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 | AbSTrAcT

In recent years, many new products and techniques have arisen that are useful in rejuvenation of facial skin. Most of thera-

pies are dedicated to improve skin condition that is a subject of photoaging. Non-invasive skin treatments still gain importan-

ce in facial rejuvenation. Their purpose is to cause selective damage to the skin surface, after which healing process begins, so 

called face resurfacing. While healing, fibroblasts are stimulated to produce new collagen and elastin leading to rejuvenation. 

Obtaining optimum results of the therapy depends not only on technique, but also good pre-treatment practices as well as 

appropriate skin care after the procedure, during the healing process.

 | STrESzczEniE

W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych produktów i technik zabiegowych, które są skuteczne w odmładzaniu skóry 
twarzy. Większość terapii ukierunkowanych jest na polepszenie stanu skóry ulegającej procesom fotostarzenia. Nieinwa-
zyjne zabiegi zyskują coraz bardziej uznane miejsce w pielęgnacji starzenia się skóry. Ich celem jest selektywne uszkodze-
nie powierzchni skóry, po którym rozpoczyna się proces gojenia, tak zwany „resurfacing”. Podczas tego etapu fibroblasty 
zostają pobudzone do produkcji kolagenu i elastyny, w efekcie dochodzi do odnowy skóry. Uzyskanie optymalnych wyni-
ków terapii zależy jednak nie tylko od techniki wykonania samego zabiegu, ale także od dobrych praktyk przedzabiego-
wych i odpowiedniej pielęgnacji skóry po zabiegu, w trakcie procesu gojenia.

 | WSTęp

polacy w coraz większym stopniu akceptują zabie-

gi medycyny estetycznej, tak wynika z badania 

przeprowadzonego w 2013 r. na potrzeby kampa-

nii edukacyjnej „Twarz z głową: wiem, wymagam, 

wybieram sprawdzoną jakość” przez Millward 

brown oraz z sondażu, zrealizowanego równolegle 

przez G-communication, wśród lekarzy zajmują-

cych się medycyną estetyczną. Według inicjatorów 

tej kampanii edukacyjnej zabiegi estetyczne zysku-

ją w polsce coraz większą popularność. partnerem 

kampanii zostało m.in. Stowarzyszenie Lekarzy 

Dermatologów Estetycznych. Wśród zabiegów 

najczęściej wybieranych przez pacjentów blisko 

50 proc. lekarzy wymienia wypełnianie kwasem 

hialuronowym. niewiele mniejszą popularnością 

cieszą się peelingi chemiczne oraz mezoterapia. na 

ostatniej pozycji znalazło się wygładzanie zmarsz-

czek za pomocą toksyny botulinowej [1].

zabiegi dermokosmetyczne zarówno z zakresu ko-

smetologii, jak i medycyny estetycznej zyskują coraz 

większą popularność. Uzyskanie optymalnych wy-

ników terapii zależy jednak nie tylko od doskonałej 

techniki samego zabiegu, ale także od dobrych prak-

tyk przedzabiegowych i odpowiedniej pielęgnacji 

skóry po zabiegu, w trakcie procesu gojenia.

 | ODMŁADzAniE

Odmłodzenie twarzy osiągane jest poprzez:
•	usuwanie uszkodzeń posłonecznych i zmian, będących wyni-

kiem starzenia się skóry (zmian naczyniowych i przebarwień);
•	odnowę komórek, by morfologicznie i funkcjonalnie były bar-

dziej efektywne, co pozwala zachować młodzieńczy wygląd 
i wygładzenie skóry;

•	 zwiotczenie nadaktywnych mięśni, które odpowiedzialne są za 
powstawanie zmarszczek;

•	uzupełnienie utraconej objętości;
•	 zwiększenie napięcia wiotkiej skóry;
•	 stymulację produkcji kolagenu przez fibroblasty [2].

Dzięki wprowadzeniu mniej inwazyjnych zabiegów estetycznych 
nastąpił gwałtowny wzrost częstości ich wykonywania. Ostatnia deka-
da przyczyniła się do powstania i rozpowszechnienia nieinwazyjnych 

metod odnowy skóry twarzy. Nowe procedury zabiegowe łączą w sobie 
bezpieczeństwo i efektywność. Grupą najczęściej korzystającą z odmła-
dzających procedur zabiegowych są osoby w wieku 35-64 lat [3, 4].

