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Abdomen. Înainte de tratament Abdomen. După tratament

Lipoaspiraţia este binecunoscută ca fiind o 
procedură de modelare corporală care este folosită 
în scopul înlăturării depozitelor de grăsime din 
diferite zone ale corpului (coapse, fese, abdomen, 
bărbie, braţe etc.) care nu pot fi modelate cu ajutorul 
dietelor sau a exerciţiilor fizice. Este una din cele mai 
populare proceduri din chirurgia estetică. Există diferite 
modalităţi de a realiza această procedură:

-clasic, 

-ultrasunete, 

-power, 

-cu jet de apă, etc

proceduri care vor fi prezentate pe larg într-un articol 
viitor. 

Una din metodele folosite, cea mai inovatoare şi 
mai nouă prin avantajele pe care le aduce, este lipoliza 

asistată laser. Pentru a aduce un grad de satisfacţie 
mare pentru pacient şi implicit pentru chirurg, este 
foarte importantă selecţia pacienţilor pentru această 
procedură. 

Candidaţii ideali pentru aceste proceduri sunt 
pacienţii tineri sau de vârstă medie (tegument elastic), 
care sunt la o greutate stabilă, în stare de sănătate, care 
au depozite de grăsime rezistente la dietă şi exerciţii 
fizice.  
Poate fi efectuată ca o procedură independentă sau în 
combinaţie cu alte tratamente de modelare corporală 
mai invazive (ex.abdominoplastia). Lipoaspiraţia nu 
este indicată în tratamentul obezităţii (peste 20% din 
greutatea ideală). 

În cadrul consultaţiei se iau informaţii despre: 

- aşteptările pacientului de la procedură;  
- condiţiile medicale (alergii, alte boli, consum  de 
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anticoagulante, antiinflamatorii etc.)  
- se realizează fotografii înainte de procedură şi se 
măsoară zonele ce urmează a fi tratate;  
- o examinare clinică (celulita, cicatrici, tonusul pielii, 
eventuală patologie a zonelor ce urmează a fi tratate 
etc.) ;  
- consimţământul după o informare prealabilă şi 
completă despre procedură; 

Din punct de vedere tehnic, procedura este destul de 
asemănătoare cu lipoaspiraţia clasică, însă se realizează 
în majoritatea cazurilor în anestezie locală (anestezie 
prin intumescenţă) - infiltrarea prealabilă a zonelor 
ce urmează a fi tratate, fiind o procedură mai putin 
invazivă realizată în regim ambulator - fără internare. 
Se realizează incizii mici, de câţiva mm, pe zona deja 
infiltrată cu soluţia de intumescenţă (anestezic local, 
vasoconstrictor etc.) prin care se va introduce o sondă 
laser Nd Yag cu lungimea de undă - 1064/1319 nm 
care va dizolva grăsimea din interior într-o manieră 
atraumatică, prin energia eliberată de laser în ţesutul 
grăsos. După dizolvarea grăsimii se aspiră pasiv cu o 
canulă simplă de aspiraţie lichidul rezultat (grăsimea 
lichefiată).  

Lipoliza asistată laser aduce mai multe avantaje făţă 
de lipoaspiraţia clasică: 

- nu traumatizează ţesuturile - cu aceste tehnologii 
laser,  ţesutul grăsos este topit şi nu aspirat direct activ, 
traumatic, ci lichidul rezultat din liza laser a grăsimii 
este aspirat pasiv, netraumatic; 

- traumatizarea minimă a ţesuturilor duce la un 
disconfort minim postprocedură (lipsa durerii, 
recuperarea rapidă etc; 

- echimozele sunt cu mult mai reduse sau chiar 
inexistente faţă de lipoaspiraţia clasică deoarece unda 
laser coagulează micile vase care se pot rupe în timpul 
procedurii; 

- marele avantaj al lipolizei asistată laser este acela 
că realizează un efect de rejuvenare - întindere a 
pielii post-procedură - ceea ce în lipoaspiraţia clasică 
nu există. Acest lucru îţi permite să extragi cantităţi 
mai mari de grăsime fără a avea modificări (exces) 
ale tegumentului din zona respectivă  care ar da un 
aspect neplăcut. Când pacientul este tânăr, pielea are 
o elasticitate foarte bună şi se retractă după procedură 

Flancuri. Înainte de tratament

Braţe. Înainte de tratament

Flancuri. După tratament

Braţe. După tratament
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foarte bine, ducând la un rezultat optim după câteva 
luni. Pe de altă parte, cu cât vârsta este mai înaintată, 
această elasticitate a pielii scade şi atunci există riscul de 
a avea un exces de piele deasupra zonelor tratate care dă 
un aspect neplăcut, mai ales când se extrage prea mult 
ţesut adipos. 

Procedeele laser sunt binecunoscute pentru 
rejuvenarea pielii la exterior, însă lipoliza asistată 
laser acţionează din interior combinând aceste două 
proceduri în una singură - lipoaspiraţia şi rejuvenarea 
laser a pielii. Acest fapt duce la excluderea unor 
dezavantaje ale lipoaspiraţiei tradiţionale, recuperarea 
fiind foarte rapidă după procedură, deoarece se 
realizează în anestezie locală (de infiltraţie), cu sau fără 
sedare. 

Aceasta depinde de zona tratată, însă datorită 
faptului că majoritatea zonelor se recuperează rapid, 
pacientul îşi poate relua activitatea de a doua zi sau cel 

mult în câteva zile.

Zonele care se pot trata sunt: bărbia, braţele, 
coapsele, fesele, abdomenul, flancuri, sâni, atât la femei 
cât şi la bărbaţi (foto). La bărbaţi este un tratament 
eficient al ginecomastiei (creşterea în volum a sânilor).  
Durata tratamentului este diferită în funcţie de zonă. 

Post-intervenţie, orificiile prin care s-au introdus 
canulele se lasă deschise sau se închid cu câteva fire 
neresorbabile care se extrag după 7-9 zile. Timp de 
câteva zile se recomandă să se folosească pansamente, 
de preferinţă cele compresive pe zona de intervenţie, 
în timp ce confortul postoperator şi prevenirea infecţiei 
sunt asigurate prin recomandarea antibioterapiei 
profilactice şi a medicaţiei.

Platforma Laser Sciton - Joule este una dintre cele 
mai performante platforme laser care include şi lipoliza 
asistată laser, o nouă treaptă inovatoare în remodelarea 
corporală cu timp de recuperare redus.

Bărbie. Înainte de tratament Bărbie. După tratament


