Rozdzia³ 5

KLINICZNE ZASTOSOWANIE MASA¯U
PODCZAS TERAPII TOKSYN¥ BOTULINOW¥
(BOTOX)
Technika Rewitalizacji Skóry
Odpowiadaj¹c na pytania pacjentów dotycz¹ce zabiegów medycyny estetycznej widzimy, i¿ z oczywistych wzglêdów najwiêksze zainteresowanie
budz¹ te zabiegi, które oddzia³uj¹ szybko, radykalnie, d³ugoterminowo, nie
powoduj¹c jednoczeœnie przerw w pracy czy utrudnieñ w ¿yciu osobistym.
Zatem obie strony zarówno lekarze jak i sami pacjenci pragn¹ zachowaæ
jak najd³u¿szy pozytywny efekt terapii, tym bardziej jeœli bezpoœrednie
i fizjologiczne efekty wykonywanych zabiegów ju¿ ust¹pi³y, a skutek ich
dzia³ania jest nadal widoczny.
Je¿eli po kilku miesi¹cach od pierwszej iniekcji toksyny botulinowej
miêsieñ powraca do stanu pe³nej fizjologicznej sprawnoœci, a obszar skóry,
na który oddzia³uje jest w lepszym stanie ni¿ przed rozpoczêciem pierwszego zabiegu, wtedy odnotowujemy pe³en sukces.
W zwi¹zku z tym mo¿na zastosowaæ rozwi¹zania, które za pomoc¹ nie
lekarskich metod np. kosmetycznych, fizjoterapeutycznych — w tym specjalistycznego masa¿u — w du¿ym stopniu pozwol¹ na polepszenie oraz
przed³u¿enie dzia³ania zabiegów lekarskich.
Jednym z podstawowych przyk³adów zastosowania masa¿u w terapii
przeciwzmarszczkowej jest zastosowanie specjalistycznego masa¿u podczas terapii toksyn¹ botulinow¹.
Przyjmijmy, i¿ jeœli dany gabinet czy klinika spe³nia optymalne warunki
wspó³pracy lekarza z masa¿yst¹, wtedy zastosowanie specjalistycznego
masa¿u wygl¹da nastêpuj¹co:
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 Diagnostyka. Najpierw mo¿liwe jest zastosowanie masa¿u w celu diagnostycznym, ca³ej twarzy a przynajmniej 1 górnej czêœci, na któr¹ oddzia³ywanie toksyny botulinowej ma najwiêkszy wp³yw. Co prawda palpacyjne badanie podczas wywiadu z pacjentem oraz przed iniekcj¹
wykonuje lekarz, jednak przeprowadzenie specjalistycznego masa¿u przez
odpowiednio przygotowanego terapeutê, masa¿ystê dostarcza dodatkowych informacji.
Dotycz¹ one przede wszystkim: ewentualnych dysharmonii, wzmo¿onego napiêcia miêœni jednej strony twarzy, tendencji do uwidaczniania
napiêcia poszczególnym miêœni mimicznych. Ponadto — na co w niewielkim stopniu zwraca siê uwagê — dotycz¹ obserwacji w jaki sposób
pacjent przenosi napiêcie poszczególnych miêœni twarzy, co jest istotne
u osób o bardzo silnej emocjonalnie mimice twarzy.

 Relaksacja. Przeprowadzenie masa¿u relaksuj¹cego godzinê przed zabiegiem lub przynajmniej w dniu zabiegu ma dodatkowy wp³yw na rozluŸnienie nie tylko miêœni ale poœrednio skóry. Ma to znaczenie u pacjentów z tendencjami do migren lub tych osób, które bardzo mocno
kontroluj¹ miêœnie okolicy oczu (problemy ze zmarszczkami okolicy oczu)
pracuj¹cych na komputerze lub zawodowo wykorzystuj¹cych mimikê
twarzy: public relation, aktorzy, przedstawiciele handlowi.
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Masa¿ powoduje tak¿e uspokojenie osób obawiaj¹cych siê bólu podczas iniekcji.
 Rewitalizacja Skóry. Pierwszy specjalistyczny masa¿ wykonywany jest
najwczeœniej po tygodniu od iniekcji toksyny botulinowej, ma odpowiednio zadanie rewitalizacyjne i profilaktyczne. Skóra w okolicy miêœnia
gdzie przeprowadzona by³a iniekcja nie podlega marszczeniu, zginaniu,
jednak celem zabiegu jest nie tylko skutecznoœæ ale d³ugotrwa³oœæ zabiegu. Proces jest ograniczony do 4–5 miesiêcy, w tym czasie przeprowadzenie odpowiednich masa¿y ma wp³yw nie tylko na kondycjê skóry, ale
na ca³¹ czêœæ twarzy, gdzie zabieg by³ wykonany.
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Iniekcja toksyny botulinowej, zw³aszcza u osób o silnej mimice twarzy,
powoduje wyraŸne os³abienie mimiki, przynosz¹c oczekiwany efekt przeciwzmarszczkowy.
Jednak bior¹c pod uwagê aspekty psychosomatyczne osoby te nieœwiadomie, w dalszym ci¹gu „szukaj¹ ujœcia napiêcia twarzy” szczególnie podczas silniejszych reakcji emocjonalnych. W takich reakcjach pomocny mo¿e
byæ specjalistyczny masa¿.