Wśród nich najbardziej popularne techniki odmładzania to:
•	 pielęgnacja twarzy z wykorzystaniem kosmeceutyków;

Termin „kosmeceutyki” wprowadził w 1984 r. amerykański der-
matolog Albert Kligman w celu określenia „środków kosmetycznych 
o działaniu leczniczym”. W ten sposób podkreślił dokonujący się po-
stęp w dziedzinie kosmetologii, dermatologii i farmakologii, obejmu-
jący zrozumienie m.in. mechanizmu starzenia skóry oraz możliwo-
ści jej leczenia i pielęgnacji. Możliwość działania leczniczego wynika 
z obecności wysoce aktywnych składników w recepturze preparatu 
oraz skutecznych systemów nośnikowych, np. liposomów [5];
•	mikrodermabrazja połączona z podaniem aktywnych składni-

ków do skóry;
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•	 peelingi chemiczne;
•	 fotoodnowa (światłem pulsacyjnym lub IPL);
•	 laserowe lub za pomocą metody IPL leczenie nadmiernego owłosie-

nia, zmian naczyniowych, znamion barwnikowych, trądziku;
•	odnowa laserem ablacyjnym (CO2 lub erbowo-jagowym);
•	 terapie oparte na zastosowaniu źródeł światła i wykorzystujące 

częstotliwości radiowe, np. radiofrekwencja (RF), diody emitujące 
światło (LED), światło podczerwone (IR), terapie frakcyjne;

•	nieablacyjne/frakcyjne techniki odmładzania;
•	nieablacyjne/frakcyjne techniki napinania skóry (RF, IR);
•	ablacyjne/frakcyjne odmładzanie;
•	 terapia fotodynamiczna (PDT);
•	 skleroterapia;
•	 iniekcje toksyny botulinowej;
•	wypełniacze.

 | przEDzAbiEGOWA OcEnA pAcJEnTA

Większość wymienionych w artykule zabiegów i procedur kosmetycz-
nych jest całkowicie bezpieczna, a uzyskane korzyści terapeutyczne 
przewyższają ryzyko powstałych skutków ubocznych lub powikłań 
pozabiegowych. Bez względu na rodzaj zabiegu można wyodrębnić trzy 
etapy, kluczowe dla przeprowadzenia bezpiecznej procedury zabiegowej:
•	właściwy dobór pacjentów ma duże znaczenie dla uzyskania 

optymalnych rezultatów zabiegu i zadowolenia pacjenta. To de-
cydujący czynnik selekcji i sposobu postępowania;

•	 przed rozpoczęciem wykonywania zabiegów kosmetycznych 
należy zawsze zebrać dokładny wywiad;

•	 przekazanie dokładnej instrukcji dotyczącej pielęgnacji skóry, 
możliwości reakcji skóry oraz etapach regeneracji skóry po wy-
konaniu procedury zabiegowej.
W celu uzyskania optymalnych wyników procedur zabiegowych 

