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Dyrektor medyczny Clique Clinic

Wiele lat temu usłyszałem przekleństwo, 
które powiedział Konfucjusz do swojego wroga  
„obyś żył w ciekawych czasach”. Chociaż  
nie wydaje się aby to była klątwa w Chińskiej 
historii – jednak bardziej interesujący folklor  
z Brytyjskiego serwisu zagranicznego z 1930  
roku. Realia życia w „ciekawych czasach”  
uderzyły w nas wszystkich ponad 12 miesięcy 
temu. Nie mogę sobie wyobrazić, że rok  
temu przygotowywałem się do podróży  
do Paryża na IMCAS razem z tysiącami kolegów 
po fachu. Podczas tego tygodnia w Paryżu  
rozmawialiśmy, jedliśmy i bawiliśmy się wspólnie 
razem z innymi ludźmi. Dla mnie osobiście  
brak możliwości dzielenia się tymi rzeczami  
jest największą stratą związaną z pandemią.  
Nie wspominając o tych wszystkich, którzy stracili 
życie lub zdrowie podczas pandemii COVID-19. 
Dodatkowo chaos ekonomiczny jako rezultat 
pandemii. Wraz ze wzrostem liczby zachorowań, 
historii o przepełnionych oddziałach na całym 
świecie i ciągłych stratach bliskich nam osób 
w  liczbie ponad 3000 dziennie  
w samych tylko Stanach Zjednoczonych.  
Dodatkowo zamieszanie polityczne  

w Waszyngtonie DC, Hong Kongu, i innych  
rejonach świata czynią moje komentarze na  
temat naszej rodziny Algeness całkowicie nie  
na miejscu nie mówiąc o postępie jaki poczyniło 
całe AAT w 2020 roku. Zachowam te wieści do 
kolejnego wydania newsletera i do czasu kiedy 
nie będziemy stawiani przed takimi wyzwaniami 
jak dzisiaj.

Wielką ulgą jest widzieć tak dobrą reakcje świata 
na te wszystkie wyzwania stawiane przez obecne 
czasy. Świat zrobił wielki postęp w związku ze 
szczepionkami w niesamowicie krótkim czasie. 
Niesamowite wsparcie instytucji charytatywnych, 
które pomagają finansowo i osobiście tym  
których pandemia dotknęła najmocniej.  
To jest jeszcze bardziej wzruszające i budujące.  
W Waszyngtonie DC widzieliśmy wielu polityków 
którzy bronili Ameryki i jej konstytucji podczas 
ostatnich wydarzeń w stolicy USA. Niektóre  
indywidualności stanęły naprzeciw tyranii  
i poświęciły naprawdę dużo również w walce  
z pandemią COVID 19. Podczas tego jak  
stawiamy czoła „ciekawym czasom” mam  
nadzieje, że każdy z was wykaże się nie tylko  
siłą i rozsądkiem ale także nadzieją. 

Frazes ze starej piosenki disko „We will survive” 
nie tylko przetrwamy ale także staniemy się  
silniejsi i bardziej zjednoczeni i może w końcu  
zaczniemy cieszyć się światem, przyjaźnią  
i naszymi relacjami z innymi ludźmi. To dla  
mnie zaszczyt móc zadzwonić do wszystkich 
moich przyjaciół i ponad wszystko czekam na 
moment kiedy będziemy mogli się spotkać  
i wspólnie śmiać się przy wspólnym posiłku. 

Niech 2021 rok przyniesie wam radość  
i szczęście oraz niech będzie wypełniony  
relacjami na żywo z innymi ludźmi dodatkowo 
niech będzie troszkę miej interesujący niż 2020 
rok. (życzę też wszystkim jak najszybszego  
zaszczepienia się).

Algeness® żel agarozowy 
będący hydrokoloidem zawiera 
wodę w swojej strukturze.

