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TwarzzbudowanajestmiędzyinnymiZszeręgnmięśni
o różnym kięrunku przebiegu włókien, które wraz z upĘwająclrm

czasempodlegaj ą coraz silniej prawu grawitacj i, Owal twarzy

opada, policzki zapadająsię, dochodzi do utraty objętości,

.iurty."rroSci i napięcia skóry, Pogłębiona dolina łez, zwtsające

chomiczki, zapadniętepoliczki, opadające kąciki ust

- to wszystko daje smutny, zmęazony wraztwarzy, ktory

bynajmniej, nie dodaje uroku,

Z wiekiem tracimy wolumetrię- mówi dr n, med, Kamila

Padlewska. - W wyniku resorpcji kości zmienia się kształt

czaszki, mięśnie i skora wiotczejq, a poduszeczki tłuszczowe

przedzielone tkankq włólłlistq, które mamy w 
^Ą)arzy, 

kierujq

się ku dołowi.

Rozwiązaniem tego problemu są zabiegi wolumetryczne,

Ichzadan\ęm jest modelowanie konturów tvłarzy oraz

ich korygowanie, tak by owal odzyskał swój ksztah, - Zabiegi

wolumetryczne majq na celu uniesienie tego wszystkiego,

co w procesie starzenia uległo zsunięciu, a tak:że uzupełnienie

powstałych w jego wyniku ubytków - wyjaśnia dr Padlewska,

Nie można nazwaótego jednak liftingiem, gdyż zabiegpolega

na wprowadz erlrtl przez |ekarzaodpowiedniego wypełniacza

w miejsca, gdzie pojawiĘ się ubytki,

Najpopularniej szym prep aratem, ab solutnym numerem j eden

wśród wypełniaczy jest substan cja rwanaeliksirem młodości,

czyli kwas hialuronowy, Na r5mku jest bardzo dużo różnych

jego rodzajów - od nizusieciowanych wykorzystywanych

podczas mezoterapli(ich zadaniem jest dorużna pomoc

rv popru*i. struktury skóry) do usieciowanych, które m\ędzry

innymi majądziałaue właśnie wolumetryczne, Są gęste, aby

osiignąć cel, jakim jest podciągnięcie osuniętych elementów

i uzupełnienie powstĄch ubytków, - Sq ,oczywiście, także,

inne preparaty, np, te na bazie hydrolcsyapatytu czy lcwasu,

polimlekowego, Jednak to właśnie kwas hialuronowy jest hitem

wśród wypełniaczy - podkreśla dr Padlewska,

Zabiegl,wolumeĘc zne z wykorzystaniem kwasu hialurono-

wego wykonuje się przedewszystkim w górnej częścipoliczkós,,

Jest to najczęstszeńi"i"", ponieważ daje ono gwarancję tego,

żepreparatpozostanie w miejscu podania i będzie speŁniał

swoje zadanię. Czasamirobi się też bok policzków, czasami

takżę skroń .Lekaruędoskonale wiedzą, gdzte dokJadnie podawać

preparat i jakiej linii nie przekaczaó, Podobnie jak to, jaki jego

rodzajw konkretnym przypadku stosować: - Pomiędzy preparatami

do wolumetrii także sq różnice, tak jak i różne sq techniki

ich podawania, W zależności od Ępu budowy twarzy i rodzaju

problemu pacjenta, dobierany jest taki, który będzie dla niego

najodpowiedniejszy - tłumaczy specjalistka, Od tego też zależly

jest efekt i jego naturalność - odtworzenie policzków wolumetrią
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wielozadaniowa

alternaĘwa

ma na celu odmłodz errie zzachowaniem naturalnego wyglądu,

Obok niezap rzeczainegohitu wśród wypełniaczy, jakim jest

kwas hialuronowy, ciekawym preparatem jest Sculptra,

To kwas polimlekowy, który rozcieiczony wltrzyĘe 
: ,

się w bardzo maĘch ilościach, ponieważ w dużym stopnlu

sĘmuĘe on produkcję koiagenu, W przeciwieństwie

do kwasu hialuronow ego, zapomocą Sculptry można

wypełniaó ubytki na cńej twarzy, - Czasami pacjenci majq

,opodniętu policzki, Wtedy korzystniej na wyglqd wpłynie

zastosowanie właśnie tego preparatu - mówt dr Padlewska,

Kolejną różnicąsą wskazania po zabiegu, W przypadku

S cuĘtry zalęca się pacj entowi mas owani e tw arzy,

by ror-uro*ue poju"ia, Stosując kwas hialuronowy, robimy

odwrotnie - tutaj masowanie jest wykluczone, gdyżmoże

spowodowa ć przemieszczerię się tego gęstego preparatu,

Oba preparaty przyflosząszybkie, widoczne efękĘ,

Rezultaty zabiegllz kwasu hialuronowego utrzymuj ą się przez

1-1,5 roku. Sculptrę powinno powtórzyó się2_3 rury,wtedy

efekt będzie się utrąrmyłvał nawet ż-3lata,

Mimo że skutki i,o""" starzęniasą najczęstszym powodem

wykonyr;vania wolumetrii, to wiek nie jest jednakwyznacznikiem,

Jeżeli konstruk cja tw arzy wymaga uzup ełnienia pewnych

ubytków, to oczywiśc ie możnawykonać takl, zabteg, warto

jednak pamiętać o zasadzie,ktorej zwolenniczką jest 97

dr Padlewska - najpierw zabtegtregeneracyjne, a kiedy one

nie przynos ząjużtzekiwanych rezultatóW wówczas dopiero

uzupełniajmy ubytki,

dr n. med. Kamila Padlewska
Prof. nadzw. Wyzszej SzkoŁy Zawodowe.'; Kosmetyki

i pielęgnacji Zdrowia w Warszawie; specjalistka dermaŁoLog-

-weneroLog drugiego stopnia (UM w Warszawie); eksperŁ

w zabiegach dermatologii estetyczne) i Laserowej, Swoje

doświadczenie zdobywułu *,in, w La }oLla, San Diego, Kairze,

Prowadziła . :czne Ladania naukowe w Instytucie PasŁeura

(paryż) . obecnie prowadzi prywatna praktyke lekarską Oricea

Gabinety oerrnatoLogii Estetycznej i Medycyny Antr-Aqing,

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej

i Anti-Agin9 PTL, Nalezy do Stowarzyszenia Dermatologów

EsteŁycznych, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

oraz Europ,u,,, So"i"t y for Cosmetic and Aesthetic

Dermatology (ESCAD) ,

AuŁorka licznych publikac;i i ksiązek, między innymi

wydanej \Ń pl:zez ńyju*"i,tlvo Lekarskie PZWL ksiązk:_ Medycyna

estetyczna 1 1,osnLto]ogia, WykŁadowca na licznych konqresach

krajowych i zagranicznych,
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