
 

 
WSKAZANIA 
 

 Obrzęk, zwłaszcza jeśli jest związany ze zwłóknieniem 

 Ujędrnienie tkanki wokół oczu, worki pod oczami (tłuszcz i/lub zatrzymanie płynów) 
  
 
PRZYGOTOWANIE ROZTWORU 
 

1. Napełnij fiolkę kwasem hialuronowym ze strzykawki o pojemności  1,5 ml do fiolki zawierającej 
liofilizowany proszek, dokładnie wstrząśnij (aktywacja enzymów). 

 
2. Następnie wstrzyknij uzyskany roztwór tą samą strzykawką do butelki zawierającej roztwór buforowy i 

wstrząśnij. 
 

3. W razie potrzeby, do roztworu możesz  dodać 2-3ml lidokainy. 
 

4. Stopniowo dodawaj roztwór za pomocą strzykawki o pojemności  5 ml i igły (rekomendowane 30G 
5. 13mm lub 25mm) w miejsca, gdzie występuje problem. 

 
6. W przypadku mniejszych obszarów lepiej jest użyć tylko połowy roztworu buforowego. W takim 

przypadku należy usunąć połowę przed wymieszaniem roztworu z butelki za pomocą strzykawki i 
długiej igły. 

 
7. Przygotowany roztwór nie może być przechowywany i musi zostać natychmiast zużyty. 

  
 
UWAGI 
  

 Głębokość  iniekcji: powierzchowna (2-5 mm) 
 Obszar: powierzchnia 20x20cm 

 Ponowny zabieg: w ciągu 8-10 dni 

 Zalecana liczba zabiegów: 1-4 

 Pierwsze widoczne wyniki: po ok. 8-10 dniach            

 
 
  
Podczas wstrzyknięcia pacjent zwykle odczuwa pieczenie, które zanika po wstrzyknięciu.  
U wrażliwych pacjentów zaleca się zatem dodanie do roztworu lidokainy (patrz: „Przygotowanie roztworu“). 
  

 

 

 

 



 

Odczynniki enzymatyczne MEDIUM  to produkt lipolityczny. Zapewnia stymulację metabolizmu, jak również 
degradację trójglicerydów. W przeciwieństwie do konwencjonalnych produktów do lipolizy, nie dochodzi do 
zniszczenia komórki tłuszczowej.  
  
ZALETY 
 

 Brak reakcji zapalnej 

 Brak poważnego zaczerwienienia / obrzęku 

 Brak bólu ciśnieniowego w obszarze iniekcji 

 Brak możliwości przedawkowania 

 Można powtórzyć po 8-10 dniach 

 Widoczne wyniki po 10-14 dniach 
 
WSKAZANIA 
 

 Zwłóknienie z gromadzeniem tłuszczu 

 Tłuszczaki 

 Lipoliza  
  
PRZYGOTOWANIE ROZTWORU 
 

1. Napełnij fiolkę kwasem hialuronowym ze strzykawki o pojemności 1,5 ml do fiolki zawierającej 
liofilizowany proszek, dokładnie wstrząśnij (aktywacja enzymów). 

2. Następnie wstrzyknij uzyskany roztwór tą samą strzykawką do butelki zawierającej roztwór buforowy i 
wstrząśnij. 

3. W razie potrzeby, do tego roztworu możesz  dodać 2-3ml lidokainy. 
4. Stopniowo dodawaj roztwór za pomocą strzykawki o pojemności  5ml i igły (rekomendowane 30G 

 25mm) w miejsca, gdzie występuje problem. 
5. W przypadku mniejszych obszarów lepiej jest użyć tylko połowy roztworu buforowego. W takim 

przypadku należy usunąć połowę przed wymieszaniem roztworu z butelki za pomocą strzykawki i 
długiej igły.  

6. Przygotowany roztwór nie może być przechowywany i musi zostać natychmiast zużyty. 
  
  
UWAGI 

 Iniekcja w głębokie warstwy skóry (5-10mm) 

 Liczba miejsc iniekcji zależy od ilości tłuszczu, który ma ulec rozkładowi  

 Obszar: powierzchnia 20x20cm 

 Ponowny zabieg: w ciągu 8-10 dni 
 Zalecana liczba zabiegów: 1-4 

 Pierwsze widoczne wyniki: po około 10-14 dniach         
 
 
Podczas wstrzyknięcia pacjent zwykle odczuwa pieczenie, które zanika po wstrzyknięciu.  
U wrażliwych pacjentów zaleca się zatem dodanie do roztworu lidokainy (patrz: „Przygotowanie roztworu“). 



