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Ostat nie tren dy w za bie gach este tycz nych w mo de lo wa niu syl wet ki to
ku ra cje ma ło in wa zyj ne, szyb kie, łą czą ce róż ne ro dza je te ra pii oraz
wy ko ny wa ne re gu lar nie, w se riach. Ma ją one na ce lu uzy ska nie sa ty -
sfak cjo nu ją cych i dłu go trwa le utrzy mu ją cych się efek tów. Opty mal na
ku ra cja este tycz na to ta ka, która jest efek tyw na, bez piecz na i do sto -
so wa na do po trzeb róż nych czę ści cia ła, jed no cze śnie ła twa do wy ko -
na nia i, co waż ne, wy ma ga ją ca mi ni mal ne go cza su go je nia i re kon wa -
le scen cji. Po nie waż pro ces sta rze nia się po stę pu je w spo sób cią gły,
istot na jest moż li wość re gu lar ne go i bez piecz ne go po wta rza nia za bie -
gów, aby wzmac niać i pod trzy my wać osią gnię te już wcze śniej wy ni ki. 
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Fale o częstotliwości radiowej 
w modelowaniu sylwetki

medycyna estetyczna

Zgo dnie z de fi ni cją fa le ra dio we to ter min fi -
zycz ny, okre śla ją cy pro mie nio wa nie elek tro ma -
gne tycz ne, o czę sto tli wo ści w za kre sie od 3
kHz do 3 THz. Fale ra dio we cha rak te ry zu ją się
róż ny mi wła ści wo ścia mi w za leż no ści od czę -
sto tli wo ści, co znaj du je od nie sie nie w ich za sto -
so wa niu, np. w za bie gach odmła dza nia skóry,
jej za gę szcza nia, li ftin gu czy ter mo li po li zie.

Jed ną z po pu lar niej szych me tod mo de lo -
wa nia syl wet ki jest wy ko rzy sta nie fal elek tro -
ma gne tycz nych o czę sto tli wo ściach w za kre sie
fal ra dio wych (po le RF) do po pra wy na pię cia
skóry, re duk cji cel lu li tu czy usu wa nia tkan ki tłu -
szczo wej. No wo cze sne urzą dze nia emi tu ją ce
fa le ra dio we są obe cnie wie lo funk cyj ne i efek -
tyw ne. Już w la tach 90. XX wie ku wpro wa -
dzo no pierw sze za bie gi z uży ciem fal elek tro -
ma gne tycz nych wy so kiej czę sto tli wo ści w me -
dy cy nie este tycz nej. Dzię ki wciąż po stę pu ją cej
wie dzy na te mat od dzia ły wa nia fal ra dio wych
na skórę za bie gi te go ro dza ju sta ją się bar dziej
sku tecz ne i bez piecz ne.

Głę bo kość wni ka nia fal ra dio wych jest od -
wrot nie pro por cjo nal na do czę sto tli wo ści, czy li
jest naj mniej sza przy naj wyż szych czę sto tli wo -
ściach. 

Po le RF (ang. ra dio fre qu en cy) wy wo łu je
w skórze efekt ter micz ny w wy ni ku prze pły wu
przez skórę prą du elek trycz ne go o wy so kiej
czę sto tli wo ści. Cie pło en do gen ne wy ta rza ne
jest w wy ni ku ru chu po stę po we go jo nów,
który wy mu szo ny jest przez róż ni cę po ten cja -
łów wy twa rza nych na elek tro dach. Czą st ki na -
ła do wa ne elek trycz nie pod czas prze mie szcza -
nia trą o sie bie i ośro dek, w ja kim się po ru sza -
ją, w efek cie wy twa rza ne jest cie pło. Czyn ni -
kiem wy wo łu ją cym ruch jo nów jest ze wnę trz -
ne po le elek trycz ne.

Zgo dnie z rów na niem Jo u le'a cie pło jest
wy twa rza ne wte dy, gdy stru mień prą du fa li
elek tro ma gne tycz nej prze pły wa i na po ty ka
opór w tkan ce. Opór tkan ki (im pe dan cja) jest
od wrot nie pro por cjo nal ny do prze wo dnic twa
elek trycz ne go.



