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Rozmowa z doktorem Robertem Chmielewskim, 
założycielem Kliniki Medycyny Estetycznej rClinic w Warszawie

Apa rat Jett Pla sma to no wość na ryn ku za bie gów z za kre su me dy cy ny
este tycz nej, chęt nie wy ko rzy sty wa na za rów no w za bie gach me dycz -
nych, jak i ko sme tycz nych. Dr Ro bert Chmie lew ski z rC li nic ja ko pierw -
szy w Pol sce prze te sto wał to urzą dze nie i od nie daw na wy ko rzy stu je je
w wie lu za bie gach, prze pro wa dza nych w kli ni ce.

medycyna estetyczna

– „Ae sthe ti ca”: W rC li nic po ja wi ła się se ria no -
wych za bie gów i no wy apa rat umoż li wia ją cy
ich wy ko ny wa nie – Jett Pla sma. Co to jest?

– Dr Ro bert Chmie lew ski: Tak, to praw da.
Je ste śmy pierw szą kli ni ką w Pol sce, która
po sia da moż li wość wy ko ny wa nia za bie -
gów przy uży ciu apa ra tu Jett Pla sma. Uży -
wa jąc fa cho wej ter mi no lo gii, Jett Pla sma to
ni sko na pię cio wy elek tro a ku ter, czy li sprzęt
me dycz ny do bez kr wa we go od pa ro wy -
wa nia, prze ci na nia i ko a gu lo wa nia tka nek.
Urzą dze nie ge ne ru je wy ła do wa nie iskro -
we i pla zmę przy po mo cy prą du sta łe go 5
kV, z ma ksy mal nym prą dem 1 mA, które
ma ją rów nież kom po nen tę prą du sta łe go
z po wo du oscy la cji (nie sta bil no ści) wy ła do -
wa nia. To apa rat przy po mi na ją cy spo rych
roz mia rów „dłu go pis” z koń ców ką, na
której w cza sie za bie gu wy twa rza się iskra
(łuk pla zmy). Ta kie elek trycz ne wy ła do wa -
nie ge ne ru je cie pło, które podgrze wa
skórę i usu wa scho rze nia czy zmia ny.
Urzą dze nie podob ne jest tro szkę w swo -
im dzia ła niu do apa ra tów wy ko rzy sty wa -
nych do elek tro ko a gu la cji, ale Jett Pla sma
róż ni się tym, że ful gu ra cja (ni szcze nie tka -
nek za po mo cą wy ła do wań elek trycz nych)
w apa ra tach do elek tro ko a gu la cji odby wa
się na sto sun ko wo du żej po wierzch ni 1
cm2, a przy uży ciu Jett Pla sma prze pływ

iskry zaj mu je po wierzch nię oko ło 1 mm2.
Jett Pla sma jest więc bar dzo pre cy zyj na
w usu wa niu zmian skór nych lub bro da wek
i nie uszka dza oko licz nych tka nek. Jett Pla -
sma dzia ła tak, że po mię dzy koń ców ką
urzą dze nia, a skórą pa cjen ta, w od le gło ści
2 mm, wy twa rza się iskra z efek tem ko ro -
ny wo kół, co po wo du je usu wa nie nie po -
żą da nych zmian skór nych.

– A:  Czy za bie gi wy ko na ne przy uży ciu te go
apa ra tu są bez piecz ne?

– R.C.: Le cze nie zmian skór nych przez wy ła -
do wa nia iskro we jest cał ko wi cie na tu ral nym
i bez piecz nym pro ce sem, a efekt – czy li na -
tu ral ne go je nie ra ny – jest osią ga ny dzię ki
pro ce som fi zjo lo gicz nym. Efek tem dzia ła nia
wy so kiej ener gii cie pl nej, wy twa rza nej
przez iskrę, jest po pro stu od pa ro wa nie
zmian skór nych, np. bro daw ki. Pod czas za -
bie gu apa ra tem Jett Pla sma żad ne sub stan -
cje che micz ne nie są wpro wa dzo ne
w skórę. Ko rzy sta my je dy nie z ma ści znie -
czu la ją cej, bo dla wraż liw szych osób od czu -
cia pod czas za bie gu (pie cze nie i uczu cie de -
li kat ne go na kłu wa nia skóry) mo gą być ma ło
kom for to we.