 

 
WSKAZANIA 
 

 Zwłóknienia po zabiegach (liposukcja, poród itd.) 
 Blizny zanikowe i przerosłe  

 Rozstępy 

 Skórka pomarańczowa jako znak cellulitu 
 Po przeszczepieniu skóry u pacjentów z oparzeniami 

 
 
PRZYGOTOWANIE ROZTWORU 
 

1. Napełnij fiolkę kwasem hialuronowym ze strzykawki o pojemności 1,5 ml do fiolki zawierającej 
liofilizowany proszek, dokładnie wstrząśnij (aktywacja enzymów). 

2. Następnie wstrzyknij uzyskany roztwór tą samą strzykawką do butelki zawierającej roztwór buforowy i 
wstrząśnij. 

3. W razie potrzeby do tego roztworu możesz  dodać 2-3 ml lidokainy. 
4. Stopniowo dodawaj roztwór za pomocą strzykawki o pojemności  5ml i igły (rekomendowane 30G 

13mm lub 25mm) w miejsca, gdzie występuje problem. 
5. W przypadku mniejszych obszarów lepiej jest użyć tylko połowy roztworu buforowego. W takim 

przypadku należy usunąć połowę przed wymieszaniem roztworu z butelki za pomocą strzykawki i 
długiej igły.  

6. Przygotowany roztwór nie może być przechowywany i musi zostać natychmiast zużyty. 
 
  
UWAGI 
 

 Głębokość  iniekcji: zależnie od wskazania (2-8 mm) 

 Obszar: powierzchnia 20x20cm 

 Ponowny zabieg: 14 dni 
 Zalecana liczba zabiegów: 1-4 

 Pierwsze widoczne wyniki: po około 3 tygodniach         
 
 
Podczas wstrzyknięcia pacjent zwykle odczuwa pieczenie, które zanika po wstrzyknięciu.  
U wrażliwych pacjentów zaleca się zatem dodanie do roztworu lidokainy (patrz: „Przygotowanie roztworu“). 
  
  
 

 

 

 

 



STUDIUM PRZYPADKÓW 

 

TERAPIA W PRZYPADKU ZWŁÓKNIEŃ 

(UŻYJ PREPARATU „HIGH”) 

1. Zdezynfekuj obszar zabiegowy. 
2. Zaleca się użycie jasnej kredki, aby rozrysować priorytetowe obszary zabiegowe i dokonać podziału 

między miejscami, w których jest więcej tkanki zwłóknieniowej a tymi z mniejszym włóknieniem. 

Pomoże to wybrać główne obszary, które mają być poddane iniekcji, jeśli ilość produktu jest 

ograniczona.  

3. Całkowita pojemność roztworu tj. 19,5ml ma być zastosowana w obszarze 20x20 cm (w przypadku 

intensywnego zwłóknienia) lub szersza w łagodniejszych przypadkach (gdzie produkt może być 

rozprowadzany w większych odstępach).  

4. Rozpocznij infiltrację preparatu bezpośrednio wewnątrz tkanki włóknistej wykonując wstrzyknięcia. 

 

5. Sugerowana igła: 30G 1/2 (13mm) lub 30G (25mm) dla bardzo głębokiego zwłóknienia. 

6. Kontynuuj zabieg za pomocą iniekcji w różnych punktach i pod różnymi kątami wzdłuż obszaru 

dotkniętego zwłóknieniem za pomocą metody liniowo-wstecznej.  Alternatywnie możesz również 

wykonać  techniką wachlarzową. 