50

Wpływ fal elek tro ma gne tycz nych o czę -
sto tli wo ściach ra dio wych na tkan ki za le ży
m.in. od ta kich czyn ni ków jak: 

• czę sto tli wość prą du elek trycz ne go,
• ce chy fi zycz ne do ce lo wej tkan ki (za war -

tość elek tro li tów, tem pe ra tu ra),
• roz pły wu prą du elek trycz ne go w skórze,

który sil nie za le ży od ge o me trii elek trod
i ich roz mie szcze nia.

W gło wi cach za bie go wych apa ra tów do
te ra pii po lem RF sto su je się dwie za sa dni cze
kon fi gu ra cje elek trod – jed no bie gu no wą (mo -
no po lar ną) i dwu bie gu no wą (bi po lar ną). Za -
wsze jed nak ma my do czy nie nia z co naj mniej
dwie ma elek tro da mi – in a czej nie był by moż -
li wy prze pływ prą du. W gło wi cach dwu bie gu -
no wych (wie lo bie gu no wych) czę sto elek tro dy
umie szczo ne są na tej sa mej gło wi cy, na to -
miast w przy pad ku za bie gów z za sto so wa niem
me to dy jed no bie gu no wej naj czę ściej sto su je
się dwie osob ne elek tro dy, z których jed na sta -
no wi elek tro dę bier ną, a dru ga czyn ną.

Pod su mo wu jąc, sku tecz ność  ra dio fre -
kwen cji za le ży od:

• kon fi gu ra cji elek trod w gło wi cy za bie go -
wej: jed no bie gu no wej/dwu bie gu no wej,

• in ten syw no ści (pa ra me trów) prze pro wa -
dzo ne go za bie gu,

• wyj ścio wej kon dy cji skóry i za a wan so wa nia
pro ce sów sta rze nia,

• osob ni czych skłon no ści do za cho dzą cych
pro ce sów re ge ne ra cyj nych,

• licz by i czę sto tli wo ści za bie gów,
• za sto so wa nych za bie gów do dat ko wych.

Ener gia fal o czę sto tli wo ści ra dio wej (tzw.
po le RF) po wo du je roz grze wa nie się tka nek
w stop niu za leż nym od ich opor no ści. Me to -
da ta od lat jest uży wa na w ce lu kon tro lo wa -
ne go i umiar ko wa ne go pod grze wa nia tka nek
w róż nych dzie dzi nach me dy cy ny, ta kich jak
chi rur gia, onko lo gia, kar dio lo gia i in nych. Za -
le tą fal o czę sto tli wo ściach ra dio wych jest re -
la tyw nie ma ła ob ję tość pod grza nej tkan ki,
dzię ki cze mu zmniej sza się ry zy ko opa rze nia
tka nek są sie dnich i ro śnie bez pie czeń stwo za -
bie gów. Te go ro dza ju za bie gi są sto so wa ne

w za bie gach me dy cy ny este tycz nej od po nad
10 lat. Sku tecz nie wy wo łu ją po zy tyw ne zmia -
ny struk tu ry ko la ge nu i ela sty ny skóry wła ści -
wej, po lep sza jąc tym sa mym jej wy gląd i ję dr -
ność. Z po wo dze niem wy ko rzy sty wa ne są
do ter mo li po li zy, która pro wa dzi do ogra ni -
czo ne go, miej sco we go upłyn nia nia tłu szczu
i re duk cji cel lu li tu.

Fa le o czę sto tli wo ści ra dio wej, ogrze wa jąc
skórę wła ści wą i tkan kę pod skór ną, wy wo łu ją
w nich róż ne efek ty fi zjo lo gicz ne oraz re ak cje
zwią za ne z od po wie dzią ter mo re gu la cyj ną.
Przy rost tem pe ra tu ry do oko ło 40°C po wo du -
je roz sze rze nie na czyń krwio no śnych, wzrost
trans por tu tle nu i skła dni ków odżyw czych do
tka nek, a tym sa mym po pra wę me ta bo li zmu
tkan ko we go, jak rów nież usu wa nie zbęd nych
pro duk tów prze mia ny ma te rii w skórze. 