oraz satysfakcji pacjenta istotna jest właściwa ocena stanu skóry, a na-
stępnie wybranie najlepszej możliwej metody leczenia. Drugi etap to 
dokładne omówienie spodziewanych wyników i potencjalnych powi-
kłań. Pacjenta należy informować o nieodłącznym ryzyku zabiegu 
i przygotować go na gorsze okresy odnowy skóry po zabiegu, dając za 
przykład uśrednione doświadczenie z innymi pacjentami. Zebranie 
dokładnego wywiadu pozwoli ograniczyć do minimum powikłania 
pozabiegowe i okres rekonwalescencji. Niezwykle ważne jest również 
postępowanie i opieka okołozabiegowa. Podczas pierwszej wizyty 
należy również omówić zakres inwazyjności zabiegu, a pacjent powi-
nien rozumieć ryzyko i korzyści każdego zabiegu. Osoba wykonująca 
zabieg powinna mieć na uwadze choroby wpływające na gojenie się 
ran, takie jak choroby tkanki łącznej, cukrzyca i keloidy. W przypad-
ku nieinwazyjnych zabiegów należy skupić się na określonych cho-
robach w zależności od rodzaju zabiegu kosmetycznego, np. wystę-
powanie opryszczki jest istotne u pacjentów przygotowujących się do 
laserowego resurfacingu. Przed wykonaniem procedur zabiegowych 
niezbędne jest uzyskanie dokładnej listy używanych leków, także 
tych wydawanych bez recepty. Szczególnie ważne są leki upośledza-
jące gojenie tkanki. Miejscowe stosowanie retinoidów może wpłynąć 
na efekt końcowy uzyskiwany po peelingach chemicznych, a prze-
wlekłe doustne przyjmowanie retinoidów przed wykonaniem zabie-
gu laserowego może mieć negatywny wpływ na proces gojenia [6].

 | piELęGnAcJA i rEGEnErAcJA SKÓrY  

pO zAbiEGAcH DErMOKOSMETYcznYcH 

Pielęgnacja skóry po zabiegu dermokosmetycznym składa się 
z dwóch etapów: 
•	 bezpośrednie postępowanie po zabiegu, 
•	 pielęgnacja długoterminowa obejmująca okres kilku tygodni po 

zabiegu.
Faza bezpośredniego postępowania po zabiegu wiąże się 

z użyciem preparatów zmniejszających ból, dyskomfort, po-
drażnienie skóry oraz tych zawierających filtry UV. Pacjent 
powinien zapoznać się bardzo dokładnie z instrukcją postępo-
wania po zabiegu. Wspomniany etap może trwać od 1 do 7 dni, 
w zależności od inwazyjności wykonanego zabiegu. 

Faza pielęgnacji długoterminowej obejmuje okres kilku tygodni 
po zabiegu. Jej celem jest regeneracja skóry, przyspieszenie prolife-
racji komórek naskórka, przedłużenie efektów estetycznych zabie-
gu, zmniejszenie ryzyka wystąpienia infekcji, odbudowa naturalnej 
bariery ochronnej skóry, eliminacja krwiaków, obrzęków, rumienia, 
uszczelnienie naczyń krwionośnych oraz ochrona przed powstawa-
niem przebarwień pozapalnych (post-inflammatory hiperpigmentation).

Skóra, podobnie jak inne narządy ciała, jest naturalnie przygotowa-
na do procesów gojenia, które w pewnym zakresie przebiegają w niej 
cały czas. Tak zwany turn-over zdrowego i młodego naskórka, czyli wy-
miana starych komórek na nowe, trwa 28 dni. Nowe komórki powstają 
na dnie naskórka, dzielą się i różnicują, wędrując ku górze do warstwy 
rogowej. Najstarsze komórki, czyli te najbardziej na powierzchni, złusz-
czają się i ustępują miejsca nowym. W sytuacjach awaryjnych po prze-
bytym urazie regeneracja przebiega nieporównanie intensywniej, gojąc 
uszkodzoną tkankę. Uraz skóry jest bodźcem zapoczątkowującym na-
turalne procesy regeneracji, czyli gojenia. Po otarciu skóry, zadrapaniu 
lub oparzeniu odtworzyć musi się cały naskórek wraz ze wszystkimi 
warstwami komórek, a przy głębszych urazach odtwarza się skóra wła-
ściwa, naczynia krwionośne, gruczoły i inne struktury tworzące zdro-
wą skórę. Do uszkodzonych komórek napływają czynniki stymulujące 
gojenie i reperujące uszkodzenia. Ten proces wykorzystuje się w wie-
lu zabiegach odmładzających skórę, polegających na kontrolowanym 
uszkadzaniu skóry, w celu sprowokowania jej odnowy.

