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czyli przeszczep autologicznej 
spreparowanej tkanki tłuszczowej

Lipotransfer

nowoczesna medycyna estetyczna, odc. 2

Zabieg lipotransferu polega na pobraniu od pacjenta jego własnej tkanki 
tłusZcZowej, na którą składają się adipocyty – sZereg komórek, w tym Znane Ze 

swoich regeneracyjnych właściwości komórki macierZyste.

tkankę pobiera się z miejsc, gdzie występuje w nadmiarze (naj-
częściej uda, brzuch), po uprzednim znieczuleniu miejscowym. 
pobraną specjalną kaniulą tkankę poddaje się obróbce, dzięki 
czemu uzyskuje się materiał gotowy do podania pacjentowi. 
Z wiekiem można obserwować zmianę ogólnych proporcji twarzy, 
utratę objętości w różnych jej obszarach. tkanka podskórna 
ulega stopniowemu zanikowi oraz przemieszczeniu zgodnie 
z działaniem grawitacji ku dolnej części twarzy, w efekcie sprawia-
jąc wrażenie „ciężkiej”. wykorzystując plastyczne i regeneracyjne 
właściwości pobranej tkanki tłuszczowej, proces ten można 
zatrzymać, uzyskując poprawę objętości twarzy i przywrócenie 
jej równowagi, tzw. fat rebalancing.

Dla kogo przeznaczony jest zabieg 
i jakich efektów można się spodziewać?

lipofiling to zabieg przeciwstarzeniowy. przeznaczony jest dla 
każdego rodzaju skóry. redukuje zmarszczki, umożliwia przy-
wrócenie objętości pożądanych okolic twarzy i nie tylko.

bezpośrednio po zabiegu pacjent może wrócić do domu. efekt 
w postaci poprawy objętości, odbudowy ubytków, wygładzenia 
i odnowy skóry widoczny jest zaraz po przeszczepie. Z biegiem 
czasu słabnie ze względu na właściwości przeszczepionego 
tłuszczu, który ulega fizjologicznemu rozpuszczeniu, co zależy 
od indywidualnych predyspozycji organizmu. efekt zabiegowy 
utrzymuje się od 2 do 5 lat.

Zalecenia po zabiegu

po wykonanym zabiegu może wystąpić obrzęk czy siniak 
w miejscu podania, które po paru dniach znikają. poleca się uni-
kać gwałtownych zmian temperatur bezpośrednio po procedurze 
(np. sauna) i stosować filtry ochronne spf 50.

w instytucie anty-aging wykorzystujemy specjalny zestaw do po-
bierania tkanki tłuszczowej wraz z podwójną strzykawką arthrex 
acp i potrzebną do obróbki pobranej tkanki wirówką.

proponujemy zabiegi lipofilingu, które przeprowadza w naszym 
instytucie doktor anna laprus. 
lipotransfer może być wykonywany bezpiecznie przez cały rok.

Tekst: Instytut ANTIAGING

Anna Laprus,
lekarz medycyny estetycznej w trakcie specjalizacji z chirurgii.
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Piękno jest 
w tobie.
wyDobąDŹ je 
PrZeZ w 100% 
naturalne 
Zabiegi.

Lek. Anna Laprus w trakcie zabiegu lipoliftingu