Głów nym efek tem dzia ła nia fal ra dio wych
w skórze jest skróce nie włókien ko la ge no -
wych w wy ni ku prze rwa nia mię dzy czą stecz -
ko wych wią zań krzy żo wych, co pro wa dzi do
roz wi nię cia po trój nej he li sy ko la ge nu. Dzia ła -
nie to po wo du je sty mu la cję pro ce sów re ge -
ne ra cyj nych, w tym pro duk cję ko la ge nu
w skórze wła ści wej. Do cho dzi za tem do ścią -
gnię cia i za gę szcze nia włókien ko la ge nu, co
po pra wia ję dr no ść i sprę ży sto ść skóry. Fa le ra -
dio we dzia ła ją rów nież na tkan kę pod skór ną,
gdzie wy wo łu ją se lek tyw ną li po ter mo li zę. Ta -
kie zja wi sko wy ko rzy stu je się w re duk cji zbęd -
ne go otłu szcze nia na cie le, w tym na: udach,
po ślad kach, brzu chu, ra mio nach – w szcze -
gól no ści we wnę trz ne czę ści w ce lu zmniej sze -
nia wiot ko ści. Za bie gi fa la mi ra dio wy mi są
rów nież łą czo ne z in ny mi tech no lo gia mi, co
zwięk sza efek tyw ność i sku tecz ność tych za -
bie gów. Np. sy ner gia po la RF z ultra dźwię ka -
mi i me to dą za mra ża nia tka nek przy no si bar -
dzo do bre efek ty w re duk cji cel lu li tu i za bie -
gach wy szczu pla ją cych, a wią że się to rów nież
z po pra wą na pię cia skóry.

Nie którzy pro du cen ci łą czą gło wi ce bi po -
lar ne z po mpą za sy sa ją ca fałd skór no-tłu -
szczo wy po mię dzy elek tro da mi. W in nych
urzą dze niach sto su je się tech no lo gię fal ra dio -
wych RF wspo ma ga nych do dat ko wym po lem
ma gne tycz nym. 
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Prąd RF pły nie po mię dzy elek tro da mi
w ta ki spo sób, że je go ener gia zo sta je sku pio -
na i zo gni sko wa na po mię dzy ni mi, two rząc
jed no li te po le elek tro ma gne tycz ne wy so kiej
czę sto tli wo ści. Po zwa la to na bez piecz ne,
a jed no cze śnie sku tecz ne wy ko rzy sta nie fal ra -
dio wych w mo de lo wa niu syl wet ki, tj. w: li ftin -
gu i wy gła dza niu skóry oraz w re duk cji tkan ki
tłu szczo wej i cel lu li tu. Tech no lo gia mul ti po lar -
na po zwa la na uzy ska nie róż nej głę bo ko ści pe -
ne tra cji fal RF i ich rów no cze sne dzia ła nie na
po wierzch ni i w głę bi skóry. 

Na ryn ku me dy cy ny este tycz nej po ja wia ją
się opa ten to wa ne, za a wan so wa ne tech no lo gie
dzia ła ją ce na wszy st kie war stwy skóry i tkan ki
pod skór nej, łą cząc kil ka tech no lo gii w mo de lo -
wa niu syl wet ki i usu wa niu tkan ki tłu szczo wej,
opar tych na za sto so wa niu po la RF, mię dzy in -
ny mi in no wa cyj ną dy na micz ną ak ty wa cję mię -
śni. Pra cu jąc przy uży ciu jed nej gło wi cy, do -
pro wa dza się jed no cze śnie do nie in wa zyj nej
re duk cji tkan ki tłu szczo wej, dre na żu lim fa tycz -
ne go oraz po pra wy na pię cia skóry. Re duk cja
tkan ki tłu szczo wej prze bie ga eta po wo i ma na
ce lu uwol nie nie kwa sów tłu szczo wych z adi -
po cy tów po przez za dzia ła nie ener gią po la RF
i pod grza nie pod skór nej tkan ki tłu szczo wej.
Efek tyw ność za bie gu jest zwięk szo na dzię ki
jed no cze sne mu za sto so wa niu ci śnie nia we -
wnątrz i na ze wnątrz ko mórek war stwy tłu -
szczo wej. Wy wo ła ny efekt „ści śnię cia” ko -
mórek tłu szczo wych po wo du je rów nież dre -
naż lim fa tycz ny. Zwięk sza on cyr ku la cję krwi,
opty ma li zu jąc de to ksy ka cję i do tle nie nie tkan ki,
co w koń co wym eta pie pro wa dzi do mo de lo -
wa nia syl wet ki dzię ki na pię ciu i uję dr nie niu
skóry.