Regenerację skóry pobudza się także, wykorzystując naturalne 
substancje, biorące udział w gojeniu. Do takich zabiegów zalicza się 
mezoterapię komórkami autologicznymi, czyli ostrzykiwanie skóry 
osoczem bogatopłytkowym, pozyskanym z krwi pacjenta. Podczas 
zabiegu pobierana jest krew, pozyskuje się z niej płytki, a z nich 
czynniki wzrostu i cytokiny. Związki te, obecne w płytkach krwi, 
uruchamiane są w naturalnym procesie gojenia rany. Naturalnym 
sygnałem do ich uwalniania jest zranienie skóry, a w zabiegu uak-
tywniane są dzięki specjalnemu przygotowaniu osocza pacjenta. 
Po ostrzyknięciu skóry tymi czynnikami, zachowują się one tak 
samo, jak w czasie gojenia, szybko i precyzyjnie aktywując odnowę 
komórkową, co po kuracji daje efekt wygładzenia i napięcia skóry. 

Jednym z najważniejszych warunków prawidłowego gojenia się 
tkanki jest jej ochrona przed zakażeniem bakteryjnym, które może 
spowolnić cały proces naprawczy, a także może być przyczyną 
powstania przebarwień pozapalnych i blizn. W czasie gojenia się 
tkanki należy stosować zasady podwyższonej higieny i dokładnie 
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przemywać skórę delikatnym środkiem myjącym dwa razy dzien-
nie. Specjalne dermokosmetyki ułatwiające gojenie zawierają tlenek 
cynku lub krzemian magnezu oraz chroniące przed infekcją siarcza-
ny miedzi i cynku. Produkty te mają w swoim składzie również sub-
stancje skutecznie łagodzące podrażnioną skórę, takie jak: ruszczyk 
kolczasty, olej z nasion żmijowca (echium oil), wąkrotka azjatycka, bi-
sabolol, nagietek lekarski, jeżówka (echinacea), używana przez Indian 
ze szczepu Siuksów do leczenia ukąszeń przez węże i ran wojennych 
ze względu na jej działanie antyseptyczne i znieczulające [7, 8, 9].

 | peelingi chemicze

Wskazania do wykonania eksfoliacji chemicznej są rozległe: uszko-
dzenia posłoneczne, zmarszczki, zaburzenia barwnikowe, trądzik 
pospolity, trądzik różowaty, blizny potrądzikowe itd. Im głębiej pe-
netrujący peeling, tym dłuższy jest okres rekonwalescencji i wyższe 
ryzyko powikłań. Punkty kluczowe w ocenie wstępnej pacjenta to: 
 – ustalenie obaw i oczekiwań kosmetycznych,
 – omówienie czasu rekonwalescencji, 
 – zgoda pacjenta zawierająca krótki opis zabiegu, 
 – najczęstsze działania niepożądane oraz zasady pielęgnacji skóry 

po eksfoliacji, 
 – ocena typu skóry – klasyfikacja Fitzpatricka,
 – stopień fotouszkodzenia skóry – skala Glogau.

Uważa się, że peelingi powierzchowne są bezpieczne dla wszystkich 
typów skóry, a pojawienie się powikłań barwnikowych może wystąpić 
po umiarkowanie głębokich i głębokich peelingach, szczególnie u pa-
cjentów z ciemniejszym typem skóry – III – VI. Stosowanie ochrony 
przeciwsłonecznej oraz środków wybielających w okresie przed- oraz 
pozabiegowym u predysponowanych pacjentów może zapobiegać 
pojawianiu się hiperpigmentacji pozapalnej. W celu optymalizacji 
efektów zabiegu możemy łączyć peelingi z innymi mało inwazyjnymi 
zabiegami (np. wypełniacze, toksyna botulinowa, mikrodermabrazja, 
lasery). Pielęgnacja skóry po powierzchownych peelingach jest bardzo 
prosta i ograniczona do niezbędnego minimum. Po wykonaniu peelin-
gu natychmiast aplikuje się bezbarwny preparat nawilżający. Jeżeli 
wystąpiło silne zaczerwienienie lub u osób o ciemniejszym typie skóry 
można zaaplikować miejscowo hydrokortyzon (w mniejszym stężeniu 
dostępny bez recepty) lub słabe kremy steroidowe, co skraca okres re-
konwalescencji i minimalizuje ryzyko wystąpienia hiperpigmentacji 
pozapalnej. Po zabiegu należy przemywać twarz płynem micelarnym 
lub delikatnymi preparatami myjącymi. Do czasu powrotu skóry do 
stanu prawidłowego, czyli w czasie 2-3 dni, należy unikać stosowania 
miejscowych retinoidów i preparatów, opartych na kwasach rozpusz-
czalnych w wodzie AHA (alfa-hydroksykwasy) i w tłuszczach BHA (be-
ta-hydroksylowych). Po wygojeniu się skóry wdraża się preparaty pie-
lęgnujące. Bezwzględne jest stosowanie filtrów przeciwsłonecznych 
i unikanie słońca, ze względu na to, że złuszczona skóra jest bardziej 

