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Skąd się wzięły

nici

Rynek estetyczny: - Panie
doktorze, skąd pomysł na
wykorzystanie nici do celów
estetycznych?

Z chirurgiem
plastycznym z Tbilisi
dr Marlenem A.
Sulamanidze, twórcą
nici liftingujących,
spotykamy się pod
koniec maja na
VI już Konferencji
Aptos w Warszawie.
W latach
osiemdziesiątych
wpadł on na pomysł
zastosowania do
celów estetycznych
nici z wypustkami,
które zakotwiczają
się w tkankach.
Obecnie w użyciu
jest już trzecia
generacja tego
typu nici a idea
podnoszenia
tkanek w sposób
małoinwazyjny
jest jedną
najbardziej nośnych
w medycynie
estetycznej
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Marlen A. Sulamanidze: Pod koniec lat osiemdziesiątych byłem chirurgiem
plastycznym
w
szpitalu
w Tbilisi. Wykonywałem klasyczne operacje, takie jak
face-lifting. To jest poważna ingerencja chirurgiczna,
wykonywana pod narkozą,
trwająca kilka godzin, pozostawiająca blizny. Poza tym
pojawia się ryzyko powikłań
w okresie pooperacyjnym.
Zastanawiałem się nad sposobem, który pozwoli na
uzyskanie efektu podniesienia tkanek, może nie tak radykalnego, jak w przypadku
operacji, ale bez tylu zagrożeń. Warto przypomnieć, że
w latach 80-tych poza chirurgią plastyczną nie było
innych technik odmładzania
poza kremami. Nie było ani
toksyny botulinowej, ani wypełniaczy. Bardzo brakowało
pośrednich metod. Pewnego
dnia w latach 80-tych znalazłem w prasie informację,
że w Egipcie odkryto mumię, a w niej pod skórą złote
nici. Dało mi to do myślenia.
Przypuszczałem, że te nici
zostały wykorzystane w celu
odmłodzenia. Jednak ku mojemu zdziwieniu nici z mumii
były gładkie i nie nadawały
się do liftingu tkanek. Potem
o tym zapomniałem. Dopiero na początku lat 90., kiedy

wyjechaliśmy z rodziną do
Moskwy wróciłem do tej idei.
Tam spotkałem się z zastosowaniem nici do zabiegów
chirurgicznych.
Któregoś
dnia wziąłem kawałek nici
polipropylenowej, ponacinałem ją skalpelem, tworząc
szorstkie zaczepy mocujące
nić w tkankach i w znieczuleniu miejscowym wszyłem
sam sobie w przedramię.
Uważałem, że gładkiej nici
nie uda się wystarczająco
mocno zaczepić. Ten pierwszy eksperyment pozwolił
mi odkryć działanie nici o jakiej myślałem. Stosunkowo
prosty zabieg dał doskonałe
efekty liftingujące. Rozpocząłem pracę z kolejnymi
pacjentami. Jednym z pierwszych pacjentów była zresztą
moja żona. Obserwowałem
skutki działania. Były bardzo
dobre. Wymyśliliśmy dla nici
nazwę Aptos - anty-ptosis czyli przeciwdziałanie ptozie,
tj. opadaniu tkanek miękkich
i tak nazwaliśmy firmę.
Zaczęło się w latach dziewięćdziesiątych od prostego,
ale odkrywczego pomysłu,
a dzisiaj mamy już trzecią generację nici Aptos. Na czym
polega innowacyjność tego
rozwiązania?
Pierwsza generacja to były
nierozpuszczalne nici z wypustkami do podnoszenia
tkanek. Druga generacja
Aptos to były nici na specjalnych igłach, które ułatwiały

lekarzom wykonywanie zabiegów. Wciąż rozwijaliśmy
też różne rodzaje nici, dedykowane do uzyskiwania
wielu rodzajów efektów estetycznych w określonych
obszarach twarzy i ciała.
Opracowaliśmy cały wachlarz zarówno produktów,
jak i technik zabiegowych,
dzięki którym lekarze mogą
uzyskiwać bardzo różnorodne efekty liftingujące, odmładzające, estetyczne. Daliśmy
operatorom do dyspozycji
zarówno nici niewchłanialne,
jak i wchłanialne w zależności od problemu, z którym
należy sobie poradzić.
Trzecia generacja nici to dodanie do produktów wchłanialnych na bazie kwasu
polimlekowego i kaprolaktonu - kwasu hialuronowego.
Spowodowało to przyspieszenie procesu rewitalizacji
skóry, poprzez wzmożoną
produkcję kolagenu i elastyny
już w ciągu 14 dni od zabiegu
oraz skróciło okres rekonwalescencji. Wcześniej nić dawała głównie mechaniczny
efekt podniesienia tkanek.
Od momentu wprowadzenia kwasu hialuronowego
do składu, otrzymujemy dodatkowy efekt odmłodzenia,
stymulacji skóry. Pacjent
wygląda naturalnie i młodo.
Skóra jest odświeżona, przy
jednoczesnym efekcie liftingującym. Poza tym, dzięki
zmniejszeniu
inwazyjności
i wykorzystaniu wchłanialnych
nici zabiegi mogą wykonywać
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Dr Marlen Sulamanidze podczas konferencji Aptos, Warszawa 19 maja 2019 r.

