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Streszczenie
W artykule opisano rodzaje zabiegów mikro-
dermabrazji oraz wskazania i przeciwwska-
zania do ich przeprowadzenia, jak również 
zasady działania aparatów, którymi wykony-
wane są zabiegi. Omówiono efekty stymulacji 
skóry poprzez mechaniczne ścieranie i moż-
liwości łączenia mikrodermabrazji z innymi 
zabiegami wpływającymi na wygląd skóry. 
Podkreślono wagę przestrzegania zaleceń po 
zabiegach mikrodermabrazji, w celu profi-
laktyki niekorzystnych zmian. 

Słowa kluczowe: mikrodermabrazja, mecha-
niczne złuszczanie, stymulacja

Abstract
The types of microdermabrasion procedures, 
indications and contraindications for treat-
ment, as well as the principles of operation of 
devices, are described. The effects of stimu-
lation of skin by mechanical abrasion and the 
possibility of combining microdermabrasion 
with other treatments that affect the skin’s 
appearance, are discussed. The importance of 
compliance with the recommendations after the 
microdermabrasion procedure, for prevention 
of adverse changes, are underlined.
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Mikrodermabrazja     
– pielęgnacyjny zabieg stymulujący biorewitalizację skóry
Microdermabrasion – skin rejuvenation care treatment

Wprowadzenie
Wygląd skóry w dużym stopniu uzależniony jest od kon-
dycji naskórka. Zabiegi wykonywane w celu usunięcia 
warstwy rogowej wpływają korzystnie również na stan 
skóry właściwej. Mikrodermabrazja to zabieg polegający 
na kontrolowanym ścieraniu kolejnych warstw naskórka 
– rzadziej warstwy brodawkowej skóry właściwej – za po-
mocą urządzeń elektrycznych zaopatrzonych w głowice 
pokryte opiłkami naturalnego diamentu (fot. 1) lub stru-
mienia mikrokryształów korundu (fot. 2). Rodzajem mi-
krodermabrazji jest również oxybrazja, gdzie stosowany 
jest strumień tlenu i sól fizjologiczna [1-3]. 

Efekt eksfoliacji uzyskuje się dzięki mechanicznemu 
ścieraniu naskórka lub naskórka wraz z powierzchnio-
wą częścią warstwy brodawkowej w połączeniu z zasto-
sowaniem podciśnienia, które zasysa martwe komórki. 
Dodatkową korzyścią, wynikającą z zastosowanego va-
cum, jest delikatny masaż próżniowy okolic poddawa-
nych zabiegowi mikrodermabrazji [1, 3].

Ta nowoczesna metoda, powodując mechaniczny peeling 
skóry, czyli usunięcie warstw naskórka, przyczynia się do po-
budzenia przemian metabolicznych w warstwie podstawnej, 
a nawet w obrębie skóry właściwej. Jest to wynik stymulacji 
krążenia (miejscowe przekrwienie), lepszego odżywiania 
w obrębie skóry właściwej oraz wytworzenia kontrolowanej 
reakcji na podrażnienie, co powoduje wzrost stężenia cyto-
kin pozapalnych i czynników transkrypcyjnych [2].

Wskazania do zabiegu
Jest to zabieg przeznaczony dla każdego rodzaju skó-
ry. Typowe obszary, gdzie wykonywany jest ten rodzaj 
peelingu, to twarz, szyja, dekolt, plecy, dłonie, ramiona 
i uda. Kontrolowany uraz stanowi bodziec do usunięcia 
martwych komórek i przyspieszenia podziałów komór-
kowych w obrębie warstwy podstawnej, a także stymula-
cji fibroblastów do zwiększenia produkcji białek struktu-
ralnych na kolagen i elastynę. Znaczącą zaletą tej metody 
jest pełna kontrola głębokości ścierania naskórka po-
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przez regulację czasu zabiegu i mocy ucisku głowicy dia-
mentowej czy strumienia mikrokryształów, uzależniana 
od potrzeb skóry i efektów, jakie chcemy osiągnąć, bezbo-
lesność zabiegu oraz niewystępowanie zmian na skórze 
uniemożliwiających aktywność zawodową w następnym 
dniu. Nieznaczne zaczerwienienie skóry po zabiegu nie 
wymaga specjalnego postępowania i mija w krótkim cza-
sie. Istotnym efektem mikrodermabrazji jest regeneracja 
drobnych uszkodzeń, wzmocnienie zdolności obronnych 
skóry oraz hamowanie rozwoju bakterii Propionibacte-
rium acnes, odpowiedzialnych za zmiany trądzikowe [3, 4].

Wskazania do mikrodermabrazji obejmują: szorstki i nad-
miernie zrogowaciały naskórek, skórę trądzikową z charak-
terystycznymi rozszerzonymi ujściami gruczołów łojowych 
i zaskórnikami oraz łojotokiem. Korzystne rezultaty można 
osiągnąć w przypadku powierzchownych zaburzeń pigmen-
tacji i blizn, drobnych i powierzchownych zmarszczek wokół 
ust, nosa i oczu, jak również skóry z cechami fotostarzenia. 
Cennym efektem omawianego zabiegu jest poprawa wchła-
niania składników aktywnych stosowanych w metodzie 
mezoterapii bezigłowej (elektroporacji i sonoforezie). Mi-
krodermabrazja wpływa również na zwiększenie skutecz-
ności zabiegów z użyciem peelingów chemicznych. Coraz 
częściej wykonywane są dwa rodzaje zabiegów podczas jed-
nej wizyty, tzn. mikrodermabrazja i mezoterapia bezigłowa 
lub peelingi chemiczne. W połączeniu z laserem neodymo-
yagowym Nd-YAG uzyskano zadowalający efekt usunięcia 
przebarwienia w pracach doświadczalnych na świnkach 
morskich [5]. 