Interesujące czasy

PRZEWODNICZĄCY I CEO
Advanced Aesthetic
Technologies, Inc. USA
Algeness-Europe,
Ltd, Ireland
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SYNDROM ZBYT DUŻEJ ILOŚCI  
WYPEŁNIACZY W TWARZY PACJENTA
KOMPLIKACJE Z POWODU NIEPRAWIDŁOWYCH INIEKCJI

Zbyt duża ilość wypełniaczy  
w okolicy twarzy jest często  
obserwowaną komplikacją  
i charakteryzuje się zwiększoną 
objętością twarzy, która  
zaburza jej anatomie i topografię.  
Z wiekiem na twarzy zachodzą 
zmiany związane ze strukturą, 
osłabieniem kości oraz  
zachowaniem mięśni twarzy. 
Zmiany te  obserwowane  
w środkowej części twarzy są 
łatwo widoczne na podstawie 
szczęki, która porusza się do 
tyłu i w dół. Takie zmiany często 
nazywa się utratą objętości 
w środkowej części twarzy. 
Powierzchownie zlokalizowany 
tłuszcz nie może zastąpić tej 
utraty objętości, pokazują to 
studia dr. Lee na temat tłuszczu 
w obszarze podoczodołowym 
i jego degradacji po 60 roku 
życia. Głęboko zlokalizowanego 
tłuszczu tracimy około  
1-2% każdego roku po naszych  
30 urodzinach. Większość z tych  
obserwacji można wyjaśnić  
słabszym przywiązaniem  
tkanek miękkich do kości  
twarzy. Łączenia więzadeł   
z okostną  przypominają swoją 
strukturą pajęczynę. Więzadła  
rozprzestrzeniają się na  
zewnątrz jak przegrody  
włókien zatrzymując tłuszcz.  
Ten system przybija tkanki  
miękkie jednak wraz z wiekiem 
staje się coraz słabszy, a my  
zaczynamy obserwować  
zwiotczenie i nieprawidłowe 
ustawienie tkanek. Widać to 
najmocniej poprzez worki pod 
oczami w dolinie łez,  
pogłębiające się bruzdy  
nosowo wargowe czy zmarszcz-
ki w okolicy szyi. W ostatnich  
5-10 latach iniekcje przy użyciu 
kwasu hialuronowego stały się 
bardzo popularną metodą  
leczenia i odmładzania twarzy.  
Niektórzy traktują to jak  
inwestycje, a niski koszt oraz 
widoczne rezultaty zachęcają  

pacjentów. Jednak wraz ze  
wzrostem  popytu na zabiegi 
znacząco wzrosła liczba  
niespodziewanych komplikacji. 
Reakcja niepożądana może być 
przypisana do wypełniacza  
o nieodpowiedniej gęstości, 
zbyt dużej ilości materiału  
w jednym miejscu, zbyt  
częstych iniekcji lub  
niewłaściwej techniki. Syndrom 
nadkorekcji twarzy jest jedną  
z tych komplikacji.

Charakteryzuje się on zbyt  
dużą ilością substancji  
wolumizującej i zaburzeniem 
topografii twarzy. W opinii  
dr. Lima może to być  
spowodowane niewłaściwym 
doborem wypełniaczy oraz 
niewłaściwym rozmieszczeniem 
produktów. Autor wierzy, że 
umiejscowienie wypełniacza 
możliwie głęboko w tkance jest 
najlepszym rozwiązaniem,  
a zbyt powierzchowne iniekcje 
w delikatną tkankę są częstym 
błędem. Z doświadczenia  
dr. Lima syndrom nadkorekcji 
twarzy jest głównie widziany 
u pacjentów, których lekarze 
zajmują się liftingiem twarzy. 

To podkreśla wagę zysku 
młodego wyglądu ponad 
artyzm lub brak zrozumienia 
patofizjologii twarzy i sposobu  
starzenia. Podczas zabiegu 
wskazane jest unikanie ryzyka 
i sprawienie aby pacjent miał 
możliwie najbardziej naturalny  
wygląd. Używanie techniki  
iniekcyjnej, dużych bolusów  
z ostrą igłą może być  
niebezpieczne nawet  
z aspiracją. Micro bolusy  

powinny być techniką  
preferowaną zarówno dla  
poprawy bezpieczeństwa jak  
i dla lepszych rezultatów.  
Serie cyklicznych zabiegów 
z wykorzystaniem wypełniaczy, 
które są źle zaplanowane  
i wykonane nieodpowiednią 
techniką mogą prowadzić do 
hiperkorekcji twarzy. Jest to  
kumulacja wielu wypełniaczy, 
ich migracji lub reakcji  
alergicznej. W obszarze doliny 
łez bardzo łatwo jest podać  
preparat w nieodpowiednie 
miejsce i wywołać efekt  
Tyndalla, który wymaga  
leczenia hialuronidazą.  
Można przeczytać w badaniach, 

