
 
 

 

HanBang – radykalne odmłodzenie wyglądu 

Koreański sposób liftingu twarzy i ujędrniania ciała z wykorzystaniem elementów 

akupunktury oraz nowych rodzajów nici PDO. 

 

 

dr n. med. Monika Kuźmińska - Dyrektor Medyczny YONELLE Zwolińska Beauty Institute 

W poszukiwaniu bardzo popularnych ostatnio w Polsce nici liftingujących PDO 

zainteresowaliśmy się rdzenną medycyną koreańską HanBang dostępną w YONELLE 

Zwolińska Beauty Institute. 

Zabiegi HanBang sięgają do wielowiekowej tradycji Dalekiego Wschodu, czyli medycyny 

orientalnej w Korei. Nazwa HanBang oznacza: „Han”- Korea lub Orient, „B” - Bang, czyli 

piękno. 

Medycyna orientalna już od wielu wieków używała igieł do akupunktury w celu leczenia 

różnych schorzeń, a także poprawy piękna skóry. Wiadomo również, że aby skóra znajdowała 

się w dobrej kondycji, należy leczyć całe ciało i w pierwszej kolejności zapobiegać jego 

starzeniu. Ze względu na to, że w medycynie orientalnej kręgosłup to najważniejsza część 

ciała, każda jego wada lub zniekształcenie powoduje zmianę w ciele, może wpływać na układ 

krążenia, mięśnie i wreszcie skórę oraz procesy starzenia. 

Współcześnie wykonywane zabiegi estetyczne HanBang składają się więc z trzech części:  

• korekty kośćca  

• akupunktury ciała  

• zabiegu estetycznego wykonywanego za pomocą nowoczesnych nici PDO 

Korekta wad postawy, wprowadza organizm w stan równowagi, przygotowujący go do 

zabiegu estetycznego. Poprawiając postawę pacjenta, unika się nieprawidłowych napięć 

powodujących na przykład zaburzenia owalu twarzy. Kolejnym elementem terapii jest 

akupunktura określonych punktów ciała. Ze względu na to, nie jest możliwe, aby pacjent 

ciągle poddawał się akupunkturze, igła została zastąpiona nicią, która umieszczona w danym 

punkcie powoduje jego stymulację dłuższy czas. Zadaniem tej przedzabiegowej akupunktury 

wykonywanej cieniutkimi nićmi PDO (mezonici) jest rozluźnienie zbyt napiętych mięśni i 

pobudzenie tych, w których napięcie jest zbyt małe. 
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Polydioxanone (PDO, polidioksanon) jest materiałem używanym do produkcji nici 

medycznych. Jest w pełni biodegradowalny. Degradacji ulega przez okres około 6 miesięcy, a 

produkty końcowe reakcji hydrolizy wydalane są z moczem. Na ogół nie daje (lub daje 

minimalną) reakcji związanej z implantacją ciała obcego. Polidioksanon stymuluje produkcję 

nowego kolagenu. Dodatkowo jego działanie stymulujące na fibroblasty powoduje 

pobudzenie syntezy elastyny – białka odpowiedzialnego za sprężystość i elastyczność skóry. 

Nici z polidioksanonu (PDO) mają więc dwojaki efekt: z jednej strony mechaniczny, z drugiej 

- stymulujący, co przedłuża trwałość efektów. 

Ojczyzną nici PDO stosowanych w medycynie estetycznej jest Korea Południowa. 

Początkowo wykorzystywano proste, cienkie mezonici w punktach akupunkturowych, 

następnie zaczęto wykorzystywać dłuższe mezonici do rewitalizacji skóry. Rewolucji w 

medycynie estetycznej dokonały jednak nici haczykowe. 

Dzięki specjalnym nacięciom wzdłuż nici po jej implantacji i naciągnięciu dochodzi do 

otworzenia się nacięć i powstania haczyków, które umożliwiają efekt podciągnięcia tkanki, w 

której nić jest umieszczona. Zwiększa to diametralnie efekt mechaniczny, czyli 

natychmiastowego zabiegu liftingującego. Jest wiele rodzajów nici haczykowych. 

Początkowo pojawiały się nici z haczykami jednostronnymi, następnie - dwustronnymi, 

dające efekt 4D. Bardzo ważnym elementem struktury nici są nie tylko haczyk, ale również 

jej grubość i długość. Im grubsza nić tym lepszy efekt liftingu, podobnie im dłuższa, tym 

dłuższy jest wektor podciągania liftingowanej tkanki. 

