
TCA zabieg z kwasem 
trójchlorooctowym 

W zabiegu Frost Peel stosuje się kwas trójchlorowooctowy TCA. Kwas ten jest 
pochodną kwasu octowego i najsilniejszym kwasem organicznym. Charakteryzuje 
się małą cząsteczką, jest silniejszym kwasem niż kwas glikolowy oraz łatwą i 
szybką penetracją naskórka i skóry właściwej. Nie powoduje toksyczności 
ogólnoustrojowej i alergizacji.Wyróżnia się dużym zróżnicowaniem głębokości 
działania, uzależnionym m.in. od stężenia użytego roztworu. 
W Gabinecie wykorzystuje się dwa stężenia kwasu TCA 15%  oraz  TCA 20% i 
wykonuje się zabieg złuszczania, tzw. peeling powierzchowny, obejmujący cały 
naskórek, sięgając do warstwy podstawnej (do 0,45 mm). 
 
WSKAZANIA DO ZABIEGU: 
• przebarwienia (np.: ostuda, plamy soczewicowate) 
• trądzik pospolity (wykwity niezapalne i zmiany potrądzikowe)  
• nadmierne rogowacenie 
• powierzchowne zmarszczki  
• objawy fotostarzenia 
• zaskórniki  
• rozszerzone ujścia gruczołów łojowych 
• poprawa napięcia struktury skóry i jej „świetlistości” 
 
PRZECIWWSKAZANIA: 
• ciąża  
• karmienie piersią 
• choroby autoimmunologiczne 
• choroby nowotworowe 
• aktywne infekcje wirusowe, np.: opryszczka 
• aktywne choroby zapalne skóry (np.: AZS, wyprysk, łuszczyca, trądzik 
ropowiczy)  
• aktywne infekcje bakteryjne 
• leczenie izotroteiną 
• zabiegi chirurgiczne twarzy 
• kriochirurgi w ciągu ostatnich 6 m-cy 
• alergia n substancje złuszczające 
• świeże blizny 
• skłonność do keloidów  
• fototyp VI *  nałogowe opalanie 



MOŻLIWE POWIKŁANIA PO ZABIEGU 
• uaktywnienie wirusa opryszczki zwykłej 
• ryzyk powstania przebarwień w przypadku: - V – VI fototypu 
• przyjmowania środków antykoncepcyjnyc (odstawienie leków na 3-4 

tygodnie przed planowanym zabiegiem zmniejsza ryzyko) 
• nadwrażliwość skóry na środki lecznicze lub kosmetyczne 

 
INFORMACJE I ZALECENIA DLA KLIENTA    
Po kilku godzinach od zabiegu pojawia się rumień i uczucie napięcia skóry.  
W ciągu 3-4 dni skóra zaczyna się złuszczać, a proces ten może trwać do 8-10 
dni. 
Klient po zapoznaniu się z  informacjami dotyczącymi proponowanego zabiegu 
podpisuje zgodę na zabieg oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej. 
(zgoda i załącznik ważne dla klienta)  
Po zabiegu obowiązuje: 
• Bezwzględny zakaz opalania przez minimum 4 tygodnie po zabiegu 
• Unikanie nasłonecznienia 
• Stosowanie blokujących promieniowanie słoneczne UVA/UVB SPF 50 przez 
okres I miesiąca (zalecany jest Sun Protector Cream 50+) 
• Bezwzględny zakaz zdrapywania złuszczającego się naskórka 
• Zakaz korzystania z kąpieli w chlorowanej wodzie oraz korzystania z sauny 
przez okres I miesiąca 
• Zakaz stosowania zabiegów podrażniających skórę, peelingów oraz depilacji 
przez okres I miesiąca 
• Stosowanie kremów silnie nawilżających i regenerujących 
• Ewentualny makijaż można stosować dopiero kilka godzin po zabiegu (najlepiej 
24 godz)  
 

 
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW 
Zabieg złuszczania FROST PEEL I, II  można powtarzać co 30-40 dni. 

http://madame-bleu.eu/wa-ne-dla-klientow.html