W ostat nim cza sie po wsta ją rów nież urzą -
dze nia me dycz ne prze zna czo ne do tzw. ter -
mo li ftin gu frak cyj ne go. Jest to no wo cze sna
i sku tecz na me to da uję dr nia nia skóry ca łe go
cia ła wy ko rzy stu ją ca sty mu la cję fa la mi ra dio wy -
mi. Są one źródłem cie pła, jed nak bo dziec nie
jest emi to wa ny na po wierzch nię po włok skór -
nych, ale do we wnątrz skóry po przez sy stem
igie łek wni ka ją cych na do kła dnie za pla no wa ną
głę bo kość – tam, gdzie chce my uzy skać naj sil -
niej szy efekt. Fa la ra dio wa sty mu lu je po wsta -

wa nie no we go ko la ge nu, a sy stem igieł dzia ła
jak frak cyj na abra zja wy gła dza ją ca nie rów no ści
na po wierzch ni na skór ka. Ter mo li fting za po -
mo cą po la RF pro wa dzi więc do za gę szcza nia
i uję dr nia nia skóry.

Tech no lo gie te są wciąż udo sko na la ne,
stąd też sku tecz ność za bie gów wzra sta. Me -
to dy sko ja rzo ne do dat ko wo wzmac nia ją
i umoż li wia ją uzy ski wa nie spek ta ku lar nych
i dłu go trwa le utrzy mu ją cych się efek tów (pe -
e lin gi che micz ne, złu szcza nia me cha nicz ne ty -
pu mi kro der ma bra zji, za bie gi me zo te ra pii
oraz ma sa że, dre na że lim fa tycz ne, od sy sa nie
tkan ki tłu szczo wej itd.). Za bie gi RF wy ko rzy -
sty wa ne w kre o wa niu syl wet ki wy ko nu je się
bez znie czu le nia, są kom for to we za rów no dla
pa cjen ta, jak i te ra peu ty, bez piecz ne i sku tecz -
ne. Po nie waż wy dzie la nie ener gii po la RF nie
jest za leż ne od kon kret nej in te rak cji chro mo -
fo ro wej, a po le RF nie ma wpły wu na me la ni -
nę na skór ka, tym sa mym moż li we jest le cze -
nie wszy st kich fo to ty pów skóry a za bie gi
moż na wy ko ny wać o każ dej po rze ro ku bez
za gro że nia prze bar wie nia mi. Z sze ro kiej ga -
my za bie gów wy ko rzy stu ją cych po le RF mo -
że my wy bie rać ta kie, które są sku tecz ne
i bez piecz ne w mo de lo wa niu syl wet ki. Efek -
ta mi dzia ła nia fal ra dio wych są: uję dr nie nie
i odmło dze nie skóry ca łe go cia ła, po pra wa
na pię cia skóry, re duk cja tkan ki tłu szczo wej,
re duk cja cel lu li tu, li fting, de to ksy ka cja i dre naż
lim fa tycz ny oraz po pra wa krą że nia krwi i do -
tle nie nie tka nek.

Obe cnie po szu ku je się me tod, które by ły -
by sku tecz ne a jed no cze śnie jak naj mniej in wa -
zyj ne, aby do mi ni mum skrócić czas re kon wa -
le scen cji po za bie gu. Dą ży się do udo sko na la nia
nie a bla cyj nych tech nik za bie go wych, al ter na -
tyw nych do in wa zyj nej chi rur gii pla stycz nej.
Chce my, aby efek ty za bie gów by ły spek ta ku lar -
ne i dłu go trwa łe. Obecnie fa le ra dio we są jed -
ną z naj sku tecz niej szych me tod odmła dza nia
skóry twa rzy, szyi i de kol tu oraz zmniej sza nia
zwiot czeń cia ła, re duk cji cel lu li tu i na gro ma dzo -
nej tkan ki tłu szczo wej przy je dy nie mi ni mal nej
in wa zyj no ści. Efek ty za bie gów z ich wy ko rzy -
sta niem są po twier dzo ne przede wszy st kim za -
do wo le niem i sa ty sfak cją pa cjen tów.




