ul. Marii Rodziewiczówny 1, lok.8, Warszawa
tel. 533 333 761

Zabiegi estetyczne w chorobach autoimmunologicznych
Z zabiegów medycyny estetycznej może korzystać każdy. Należy jednak podejść do tego z rozwagą i podjąć
decyzję w oparciu o wiedzę medyczną. Niezwykle ważnym jest, aby przed wizytą u lekarza medycyny
estetycznej Pacjent skontaktował się ze swoim lekarzem prowadzącym, specjalistą i poinformował go o
zamiarach skorzystania z usług medycyny estetycznej. Należy również wykonać badania w kierunku
przeciwciał ANA, ponieważ ich niskie miano pozwoli podjąć ostateczną decyzję i zaplanować właściwe
działania.
Większość chorób autoimmunologicznych i niektóre choroby przewlekłe są przeciwskazaniem do
wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, na przykład z zastosowaniem kwasu hialuronowego
(HA) czy toksyny botulinowej. Jeśli jednak Pacjent jest w stanie remisji i lekarz specjalista, u którego się leczy
nie widzi przeciwskazań do zabiegu, wówczas można go wykonać.
Przeciwwskazania podzielić możemy na dwie grupy:
Bezwzględne- wykonanie zabiegu jest całkowicie zabronione albowiem może się wiązać z wystąpieniem
poważnych powikłań, utratą zdrowia a nawet śmiercią. Zabieg można wykonać dopiero po pełnym
wyleczeniu Pacjenta.
Względne- istotny jest stopień zaawansowania choroby i wyniki badań w czasie wykonywania zabiegu.
Przeciwskazaniem względnym są również planowane w niedalekiej przyszłości zabiegi, które mogą zakłócić
lub negatywnie wpłynąć na końcowy efekt zabiegu. Ważna jest współpraca z pacjentem i jego lekarzem
prowadzącym. Należy rozsądnie zaplanować rodzaj zabiegów i czas ich wykonania. Dobrać produkt do
indywidualnych potrzeb i w oparciu o aktualne badania mieć pewność, że obecny stan zdrowia jest na tyle
dobry, że można bezpiecznie wykonać zabieg.

Przeciwskazania względne
Choroby nowotworowe w okresie długotrwałej
remisji

Wyrównana cukrzyca

U pacjentów z predyspozycją do bardzo częstego
powstawania opryszczki zwłaszcza w obrębie ust,
przed i po zabiegu, prewencyjnie podaje się
Heviran. Nawet, jeśli w momencie zabiegu wirus
jest nieaktywny i nie ma widocznych zmian,
często powiększanie ust kwasem hialuronowym
powoduje jego uaktywnienie i wystąpienie
opryszczki.

Przeciwskazania bezwzględne
Choroby nowotworowe, szczególnie w trakcie
leczenia (np. chemioterapii czy radioterapia),
ponieważ odporność organizmu w tym czasie jest
wyjątkowo słaba. Jakakolwiek ingerencja w układ
odpornościowy i podawanie implantu poprzez
naruszenie ciągłości skóry jest absolutnie
zabronione.
Niewyrównana cukrzyca z uwagi na trudne
gojenie się ran. W wyniku choroby dochodzi do
zaburzenia krążenia krwi, zniszczeniu ulegają
nerwy. Praca układu odpornościowego również
nie jest prawidłowa.
Opryszczka i inne infekcje skórne

Ciąża i okres karmienia piersią, ponieważ w tym
okresie organizm kobiety przechodzi wiele zmian,
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Zespół Hashimoto- jeśli poziom hormonów jest
unormowany można wykonać zabiegi z zakresu
medycyny estetycznej. Jednak wskazane jest
zachowanie ostrożności i sumienne stosowanie
się do zaleceń lekarskich.
Pacjentom uczulonym na lidokainę możemy
zaproponować wypełniacze, które owej lidokainy
w składzie nie zawierają, np. Amalian, Princess
czy Stylage. Zabieg będzie się wiązał z
dyskomfortem, ale również z pewnością, że
produkt nie wywoła żadnych skutków ubocznych.

również hormonalnych. Nie jesteśmy w stanie
przewidzieć jak może zareagować na ciało obce,
którym HA niewątpliwie jest. Poza tym, w razie
powikłań może wystąpić konieczność podania
antybiotyku, a jak wiadomo jest to szkodliwe dla
płodu.
Tendencja do bliznowców
Choroby tkanki łącznej (toczeń, twardzina,
reumatoidalne zapalenie stawów), w których
konieczne jest leczenie immunosupresantami,
które powodują osłabienie układu
odpornościowego i większą podatność na
infekcje.
Uczulenie na kwas hialuronowy
Hemofilia- nawet przy mikronakłuciach może
wystąpić duże krwawienie, które ciężko
zahamować, ponieważ Pacjenci chorujący na
hemofilię posiadają we krwi niedostateczną
liczbę czynników krzepnięcia.
Zespół Hashimoto w trakcie

Uczulenie na lidokainę- substancja znieczulająca
występująca w większości preparatów z HA

Aparaty ortodontyczne lub planowane zabiegi
stomatologiczne

