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V ARIA

W
dniach 24-26 lutego

2012 r. w Warszawie

w hotelu Marriott odby∏

si´ Kongres Dermatologii Este-

tycznej i Medycyny Anti-Aging,

nad którym patronat obj´∏o Stowa-

rzyszenie Lekarzy Dermatologów

Estetycznych.

Tematyka tegorocznego zjazdu

dotyczy∏a nowoÊci w dziedzinie

dermatologii estetycznej, nowocze-

snych technologii oraz zabiegów

w okolicy oka i dolnej cz´Êci twarzy. 

Pierwszego dnia omówiono

m.in. znaczenie substancji cukro-

wych w procesie starzenia si´ skóry

(B. Zegarska), rol´ witamin w od-

m∏adzaniu skóry (M. Nunberg-Sa-

wicka) oraz ocen´ skutecznoÊci 

preparatów Xylogic anti-redness

w przypadku skóry wra˝liwej i na-

czyniowej (A. W∏odarkiewicz).

Zosta∏y tak˝e zaprezentowane no-

we preparaty dost´pne na rynku,

ich mo˝liwoÊci i zastosowania. Oce-

nie poddano w∏aÊciwoÊci prepara-

tów kwasu hialuronowego: Hyacorp

(J. Otto), Ellanse (A. Lenkhorst),

kwasu hialuronowego w po∏àczeniu

z peptydami – Revofill (A. K´pa)

oraz preparatu Tyosyal Redensity,

s∏u˝àcego do liftingu i mezoterapii

(A. Pietrzykowska).

Ciekawe wyk∏ady dotyczy∏y

kwasu polimlekowego, jego zastoso-

wania, efektów leczenia i powik∏aƒ

(K. Pawe∏czyk-Pala, I. Osadow-

ska, E. Engländer).

Przedstawiono nowe urzàdzenia:

ICON (M. Kebir), MLS – Medical

Light System, czyli zimne Êwiat∏o

monochromatyczne (A. Zagozda),

nowà nieinwazyjnà metod´ lecze-

nia cellulitu i ot∏uszczeƒ „ice

shock”, dzia∏ajàcà na zasadzie po∏à-

czenia fal wstrzàsowych z kriolipo-

lizà (G. Beilin) oraz Slim Lipo La-

ser w leczeniu nadpotliwoÊci.

Uczestnicy z zainteresowaniem

wys∏uchali wyk∏adu i obserwowali

techniki zabiegowe S. Sebban pod-

czas warsztatów z zastosowaniem

preparatu StylAge i pokazu soft-fi-

lling metodà „jednego punktu”.

Kolejne dni to przede wszystkim

tematyka zwiàzana z trudnà okoli-

cà oka. Wyk∏ady dotyczy∏y zastoso-

wania fal radiowych (M. Dolores

Arton), technik ∏àczonych rewitali-

zacji skóry (A. K´pa), mezoterapii

i peelingu fenolowego (P. Deprez).

W bardzo przyst´pny sposób zosta-

∏y omówione wskazania do pla-

stycznych zabiegów chirurgicznych

i ma∏oinwazyjnych w okolicy oczu

(L. Lembas).

Zastosowanie kwasu hialurono-

wego w du˝ych iloÊciach oraz lecze-

nie okolicy ˝uchwy i „trójkàta go-

ryczy” zosta∏y przybli˝one przez 

T. Besins.

Du˝ym zainteresowaniem cie-
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szy∏y si´ wyk∏ady na temat nowych

technologii w dermatologii estetycz-

nej. Uczestnicy kongresu wys∏ucha-

li informacji dotyczàcych: wykorzy-

stania LED i fotobiomodulacji cia-

∏a (C. van der Lugt), ultraterapii 

(N. Gauthier), Hermetic – fototer-

micznego om∏adzania (L. Marini),

zastosowania laserów nieablacyj-

nych do redukcji blizn i rozst´pów

(M. Kebir) czy te˝ zastosowania la-

sera 1440 nm w leczeniu cellulitu

(K. Hoffman).

Nie zabrak∏o tak˝e tematyki

zwiàzanej z zastosowaniem toksyny

botulinowej. W swoim wyk∏adzie

A. Picket uporzàdkowa∏ informacje

dotyczàce dost´pnych preparatów

toksyny botulinowej. Natomiast 

T. Pavicic omówi∏a jej zastosowanie

w 1/3 dolnej cz´Êci twarzy, podkre-

Êlajàc koniecznoÊç znajomoÊci ana-

tomii i technik iniekcji, ze wzgl´du

na mo˝liwe skutki uboczne w∏aÊnie

w tej okolicy. PodkreÊli∏a, ˝e wska-

zane sà techniki iniekcyjne zró˝ni-

cowane i indywidualnie dobrane 

dla ka˝dego pacjenta, zw∏aszcza

w przypadku zmarszczek górnej

wargi, gdy˝ przedawkowanie toksy-

ny mo˝e mieç hamujàcy wp∏yw na

wymow´ niektórych g∏osek, takich

jak „p” i „b”. Omówiono leczenie

i skutki uboczne zwiàzane z prze-

dawkowaniem w przypadku zwisa-

jàcych kàcików ust, zmarszczek

podbródka („podbródek falujàcy”)

i zmarszczek szyi.

Na zakoƒczenie poruszono pro-

blematykà leczenia zmian naczy-

niowych: skleroterapi´ (P. Terlec-

ki), kompresjoterapi´ (M. I∏˝ecki)

oraz metod´ IPL (D. Prandecka).

Ka˝dego dnia w trakcie tzw. sesji

lunchowych odbywa∏y si´ warsztaty

z technik podawania poszczegól-

nych preparatów kwasu hialurono-

wego, kwasu polimlekowego oraz

hydroksyapatytu wapnia i terapii 

laserowych. Podczas jednej z sesji 

P. Petit podkreÊli∏, ˝e kluczem do

osiàgni´cia dobrego rezultatu zabie-

gu mezoterapii, która ma za zada-

nie zapobiegaç starzeniu skóry i le-

czyç jego skutki, jest po∏àczenie

trzech technik podania preparatu,

stosowanych na trzech ró˝nych po-

ziomach skóry: techniki naskórko-

wej, metody grudkowej i metody

nappage.

Na towarzyszàcej kongresowi

wystawie mo˝na by∏o zaznajomiç

si´ z dermokosmetykami,  technolo-

giami laserowymi i ultradêwi´kowy-

mi o ró˝nym stopniu zaawansowa-

nia, a tak˝e elementami podstawo-

wego wyposa˝enia gabinetu.
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