że u 4,25 % pacjentów rozwija się  
opóźniona reakcja na  
wypełniacze na bazie kwasu 
hialuronowego. Zła technika 
iniekcyjna jak i wybór złego 
preparatu mogą powodować 
akumulacje preparatu w jednym 
miejscu i rozwój niezapalnych 
guzków. Mogą być one leczone 
hialuronidazą lub w najgorszych 
przypadkach wycięte  
chirurgicznie. Guzki, które 
utrzymują się przez długi czas  
i opierają się leczeniu mogą  
być usuwane poprzez wycięcie.  
Używanie dużych ilości  
wypełniaczy może być  
czynnikiem który spowoduje 
rozwój ziarniniaka. Wypełniacze, 
które nie są biodegradowale 
wchodzą w skład tkanki  
strukturalnej przez okres  
dłuższy niż siedem miesięcy 
i  mogą tworzyć różne działania 
niepożądane. Bardzo ważne 
aby stworzyć świadomość o 
możliwości wystąpienia takich 
efektów. Syndrom zbyt dużej  
ilości wypełniaczy może  
prowadzić do nieestetycznych 
zmian które mogą prowadzić  
do uszkodzenia tkanek.  
Lekarze muszą być w stanie  
jak najszybciej ocenić kiedy  
jest podana zbyt duża ilość  
wypełniacza i odpowiednio 
zareagować. Posiadając taką 
wiedzę wszyscy powinni  
podchodzić bardziej ostrożnie 
do kwestii podawania  
wypełniaczy, podawać  
mniejsze ilości, stosując  
odpowiednia technikę oraz  
mądrze dobierać produkty.

SYNDROM NADKOREKCJI TWARZY

Płaskie 
czoło

Nos Avatara

Poduszki 
na Twarzy

Oczy 
zachodzącego 
słońca

Policzki wiewiórki

Kacze usta

Podbródek 
czarownicy

F O C U S

DYREKTOR MEDYCZNY , CLIQUE CLINIC,
SELANGOR, MALAYSIA
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INIEKCJA WYPEŁNIACZY 
A ZIARNINIAKI
INIEKCJE WYPEŁNIACZY MOGĄ POWODOWAĆ ZIARNINIAKI, USZKODZENIA TKANEK A TAKŻE NIEMAL ZAWSZE  
WYWOŁUJE STANY LĘKOWE U PACJENTA. W mijających dekadach, wielu pacjentów odniosło ogromne korzyści  
dzięki iniekcji wypełniaczy, na skutek czego ich życie zmieniło się na lepsze. Rozważając czy to walory estetyczne,  
odbudowujące czy też wpływające na starzenie tkanek, pacjenci poddawani zostali iniekcji w celu poprawy owalu  
i wypełnienia twarzy, wygładzenia drobnych linii i zmarszczek, a także korekcji defektów pourazowych i wrodzonych.  
Prawdopodobieństwo jest niskie, jednak zdarzają się przypadki gdzie iniekcja wypełniaczy spowodowała komplikacje  
w postaci ziarniniaków, co wymaga leczenia przez lekarza medycyny estetycznej.

Czym są ziarniniaki? 
Ziarniniaki są często określane jako 
czerwone, twarde grudki, guzki  
lub wykwity w warstwie podskórnej.  
Na zbliżeniu mikroskopowym,  
możemy zobaczyć, że są to różne 
typy gigantycznych komórek,  
z obcymi cząsteczkami w cytoplazmie,  
którym towarzyszy stan zapalny. 
Ziarniaki mogą pojawiać się  
z różnych powodów, powiązanych 
z mechanizmem immunologicznym. 
Jednym z nich może być  
niepożądana reakcja na ciało obce 
w postaci wypełniacza. Jakkolwiek 
rzadkie, pojawienie się  
ziarniniaków jest tylko jednym 
z możliwych powikłań, na które 
narażony jest pacjent przy iniekcji. 
Inne częste reakcje to guzki, 
rumień, nadwrażliwość, sinienie, 
asymetrię i infekcje. Biorąc pod 
uwagę wypełniacze same w sobie, 
powyższe reakcje (chodź niezbyt  
częste), mogą występować głównie 
w przypadku wypełniaczy  
długotrwałych i nie są zauważalne 
od razu po zabiegu. Często 
utrzymują się do kilku miesięcy  
po ich wystąpieniu, ze względu 
na opóźnioną reakcję systemu  
immunologicznego lub późniejszego 
zarejestrowania zmian zachodzących 
w głębszych warstwach tkanek.

