
n
r 4

(3
4
)/2

0
1
9

IS
SN

 2
35

3-
34

12

nr 4 (34) lipiec/sierpień 2019
dwumiesięcznik dla lekarzy medycyny estetycznej i dermatologów

Leczenie łuszczycy
plackowatej
Demodex spp.
w dermatozach
Metronidazol
w trądziku różowatym
Łysienie telogenowe

W numerze:



medycyna estetyczna

Jed nym z waż niej szych aspek tów me dy cy ny este tycz nej jest szyb ka re -
ge ne ra cja po za bie gach. Pod czas licz nych pro ce dur este tycz nych prze -
pro wa dza my che micz ne czy też me cha nicz ne złu szcza nie na skór ka lub
je go wy biór cze uszko dze nie, co po wo du je za czer wie nie nie miejsc pod -
da nych le cze niu, obrzęk i to wa rzy szą ce mu uczu cie pie cze nia. Opa trun -
ki hy dro że lo we ma ją na ce lu chło dze nie podraż nio nych tka nek oraz ich
od po wie dnie na wil że nie, działa kojąco, zmniej sza do le gli wo ści bólo we
oraz przy no si pa cjen to wi ulgę. Po nad to za sto so wa nie hy dro że lu wpły -
wa na przy spie sze nie pro ce sów re ge ne ra cyj nych na skór ka i sta no wi ba -
rie rę dla za ka że nia.

dr n. med. Magdalena Jałowska
Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski 

Rola opatrunków
hydrożelowych w regeneracji po
zabiegach medycyny estetycznej

Opa trun ki hy dro że lo we zbu do wa ne są
z po li me rów na tu ral nych i syn te tycz nych, sil -
nie usie cio wa nych trój wy mia ro wo za po mo -
cą wiąz ki elek tro nów w prze strzen ną sieć.
Wią żą ilość wo dy na wet dzię wię cio krot nie
prze kra cza ją cą ich wła sną ma sę[1]. Na ło żo ne
na uszko dzo ną skórę za pew nia ją od po wie -
dni sto pień na wil że nia, re du ku ją ból, zmniej -
sza ją świąd, se pa ru ją zmie nio ną skórę/ra nę
od śro do wi ska ze wnę trz ne go, chro niąc ją
przed nad ka że niem bak te ryj nym i grzy bi -
czym oraz dal szym uszko dze niem spo wo do -
wa nym dra pa niem[2]. Jed no cze śnie opa trun ki
hy dro że lo we są prze pu szczal ne dla ga zów,
co za po bie ga roz wo jo wi bak te rii bez tle no -
wych pod pła tem po kry wa ją cym ra nę. Hy -

dro że le są po wszech nie sto so wa ne w le cze -
niu ran ze śre dnim i ma łym wy się kiem, ran
trud no go ją cych się (od le ży ny, owrzo dze nia
żyl ne, sto pa cu krzy co wa) oraz w przy pad ku
ran po o pe ra cyj nych i opa rzeń. Z po wo dze -
niem wy ko rzy sty wa ne są w me dy cy nie este -
tycz nej i ko sme to lo gii, a ich moż li we wy ko -
rzy sta nie jest nadal ba da ne i roz sze rza ne[3].
Od po wie dni pro ces pro duk cji za pew nia ste -
ryl ność opa trun ku, a trans pa rent ny płat hy -
dro że lu utrzy mu je wła ści we uwo dnie nie tka -
nek[1] na wil ża jąc, a jed no cze śnie ab sor bu jąc
wy dzie li nę. We dług kon cep cji „wil got nej te -
ra pii ran” ubyt ki na skór ka i skóry wła ści wej
go ją się szyb ciej w śro do wi sku o od po wie -
dnim po zio mie wil go ci. Win ter prze pro wa -
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dził ba da nie, w którym po rów ny wał go je nie
się ra ny nie peł nej gru bo ści pod stru pem oraz
pod opa trun kiem wil got nym. Ba da nia wy ka -
za ły dwu krot nie szyb sze go je nie się ran pod
opa trun kiem wil got nym. W 1979 r. Tur ner
za pro po no wał mo del opa trun ku ide al ne go,
a opa trun ki hy dro że lo we speł nia ją je go za ło -
że nia. En zy my i pep ty dy bio rą ce udział w go -
je niu się ra ny funk cjo nu ją pra wi dło wo je dy nie
w śro do wi sku wil got nym, a prze su sze nie ra -
ny zwięk sza praw do po do bień stwo mar twi cy.