narażona na oparzenia słoneczne. Zazwyczaj peelingi wywołują 
uczucie palenia i szczypania, zaczerwienienie, a następnie złuszczanie 
się skóry. Na drugi dzień po zabiegu skóra jest napięta i podrażniona. 
Najintensywniejsze złuszczanie naskórka przypada na 3.-4. dzień po 
wykonanym zabiegu. Zaleca się wykonanie serii zabiegów, a także 
okresowe zabiegi podtrzymujące uzyskany efekt. Jeżeli pacjent nie 
będzie wykonywał zabiegów podtrzymujących uzyskane po eksfolia-
cji chemicznej efekty, skóra powróci do stanu 
wyjściowego w ciągu 2-6 miesięcy. Odpowied-
nia pielęgnacja pozabiegowa pozwoli dłużej 
podtrzymać uzyskane rezultaty. W tym celu 
aplikujemy, oprócz filtrów UV, retinoidy, alfa- 
i beta-hydroksykwasy oraz kosmeceutyki, za-
wierające antyoksydanty – możemy je stoso-
wać w monoterapii lub łącznie. Powikłania po 
peelingach powierzchownych to najczęściej 
przejściowa hiperpigmentacja pozapalna lub 
dyschromia, najczęściej występująca u osób 
o ciemniejszej karnacji [10].

Peelingi umiarkowanie głębokie pozwalają 
nam osiągnąć bardziej spektakularny efekt niż 
po peelingach powierzchownych. Niezmiernie 
ważna jest prawidłowa pielęgnacja skóry po 
zabiegu. Peelingi umiarkowanie głębokie wy-
wołują keratokoagulację i strącanie się białek, 
co w efekcie prowadzi do urazu warstwy bro-
dawkowatej skóry właściwej, a czasami górnej 
części warstwy siateczkowatej. „Zmrożenie” 
skóry pojawia się zazwyczaj w ciągu 1-2 mi-
nut od nałożenia preparatu. Efekt zmrożenia 
może całkowicie ustąpić dopiero po 1-2 godzi-
nach. W ciągu pierwszej godziny od aplikacji, 
wraz z ustępowaniem zmrożenia, pojawia się 
rumień. W ciągu pierwszych 1-2 dni dochodzi 
dodatkowo do obrzęku tkanek (szczególnie wi-
docznego w okolicy oczu), a twarz wygląda jak 
po umiarkowanie nasilonym poparzeniu sło-
necznym. W celu zmniej-
szenia obrzęku i stanu 
zapalnego skóry, można 
stosować zimne kompre-
sy oraz niesteroidowe leki 
przeciwzapalne. Po 2-3 
dniach skóra staje się czer-
wonobrązowa, a po 4-5 
dniach następuje całko-
wite złuszczenie. Naskór-
kowanie pojawia się za-
zwyczaj w ciągu tygodnia. 
W przypadku peelingów 
umiarkowanie głębokich 
należy szczególnie prze-
strzec pacjenta przed 
nawykiem skubania 

Fot. 1 (a,b) Dwa różne typy 
złuszczania po aplikacji 
peelingu chemicznego TCA 
Źródło [11]

Fot. 2 Okład z chłodzącej 
maski nałożony od razu po 
aplikacji głębokiego peelingu 
chemicznego Źródło [11] 

