Lipoliza iniekcyjna
Lipoliza iniekcyjna to niechirurgiczna metoda redukcji tkanki tłuszczowej polegająca na wstrzykiwaniu substancji bezpośrednio w tkankę
tłuszczową w określonym obszarze ciała. Miejscowe nagromadzenie tkanki tłuszczowej może wynikać z uwarunkowań
konstytucjonalnych, genetycznych, hormonalnych, jatrogennych, zależy od płci, wieku, a także aktywności fizycznej i diety.
Lipoliza iniekcyjna została po raz pierwszy na świecie opisana w roku 1959 roku.
Zabieg polega na iniekcjach preparatu, którego głównym składnikiem jest fosfatydylocholina, pochodna lecytyny otrzymywana z soi, która
rozpuszcza błonę komórkową adipocytów (komórek tkanki tłuszczowej), łatwo przenika do wnętrza komórek doprowadzając do rozpadu
nagromadzonych w nich trójglicerydów, a następnie transportuje je do wątroby, gdzie następuje ich metabolizm i wydalenie z organizmu.
W połączeniu z fosfatydylocholiną działa kwas dezoksycholowy, który pełni funkcję detergentu rozpuszczającego tłuszcz i niszczącego
błony komórek.
Wskazania: Jest to metoda bardzo efektywna w lokalnych nagromadzeniach tkanki tłuszczowej, które trudno zlikwidować dietą i
ćwiczeniami fizycznymi: na brzuchu, biodrach, udach, okolicach pośladków, nad kolanami, na plecach, w okolicach pach, na ramionach
oraz na twarzy w przypadku tzw drugiego podbródka, w obrębie bruzd nosowo-wargowych, na policzkach oraz w usuwaniu tłuszczaków.
Przeciwskazania: alergia na preparaty soi, ciąża i laktacja, wiek poniżej 18 r.ż., cukrzyca z zaburzeniami naczyniowymi, choroby
autoimmunologiczne, choroby wątroby i nerek, zaburzenia krzepnięcia krwi, miesiączka, infekcje skóry w obszarze poddawanym
zabiegowi
Przed zabiegiem nie należy przyjmować aspiryny, leków zmniejszających krzepnięcie krwi, przeciwzapalnych.
Po zabiegu: może wystąpić zaczerwienienie, miejscowa bolesność, swędzenie, niewielki obrzęk w miejscach wkłucia, nadwrażliwość na
dotyk i ucisk.
Można stosować chłodzące okłady, zastosować środki przeciwbólowe wskazane przez lekarza, przez pierwsze 3-5 dni po zabiegu należy
pić 2 litry wody.
Efekt po jednym zabiegu w postaci zmniejszenia obwodów jest widoczny po 2 tygodniach (pełny efekt po kilku tygodniach), zdarza się, że
po 1-2 zabiegach efekt jest wystarczający. W przypadku większej ilości tkanki tłuszczowej zabiegi przeprowadza się w serii.
Koszt zabiegu z wykorzystaniem 1 ampułki wynosi 350 zł

