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medycyna estetyczna

Opa trun ki hy dro że lo we zna ne są w me dy cy nie od oko ło 20 lat. Sta no -
wią wod ną kom po zy cję na tu ral nych oraz syn te tycz nych po li me rów
usie cio wa nych za po mo cą wiąz ki elek tro nów. Opa trun ki uzy ska ne dzię -
ki pro ce so wi ra dia cyj ne mu gwa ran tu ją ste ryl ność oraz wy trzy ma łość
me cha nicz ną. For mę użyt ko wą opa trun ku sta no wi trans pa rent ny płat
hy dro że lu o gru bo ści ok. 3 mm. Za war tość wo dy w opa trun ku hy dro że -
lo wym wy no si po nad 90%, na to miast po li me ry wcho dzą ce w je go skład
two rzą trój wy mia ro wą sieć.
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Zastosowanie opatrunków hydrożelowych
w procedurach z dermatologii estetycznej 
i medycyny estetycznej

Opa trun ki hy dro że lo we sto so wa ne są
w le cze niu opa rzeń, owrzo dzeń, od le żyn
i ran prze wle kłych. Zna la zły tak że za sto so -
wa nie w za o pa try wa niu ura zów ta kich jak
otar cia, stłu cze nia, obrzę ki, uszko dze nia
skóry i za o strze nia w prze bie gu ato po we -
go za pa le nia skóry. Opa trun ków hy dro że -
lo wych uży wa się tak że po za bie gach mi -
kro der ma bra zji, pe e lin gów, fa ce li ftin gów,
te ra pii la se ro wych oraz de pig men ta cyj -
nych. Sto so wa ne po za bie gach che micz ne -
go lub me cha nicz ne go złu szcza nia od po -
wie dnio chło dzą, na wil ża ją, re gu lu ją pro -
ce sy re ge ne ra cji na skór ka oraz wy ka zu ją
sil ne dzia ła nie ko ją ce. Pro ce du ry z za kre su
der ma to lo gii este tycz nej, jak za sto so wa nie
to ksy ny bo tu li no wej czy apli ka cja wy peł -

nia czy, mo gą być wy ko ny wa ne bez po śre -
dnio przez opa tru nek hy dro że lo wy, który
jest ste ryl ny, trans pa ren ty i umoż li wia ob -
ser wa cję miej sca po da nia. Opa tru nek mo -
że być apli ko wa ny po za bie gach in iek cyj -
nych, ta kich jak me zo te ra pia, kwas hia lu ro -
no wy czy z wy ko rzy sta niem to ksy ny
bo tu li no wej ni we lu jąc ru mień, obrzęk oraz
in ne nie po żą da ne od czy ny po za bie go we.
Opa trun ki hy dro że lo we co raz czę ściej
znaj du ją za sto so wa nie ja ko pod kład chło -
dzą cy pod czas wy ko ny wa nia za bie gów la -
se ro wych, mię dzy in ny mi epi la cji la se ro -
wej, la se ro we go usu wa nia zna mion na czy -
nio wych, blizn, prze bar wień czy usu wa nia
ta tu a ży. Pod czas te go ty pu za bie gów hy -
dro żel po wo du je od po wie dnie chło dze nie
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tkan ki pod czas za bie gu oraz na wil że nie
war stwy ro go wej na skór ka[1,2].

Ze wzglę du na nie do sta tecz ną licz bę da -
nych oraz pu bli ka cji po sta no wio no oce nić
wpływ opa trun ków hy dro że lo wych na
skórę po wy bra nych, naj bar dziej po pu lar -
nych za bie gach z za kre su der ma to lo gii este -
tycz nej. Wy ko na no kil ka naj czę st szych pro -
ce dur, do których na le żą mi kro der ma bra zja,
pe e lin gi z wy ko rzy sta niem kwa sów oraz za -
bieg z uży ciem ka wi ta cji ultra dzwię ko wej,
apli ku jąc po każ dym za bie gu opa trun ki hy -
dro że lo we.

Mi kro der ma bra zja

Za bieg mi kro der ma bra zji po le ga na me -
cha nicz nym usu wa niu po wierz chow nych
warstw na skór ka z kon tro lo wa ną głę bo ko -
ścią ście ra nia. W za leż no ści od ro dza ju uży -
te go środ ka ście ra ją ce go wy róż nia się mi -
kro der ma bra zję: dia men to wą, ko run do wą
i oksy bra zję.