Fot. 3 Fotostarzenie, actinic keratosis oraz lentigines.  
(a) przed i (b) po peelingu TCA sięgającym do warstwy 
brodawkowatej skóry właściwej. Skóra (c) przed peelingiem 
i (d) na 6. dzień po aplikacji TCA. Źródło [11] 

Tabela 1 Podział peelingów chemicznych Źródło [8]

Rodzaj peelingu Docelowa lokalizacja działania
Powierzchowny Od naskórka do warstwy brodawkowatej skóry właściwej

Umiarkowanie głęboki Warstwa brodawkowata do górnej warstwy siateczkowatej 
skóry właściwej

Głęboki Środkowa warstwa siateczkowata skóry właściwej (0,6 mm)
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łuszczących fragmentów się skóry. Leżący pod łuskami naskórek jest 
początkowo jasnoczerwony, z czasem blaknąc i przybierając kolor różo-
wy. Pielęgnacja skóry po zabiegu polega na przemywaniu twarzy gazą 
nasączoną roztworem kwasu octowego (0,25% – 0,5 l wody zmieszane 
z 1 łyżką stołową białego octu) lub solą fizjologiczną. Następnie należy 
nałożyć grubą warstwę emolientów (np. Aquaphor). Tak powinna prze-
biegać kontynuacja pielęgnacji skóry do całkowitego złuszczenia się skó-
ry. Rumień ustępuje najczęściej w ciągu następnych 2-4 tygodni. W 6. 
tygodniu po zabiegu pacjent może powrócić do pielęgnacji zawierającej 
retinoidy i silniej stymulujące skórę składniki aktywne. Filtry przeciw-
słoneczne aplikuje się, gdy tylko nastąpi całkowita reepitalizacja naskór-
ka. Niezbędna jest obserwacja przebiegu procesu gojenia w 2.-4. i 7.-10. 
dniu po zabiegu. Złotym standardem wśród peelingów umiarkowanie 
głębokich i głębokich jest kwas trójchlorooctowy TCA. Czas rekonwa-
lescencji jest dłuższy niż w przypadku peelingów powierzchownych, 
trwa 7-14 dni. W porównaniu z peelingami powierzchownymi, pielę-
gnacja po zabiegach z TCA jest bardziej wymagająca. Po zabiegu należy 
stosować maści na bazie wazeliny lub Aquaphor. Retinody należy od-
stawić na co najmniej 48 godzin przed wykonaniem peelingu, tak by 
ciągłość skóry została zachowana. U pacjentów z aktywnym retinoido-
wym zapaleniem skóry wykonanie peelingu należy odroczyć do czasu 
ustąpienia zmian. Po zabiegu tretinoinę można ponownie stosować 
dopiero w momencie ustąpienia zaczerwienienia i podrażnienia oraz 
po uzyskaniu całkowitej epitelizacji skóry [11, 12].

 | Odmładzanie skóry laserem frakcyjnym

System zabiegów oparty na metodzie frakcjonowania skóry jest jed-
nym z najlepszych osiągnięć techniki laserowej, mającej zastosowanie 
w medycynie estetycznej. Podczas jednego zabiegu laserem frakcyjnym, 