Diagnostyka i leczenie  
ziarniniaków.
Rozpoznanie i postępowanie 
z ziarniniakami to proces złożony: 
przed podjęciem decyzji, która  
z terapii będzie odpowiednia dla 
danego pacjenta, najważniejsze 
jest dokładne poznanie historii 
choroby. Lekarz powinien  
omówić z pacjentem wszystkie 
dotychczasowe iniekcje  

wypełniaczy, występowania  
infekcji skórnych, a także ogólny 
stan skóry sprzed wystąpienia  
ziarniniaków. Równie ważne jest 
zdiagnozowanie obecnego  
przypadku pod kątem ziarniaków, 
ze względu na istnienie wielu  
przypadłości o podobnych  
objawach, jak na przykład  
opóźniona nadwrażliwość na 
wypełniacz lub nawet infekcja 
tkanki łącznej. Często bywa tak, 
że poszczególne przyczyny zmian 
guzkowych spowodowanych  
wypełniaczami wykazują odmienne 
reakcje zapalne. Chodź zakrawa to 
o terapię empiryczną, zazwyczaj 
przy wyborze odpowiedniego 
leczenia podąża się za protokołem 
zabiegowym, prowadzącym  
do odkrycia najbardziej  
prawdopodobnego czynnika 
sprawczego. Pierwszy etap leczenia 
ziarniniaków polega głównie na 
zastosowaniu antybiotyków  
o szerokim działaniu, nawet przy 
negatywnym wyniku. Kolejny  
lub towarzyszący, krok (zwłaszcza 
jeśli zostały zastosowane  
wypełniacze HA) polega na użyciu 
hialuronidazy wewnątrznaczyniowej.  
Jeśli w guzkach znajduje się  
składnik żelowy, można usunąć 
go przy pomocy punktowego 
zastosowania igły 16G i podciśnie-
nia. Niektórzy medycy decydują 
się na wstrzykiwanie w chorobowo 
zmienione miejsca sterydu, w celu 
zmniejszenia stanu zapalnego. 
Ostatecznym rozwiązaniem jest 
zabieg chirurgiczny.

Najlepsze sposoby na ogranicze-
nie występowania powikłań:
Częstotliwość występowania  
ziarniniaków waha się od 0.02%  

do 0.4% w przypadku iniekcji  
kwasu hialuronowego. Wypełniacze  
HA są środkiem najczęściej  
stosowanym przez lekarzy  
medycyny estetycznej, jak podano 
w najnowszych badaniach  
przeprowadzonych w latach 2008  
i 2014 (Lee JM, Kim YJ., „Ziarniniaki 
skórne po zastosowaniu  
wypełniaczy: patofizjologia,  
wygląd kliniczny, histologiczny, 
cechy i leczenie ”, Archiwa Chirurgii 
Plastycznej, 42 (2015), wprowadzenie, 
Pkt 2).“ Wprawdzie częstotliwość  
występowania powikłań jest niska, 
jednak obowiązkiem każdego 
profesjonalisty jest ograniczenie 
komplikacji, takich jak pojawienie 
się ziarniniaków, do minimum”. 
W konsekwencji, najważniejszym 
zadaniem dobrze wyszkolonego 
lekarza jest wybór możliwie  
najlepszego dla pacjenta środka. 
Faktycznie, ziarniniakom można 
zapobiec poprzez skrupulatne 
oczyszczanie i dezynfekcję skóry, 
sterylną iniekcję a także używanie  
igieł o mniejszej średnicy, aby  
zminimalizować ryzyko szoku  
i przedostania się bakterii. 
Niektórzy już podczas  
wykonywania zabiegu podają  
antybiotyki profilaktycznie,  
jednak nie jest to często spotykana  
praktyka. Poprawna metoda  
iniekcji, z wprowadzeniem igły  
lub kaniuli na odpowiednią  
głębokość przed zastosowaniem 
preparatu, jak i zaprzestanie 
wstrzykiwania przed jej  
wyprowadzeniem również  
zwiększają prawdopodobieństwo  
pomyślnego wykonania zabiegu, 
bez późniejszych komplikacji.  
Jakkolwiek ważne jest rozpoznanie  