Pła ty hy dro że lo we są pla stycz ne, ela -
stycz ne, bar dzo do brze do pa so wu ją się do
kształ tu cia ła na wet w oko li cach trud nych do
opa try wa nia jak twarz, po wierzch nie sta wo -
we czy dło nie. Nie przy wie ra ją do cia ła dzię -
ki, cze mu zmia na opa trun ku jest bez bo le sna
(są atrau ma ty zu ją ce). Są bio zgod ne i nie wy -
ka zu ją cech aler gi zu ją cych. Prze zro czy sty płat

hy dro że lu umoż li wia ob ser wa cję ra ny pod -
czas go je nia. Na sku tek ob ni że nia pH oraz
zmniej sze nia pręż no ści tle nu pod opa trun -
kiem na si la się an gio ge ne za, ni skie ci śnie nie
sprzy ja tak że two rze niu się ziar ni ny, a opty -
mal nie wil got ne śro do wi sko uła twia mi gra cję
ko mórek i na skór ko wa nie (epi te lia li za cja)[3].
Opa trun ki hy dro że lo we zmniej sza ją po nad to
do le gli wo ści bólo we wy ni ka ją ce z ura zu
bądź zwią za ne z ra ną. Ob ni żo ne ci śnie nie
par cjal ne tle nu pod opa trun kiem, zmniej sza
wy twa rza nie pro sta glan dy ny PGE2, od po -
wia da ją cej za zwięk sza nie wraż li wo ści za koń -
czeń ner wo wych. Ła go dze niu bólu sprzy ja
tak że wil got ne śro do wi sko, które ogra ni cza
sty mu lo wa nie za koń czeń ner wo wych[3]. Po -
nad to opa trun ki hy dro że lo we chro nią przed
czyn ni ka mi me cha nicz ny mi (np. tar ciem), co
tak że zmniej sza bo le sność ra ny[3]. 
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Ryc. 1. Blizna po cięciu cesarskim przed
zabiegiem z wykorzystaniem lasera CO2.

Ryc. 2. Skóra bezpośrednio po zabiegu laserem
frakcyjnym CO2.

Ryc. 3. Na ło żo ny opa tru nek hy dro że lo wy 
bez po śre dnio po za bie gu, na część bli zny.

Ryc. 4. Blizna po 14 dniach od zabiegu
laserem CO2.



Za sto so wa nie opa trun ków hy dro że lo wych
po za bie gach la se ro wych

La ser CO2 jest jed nym z naj po pu lar niej -
szych i naj czę ściej sto so wa nych urzą dzeń la -
se ro wych w me dy cy nie este tycz nej i der ma -
to lo gii. Mo że dzia łać w dwóch try bach:
• tryb chi rur gicz ny – prze zna czo ny do usu -

wa nia róż ne go ty pu zmian skór nych np.
włók nia ków mięk kich, bro da wek wi ru so -
wych, zna mion skór nych, bro da wek ło -
jo to ko wych;

• tryb frak cyj ny (dzia ła nie wie lo punk to we)
– do po pra wy ja ko ści i wy glą du skóry,
a tak że roz stę pów i róż ne go ro dza ju
blizn.