„dziurkuje się” się ok. 20-25% leczonej powierzchni skóry. Dzięki temu 
zachowujemy pozostałe 75-80% nienaruszonej zdrowej skóry, która po-
trzebna jest do przebudowy kolagenu i szybkiego gojenia. Impulsy lase-
ra wnikają w skórę w odpowiedniej odległości, tak by nie powodować 
oparzenia, ale skutecznie pobudzić skórę właściwą do regeneracji. Jest 
to możliwe dzięki temu, że każde punktowe uszkodzenie otoczone jest 
fragmentem nieuszkodzonej, zdrowej tkanki, co pozwala na szybką od-
nowę. Bezpośrednio po zabiegu na skórze pojawia się zaczerwienienie 
i obrzęk, utrzymujące się od 24 do 48 godzin. Mogą wystąpić: pieczenie, 
świąd, czucie napięcia i suchości skóry. Stan taki utrzymuje się ok. 2-3 
dni. Następnie pojawia się drobnopłatowe złuszczanie naskórka. Obja-
wy uboczne po zabiegu są podobne do oparzenia słonecznego i w dużej 
mierze zależą od rodzaju skóry. Złuszczenie naskórka jest efektem pro-
cesu jego odnowy, stosowanie preparatów nawilżających maskuje te 
objawy i poprawia stan skóry. Podczas procesu gojenia może wystąpić 
delikatne zbrązowienie skóry, utrzymujące się do 2 tygodni. Końcowy 
efekt zabiegu widoczny jest po ok. 4-5 tygodniach. Aby uzyskać naj-
lepsze efekty, należy wykonać serię 3-5 zabiegów w odstępach 3-6 ty-
godni. Przebudowa kolagenu, powodująca dalsze wygładzanie i ujędr-
nianie skóry, będzie trwała jeszcze przez 6-12 miesięcy po zabiegu. Po 
zabiegu należy regularnie i często stosować kremy chroniące przed 
promieniowaniem słonecznym (co najmniej SPF 30, a w przypadku 
usuwania przebarwień u osób z ciemną karnacją – SPF 50+). Aplika-
cję kremu należy powtarzać co najmniej dwa, trzy razy w ciągu dnia. 
Przez miesiąc po zabiegu nie należy używać kremów peelingujących, 

a przez 72 godziny po zabiegu kremów aktywnych, zawierających np. 
retinol. W czasie gdy utrzymuje się rumień, należy unikać alkoholu, 
ostrych dań i przypraw, basenu i sauny oraz intensywnych ćwiczeń 
czy prac fizycznych. Przez cały okres odnowy skóry, bardzo ważna jest 
aplikacja kremów nawilżających i regenerujących (np. Cicalfate, Cica-
plast, Zinalfat). Produkty te łagodzą i minimalizują podrażnienia skó-
ry po zabiegach chirurgicznych, laserowych, z zakresu dermatologii 
estetycznej (np. zaczerwienienie, uczucie swędzenia i napięcia skóry, 
pieczenie, nadmierne złuszczanie), przyspieszają regenerację naskórka, 
poprawiają wygląd skóry w miejscu stosowania. Częstym składnikiem 
aktywnym w takich produktach są związki miedzi i cynku znane ze 
swoich właściwości antyoksydacyjnych i ochronnych. Istotne jest, 
czy pacjent przez ostatni rok przyjmował doustne leczenie izotretino-
iną, która powoduje atrofię gruczołu łojowego, w wyniku czego może 
wystąpić opóźnione gojenie się ran i nieprawidłowe bliznowacenie. 
Burns [13] zaleca odczekać 2 lata przed wykonaniem zabiegu laserowe-
go, Massey i wsp. [13] – 6 do 12 miesięcy po odstawieniu izotretinoiny. 
Dlatego też, jeżeli funkcja gruczołów łojowych nie uległa normalizacji, 
przebieg procesu reepitalizacji po zabiegu może być znacznie opóźnio-
ny. Zaleca się, aby pacjent przed wykonaniem laserowego odmładzania 
skóry odczekał do momentu uzyskania pewności, że skóra powróciła 
do stanu wyjściowego pod względem stopnia natłuszczenia, z okresu 
przed stosowaniem izotretinoiny [14, 15]. 

 | pODSUMOWAniE

Zabiegi dermokosmetyczne zyskują coraz większą popularność. 
Nowe procedury zabiegowe łączą w sobie bezpieczeństwo i efek-
tywność. Uzyskanie optymalnych wyników terapii zależy jednak 
nie tylko od doskonałej techniki samego zabiegu, ale także od do-
brych praktyk przedzabiegowych i odpowiedniej pielęgnacji skóry 
po zabiegu, w trakcie procesu gojenia. 

Pacjenta należy zawsze informować o nieodłącznym ryzyku za-
biegu i przygotować go na „gorsze” okresy odnowy skóry po zabiegu. 
Dla uzyskania korzystniejszych i długofalowych efektów zabiegu, 
coraz częściej wykorzystywane są techniki skojarzone. Połączenie 
kilku procedur podczas jednego zabiegu pozwala uzyskać bardziej 
satysfakcjonujące rezultaty niż zastosowanie monoterapii.
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