nie tylko chirurdzy, ale także
lekarze innych specjalności.
Chciałem poprosić o Pana
opinię na temat nici z punktu
widzenia chirurga plastycznego?
Metody małoinwazyjne nie
mogą zastąpić chirurgii plastycznej. Są pewne problemy
z którymi możemy poradzić
sobie głównie operacyjnie,
szczególnie kiedy dochodzi
do znacznego opadania tkanek – znaczącej ptozy. Jednak jeżeli pacjent nie może
zostać poddany narkozie, jeśli boi się rozległej interwencji chirurgicznej, obawia się
długiego okresu rekonwalescencji, wówczas zabieg
z nićmi będzie dla niego bardzo dobrym rozwiązaniem.
Nie zabraknie pracy dla chirurgów plastycznych, liczba
pacjentów zainteresowanych
operacjami się nie zmniejsza, jednak jeżeli dopełnią
oni swoją ofertę zabiegową
o nici Aptos, to mogą z pewnością liczyć na większą
liczbę pacjentów, też tych
młodszych, którzy poszukują
wsparcia w różnego rodzaju
estetycznych problemach.
Poza tym nasi pacjenci generalnie są coraz młodsi, zaczynają dbać o swoją skórę
dużo wcześniej, stosując
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metody
przeciwstarzeniowe, więc później trafiają do
chirurgów na zabiegi stricte
chirurgiczne. Chirurdzy mają
np. możliwość wykonywania
operacji mniej inwazyjnych,
z mniejszymi nacięciami oraz
mniejszym traumatyzowaniem tkanek miękkich i łączyć je z nićmi. Takie łączenie
zabiegów klasycznych z nićmi może dawać znakomite
i długotrwałe rezultaty w zakresie liftingu, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka
i okresu rekonwalescencji.
Jakie są najczęściej wykonywane zabiegi z nićmi?
Najczęściej pomagamy pacjentom z objawami opadania tkanek w środkowej
części twarzy. Jednak dzięki szerokiemu wachlarzowi
opracowanych przez nas
rodzajów nici i technik zabiegowych, możemy liftingować
okolice podbródka, korygować linię żuchwy, podnosić
brwi, działać w okolicach ust.
Jest bardzo wiele zastosowań. I co ważne możemy je
indywidualnie dopasowywać
do potrzeb pacjenta.
Możliwa jest korekcja piersi?
Tak, oczywiście. Z wiekiem,
szczególnie po ciąży piersi

zaczynają wiotczeć i opadać. Chcąc poprawić ich
kształt stosujemy lifting piersi za pomocą tzw. podskórnego biustonosza. Zabieg
polega na opleceniu piersi
podskórną siatką nici, które
podwieszane są pod kość
obojczykową. Unosimy piersi i zabezpieczamy je przed
opadaniem. Warto wiedzieć,
że pozycja kości obojczykowej nie zmienia się przez całe
życie, dzięki czemu efekt zabiegu jest niezmienny. W tym
przypadku stosujemy nici
trwałe,
nierozpuszczalne,
polipropylenowe. Wykonujemy go bez długich cięć, nie
pozostawiając widocznych
blizn, inaczej niż w przypadku tradycyjnej operacji
plastycznej. Taka operacja
u właściwie zakwalifikowanej
pacjentki daje świetne i wieloletnie rezultaty.
Jesteśmy na konferencji Aptos w Warszawie. Duży nacisk jest przez firmę kładziony na bezpieczeństwo…
Dbamy bardzo o szkolenie
lekarzy oraz o to, żeby naszych produktów używali
lekarze. Mamy cały system
edukacyjny, oparty na sprawdzonych trenerach oraz system wsparcia dla lekarzy
używających naszych nici.

Cały czas jeździmy ze szkoleniami, takimi jak to w Warszawie, gdzie dzielimy się
doświadczeniem i nowymi
rozwiązaniami. Utrzymujemy też kontakt z naszymi
lekarzami w sieci, służymy
eksperckimi konsultacjami
w razie pojawiających się
komplikacji, które w medycynie zawsze mogą się zdarzyć. Lekarze mogą liczyć na
pomoc w problemach bez
opłat. Właściwie cały czas
trwa wymiana doświadczeń
i informacji na temat zabiegów z nićmi Aptos. Produkty
sprzedajemy tylko Certyfikowanym Lekarzom Aptos,
którzy zostali przeszkoleni
w ramach naszego systemu
edukacji i do ich dyspozycji
oddajemy także dostęp do
aptosvideo.com, gdzie systematycznie mogą pogłębiać
wiedzę.
A nad czym teraz pracujecie
w dziale naukowym firmy?
Nad rozwojem programu
nici do ginekologii estetycznej i urologii. Już teraz dysponujemy szeroką paletą
możliwości
zastosowania
nici Aptos w zwężaniu ujścia
pochwy, czy rewitalizacji
krocza, co dr Tinatin Tomadze będzie demonstrować
podczas Konferencji Aptos.
Istnieje potencjał do wykorzystania nici do wspierania
górnej i dolnej ściany pochwy, a także w zabiegach
w początkowym stadium
wysiłkowego nietrzymania
moczu. Już teraz osiągamy
obiecujące rezultaty w tych
wskazaniach.
Dziękuję bardzo za rozmowę
Rozmawiał:
Daniel Mieczkowski
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