Dzia ła nie la se ra CO2 opar te jest na wy -
twa rza niu siat ki kra te rów w skórze o cha rak -
te ry stycz nym wzo rze pre de fi nio wa ne go ra -
stra[5]. W trak cie jed ne go za bie gu la ser dzia ła
na 10-20% ob sza ru za bie go we go. Stre fy
uszko dze nia ter micz ne go wo kół kra te rów
po wo du ją, że w rze czy wi sto ści dzia ła niem

la se ra ob ję te jest do 30% po la za bie go we -
go[5]. Re szta ob sza ru pod da wa ne go za bie go -
wi jest nie uszko dzo na, dzię ki cze mu goi się
szyb ko i z mi ni mal nym ry zy kiem po wi kłań.
Pe łen efekt uzy sku je się po prze pro wa dze niu
3-4 za bie gów na da nym ob sza rze. W za bie -
gach la se ro wych CO2, w mo men cie kon tak -
tu wiąz ki la se ra ze skórą, pa cjen ci od czu wa ją
cha rak te ry stycz ne do zna nia, m.in. pie cze nie
czy szczy pa nie. Ob ja wy ta kie mo gą ustę po -
wać w cią gu kil ku go dzin po za bie gu, lecz
w nie których przy pad kach mo gą utrzy my -
wać się dłu żej. Część pa cjen tów, z uwa gi na
bar dzo ni ski próg bólu lub skórę skłon ną do
podraż nień, wy ma ga za sto so wa nia znie czu -
le nia bądź schło dze nia skóry. Chło dze nie
skóry mo że być po moc ne w szcze gól no ści
po za bie gach, ta kich jak la se ro we usu wa nie
blizn po trą dzi ko wych, re duk cja roz stę pów,
re ju ve na ting skóry, po których mogą wy stą -
pić: obrzęk, za czer wie nie nie i pie cze nie
skóry. Ja ło we opa trun ki hy dro że lo we moż na
wy ko rzy stać bez po śre dnio po za bie gach la -
se ro wych, CO2, jak i rów nież w ko lej nych
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Ryc. 5. Wykwity skórne przed zabiegiem –
laser CO2 – włókniaki miękkie, małe brodawki
łojotokowe.

Ryc. 6. Bezpośrednio po zabiegu laserem CO2.



dniach – cho ry zmie nia opa trun ki sa mo dziel -
nie w do mu. Opa trun ki moż na prze cho wy -
wać w lo dów ce, aby po na ło że niu dzia ła ły jak
kom pre sy chło dzą ce[6]. Chro nią one skórę
i ła go dzą skut ki ura zów po wsta łych w wy ni -
ku le cze nia. Co wię cej, wspo ma ga ją tak że
go je nie uszko dzo nych tka nek. W przy pad ku
sto so wa nia opa trun ku, hy dro żel na wil ża
skórę od da jąc za war tą w so bie wo dę – pa ru -
jąc jed no cze śnie chło dzi miej sce, w którym
był wy ko na ny za bieg. W przy pad ku, gdy do -
szło do wy su sze nia opa trun ku, na le ży po ło -
żyć na nie go na są czo ny np. so lą fi zjo lo gicz ną
kom pres, wte dy opa tru nek wchło nie wil goć
i po now nie sta nie się ela stycz ny, co uła twi je -
go zdej mo wa nie.

Na jed ną część bli zny (po stro nie le wej
na fo to gra fii) na no szo ny był opa tru nek hy -
dro że lo wy, dru ga część zo sta wio na by ła po
za bie gu la se ro wym bez opa trun ku hy dro -
że lo we go.

Opa trun ki hy dro że lo we mo gą być sto so -
wa ne nie tyl ko po za bie gach la se ro wych, ale
rów nież ja ko pod kład chło dzą cy w trak cie
pro wa dze nia za bie gów la se ra mi lub za po -
mo cą apa ra tów ge ne ru ją cych świa tło im pul -
so we (IPL) o dłu go ści fal w gra ni cach 400-
-1100 nm[7]. W tym za kre sie dłu go ści fa li ist -
nie je mniej sza ab sorp cja pro mie nio wa nia la -

