingów, mezoterapii,
botoksu czy też osocza bogatopłytkowego już w okresie ok. 30 roku
życia. Odpowiednie będą również zabiegi laserowe, których dobór,
w zależności od problemu z jakim boryka się pacjent, odbywa się podczas konsultacji medycznych i kosmetologicznych w Klinice Zawodny.
Pozdrawiam serdecznie.

Dzień dobry. W kolorowej prasie pojawiają się różne hasła reklamowe dotyczące termoliftingu skóry. Chciałabym się dowiedzieć jaki
wpływ mają te zabiegi na skórę. Na jakiej podstawie kwalifikuje się
Pacjenta do tych zabiegów oraz czy wiążą się z długim czasem rekonwalescencji. Czy w Państwa ofercie znajdę tego typu zabiegi?
Pod hasłem termolifting mieści się wiele rozmaitych terapii, które
sprowadzają się do wprowadzenia energii termicznej do tkanek i wykorzystują pozytywny wpływ wysokiej temperatury na skórę i tkankę
podskórną. W skutek procesu starzenia ilość włókien kolagenowych
w skórze spada. Skóra traci jędrność, elastyczność i sprężystość. Jest
to skutek ubytku włókien strukturalnych skóry oraz ich nadmierne
rozciąganie. Zabiegi z wykorzystaniem wysokiej temperatury powodują obkurczenie włókien kolagenowych (jest to efekt natychmiastowy,
widoczny bezpośrednio po zabiegu) oraz produkcję nowych włókien
kolagenowych poprzez drażniący wpływ na fibroblasty - komórki produkujące m.in. włókna kolagenowe (efekt ten postępuje nawet do 3 miesięcy po zabiegu). W naszej ofercie znajdzie Pani technologię wysokiej
podczerwieni Zaffiro, fal radiowych - Pelleve lub Accent Prime, HIFU czyli skoncentrowanych ultradźwięków i oczywiście pełen zakres technologii laserowych mili-nano-pikosekundowych. Dedykowane są dla
różnych grup wiekowych. Wykonuje się je w serii, ale również doskonale sprawdzają się jako pojedyncze zabiegi bankietowe. Zapraszamy na
konsultację - nasi lekarze lub kosmetologdzy pomogą w wyborze odpowiedniego zabiegu i odpowiedzą na wszystkie pytania.