Dalsze uwagi. Po iniekcji toksyn¹ botulinow¹, os³abiony lub pora¿ony
miêsieñ — w okresie oko³o 4 miesiêcy — przyczynowo nie powoduje
zmarszczek, ale faktem jest, ¿e czynnie nie wp³ywa na polepszenie stanu
skóry. Masa¿ powoduje min. lepsze ukrwienie skóry, oczyszczenie jej
i ujêdrnienie, wp³ywa na przebudowê struktury bia³ek oraz na funkcjonowanie uk³adu limfatycznego.
Podczas dzia³ania toksyny mo¿na opracowaæ odpowiednio: zmarszczki
czo³owe, zmarszczki miêdzybrwiowe oraz „kurze ³apki”, w zale¿noœci od
wskazañ i oczekiwanych efektów czasem przeprowadzane s¹ tak¿e iniekcje okolic ust.
Czy masa¿ mo¿e os³abiæ dzia³anie toksyny botulinowej i przyœpieszyæ fizjologiczne dzia³anie miêœni?
— Nie. Poniewa¿ nie stosujemy intensywnego masa¿u wp³ywaj¹cego
na poszczególne miêœnie, zakoñczenia nerwowe i nie stymulujemy ner82
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wów. Masa¿ jest skupiony na danej okolicy skóry oraz odpowiednio na
innych s¹siednich miêœniach.

Jakie masa¿ mo¿e mieæ zastosowanie?
 Osobom, które na co dzieñ nie spotykaj¹ siê ze specjalistycznymi metodami masa¿u wp³ywaj¹cymi na tkanki miêkkie, trudno jest sobie wyobraziæ tak subtelny a zarazem efektywny masa¿. Zwa¿ywszy na p³askie
miêœnie np. czo³owy lub niewielki miêsieñ marszcz¹cy brwi czy okrê¿ny
oka, pracuj¹c ze skór¹ nad nimi i tak¿e wokó³ nich masa¿ jest bardzo
precyzyjnie i elastycznie wykonywany.
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 Podczas skurczu danego miêœnia mimicznego nastêpuje przemieszczenie siê skóry co w rezultacie powoduje zmarszczki, które uk³adaj¹ siê
prostopadle do kierunku w³ókiem miêœniowych.
Dlatego podczas masa¿u tych okolic, skóra zostaje tak¿e stabilizowana
palcami, aby nie dochodzi³o podczas masa¿u do dodatkowego zginania
skóry, co mija³oby siê z celem zabiegu.

 Masa¿ rewitalizujacy po toksynie jest oparty na masa¿u tkanki ³¹cznej.
W takim masa¿u nie jest wa¿na intensywnoœæ czy g³êbokoœæ danej techniki (g³askanie, rozcieranie, ucisk), ale subtelnoœæ i kierunek wykonywanej techniki. Masa¿ wykonujemy miêkko, precyzyjnie nie skupiaj¹c
siê na miêœniach ale na skórze.
 Precyzja poszczególnego ruchu polega na wykonywaniu impulsu podczas ucisku nie na samej zmarszczce centralnie, lecz tu¿ przed a nastêpnie ponad miejscem zgiêcia. Taki specjalistyczny masa¿ wymaga du¿ego
doœwiadczenia palpacyjnego.
 Warto zaznaczyæ, i¿ nawet je¿eli wizualnie po zabiegu toksyny botulinowej nie widzimy zmarszczki, to wprawny masa¿ysta jest w stanie wyczuæ jej miejsce i zmiany we w³óknach. Zale¿y czy mamy do czynienia
ze zmarszczkami dynamicznymi czy statycznymi. Brak napiêcia miêœni,
stwarza korzystne warunki do stymulacji skóry.
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Fizykalnie, za podstawê dzia³ania takiego masa¿u przyjmujemy nie tyle
mechaniczny nacisk, impuls, ale zmianê ciœnienia i stymulacjê tkanek oraz
w³ókien w bezpoœrednim miejscu poszczególnego „zagiêcia” (za³amania)
zmarszczki.
Czêstotliwoœæ masa¿u: Pierwszy masa¿ wykonujemy po tygodniu od
zabiegu. Dalsze masa¿e wykonujemy w przerwach tygodniowych.
Sugestia: Zaleca siê dalsze masa¿e w regularnej serii, ale ich intensywnoœæ jest bardzo indywidualna, a kontynuacja zale¿y od zainteresowania
optymalnymi wynikami terapii — samego pacjenta.
Uwaga: Optymalne wykorzystanie masa¿u — tak¿e obserwacje i wnioski
— w profilaktyce i terapii przeciwzmarszczkowej jest mo¿liwe dziêki bezpoœredniej wspó³pracy lekarza i terapeuty masa¿ysty. W Klinice Estetyki
Cia³a w Poznaniu prowadziliœmy program: kliniczne zastosowanie masa¿u
w medycynie estetycznej od 2002 roku. Niezbêdny by³ wgl¹d do dokumentacji oraz bezpoœrednia konsultacja podczas terapii, zw³aszcza w przypadku pacjentów, u których stosowane s¹ inne zabiegi oraz ponawianie zabiegów poprzez d³u¿szy okres czasu. Obserwacje dotyczy³y zarówno pacjentów
korzystaj¹cych z terapii botulinowej po raz pierwszy jak i wielokrotny.
Powy¿szy rozdzia³ jest tak¿e streszczeniem czêœci autorskiego programu: kliniczne zastosowanie
masa¿u w medycynie estetycznej i chirurgii plastycznej. Po raz pierwszy publikacje na ten temat
ukaza³y siê w Magazynie Medycyny Estetycznej w listopadzie 2003 roku.
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