se ra przez wo dę za war tą w skórze i na skór -
ku (wo da jest tak że głów nym skła dni kiem hy -
dro że lu). Po wsta je wów czas tak zwa ne
okien ko te ra peu tycz ne, które umoż li wia
pro wa dze nie te ra pii w głąb tkan ki. Za sto so -
wa nie hy dro że lu w te ra piach la se rem po wo -
du je od po wie dnie chło dze nie tkan ki pod czas
za bie gu, na wil że nie war stwy ro go wej na -
skór ka, a tak że za po bie ga po wsta wa niu pa ry
i dy mów. W trak cie pro wa dze nia epi la cji la -
se ro wej po przez opa tru nek hy dro że lo wy,
gło wi ca la se ra do ty ka tyl ko ste ryl nej war stwy
hy dro że lu, dzię ki cze mu utrzy my wa na jest
w czy sto ści – na jej po wierzch ni nie gro ma -
dzą się re szt ki tka nek czy wło sów[7]. Opa -
trun ki hy dro że lo we, dzię ki swo jej przej rzy -
sto ści, umoż li wia ją ob ser wa cję miej sca za -
bie gu. Sto su jąc opa trun ki hy dro że lo we ja ko
pod kład pod czas za bie gów la se ra mi o dłu go -
ści fal 400 - 1100 nm moż na unik nąć wie lu
po wi kłań i po pra wić hi gie nę, ja kość oraz
bez pie czeń stwo pro wa dzo nych pro ce dur[7].
Za sto so wa nie opa trun ków hy dro że lo wych
pod czas te ra pii la se ra mi bio sty mu lu ją cy mi
o ni skiej czę sto tli wo ści znacz nie ob ni ża ło
tem pe ra tu rę skóry pod czas za bie gu[8]. Opi sy -
wa no sku tecz ne za sto so wa nie opa trun ków
hy dro że lo wych w le cze niu po wi kłań – po pa -
rzeń po de pi la cji lam pa mi IPL. 
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Ryc. 7. Opatrunek hydrożelowy nałożony
bezpośrednio po wykonanym zabiegu.

Ryc. 8. Zabieg iniekcji toksyny botulinowej
przez opatrunek hydrożelowy.



Za sto so wa nie opa trun ków hy dro że lo wych
po za bie gach me dy cy ny este tycz nej bez
uży cia ener gii

Opa trun ki hy dro że lo we mo gą być za -
sto so wa ne po za bie gach z wy ko rzy sta niem
pe e lin gów che micz nych, me zo te ra pii,
oso cza bo ga to płyt ko we go, za bie gów na -
kłu wa nia skóry urzą dze niem der ma pen.
Po te go ty pu pro ce du rach czę sto wy stę pu -
je ru mień i in ne nie po żą da ne od czy ny. Za -
sto so wa nie opa trun ków hy dro że lo wych
po za bie gach, po wo du je chło dze nie
podraż nio nej skóry, od po wie dnie na wil że -
nie, przy spie sze nie pro ce sów re ge ne ra cyj -
nych na skór ka, dzię ki cze mu pa cjent od -
czu wa ulgę i ko ją ce dzia ła nie opa trun ku.
Opa trun ki hy dro że lo we po win ny do kła -
dnie po kry wać uszko dzo ny na skórek z 3-4
cm mar gi ne sem. Rów nież in iek cje igło we
np. bo to ksu, kwa su hia lu ro no we go czy in -
nych wy peł nia czy moż na pro wa dzić przez
opa trun ki hy dro że lo we. Opa tru nek ta ki
moż na na ło żyć na twarz po za bie gach wo -
lu me trycz nych z kwa sem hia lu ro no wym,
aby zła go dzić podraż nie nie i za czer wie nie -
nie. Fir ma Ki kgel od wie lu lat za o pa tru je
ry nek w opa trun ki hy dro że lo we. Do stęp -
ne są opa trun ki w for mie pro sto ką tów
o rów nych wy mia rach, które mo że my
przy ci nać do od po wie dnie go roz mia ru,
ma ski na twarz, czy też spe cjal ne ma ski na
oko li cę oczu sto so wa ne m.in. po za bie -
gach ble fa ro pla sty ki po wiek.

Pod su mo wa nie

Opa trun ki hy dro że lo we znaj du ją za sto -
so wa nie w wie lu pro ce du rach me dy cy ny
este tycz nej. Sto so wa ne są ja ko opa trun ki
chro nią ce, chło dzą ce i ła go dzą ce skut ki ura -
zów po wsta łych po za bie gach la se ro wych,
za bie gach mi kro der ma bra zji, pe e lin gach me -
dycz nych, nie in wa zyj nych li ftin gach czy też
po te ra piach de pig men ta cyj nych.
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