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maksymalną stymulację odnowy naczyń krwionoś-
nych w danym obszarze.

CO2 podawane podskórnie powoduje pobudzenie 
cyrkulacji krwi w naczyniach krwionośnych poprzez 
ich rozszerzenie. Dwutlenek węgla stymuluje angio-
genezę, czyli budowę nowych naczyń. Następuje 
przyspieszenie przepływu krwi przez tkanki, dzięki 
czemu do komórek skóry dostarczane jest więcej 
niezbędnych substancji odżywczych i  tlenu. Powo-
duje to lepsze odżywienie skóry.

Podczas zabiegu karboksyterapii istotne jest, aby 
precyzyjnie podawać gaz do obszaru docelowe-

go. Urządzenie Mesalyse wykorzystuje pulsacyjny 
sposób iniekcji w  celu kontroli efektywności za-
biegu. Gaz nie przemieszcza się wówczas niekon-
trolowanie, lecz działa bezpośrednio w  leczonym 
obszarze. Dzięki tej właściwości urządzenia zmini-
malizowane zostały również odczucia bólowe pa-
cjentów podczas zabiegu.

Jest to zasadnicza cecha nowej technologii, gdyż 
gaz podawany w dużych ilościach przez urządzenia 
starego typu powodował ogromny ból.

Użycie pistoletu, dzięki któremu mamy pewność 
co do głębokości wkłucia i wielkości dawki, daje 

komfort wykonującemu zabieg i  gwarantuje pełne 
bezpieczeństwo. Przy użyciu Mesalyse zabieg wyko-
nuje się niezwykle precyzyjnie, szybko i bezboleśnie.

Przez 7 dni po zabiegu karboksyterapii zachodzi 
wzmożona cyrkulacja tlenu, ma miejsce zwiększony 
przepływ krwi. Dzięki jednoczesnej stymulacji ukła-
du limfatycznego zwiększa się drenaż, czego efek-
tem jest bardzo szybkie ustępowanie obrzęków. 
Nowo tworzące się sieci naczyń zapewniają lepsze 
funkcjonowanie obszaru poddanego leczeniu.

W  efekcie końcowym, po wprowadzeniu kar-
boksyterapii po zabiegach chirurgicznych szybciej 
osiągamy zadowalający efekt, dzięki przyspieszeniu 
procesów naprawczych.

W celu osiągnięcia jeszcze lepszych efektów wykony-
wanie zabiegów Mesalyse zalecam 1-2 razy w tygodniu.

Warto dodać, że urządzenie Mesalyse posiada 
ponadto tryby pracy: mezoterapia i mezote-

rapia osoczem bogatopłytkowym. Jest to doskonała 
opcja dalszego prowadzenia terapii łączonych.     v

Zdrowe piękno
O zastosowaniu karboksyterapii we wspomaganiu zabiegów chirurgii 
plastycznej oraz o efektach leczenia mówi dr Tadeusz Witwicki

Karboksyterapia, czyli leczenie dwutlen-
kiem węgla, to metoda, która liczy so-
bie ponad 80 lat. Została odkryta przez 
francuskich kardiologów pracujących 

w  uzdrowisku Royat w  1932 roku. Początko-
wo stosowana była jedynie w  ramach zabiegów 
lecznictwa uzdrowiskowego. Kąpielom w  wo-
dzie nasyconej dwutlenkiem węgla poddawano 
pacjentów z  różnorakimi chorobami krążenia 
i akumulacją tłuszczu w tętnicach. Leczono w ten 
sposób cukrzycę, wrzody, odleżyny, miażdżycę, 
gangrenę, kurcze kończyn oraz zakrzepowo-zaro-
stowe zapalenie tętnic.

Z  czasem zauważono, że dwutlenek węgla po-
prawia stan i wygląd skóry. W latach 90. ubiegłego 
wieku zaczęto stosować karboksyterapię w leczeniu 
cellulitu i wprowadzono ją jako metodę wspomaga-
jącą zabiegi chirurgii plastycznej.

Początkowo gaz podawano przy pomocy prymi-
tywnych urządzeń, w  sposób niekontrolowany 

i niebezpieczny. Ponadto, wstrzykiwanie dużych da-
wek powodowało ogromny ból. Był to jeden z pod-
stawowych czynników, który miał istotny wpływ na 
zahamowanie dalszego rozwoju tej metody popra-
wiania jakości skóry.

Pojawienie się nowej generacji urządzeń do kar-
boksyterapii, np. Mesalyse, umożliwiającego poda-
wanie precyzyjnej i  bezpieczniej ilości dwutlenku 
węgla w  sposób śródskórny i podskórny sprawiło, 
iż karboksyterapia na nowo zagościła w gabinetach. 
Okazało się też, że oddziaływanie gazu w  ściśle 
określonym obszarze ma znaczenie dla efektywno-
ści terapii.

Wraz z  biegiem lat odkrywano coraz więcej za-
stosowań karboksyterapii oraz jej dobroczynnego 
wpływu na ludzki organizm.

Karboksyterapia wpływa na poprawę jakości ży-
cia pacjentów. Jest to jedyna terapia działająca 

ogólnorozwojwo, umożliwiająca osiągnięcie efektu 
synergicznego. To obecnie najskuteczniejsza meto-
da redukująca cellulit i  rozstępy. Usprawnia krąże-
nie, niszczy złogi tłuszczowe oraz opóźnia procesy 
starzenia.

Po zabiegu karboksyterapii mikrokrążenie zo-
staje przywrócone i  pobudzone, a  drenaż limfa-
tyczny zwiększony. Karboksyterapia jest zgodna 
z  procesami fizjologicznymi zachodzącymi co-
dziennie w  naszym organizmie. Po aplikacji gaz 
wędruje do płuc i  zostaje wydalony w   sposób 
naturalny, jako produkt uboczny wymiany gazo-
wej. W trakcie zabiegu ilość podanego dwutlenku 
węgla jest zbliżona do ilości gazu wytwarzanego 
w  organizmie podczas umiarkowanego wysiłku 
fizycznego.

Działalność dwutlenku węgla wywołuje w  or-
ganizmie szereg powiązanych ze sobą reakcji. 

Tworzą one sieć zależności, które są kluczowe dla 
prawidłowego funkcjonowania. CO2 po podskór-
nym podaniu rozbija mechanicznie złogi tłuszczowe 
i silnie rozszerza naczynia krwionośne, zwiększając 
przepływ krwi do obszaru leczonego. Następuje sty-
mulacja produkcji kolagenu i elastyny, które odpo-
wiadają za jędrność skóry oraz znacznie zwiększa się 
drenaż limfatyczny. Mikrokrążenie zostaje przywró-
cone i  pobudzone, co oznacza więcej tlenu i  sub-
stancji odżywczych dla tkanek.

Zpunktu widzenia chirurga plastycznego, kar-
boksyterapia ma także wiele zalet. Jest metodą, 

która może być wprowadzona jako pierwsza po za-
biegach liposukcji i po liftingach. Terapia ma na celu 
zmniejszenie obrzęków, pobudzenie krążenia oraz 
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