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w  Polsce, jak i  za granicą. 
Rozmawiamy z  aktywnymi 
lekarzami i  wiemy, że po-
trafi ą po wiedzę pojechać 
na konferencję np. do Chin, 
czy do Brazylii. Wciąż zwięk-
sza się liczba lekarzy, którzy 
zajmują się medycyną este-
tyczną, a  jednocześnie co-
raz szerszy jest też wachlarz 
zabiegów, przy czym możli-
wości zabiegowe zwiększają 
się w dużej mierze, właśnie 
dzięki rozwojowi technolo-
gii medycznej. Przykładowo 
jeszcze kilka lat temu mało 
kto słyszał o  zastosowaniu 
HIFU, czyli High Intensity Fo-
cused Ultrasound, w celach 
estetycznych. Obecnie jest 
to rozwiązanie bardzo popu-
larne. Pojawiają się też nowe 
technologie laserowe np. 
dedykowane do niwelowania 
przebarwień. Warto dodać, 
że polski rynek rozwija się, 
ale też dojrzewa. Podnosi 
się poziom wiedzy i świado-
mości lekarzy, ale również 
pacjenci przestają traktować 
medycynę estetyczną, jako 
temat tabu. Ostatnie lata 
pokazały też, że na zabieg 
medycyny estetycznej warto 
wybrać się raczej do lekarza, 
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Rynek estetyczny: - Zaj-

mował się Pan od wielu lat 

technologiami medyczny-

mi. Co sprawiło, że zainte-

resowała Pana medycyna 

estetyczna?

Michał Słowiński: - Swoją 
przygodę z rynkiem techno-
logii medycznych zacząłem 
już w  1986 r. Pracowałem 
w  fabryce aparatury me-
dycznej, która produkowała 
różnego rodzaju urządzenia 
od elektrochirurgicznych, 
poprzez lampy operacyjne, 
czy aparaty do fi zjoterapii, 
po technologie do dezyn-
fekcji powietrza. Zdobyłem 
doświadczenie, które po-
zwoliło mi rozpocząć własną 
działalność. Euroscalemed 
powstał w 2011 r. jako fi rma 
rodzinna. Nie bez znaczenia 
był fakt, że mój syn skończył 
wówczas studia. Mam na-
dzieję, że zbudujemy w  ten 
sposób rodzinną tradycję, 
która będzie trwać. Zaczęli- FO
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śmy od współpracy z  fi rmą 
Waldmann. Zresztą cały 
czas z powodzeniem zajmu-
jemy się systemami do fo-
toterapii UV tej marki, które 
służą do leczenia różnego 
rodzaju schorzeń skórnych. 
 
Od zainteresowania tego 

typu urządzeniami już bli-

sko do zaangażowania na 

rynku estetycznym…

Rzeczywiście, tak właśnie 
się stało. Braliśmy udział 
w  wielu konferencjach 
i  kongresach. To lekarze 
zaczęli nam zadawać py-
tania o  sprzęt, który miałby 
zastosowanie w medycynie 
estetycznej. Mieliśmy znane 
i  szeroko stosowane sys-
temy do fototerapii. Zdecy-
dowaliśmy zainteresować 
się nowościami technolo-
gicznymi. Około 5 lat temu 
w  pierwszej kolejności na-
szą uwagę zwróciła fotote-
rapia LED oraz technologie 
laserowe. LED-y zyskiwały 
na popularności już nie tylko 
ze względu na wskazania 
dermatologiczne, ale rów-
nież działanie anti-aging, 
czy regenerujące. Lampa 

LEDowa Dermalux była dla 
nas swego rodzaju łączni-
kiem między dermatologią 
kliniczną a medycyną este-
tyczną. Ważnym czynnikiem 
było to, że rynek medycyny 
estetycznej dynamicznie się 
rozwijał. 

Czy Pana zdaniem ten 

dynamiczny rozwój me-

dycyny estetycznej wciąż 
w Polsce trwa?