przypadku i wybrana technika, 
kluczowym do osiągnięcia  
najlepszego możliwego efektu  
jest zastosowanie wypełniacza  
najwyższej jakości. Świadomi  
powyższych wyników badań  
i obserwacji, AAT Inc. utworzyło 
wyjątkowy program edukacyjny  
o nazwie  “Master Your Results” 
(MYR) i zapoczątkowało powstanie 
dużej społeczności certyfikowanych 
specjalistów, stosujących  
całkowicie naturalny preparat  
Algeness®. Warto wiedzieć, że 
żelowy wypełniacz Algeness nie 
zawiera środków chemicznych ani 
protein, co zapewnia pacjentom 
najwyższy poziom bezpieczeństwa.  
Odkąd AAT wypuściło na rynek 
wypełniacze Algeness®, nie  
odnotowano żadnych przypadków 
wystąpienia ziarniniaków przy  
około 100,000 użytych dawkach, 
czego częściową zasługą jest  
wyjątkowy skład, ale także  
zapewnienie przez MYR  
odpowiedniego szkolenia dla  
wykonujących zabiegi specjalistów.

P R A K T Y C Z N E  I N F O R M A C J E

CHIRURG PLASTYCZNY
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ALGENESS® JEST DOSKONAŁYM WYPEŁNIACZEM  
NADAJĄCYM OBJĘTOŚCI POPRZEZ WKŁUCIA GŁĘBOKIE.

Od prawie 8 lat używam środka 
Algeness® jako wypełniacza  
nadającego objętości oraz 
modelującego. Zabiegi wahają się 
od pojedynczych nakłuć, tak jak 
w przypadku modelowania  
podbródka, do rozległego  
konturowania twarzy, z dziesiątkami 
mililitrów, ostrożnie aplikowanych 
podczas kilku, zaplanowanych wizyt 
na przestrzeni lat.
Algeness® posiada liczne zalety. 
Poza początkowym  podrażnieniem 
występującym w pierwszych dniach po 
nakłuciu, nigdy nie zaobserwowałem 
żadnych  objawów wchłaniania 
wody przez wypełniacz lub 
otaczających go tkanek na przestrzeni 
bliższego i dalszego okresu czasu, 
żadnej miejscowej opuchlizny lub 
utraty konturu poprzez miejscowe 
lub ogólne obrzmienie. To co jest 
widoczne podczas wstrzykiwania, 
jest docelowym efektem wypełnienia 
(WYSIWYG) przez następne miesiące. 
Zwiększona wydatność kości 
policzkowych, linii żuchwy czy 
podbródka utrzymuje się przez 
długi czas. Efekt zanika, podczas 
resorpcji produktu in sito, ale nie jest 
spłaszczony z powodu miejscowego
przemieszczenia się lub zmiany 
kształtu. Jak donoszą publikacje 
naukowe, mimo że wypełniacz jest 
otoczony przez histiocyty oraz 
makrofagi, nie powstaje efekt 
hermetyzacji, ani nie tworzą się 
blizny. Poza wysokim G’ produktu, 
wczesna zmiana pozycji histiocytów 
może wspomóc utrzymanie produktu 
w miejscu i poprawę wypełnienia. 
Efektem wysokiego skoncentrowania 

