
Wiele osób, które zdecydują się na wizytę u lekarza, ukrywa ten fakt nie

tylko przed znajomymi czy kolegami z pracy, ale nawet przed najbliższą

rodziną. Dlaczego? Bo to wstydliwe, bo ktoś skrytykuje, bo drogie... I

najlepszy tekst jaki słyszałam ostatnio „Jeśli powiem, że chodzę do Pani

doktor, ona też przyjdzie a po wizycie u Pani będzie wyglądała lepiej niż ja”

Czyli prosty mechanizm odwiecznej rywalizacji, co w pełni rozumiem.

Medycyna estetyczna to dziedzina, najprościej rzecz ujmując, znajdująca

się pomiędzy kosmetologią a chirurgią plastyczną, często łącząca te obie

aby uzyskać jak najlepszy efekt wyglądu.

Lekarze medycyny estetycznej starają się znaleźć tzw. złoty środek aby

poprawić zarówno samopoczucie jak i wygląd zgłaszającego się do ich

gabinetu pacjenta.

Pierwsza wizyta polega na ocenie problemu, ustaleniu indywidualnego

planu zabiegowego i wyjaśnieniu wątpliwości związanych z proponowanymi

zabiegami. Lekarz pyta o choroby przewlekłe, styl pracy, dietę, obciążenia

rodzinne. Prosimy o przyniesienie zdjęć sprzed 5-10 lat. To pomaga w

odtworzeniu obrazu z przeszłości oraz powstrzymaniu procesu starzenia.

Zadaniem medycyny estetycznej, jak sama nazwa wskazuje jest

uzyskanie estetycznego czyli gustownego, harmonijnego i eleganckiego

wyglądu. Ktoś powie, no przecież najważniejsze jest wnętrze człowieka, co

czuje, co myśli. Zgadzam się !

A jakby połączyć to z rozświetloną twarzą i ponętną sylwetką? Czy takie

osoby nie wzbudzą większej sympatii, czy w życiu nie będzie im łatwiej?

Jak się czujemy stojąc vis a vis szefa o marsowym spojrzeniu,

poszarzałej, pooranej bruzdami skórze i przerzedzonej upływem czasu

czuprynie?

Czy lubimy gdy ktoś w uścisku podaje nam mokrą i zimną od potu dłoń?

Co myślimy gdy zapinamy pasy w samolocie tuż przed startem, piękna

stewardessa unosi ramiona w geście wskazania nam drogi ewakuacji, a

naszym oczom ukazują się dwie duże plamy potu na jej koszuli? Czy jest

aż tak gorąco? Czy ona też boi się latać?

Zadaniem doświadczonego lekarza jest powstrzymanie pewnych

procesów zachodzących w organizmie, sylwetce czy skórze pacjenta.

Umiejętne indywidualne dopasowanie zabiegów polegające na

modelowaniu rysów twarzy, spłaceniu zmarszczek, poprawy jędrności skóry,

to tylko część sposobów dzięki, którym poczujemy się młodsi, zdrowsi i

pewniejsi siebie.

Bardzo często spotykam się z obawami pacjentów dotyczącymi

zabiegów z użyciem toksyny botulinowej, potocznie zwanej botoksem.

Toksyna kojarzy się z trucizną i śmiercią.

Wg pacjentów jest to najbardziej zdemonizowany zabieg medyczny.

Skąd ten strach?

Przerażam się nie mniej jak słyszę, zwłaszcza w mediach teksty:„ale się

nabotoksowała”, „ale sobie nawaliła botoksu w usta”!

Może faktycznie, w głowach zakodowany został obraz przerysowanych,

zeszpeconych twarzy popularnych aktorów czy celebrytów jako skutek źle

wykonanych zabiegów.

Niestety mylnie, obciąża się m.in. botoks jako przyczynę tych deformacji.

Toksyna botulinowa jest lekiem, nie można jej przedawkować stosując

standardowe dawki.

Nie podajemy botoksu w usta! Do powiększania i modelowania ust

najczęściej używamy popularnego i bezpiecznego kwasu hialuronowego.

Toksyna botulinowa w medycynie estetycznej stosowana jest jako środek

efektywny w niwelowaniu zmarszczek mimicznych oraz w leczeniu

nadpotliwości. Preparat toksyny botulinowej znany jest pod nazwą m.in.

Botox. Podaje się go iniekcyjnie w pożądanym miejscu. Dzięki temu działa

on tylko w obrębie tych mięśni, w który został podany.

Wszystkie zabiegi, w których dochodzi do przerwania ciągłości skóry z

użyciem igły, głębokie peelingi oraz zabiegi laserowe powinien wykonywać

lekarz.

Mam nadzieję, że zachęcę Państwa do wizyty w moim gabinecie, że

staną się rytuałem, podobnym do wizyt u stomatologa. Na szczegóły oferty

zapraszam www.mclinique.pl we Wrocławiu

Oto jeden z proponowanych zabiegów:

Powiększenie i modelowanie ust

Zabieg coraz bardziej popularny, ale nie należy do prostych. Aby efekt

był naturalny potrzeba wyczucia i wprawionej ręki lekarza.

Wykorzystując nowoczesne preparaty można dość szybko i bezpiecznie

dokonać korekty kształtu i objętości ust. Zawarty w nich silnie nawilżający

kwas hialuronowy jest w pełni przyswajalny, a zawarta w strzykawce lidokaina

zwiększa komfort zabiegu

Wskazania do zabiegu:

•

utrata jędrności i objętości ust,

•

zatarcie granicy pomiędzy czerwienią wargową i skórą (w przebiegu

procesu starzenia),

•

zmarszczki nad górną wargą (wyraz nadmiernej aktywności mięśnia

okrężnego ust),

•

wady rozwojowe lub stany po urazie i  wynikająca z nich asymetria.

Przeciwwskazania:

•

aktywny proces zapalny w obrębie ust i jamy ustnej (np. opryszczka),

•

ciąża i okres karmienia piersią,

•

inny aktywny proces chorobowy (decyzja o zabiegu po dokładnym

wywiadzie lekarskim).

Opis zabiegu:

•

Przed zabiegiem znieczulamy miejscowo, w niektórych przypadkach

dokonujemy znieczulenia stomatologicznego. Samodzielne

przyjmowanie środków p/bólowych może spowodować rozszerzenie

naczyń krwionośnych i skłonność do krwawienia.

•

Produkt aplikowany jest za pomocą dołączonej do zestawu igły,

niekiedy używamy kaniuli, czyli, giętkiej i tępo zakończonej igły.

Jednorazowo podajemy max 1 ml preparatu.

•

Zabieg jest raczej bezbolesny, może pojawić się lekki obrzęk, ślady

po nakłuciach i drobne krwiaki. To efekt przejściowy.

•

Czas zabiegu ze znieczuleniem 30-45 min.

•

Efekt pojawia się natychmiast a utrzymuje od min 6 do 12 miesięcy.

Stosowane preparaty:

•

Stylage Lips, Juvederm Ultra Smile, Restylane Lipp Volume.

•

Cena: 600-1200 PLN.
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Odczarować medycynę estetyczną.... :-) 

Pierwsze gabinety medycyny estetycznej pojawiły się

w naszym kraju ponad 20 lat temu. Co kilka tygodni

powstają nowe placówki, kliniki – jest w czym wybierać.

Wydawać by się mogło, że wizyta u lekarza medycyny

estetycznej staje się czymś naturalnym, coraz bardziej

popularnym, wręcz modnym. Nic bardziej mylnego.
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