Obserwujemy stały, dyna-
miczny wzrost rynku usług 
medycyny estetycznej. Ten 
rozwój idzie w parze z rozwo-
jem technologii medycznych. 
Urządzenia, które powstają, 
otwierają nowe pola dzia-
łania dla lekarzy. Ważnym 
czynnikiem jest działalność 
polskich szkół medycyny 
estetycznej. Lekarze różnych 
specjalności uczą się możli-
wości wykonywania różnych 
zabiegów, zyskują wiedzę 
na temat dostępnych tech-
nologii, poznają nowe urzą-
dzenia i  najnowsze trendy. 
Coraz więcej osób zdobywa 
wiedzę z  tej dziedziny, bio-
rąc udział w  konferencjach 
organizowanych zarówno 

O trendach i innowacyjnych technologiach rozmawiamy z człowiekiem 

o wieloletnim doświadczeniu na rynku wyrobów medycznych Michałem 

Słowińskim, prezesem Euroscalemed. - Obserwujemy stały, dynamiczny 

wzrost rynku usług medycyny estetycznej - mówi
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niż do kosmetyczki, czy na-
wet kosmetologa. Wiąże się 
to z poziomem bezpieczeń-
stwa oraz możliwością szyb-
kiej reakcji na ewentualne 
powikłania. Jeszcze 4-5 lat 
temu zabiegi estetyczne były 
przez wielu ludzi kojarzone 
z  salonami kosmetyczny-
mi, czy kosmetologicznymi. 
Moim zdaniem obecnie to 
się zmienia na korzyść gabi-
netów lekarskich.

Mówił Pan o dynamicznym 

rozwoju technologii me-

dycznych, jednak skoro 

jest coraz więcej różnych 

urządzeń na rynku, to 

trzeba umieć się poruszać 
w gąszczu ofert. Jak Pana 

zdaniem odróżnić techno-

logie o wysokiej jakości od 

tych, które mają jedynie 

wysokiej jakości marke-

ting?

Jednym z  podstawowych 
kryteriów wyboru są badania 
potwierdzające skuteczność 
i bezpieczeństwo. Kiedy my 
wybieramy urządzenie do 
dystrybucji w  Polsce, pa-
trzymy na to, czy producent 
dysponuje takimi badania-
mi. Ważne jest, żeby była 
dostępna literatura specja-
listyczna, zawierająca in-
formacje na temat testów 
sprzętu na odpowiedniej 
grupie pacjentów. 
Kolejnym istotnym kryterium 
wyboru urządzeń jest certy-
fi kacja. Urządzenie powin-
no być przede wszystkim 
zarejestrowane jako me-
dyczne. Aby to sprawdzić 
powinniśmy prosić o wgląd 
w  certyfi kat medyczny CE. 
Przy czym podkreślam, 
że nie chodzi o  deklarację 
zgodności, ale o  certyfi kat. 
Jest to dokument, przygo-
towywany nie przez produ-

centa, ale przez jednostki 
notyfi kowane. Znajduje się 
w  nim odwołanie do norm 
europejskich, klasa ryzyka 
urządzenia medycznego, 
potwierdzenie bezpieczeń-
stwa i kompatybilności elek-
tromagnetycznej oraz numer 
jednostki certyfi kującej. Taki 
certyfi kat jest gwarancją, że 
mamy do czynienia z  urzą-
dzeniem medycznym, które 
jest bezpieczne zarówno dla 
pacjenta jak i  dla lekarza. 
Jeżeli lekarz decyduje się na 
zakup urządzenia, które nie 
posiada takiego certyfi katu, 
naraża się m. in. na to, że to-
warzystwo ubezpieczeniowe 
może zakwestionować wy-
płatę odszkodowania w  ra-
zie powikłań.
Istotnym kryterium wyboru 
jest możliwość zapoznania 
się z  rekomendacjami in-
nych lekarzy, dotyczącymi 
pracy z  danym urządze-
niem. Można o  takie mate-
riały poprosić producenta 
lub dystrybutora. Radzę też 
zawsze spojrzeć na stronę 
internetową producenta, czy 
dystrybutora sprzętu. War-
to zwrócić uwagę np. czy 
dystrybutor podaje nazwy 
producentów urządzeń, któ-
re oferuje. Można wówczas 
próbować zweryfi kować so-
lidność producenta. Szcze-
gólnie w  przypadku jed-
nego lub dwóch urządzeń 
w  portfolio, warto przyjrzeć 
się bliżej, co to jest za sprzęt 
i przedsiębiorstwo.