Zabieg wykonywany w dwóch cyklach rocznie (5 do 8 
zabiegów co 2-3 tygodnie) wpływa korzystnie na popra-
wę wyglądu skóry, wzrost jej elastyczności i utratę zie-
mistego kolorytu. Usunięcie przebarwień daje wrażenie 
rozjaśnienia i ujednolicenia barwy, a zmniejszenie ilości 
wydzielanego sebum powoduje zmniejszenie niekorzyst-
nego „świecenia” skóry. Skóra odzyskuje świeży wygląd 
i poprzez zmniejszenie wielkości ujść gruczołów łojo-
wych i drobnych blizn staje się bardziej gładka [1-4, 7, 8]. 

Procedury zabiegowe
W czasie zabiegu istnieje możliwość kilkakrotnego ściera-
nia całej powierzchni poddanej zabiegowi. Ruch głowicy 
podczas pracy powinien odbywać się w ściśle określonym 
kierunku, a głowica powinna być ustawiona prostopadle 
do powierzchni skóry (rys. 3). Podczas zabiegu należy pa-
miętać, aby głowicy nie utrzymywać zbyt długo w jednym 
miejscu na skórze. Powinna być przesuwana powoli, do-
ciskana do skóry stopniowo i delikatnie, a moc siły ście-
rania dobierana jest w zależności od ocenianych efektów 
złuszczania i potrzeb skóry. W okolicy oczu i warg zabieg 
należy przeprowadzać delikatnie [1].

Urządzenie, za pomocą którego wykonywana jest mi-
krodermabrazja korundowa, wyposażone jest w końcówkę 
z dwoma otworami – jeden wyrzuca strumień kryształków 
korundu – te uderzają z dużą prędkością w powierzchnię 
skóry (w ten sposób ścierają martwe komórki naskór-
ka i zanieczyszczenia) – drugi otwór służy do zasysania 
złuszczonych komórek do oddzielnego pojemnika.

Pomimo licznych informacji w prasie branżowej o możliwo-
ściach zastosowania mikrodermabrazji w zabiegach likwida-
cji rozstępów autorka artykułu uważa, że nie jest to wskaza-
nie, gdzie można uzyskać zadowolenie z uzyskanych efektów.

Przeciw-
wskazania 
Tak jak w przypadku każdego pro-
fesjonalnego zabiegu, również 
przed wykonaniem mikroder-
mabrazji należy wziąć pod uwagę 
przeciwwskazania do jej stosowa-
nia: zakażenia wirusowe zlokali-
zowane w obszarze planowanego 
zabiegu, infekcje bakteryjne lub 
grzybicze, trądzik w stanie ropnym 
oraz uszkodzenia naskórka w po-
staci przeczosów lub nadżerek. Za-
biegu nie należy wykonywać u osób, 
u których występują dermatozy 
zapalne (łuszczyca), naczyniaki jamiste lub które przebyły 
zabiegi chirurgiczne w ostatnich trzech miesiącach. Również 
wykonywanie zabiegu mikrodermabrazji u osób, u których 
zastosowano usieciowany kwas hialuronowy jako wypeł-
niacz zmarszczek cztery tygodnie wcześniej, jest przeciw-
wskazany, gdyż może spowodować przemieszczenie kwasu 
lub jego mechaniczne uszkodzenie. Należy wykazać szcze-
gólną ostrożność podczas zabiegu u osób poddanych terapii 
lekiem Roaccutane przez sześć miesięcy od zakończenia le-
czenia oraz pacjentów, którzy zgłaszają zaburzenia procesów 
gojenia – w tym skłonność do bliznowców. Jest to natomiast 
jeden z niewielu zabiegów możli-
wy do zastosowania u kobiet cię-
żarnych, podczas menstruacji i z 
pewną ostrożnością u osób ze skórą 
naczyniową. Istotnym czasowym 
przeciwwskazaniem jest zastoso-
wanie chemicznych kremów do de-
pilacji (np. w okolicy wargi górnej), 
zabiegów elektrolizy i depilacji wo-
skiem oraz peelingów chemicznych 
na sześć dni przed planowanym za-
biegiem mikrodermabrazji [2-4, 6].

Bezpośrednio po zabiegu należy unikać: nakładania pod-
kładu na skórę, ekspozycji na promienie słoneczne, ze wzglę-
du na ryzyko powstania przebarwień skóry oraz kąpieli 
w chlorowanej wodzie do trzech dni po zabiegu [2, 3].  
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Fot. 1 Końcówki diamentowe o różnej ziarnistości 

Fot. 2 Aparat do mikrodermabrazji korundowej

Fot. 3 Zabieg mikrodermabrazji diamentowej 
w okolicy czoła