7. Dodatkowo należy wykonać powierzchowne iniekcje w obszarach wgłębień, jeśli takie istnieją. 

 

 

 

 

 

 

 



TERAPIA W PRZYPADKU POMARAŃCZOWEJ SKÓRKI I CELLULITU 

(UŻYJ PREPARATU „HIGH”) 

1. Zdezynfekuj obszar zabiegowy. 
2. Zlokalizuj guzki włókniste i zagłębienia.  
3. Narysuj linie i okręgi wokół nich (skórka pomarańczowa może wyglądać gładko, gdy pacjent przyjmuje 

pół/leżącą  pozycję). 
4. Rozpocznij infiltrację produktu bezpośrednio wewnątrz guzków włóknistych, wykonując 

powierzchowne iniekcje techniką „Blanching” (bardzo płytko, w górne warstwy skóry właściwej). 
 

 
 

5. Dokonuj wstrzyknięć około 0,1-0,3 cm na dany punkt lub tyle, ile potrzeba, aby utworzyć grudkę, która 
wypełnia całe zgłębienie. 

6. Sugerowany rozmiar igły: 30G 1/2 (13 mm) 
7. Dodatkowo możesz zastosować technikę „Subscision” (tzw. rozrywanie blizny; pod obszar pokryty 

bliznami, płytko i podskórnie umieszcza się igłę i porusza nią tam i z powrotem, rozrywając blizny). 
Metoda ta rozluźnia naprężone zwłóknienia, zmniejsza głębokość zagłębień przez które tworzą się  
guzki.  

8. Warto uzupełnić terapię o PBSerum MEDIUM, aby zmniejszyć również objętość obszaru zabiegowego z 
powodu nadmiernej akumulacji tłuszczu. W takim przypadku Medium będzie wstrzykiwane, poprzez 
głębokie i średnie nakłucia, aby dotrzeć do warstwy tłuszczowej. Pozostaw odległość ok. 2-3 cm 
pomiędzy każdym wkłuciem. 

 

 

TERAPIA W PRZYPADKU HIPOTROFICZNYCH BLIZN 

(UŻYJ PREPARATU „HIGH”) 

1. Zdezynfekuj obszar zabiegowy. 
2. Rozpocznij iniekcje preparatu bezpośrednio wewnątrz blizny. 
3. Ilość produktu dostarczanego w każdym nakłuciu może się różnić w zależności od wielkości obszaru i 

całkowitej pojemności  preparatu, który mamy, ale zaleca się nakłucia co ok. 0,2-0,2-0,2 cm. 
4. Sugerowana igła: 30G 1/2 (13 mm). 
5. Kontynuuj zabieg za pomocą iniekcji punktowych co ok 2 cm i pod różnymi kątami wzdłuż blizn za 

pomocą techniki liniowo-wstecznej (możliwa również technika wachlarzowa).  

6. Zakończ powierzchownymi iniekcjami za pomocą techniki Blanching (bardzo płytko, w górne warstwy 

skóry właściwej). 

7. Celem jest  wypełnienie blizny na każdym poziomie - głębokim, średnim i powierzchownym z 

maksymalną ilością produktu, aby intensywnie pracować nad degradacją nadmiernych i amorficznych 

włókien kolagenowych oraz stymulować regenerację tkanki. 



 

 

 

 

TERAPIA W PRZYPADKU ATROFICZNYCH BLIZN 

(UŻYJ PREPARATU „HIGH”) 

1. Zdezynfekuj obszar zabiegowy. 
2. Rozpocznij infiltrację produktu bezpośrednio wewnątrz blizny wykonując powierzchowne iniekcje 

techniką Blanching (bardzo płytko, w górne warstwy skóry właściwej).  

3. Wstrzykuj około 0,1-0,3 cm na jedno wkłucie lub tyle, ile potrzeba, aby uformować grudkę wypełniając 

całą bliznę.  

4. Dodatkowo możesz zastosować technikę „Subscision” (tzw. rozrywanie blizny; pod obszar pokryty 
bliznami, płytko i podskórnie umieszcza się igłę i porusza nią tam i z powrotem, rozrywając blizny). 
Metoda ta rozluźnia naprężone zwłóknienia, zmniejsza głębokość zagłębień przez które tworzą się  
guzki.  

5. Celem jest  wypełnienie blizny depozytem w celu intensywnej  degradacji nadmiernych i amorficznych 

włókien kolagenowych oraz w celu stymulacji regeneracji tkanki. 