W Korei cały czas powstają nowe rodzaje nici PDO. W YONELLE co kilka miesięcy mamy 

możliwość poznania nowości. 

Odmianą nici haczykowych są nazwane przez nas roboczo nici pętelkowe. Są to nici z 

haczykami otwierającymi się w przeciwnych kierunkach, a umieszczonymi w dwóch 

skrajnych częściach nici. Daje to możliwość utworzenia swoistej pętelki, która w znakomity 

sposób może np. unieść brew, a tym samym górną powiekę w celu „otworzenia” oka. 



Kolejną koreańską nowością, dostępną tylko w YONELLE, są nici wypełniaczowe, 

wykonane z wielokrotnie skręconych mezonici. Nici te implantowane w bruzdy i duże 

zmarszczki np. bruzdy nosowo-wargowe lub zmarszczki na szyi i czole, stanowić mogą 

alternatywną metodę dla wypełniaczy kwasem hialuronowym. Nici wypełniaczowe świetnie 

sprawdzają się w likwidowaniu pierścieni Wenus (poziome zmarszczki szyi), z którymi nie 

zawsze było można poradzić sobie dotychczas dostępnymi metodami.  

Wszystkie nici PDO stosowane w metodzie HanBang dostępnej w YONELLE posiadają 

certyfikaty europejskie. 

Podstawowym, najczęściej wykonywanym i najbardziej spektakularnym zabiegiem jest 

lifting twarzy. Nici PDO za pomocą specjalnych prowadnic implantowane są w tzw. SMAS 

(Superficial Muscular Aponeurotic System), czyli warstwę mięśniowo-powięziową twarzy. 

Zabiegi na poziomie SMAS stanowią podstawę współcześnie wykonywanych chirurgicznych 

liftingów twarzy. Aplikacja nici PDO w SMAS daje również znakomity efekt liftingu już 

bezpośrednio po zabiegu, bez rekonwalescencji koniecznej po zabiegach chirurgicznych. 

Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu miejscowym lignokainą. 

Za pomocą HanBang można wykonywać także inne zabiegi: wygładzenie bruzd poziomych 

na czole, wygładzenie glabelli, uniesienie brwi, likwidacja kurzych łapek, likwidacja bruzd i 

zmarszczek na szyi, ujędrnianie pośladków, brzucha, ramion, ud, zabiegi intymne. 

Z naszych doświadczeń w YONELLE największym zainteresowaniem cieszą się zabiegi face 

liftingu oraz likwidacji zmarszczek poziomych szyi. W Korei kobiety zwykle zaczynają od 

zabiegu intymnego polegającego na zwiększeniu napięcia ścian pochwy, co prowadzi do jej 

zwężenia, jak również stymulacji zwieraczy, co pomaga w terapii nietrzymania moczu. 

Zabieg implantacji nici PDO jest zabiegiem w pełni bezpiecznym, jeżeli oczywiście 

przestrzega się zasady by zabieg był wykonywany prawidłowo i u odpowiedniego pacjenta. 

Ważne by przed kwalifikacją do zabiegu pamiętać o jego przeciwwskazaniach. Należą do 

nich: ciąża, stany zapalne skóry, infekcje bakteryjne, wirusowe, aktywny proces 

nowotworowy, przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych, zaburzenia krzepliwości krwi oraz 

choroby autoimmunologiczne (np. choroba Hashimoto) i alergie. Przed zabiegiem należy 

dokładnie dopytać pacjentów o stan zdrowia i przebyte choroby, by uniknąć późniejszych 

powikłań. 

Bardzo ważne jest przestrzeganie zasad pełnej aseptyki zabiegu. Oznacza to, że zabiegi 

nićmi PDO powinny być wykonywane w gabinecie lekarskim, skóra przed zabiegiem 

dokładnie umyta i odpowiednio zdezynfekowana, pole zabiegu odizolowane jałowymi 

serwetami.  

Po zabiegu pacjent otrzymuje jednorazowo środek przeciwzapalny, a także na kilka dni 

antybiotyk. 

Zwykle bezpośrednio po zabiegu nie ma większego odczynu i można wrócić do normalnych 

zajęć. Należy pamiętać, by przez tydzień po zabiegu nie ćwiczyć fizycznie, unikać w tym 

samym czasie sauny, przez trzy dni po zabiegu nie pić alkoholu, a przez miesiąc po zabiegu 

masaży okolicy, gdzie nici były implantowane. 

 


