
LIPOLIZA
INIEKCYJNA

Lipoliza iniekcyjna to nowa, efektywna me-
toda redukowania tkanki tłuszczowej, w któ-
rej następuje rozpad komórek gromadzących 
tłuszcz oraz redukcja cellulitu. Metoda ta po-
zwala na usunięcie niechcianej tkanki tłusz-
czowej, której nie udało się zlikwidować po-
przez diety lub terapię ruchową.

Zabieg lipolizy iniekcyjnej polega na wstrzyki-
waniu bezpośrednio pod skórę preparatu, w 
skład którego wchodzi kwas deoksycholowy, 
który indukuje lizę błony komórkowej adipo-
cytów. Następnie fosfatydylocholina, dzięki 
odpowiedniemu ładunkowi cząsteczki, umoż-
liwia emulgację uwolnionych tłuszczy, które 
w tej formie mogą być odprowadzone przez 
nasz układ limfatyczny. Witamina PP zawarta 
w preparacie dodatkowo oddziałuje na zakoń-
czenia przywspółczulne nerwów, powodując 
rozszerzenie naczyń i pobudzenie obiegu krwi 
i limfy. W miejscu wstrzyknięcia powstaje kon-
trolowany, delikatny stan zapalny tkanki tłusz-
czowej. Uwolnione tłuszcze transportowane 
są do wątroby i nerek, gdzie dochodzi do ich 
metabolizowania . W efekcie wybrane partie 
ciała zostają wyszczuplone, a zawartość tkanki 
tłuszczowej w organizmie zostaje zdecydowa-
nie zmniejszona.

Ponieważ skóra stopniowo i naturalnie wraz 
z zanikiem tkanki tłuszczowej dopasowuje się 
do nowych kształtów, prawidłowo wykonana 
lipoliza iniekcyjna skutecznie modeluje sylwet-
kę bez ryzyka powstania nierówności. 

NA JAKIE PARTIE MOŻNA WYKONAĆ ZA-
BIEG?
• brzuch
• fałdy na plecach, znajdujące się poniżej żeber
• wewnętrzna strona ud, bryczesy
• okolice kolan
• podwójny podbródek
• otłuszczony, tzw. byczy kark
• poduszeczki tłuszczowe w okolicy pach
• pseudoginekomastia męska

PRZEBIEG ZABIEGU

 Zabieg trwa około 30 min. Wybrana partia skó-
ry poddawana jest serii zastrzyków. Nakłucia 
wykonywane są cieniutką igłą, dlatego zabieg 
jest praktycznie bezbolesny. Bezpośrednio po 
zabiegu, w miejscach podania preparatu może 
pojawić się lekki świąd, obrzęk i zaczerwie-
nienie. Lipoliza jest jednak zabiegiem o wiele 
mniej inwazyjnym od liposukcji i nie wyłącza z 
codziennego funkcjonowania. Dolegliwości te 
są normalną reakcją organizmu i na ogół ustę-
pują samoczynnie po 4-5 dniach. Można też 
zmniejszyć dyskomfort, zażywając leki antyhi-
staminowe i tradycyjne środki przeciwbólowe.

Chcąc uzyskać zadowalające efekty, należy wy-
konać 3-6 zabiegi w odstępie 4 tygodni.

Dobrym uzupełnieniem terapii jest masaż lim-
fatyczny, który przyspiesza usuwanie tłuszczu 
z komórek
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PRZED ZABIEGIEM
• 7 dni przed zabiegiem nie należy stoso-

wać NLPZ, leków przeciwkrzepliwych, anty-
koagulantów oraz aspiryny, witaminy E i in-
nych obniżających krzepliwość krwi na 7-10 
dni przed zabiegiem (nie dotyczy pacjentów 
po udarze lub zawale 

• Należy intensywnie nawadniać organizm 
poprzez spożycie min. dodatkowego 1,5 - 2 
l czystej wody przed zabiegiem

• W dniu zabiegu nie należy spożywać napo-
jów odwadniających (alkohol, kawa, herba-
ta itp.)

• Nie zaleca się korzystania z solarium lub 
sauny w dniach poprzedzających zabieg

 

 ZALECENIA PO ZABIEGU
• bezpośrednio po zabiegu należy utrzymy-

wać miejsce iniekcji w szczególnej czystości, 
nie dotykać miejsca wkłucia brudnymi ręka-
mi

• unikanie bliskiego kontaktu ze zwierzętami 
oraz zanieczyszczonymi powierzchniami 
przez kilka dni po zabiegu

• nie nakładać makijażu 24 h po zabiegu 
• pić minimum 2 l wody dziennie 
• nie spożywać alkoholu 24-48 h po zabiegu
• powstrzymanie się od intensywnych ćwi-

czeń przynajmniej przez 3 dni po zabiegu 
• unikanie słońca, solarium, sauny, gorących 

kąpieli
• 7-14 dni po zabiegu nadal nie stosować 

NLPZ
• DOZWOLONE LEKI PRZECIWBÓLOWE PO 

ZABIEGU: TRAMADOL, PARACETAMOL 
(APAP) 

 

Zabieg lipolizy wiąże się z ryzykiem wystąpie-
nia powikłań dlatego przed zabiegiem nasz 
lekarz przeprowadzi z Tobą wnikliwą rozmo-
wę, by wykluczyć przeciwskazania do zabiegu i 
zminimalizować ryzyko powikłań. 


