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Întinerirea
mâinilor – un moft
sau o necesitate ?
Adresabilitatea pacienţilor în medicina estetică
minim invazivă cu o anumită problemă este
predominantă pentru regiunile vizibile cum sunt faţa
(peste 90%), decolteul sau corpul, dar în foarte mică
măsură ne gândim la mâini.
Mâna este cu certitudine neglijată şi se poate spune
pe bună dreptate că pentru a vedea vârsta unei persoane
trebuie să ne uităm la mâini. Este adevărat însă că unele
persoane au anumite profesii în care îmbătrânirea
mâinilor este accelerată. În cadrul îmbătrânirii mâinilor,
proces mai evident pe dosul mâinii, pielea devine
mai laxă, cu modificări
pigmentare, se îngroaşă,
se accentuează spaţiile
interosoase
(între
oasele metacarpiene) şi
vizibilitatea venelor de la
acest nivel. Astăzi există
o serie de metode de a
întineri mâinile şi aceste
tratamente se adresează
mai ales regiunii dorsale
a mâinilor. Injectarea
unor substanţe - filleri
sau transferul de grăsime
în această regiune au ca
efect revitalizarea pielii
mâinilor, dar şi umplerea
spaţiilor existente care
dau un aspect neplăcut.
Aceste substanţe pot
proveni de la pacientul
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însăşi, cum ar fi grăsimea (care trebuie recoltată dintr-o
altă regiune, prelucrată adecvat şi transferată la nivelul
regiunii dorsale a mâinilor), acidul hialuronic (foarte
utilizat azi, putându-se injecta la acest nivel cu rezultate
foarte bune şi cu perioadă de recuperare mai scurtă decât
transferul de grăsime) sau acidul Poly-L-Lactic (PLLA).
Toate aceste substanţe trebuie reinjectate în mod repetat
la anumite intervale de timp, dar dau rezultate cu grad
mare de satisfacţie din partea pacientului. Hydroxyapatita
de calciu introdusă de câţiva ani pe piaţa medicinei
estetice de compania Bioform Medical (Radiesse) este
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intervenţii se fac în anestezii locale, dar trebuie realizate
cu prudenţă pentru a nu periclita circulaţia venoasă
a mâinilor. Să nu uităm că cea mai simplă metodă de
îngrijire a mâinilor este utilizarea unui produs cosmetic
aplicat local. În prezent, companiile de cosmetice au
oferte generoase de produse pentru îngrijirea mâinilor.

o substanţă din categoria fillerilor semipermanenţi
(to fill = a umple) care pot realiza întinerirea mâinilor
cu durată mai lungă de menţinere a efectului. Alte
procedee de întinerire a mâinilor sunt procedeele laser
(ablative sau non-ablative) şi lumină intens pulsată care
au indicaţie pe pielea fotoîmbătrânită, mezoterapia cu
ace sau fără ace, dar şi alte procedee de textură, cum ar fi
peeling-ul, microdermabraziunea sau terapia combinată
(microdermabraziune + infuzie+fototerapie). În ceea
ce priveşte procedeele chirurgicale, se vorbeşte din ce în
ce mai mult de înlăturarea venelor de pe dosul mâinii,
însă numai acelea care dau un aspect neplăcut. Aceste

Vom reveni în numerele viitoare cu detalii despre
toate aceste tratamente estetice ale mâinilor îmbătrânite.
Dintr-o simplă privire asupra propriilor mâini, ne putem
da seama de gradul îmbătrânirii al acestora.
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