NICI PDO
Zastosowanie wchłanialnych Nici PDO First Lift (Multi Picture Filaments) pozwala na
rewelacyjne efekty.
System nici PDO powstał kilka lat temu w Korei Południowej i jest obecnie wykonywany
w wielu krajach (USA, Brazylia, Rosja, Japonia, oraz w Europie Zachodniej). Produkt
posiada medyczny certyfikat bezpieczeństwa CE dopuszczający do stosowania w całej
Unii Europejskiej.
Nić PDO umieszczona jest na sterylnej, bardzo cienkiej igle, przy pomocy której
wprowadzamy ją w określone okolice skóry twarzy, szyi, dekoltu, biustu, pośladków,
brzucha i nóg.
First Lift to zabieg dedykowany przede wszystkim pacjentom w wieku 30-65 lat.
Zabieg jest praktycznie bezbolesny ( można znieczulic miejsce wkłucia kremem EMLA lub
lignokainą), jest dość krótkotrwały 30-45 minut - zaleznie od okolicy zastosowania nici i ich
ilości, nie pozostawia żadnych śladów, prócz niewielkiego zaczerwienienia, które znika w
ciągu kilku godzin.
Czasem może powstać niewielki siniak, jeśli stosujemy nici do głębszej aplikacji, który
także znika, najpóźniej w ciągu kilku dni.
Nici maja wszechstronne zastosowanie, gdyż mogą być aplikowane niemal na całym ciele.
Zastosowanie nici PDO jest zdecydowanie bezpieczniejsze niż interwencja chirurgiczna
(operacja może skutkować np. pozostaniem blizn, oznacza również dłuższą
rekonwalescencję, a często także dotkliwy ból). Zamiast skalpela mamy bowiem cieniutką
igłę, za pomocą której lekarz umieszcza nić w konkretnym miejscu w ciele pacjenta.

Efekty zabiegu z zastosowaniem nici PDO to:
Wygładzenie zmarszczek
Zagęszczenie skóry
Odmłodzenie skóry
Po prostu - bezoperacyjny lifting skóry.
Co to jest nić PDO ?
PDO (polidioksanon) jest silnym syntetycznym włóknem, składającym się z jednego
(monofilament) lub dwóch skręconych stałych włókien (polifilament), które po pewnym
czasie rozpuszczają się w tkance.
Na podstawie obserwacji klinicznych stwierdzono, że polidioksanon pobudza w tkankach
proces produkcji nowego kolagenu – białka, które odpowiada za napięcie i jędrność skóry.
Ponadto stymulacja fibroblastów powoduje pobudzenie syntezy elastyny – białka
odpowiedzialnego za sprężystość i elastyczność skóry.
W badaniach in vivo stwierdzono również, że działanie polidioksanonu powoduje syntezę
naturalnego (własnego) kwasu hialuronowego.
Dzięki takiemu mechanizmowi działania skóra, w którą wprowadzimy nici PDO, staje się
jędrniejsza, elastyczna i lepiej nawilżona. Technika wprowadzania nici PDO opiera się na
wykorzystaniu naturalnych linii napięcia skóry, co dodatkowo powoduje efekt zbliżony do
liftingu chirurgicznego. Dzięki niciom tym możemy również ograniczyć siłę mięśni
mimicznych twarzy i uzyskać efekty estetyczne zbliżone do podania toksyny botulinowej –
relaksacja mięśni i wygładzenie rysów twarzy. Efekt estetyczny jest bardziej naturalny, niż
po podaniu toksyny botulinowej, ponieważ nie unieruchamiamy mięśni mimicznych,
wpływając jedynie na osłabienie ich działania.

Rodzaje nici FIRST LIFT:
FIRST LIFT - skóra cienka, odwodniona, wiotka
FIRST LIFT SCREW - skóra grubsza, odwodniona , wiotka
FIRST LIFT BARB - posiadają dodatkowo ułożone zbieżnie dwukierunkowo haczyki, które
wzmacniają skórę i unoszą ją dając natychmiastowy efekt liftingu.
NOWOŚĆ - nici PDO Genesis Cog 4D - haczyki mają tu elipsoidalny kształt oraz są
rozmieszczone w czterech płaszczyznach.
Zabieg trwa zazwyczaj 30 – 60 minut i jest praktycznie bezbolesny. Rozpoczyna się od
nałożenia znieczulenia miejscowego (krem znieczulający) lub podanie lignokainy.
Wskazania do zabiegu:
Na twarzy:
Pionowe i poziome zmarszczki na czole
Lifting czoła, obniżone zewnętrzne krawędzie brwi, wiotka tkanka, opadające brwi
Dolna powieka – worki pod oczami
Wyraźny fałd nosowo-wargowy
Zmarszczki „marionetki”
Poprawa owalu twarzy - przywrócenie linii V
Opadające policzki i obszar pod dolną szczęką
Fałdy skóry na policzku
Pomarszczone policzki
Obniżenie napięcia podbródka
Na ciele:
Wiotkość szyi
Zmarszczki na dekolcie,
Zwiotczenie tkanek i rozstępy na pośladkach, brzuchu, ramionach i nogach
Wiotka skóra i tkanka podskórna (np. po liposukcji)
Otyłość – ramiona, brzuch, żebra
Lifting dłoni
Przeciwwskazania do zabiegu nićmi PDO:
Ciąża, okres karmienia piersią
Choroby autoimmunologiczne
Choroba nowotworowa
Tendencje do powstawania bliznowców
Aktywne zakażenia okolicy zabiegu -trądzik
Infekcje bakteryjne i wirusowe (opryszczka)
Niewyrównana cukrzyca
A po zabiegu.......
Zaraz po zabiegu nici PDO skóra może być lekko zaczerwieniona.
Mogą pojawić się niewielkie siniaki,czy obrzęk, które ustępują zazwyczaj w ciągu kilku dni.

Efekty zabiegu nici PDO widoczne są natychmiast (szczególnie przy niciach First Lift Barb,
Genesis Cog 4D - efekt podciągnięcia).
Ze względu na to, że proces neokolagenezy (tworzenie nowego kolagenu) rozpoczyna się
po ok.14 dniach i trwa kilka tygodni, spektakularny efekt widoczny jest po ok. 2-3
miesiącach od zabiegu, bowiem szkielet utworzony w skórze przez podane nici PDO
wzmocniony jest szkieletem z nowo wytworzonych włókien kolagenowych.
Proces tworzenia nowego kolagenu trwa przez cały okres utrzymywania się nici
w organizmie.
Otrzymane efekty estetyczne utrzymują się zazwyczaj do 24 miesięcy.

