
Jak działa D.A.S. medical i jakie 
zmiany są wskazaniem do zabiegu 
z wykorzystaniem tej technologii?

Urządzenie D.A.S. medical wykorzystuje fale 
o częstotliwości radiowej do wytwarzania energii 
cieplnej, która powoduje gwałtowne odparowa-
nie wody z miejsca poddanego zabiegowi. Dzięki 
temu można leczyć plamy starcze, różnego ro-
dzaju brodawki czy inne defekty skóry, które nie 
wymagają weryfikacji badaniem histopatolo-
gicznym pod mikroskopem. W mojej dziedzinie, 
jaką jest chirurgia plastyczna, urządzenie to uzu-
pełnia arsenał metod pozwalających korygować 
wiotkość skóry, zwłaszcza zmarszczek powiek.

To nie pierwsze urządzenie w medycynie 
estetycznej wytwarzające plazmę. 
Czym zatem, z punktu widzenia lekarza, 
wyróżnia się D.A.S. medical?

Urządzenie D.A.S. medical jest bardzo przyja-
znym sprzętem medycznym dla wykonującego 
zabieg lekarza. W przeciwieństwie do innych 
aparatów dostępnych na rynku, które wytwarza-
ją tzw. plazmę, jest to sprzęt niezwykle poręczny, 
jego wielkość pozwala spakować go do małej 
torby, co daje możliwość komfortowego trans-
portu. Dzięki wyposażeniu w akumulator można 
też korzystać z urządzenia bez kabla, co nie jest 
bez znaczenia dla komfortu pracy. Dodatkowym 
atutem jest duży zakres regulacji częstotliwości 
i mocy, co pozwala dobrać precyzyjnie parame-
try dla każdego typu zmian i rodzaju skóry.

Jak przebiega sam zabieg?

Urządzenie, po przystawieniu głowicy do skóry 
pacjenta, wytwarza iskry plazmy. W  zależno-
ści od celu, jaki nam przyświeca, dobierana 
jest moc urządzenia oraz częstotliwość, z jaką 
energia dociera do powierzchni skóry. Pod-
nosząc temperaturę tkanki, dzięki dobraniu 
wspomnianych parametrów, można usunąć jej 
nadmiar czy np. jedynie doprowadzić do skur-
czenia włókien kolagenowych. Czas trwania 
zabiegu uzależniony jest od tego, jaki obszar 
jest mu poddawany. Po zabiegu można dodat-
kowo wykonać specjalny indywidualny krem 
dla danego pacjenta z wykorzystaniem osocza 
bogatopłytkowego. Pacjent otrzymuje również 
na piśmie dokładną instrukcję, pokazującą, jak 
dalej postępować z operowanym miejscem.

Czy zabieg D.A.S. medical wykonywany 
jest w znieczuleniu? 

Operowaną okolicę, jeszcze przed wykonaniem 
zabiegu, znieczula się najczęściej przy pomo-
cy specjalnego kremu, który jest nakładany na 
dany obszar skóry. Sam zabieg nie jest bole-
sny, jednak pacjent może odczuwać niewielkie 
pieczenie.

Jak długi jest okres rekonwalescencji? 
Czy po zabiegu mogą pojawić się jakieś 
podrażnienia?

Po zabiegu, zwłaszcza w przypadku korekcji 
powiek, przez trzy dni może utrzymywać się 

obrzęk. Na skórze obecne są małe strupki, 
które zaczynają same odpadać w trzeciej 
dobie. Jest to więc tzw. zabieg weekendowy, 
który nie wyklucza pacjenta z życia zawodo-
wego. Co do patologicznych zmian na skórze, 
efekt jest widoczny praktycznie od razu, jed-
nak w przypadku powiek efekt spodziewany 
pojawia się dopiero później. Po miesiącu 
można ocenić, czy potrzebny będzie dodat-
kowy zabieg.

Jak długo utrzymują się efekty zabiegu 
i co może na nie wpłynąć?

Efekt po zniszczeniu defektów skóry jest 
trwały. Warto jednak pamięć, że w przypad-
ku operacji powiek D.A.S. medical cofa czas, 
ale nie powstrzymuje dalszego procesu sta-
rzenia się skóry. Efekt w tym ostatnim przy-
padku zależy od wielu czynników, takich jak: 
dieta, kondycja skóry, palenie papierosów 
czy wystawianie skóry na słońce.

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania 
do wykonania zabiegu urządzeniem 
D.A.S. medical? Z czym lepiej go nie 
łączyć? 

Zabiegu wykonanego tą technologią nie 
łączymy przede wszystkim z opalaniem. 
W przypadku powiek nie może być podany 
wcześniej botoks. Jeśli pacjent miał wcze-
śniej podaną toksynę botulinową, należy po 
prostu odczekać, aż przestanie ona działać.

Korekcja opadających powiek z użyciem plazmy 
staje się coraz bardziej precyzyjna. Większą 

dokładność zabiegu, a co za tym idzie, także 
jego skuteczność oraz bezpieczeństwo, zapewnia 

od jakiegoś czasu D.A.S. medical. O urządzeniu 
rozmawiamy z dr Haliną Berońską-Kulicką, 
specjalistą z zakresu chirurgii plastycznej, 

rekonstrukcyjnej i estetycznej.
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Miejsce gdzie można wykonać zabieg D.A.S medical:
BioVirtus Centrum Medyczne, al. KEN 36 lok. U-133, 02-797 Warszawa, tel.:+48 22 101 07 05
www.przychodnia-biovirtus.pl