 

 



 

TERAPIA W PRZYPADKU PODWÓJNEGO PODBRÓDKA 

(UŻYJ PREPARATU „LOW” LUB „MEDIUM”) 

1. Zdezynfekuj obszar zabiegowy. 
2. Zaleca się narysowanie siatki iniekcji jasną kredką na skórze pacjenta i zaznaczenie najbardziej 

problematycznych obszarów. 
3. Wykonaj powierzchowne iniekcje wzdłuż linii. 
4. Wykonaj głębokie iniekcje w środku kwadratów, w miejscu przecięcia się linii siatki. Idealnie byłoby w 

tym przypadku użyć techniki liniowo-wstecznej (odkładając 0,2-0,1-0,1 cm produktu z głębokiego na 
średni / powierzchniowy poziom). 

5. Jeśli w okolicy policzków znajduje się zlokalizowany tłuszcz, wykonaj technikę wachlarzową za pomocą 

kaniuli lub igły 30G.  

6. Rób depozyty od głębokiej do powierzchownej warstwy skóry. Zmieniaj kąt wtrysku, aby pokryć obszar 

360º. 

7. Wybór preparatu zależy od ilości tłuszczu, który jest obecny w obszarze. Jeśli występuje duże 

nagromadzenie tłuszczu, MEDIUM będzie bardziej adekwatne. W przypadku zaawansowanej 

wiotkości, należy użyć preparatu  HIGH. 

 

 

TERAPIA W PRZYPADKU ZŁOGÓW TŁUSZCZOWYCH 

(UŻYJ PREPARATU „MEDIUM”) 

1. Zdezynfekuj obszar zabiegowy. 
2. Zaleca się użycie jasnej kredki, aby narysować siatkę podziału między miejscami, w których jest więcej 

tkanki tłuszczowej, a tymi gdzie występuje śladowo. Pomoże to wybrać obszary priorytetowe, które 
mają być  zredukowane, jeśli ilość produktu jest ograniczona. 

3. Całkowita pojemność roztworu tj. 19,5ml ma być zastosowana w obszarze 20x20 cm (w przypadku 

intensywnego nagromadzenia tłuszczu) lub szersza w łagodniejszych przypadkach (gdzie produkt może 

być rozprowadzany szerzej).  

4. Rozpocznij infiltrację preparatu bezpośrednio wewnątrz tkanki tłuszczowej stosując techniką liniowo-

wsteczną. 

5. Sugerowana igła: 30 G 1/2 (13 mm) lub 30 G (25 mm) dla bardzo głębokiego nagromadzenia tłuszczu. 



6. Kontynuuj nakłuwanie za pomocą techniki liniowo-wstecznej w różnych punktach i pod różnymi 
kątami, wzdłuż obszaru dotkniętego nadmiernym nagromadzeniem tłuszczu.  Alternatywnie można 
również wykonać technikę wachlarzową. 

 

 

 

 

TERAPIA W PRZYPADKU ZWIOTCZAŁEJ SKÓRY  

(UŻYJ PREPARATU „LOW”) 

1. Zdezynfekuj obszar zabiegowy. 
2. Za pomocą jasnej kredki narysuj siatkę w miejscu, gdzie występuje zwiotczała skóra. 
3. Wykonuj powierzchowne iniekcje wzdłuż linii. 
4. W przypadku nadmiernego gromadzenia się tłuszczu, dodatkowo użyj preparatu MEDIUM i wykonaj 

głębsze iniekcje w środku kwadratów, między liniami siatki.  
5. Najefektywniejsza  technika  w tym przypadku to liniowo-wsteczna  (0,2-0,1-0,1 cm, od głębokiej do 

powierzchownej warstwy skóry). 
 

 



 

 

 

TERAPIA W PRZYPADKU WORKÓW POD OCZAMI 

(UŻYJ PREPARATU „LOW”) 

 Zdezynfekuj obszar zabiegowy. 

 Użyj kaniuli, aby uniknąć siniaków z powodu wielokrotnych nakłuć ostrą igłą. 

 Pozostaw  preparat równomiernie wzdłuż występującego problemu.  

 Maksymalna ilość wstrzykniętego preparatu w miejsce „worków pod oczami” wynosi 2ml (należy wziąć 

to pod uwagę podczas przygotowywania roztworu, stosując tylko wymaganą ilość buforu potrzebnego 

do zabiegu).  

 Zastosowanie może mieć również mała igła 4mm.  

 

 

 

 

 