i głębokiego wkłucia, jest rezultat 
utrzymujący się ponad rok, a przy 
zastosowanie niższej koncentracji 
do roku. Podskórny zastrzyk mniej 
skoncentrowanej formuły kaniulą 
jest pomocny przy wygładzeniu 
konturu, np. ukryciu załamań skóry, 
wypełnieniu widocznych wgłębień 
na skroniach, bocznych i przednich 
częściach policzków lub wygładzeniu 
obwisłego podbródka oraz wklęsłej 
linii żuchwy z fałdem podbródkowym. 
Ponownie, brak obrzęku w okresie 
średnio i długo terminowym pomaga 
uniknąć niepożądanej opuchlizny 
okolicy bezpośrednio sąsiadującej 
z leczonym miejscem np. podbródka 
czy bocznej części czoła. Pacjenci  
mogą doświadczać łagodnego uczucia 
szczypania po nakłuciu oraz łagodnego 
do umiarkowanego uczucia pieczenia 
do kilku godzin po podaniu środka  
o wyższej koncentracji.  
Rekomenduję, połączyć strzykawkę 
1,4ml z 0,2ml lidokainą 2% dla  
większego komfortu pacjenta.  
Preferuję iniekcję kaniulą niż ostrą 
igłą ze względów bezpieczeństwa. 
Jednakże, przebijanie tkanki  
mięśniowej kaniulą może być trudne 
i bardzo bolesne. Dla głębokich 
międzymięśniowych nakłuć na 
skroniach, liniach żuchwy i szczęki 
lub podbródka, użycie ostrej igły 
powoduje mniej bólu, a kontakt 
z kośćmi jest mniej prawdopodobny. 
Algeness®, w połączeniu wyżej 
opisanym, może być wstrzykiwany 
igłą 30G, dzięki której zabieg jest mniej 
bolesny w porównaniu do użycia 
większych rozmiarów i pozwala na 
powolny i bezpieczny przepływ środka.  

Silna wyczuwalność produktu 
jest prawdopodobnie związana 
z odpowiedzią komórkową i zanika 
po kilku tygodniach. Jednakże, 
iniekcja śródskórna i podskórna pod 
delikatną skórą powiek czy ust jest 
stanowczo odradzana. Odpowiedź 
tkankowa w tych obszarach jest 
zbyt intensywna i istnieje ryzyko 
powstania twardych i widocznych 
guzków. Podskórna iniekcja w innych 
obszarach środkiem nisko 
skoncentrowanym wymaga 
zaawansowanej wiedzy o produkcie 
i klinicznej aplikacji. Różne 
koncentracje środka Algeness® 
pozwoliły mi na osiągnięcie 
znakomitych rezultatów, a czym 
więcej doświadczenia zdobywam, 
tym więcej widzę wskazań do użycia 
tego środka. Jednakże, zatrzymywanie  
wypełniacza w miejscu przez odpowiedź 
komórkową wpływa na mały margines 
błędu. Jakiekolwiek modelowanie 
poprzez nacisk palców musi zostać 
wykonane bezpośrednio po  
wstrzyknięciu produktu. 
Algeness® powinien być uznany za 
trwały, wszczepialny implant 
i zdecydowanie nie nadaję się do 
wypełniania zmarszczek. Gorąco  
polecam, nawet bardzo doświadczonym 
osobom, które rozważają użycie żelu 
agarozowego Algeness®,  
przestudiowanie właściwości produktu 
i rekomendowanych technik 
wstrzykiwania, odradzam natomiast 
wykonywanie szybkich prób opartych  
na poprzednich doświadczeniach  
z wypełniaczami. Według mnie, 
Algeness® jest znakomitym środkiem 
dodającym objętości poprzez 

wkłucia głębokie w okolicach skroni, 
środkowej części twarzy, konturu 
żuchwy oraz szczęki i podbródka. 
Algeness® jest moim pierwszym 
wyborem u pacjentów, u których już 
pojawiły się oznaki obrzęku twarzy 
(nagle lub po wstrzyknięciu kwasu 
hialuronowego) oraz u pacjentów 
powyżej 55 roku życia, którzy mają 
skłonność do obrzęków. Inne 
wskazania wymagają zaawansowanej 
wiedzy i doświadczenia 
w użytkowaniu tego wypełniacza. 
Paradoksalnie, użytkowanie 
Algeness® zwiększyło liczbę moich 
klientów na inne wypełniacze, 
w tym kwas hialuronowy, nawet 
te stworzone w celach nadania 
objętości. Różnicując wskazania do 
użycia każdego środka medycznego 
możemy zapewnić lepszą obsługę, 
ukierunkowaną bezpośrednio na 
potrzeby klienta, a to przekłada się 
na wzrost liczby pacjentów.
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STRONA INTERNE TOWA MATERIAŁY SZKOLENIOWE ONLINE APLIK AC JA ALGENESS APP
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