W ni niej szej oce nie po sta no wio no
spraw dzić za sto so wa nie opa trun ków hy -
dro że lo wych po za bie gach z wy ko rzy sta -
niem mi kro der ma bra zji dia men to wej. Po
wy ko na nym za bie gu skóra sta je się gład sza
oraz bar dziej mięk ka. Wska za niem do 
wy ko na nia za bie gu mi kro der ma bra zji są: 
bli zny po trą dzi ko we, płyt kie zmar szcz ki,
prze bar wie nia, ostu da, roz sze rzo ne 
po ry, za skór ni ki, nie wiel kie nie rów no ści 
skóry[3-6].

U pa cjent ki po za sto so wa niu opa trun ku
hy dro że lo we go wi docz nie zmniej szył się ru -
mień oraz uzy ska no efekt ko ją cy.

Pe e ling z 30% kwa sem gli ko lo wym

Kwas gli ko lo wy to naj bar dziej po pu lar -
ny kwas wy ko rzy sty wa ny do pe e lin gów
che micz nych, na le żą cy do �-hy dro ksy kwa -
sów. Kwas gli ko lo wy od dzia łu je na kor ne -
o cy ty, zmniej sza jąc ich in te gral ność, a tym

sa mym po wo du jąc ich złu szcza nie. W za -
leż no ści od je go stę że nia w roz two rze,
kwas mo że dzia łać po wierz chow nie, na -
wil ża jąc i lek ko pe e lin gu jąc war stwę ro go -
wą (przy stę że niu oko ło 15%), roz -
twór 20-35% ma dzia ła nie złu szcza ją ce
na skórek; stę że nia 50% do dat ko wo wpły -
wa ją na pro ce sy re ge ne ra cyj ne skóry wła -
ści wej[3,7].

Po wy ko na nym za bie gu z uży ciem
opa trun ków hy dro że lo wych za ob ser wo -
wa no zna czą cą róż ni cę w za kre sie po pra -
wy kon dy cji skóry, na pię cia, ko lo ry tu, fak -
tu ry skóry. Naj więk szą za le tą opa trun ku
jest zmniej sze nie ru mie nia oraz od czu wa -
ny przez pa cjent kę efekt chło dzą cy opa -
trun ku hy dro że lo we go.

Pe e ling ka wi ta cyj ny

Pe e ling ka wi ta cyj ny na le ży do za bie -
gów z uży ciem ultra dźwię ków i słu ży
głów nie do oczy szcza nia skóry. Po le ga na
złu szcze niu war stwy ro go wej skóry oraz
usu nię ciu za nie czy szczeń. Dzię ki za bie gom
ka wi ta cji ultra dźwię ko wej moż na po pra wić
struk tu rę na skór ka[3].

Po wy ko na nym za bie gu pe e lin gu ka wi ta -
cyj ne go z do dat ko wą apli ka cją opa trun ków
hy dro że lo wych uzy ska no – podob nie jak
w przy pad ku wy żej wy mie nio nych za bie -
gów – efekt na wil ża ją cy, dzia ła nie ko ją ce
i re duk cję ru mie nia.

Pod su mo wu jąc, za sto so wa nie opa -
trun ków hy dro że lo wych u pa cjen tów po
za bie gach z za kre su der ma to lo gii este tycz -
nej po sia da sze ro ki za kres wska zań. W na -
szej oce nie wpływ opa trun ków hy dro że lo -
wych jest po zy tyw ny, gdyż przede wszy st -
kim skra ca ją one okres re ge ne ra cji skóry
po za bie gach, wpły wa jąc bez po śre dnio na
pra wi dło wą hi gie nę oraz bez pie czeń stwo
wy ko na nych za bie gów, za pew nia jąc tym
sa mym ste ryl ne wa run ki za bie go we i po -
za bie go we.
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Ryc. 1. Zastosowanie opatrunku hydrożelowego po zabiegu mikrodermabrazji diamentowej.
Pacjetnka przed zabiegiem (A), bezpośrednio po zabiegu (B) oraz po zastosowaniu opatrunku
hydrożelowego (C).

Ryc. 2. Zastosowanie opatrunku hydrożelowego po wykonanym peelingu z 30% kwasem
glikolowym. Pacjentka przed zabiegiem (A), po zabiegu (B), po nałożeniu opatrunków
hydrożelowych (C), efekt po peelingu z 30% kwasem glikolowym oraz po zastosowaniu
opatrunków hydrożelowych (D).

A

A B

C D
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Ryc. 3. Zastosowanie opatrunku hydrożelowego po peelingu kawitacyjnym. Pacjentka przed
zabiegiem (A), po zabiegu (B), pacjentka po nałożeniu opatrunku hydrożelowego, gdzie
dodatkowo hydrożel wzmocniono włókniną (C), efekt po zabiegu z wykorzystaniem peelingu
kawitacyjnego oraz zastosowaniu opatrunków hydrożelowych (D).

A B

C D
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