Powstaje pytanie, jakie 

urządzenia są obecnie po-

pularne, jakie obserwuje 

Pan trendy w  medycynie 

estetycznej?

Wydaje mi się, że można 
mówić o  dwóch istotnych 
trendach. Jednym jest zwrot 

w  kierunku holistycznego 
podejścia do pacjenta. Ga-
binety coraz częściej stara-
ją się nie tylko rozwiązywać 
doraźnie problemy związane 
z  wyglądem, ale rozpozna-
wać ich głębsze przyczyny 
oraz proponować całe pro-
gramy terapeutyczne. Z  tym 
podejściem wiąże się też 
w pewnym stopniu moda na 
naturalne efekty. Coraz czę-
ściej stosowane są metody, 
które bazują na naturalnych 
procesach regeneracyjnych 
organizmu. Drugim ważnym 
kierunkiem rozwoju medycy-
ny estetycznej jest dążenie 
do jak najmniejszej inwazyj-
ności zabiegów. Jest to cel, 
który próbują realizować też 
producenci innowacyjnych 
technologii. Kryteria małej 
inwazyjności, naturalno-
ści efektów i  bazowania na 
procesach regeneracyjnych 
organizmu spełnia przykła-
dowo bardzo popularna od 
kilku lat w  estetyce techno-
logia HIFU. Można dzięki niej 
uzyskać natychmiastowy 
i długo utrzymujący się efekt 
liftingu skóry twarzy, czy cia-
ła, napięcia i  ujędrnienia, 
czy redukcji powierzchnio-
wej tkanki tłuszczowej, przy 
jednoczesnym minimalnym 
okresie rekonwalescen-
cji. Wśród rozwiązań, które 
ostatnio budzą zaintere-
sowanie można wymienić 
np. lasery pikosekundowe. 
Interesująco wygląda też 
rozwój metod wykorzystują-
cych preparaty autologicz-
ne. Mam tu na myśli spraw-
dzone preparaty takie jak 
osocze bogatopłytkowe, czy 
też próby wykorzystywania 
komórek macierzystych. Za-
biegi te coraz częściej łączo-
ne są z  terapiami laserowy-
mi, czy też fototerapią LED. 
Poza tym światło LED zysku-

je popularność m. in. jako 
skuteczna metoda skracania 
okresu rekonwalescencji po 
bardziej inwazyjnych zabie-
gach.

Może Pan zdradzić jakie 

ciekawe rozwiązania szy-

kuje Euroscalemed, być 
może fi rma pokaże coś na 

XVIII Kongresie Polskiego 

Towarzystwa Medycyny 

Estetycznej i Anti-Aging?

Podczas kongresu będzie-
my prowadzić warsztaty 
z  urządzeniem Ultraskin II 
Absolute, innowacyjną plat-
formą medyczną, działającą 
w  technologii HIFU, która 
umożliwia wykonywanie 
małoinwazyjnych zabiegów 
liftingujących, jak również za-
biegów na tkankę tłuszczo-
wą, dzięki dodatkowej głowi-
cy ze skanerem. Chcemy też 
zaprezentować na kongresie 
terapię łączoną, opartą na 
platformie HIFU i  radiofre-
kwencji mikroigłowej Secret 
RF - urządzeniem medycz-
nym, posiadającym europej-
ską certyfi kację oraz apro-
batę amerykańskiej FDA. 
Kojarzenie tych procedur 
pozwala na wyraźną popra-
wę skuteczności terapii na-
pięcia skóry na twarzy i ciele. 
Uważamy, że jednym z hitów 
wystawy kongresowej będzie 
również nasz Lavieen. Jest 
to laser tulowy o  długości 
fali 1927 nm. Jest wyjątko-
wy, dzięki możliwości pracy 
w trybie nieablacyjnym, sub-
-ablacyjnym i  ablacyjnym. 
Skutecznie leczy m.in. prze-
barwienia skracając okres re-
konwalescencji do minimum.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał: 
Daniel Mieczkowski
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