– A:  W ja kich sy tu a cjach i przy ja kich nie do sko -
na ło ściach skóry mo że my sto so wać za bie gi
Jett Pla sma?
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– R.C.: Urzą dze nie to sto so wa ne jest do le -
cze nia zmian skór nych, usu wa nia krwa wie nia
z ma łych na czyń krwio no śnych pod czas za -
bie gów, usu wa nia bro da wek i eli mi no wa nia
czer wo nych ży łek, na czy nek, trą dzi ku i plam
pig men ta cyj nych. Po ma ga rów nież w usu -
wa niu blizn i roz stę pów oraz ma bar dzo sze -
ro kie za sto so wa nie w gi ne ko lo gii. Wiąz ka
pla zmy spraw dza się przy za bie gach re wi ta li -
za cji ze wnę trz nych na rzą dów płcio wych
(warg sro mo wych), zwięk sza na pię cie kro -
cza oraz zwę ża wej ście do po chwy. Uży wa -
na jest rów nież do re ha bi li ta cji ko biet po po -
ro dzie, le cze nia zmian atro ficz nych po chwy,
usu wa nia bro da wek, nadże rek oraz wy bie la -
nia oko lic warg sro mo wych i odby tu.

– A:  Czy przy rząd Jett Pla sma moż na rów nież
wy ko rzy stać pod czas za bie gów li ftin gu ją cych?

– R.C.:  Tak, to bar dzo wszech stron ny apa rat.
Jett Pla sma spraw dza się rów nież w za bie -
gach li kwi da cji po mar szczo nych i opa da ją -
cych po wiek, ni we lo wa niu zmar szczek
i bruzd no so wo-war go wych oraz zwięk sze -
niu na pię cia skóry podbród ka. Przy uży ciu
od po wie dniej gło wi cy, że lu prze wo dzą ce go
lub su ro wi cy prze wo dzą cej (np. kwa su hia lu -
ro no we go) i po pro wa dze niu wy ła do wań
iskry w od po wie dnich miej scach, wzra sta na -
pię cie elek trycz ne bło ny skóry, a na ru szo na
wy so ką tem pe ra tu rą tkan ka uak tyw nia na tu -
ral ne pro ce sy jej odbu do wy i wzmoc nie nia.
Po ta kim za bie gu skóra jest gład sza, bar dziej
na pię ta i ję dr na. Spły ca ją się zmar szcz ki i bru -
zdy, kon tur twa rzy sta je się wy ra źniej szy.

– A: Ja ki jest me cha nizm odzia ły wa nia pla zmy
w przy pad ku za bie gów li ftin gu ją cych?

– R.C.: Ko mór ki po sia da ją po ten cjał bło no -
wy, wy ni ka ją cy z róż ni cy w ilo ści oraz ja ko -
ści ła dun ków elek trycz nych, znaj du ją cych
się po dwóch stro nach bło ny bio lo gicz nej.
Po we wnę trz nej stro nie ko mór ki po ten cjał
ten jest ujem ny, na to miast po ze wnę trz nej
– do dat ni. Jo na mi, które w naj więk szym
stop niu wpły wa ją na wy two rze nie po ten -

cja łu jo no we go są po tas i sód. Po mi mo że
jo ny te sa me nie są czą st ka mi bu du ją cy mi
po ten cjał jo no wy, mo zli wość ich prze mie -
szcza nia się przez błonę ko mór ko wą sta no -
wi o rów no wa dze osmo tycz nej bło ny,
a tym sa mym o jej po ten cja le bło no wym.
Za bu rze nia w po ten cja le jo no wym skóry,
po ja wia ją ce się wraz z wie kiem, pro wa dzą
do roz cią ga nia bło ny ko mór ko wej. Mo że to
spo wo do wać pro ble my w prze pły wie tle -
nu, sub stan cji odżyw czych do wnę trza ko -
mór ki i usu wa nia pro duk tów prze mia ny
ma te rii z wnę trza ko mór ki. W kon se kwen -
cji po ja wić mo gą się zmia ny wi docz ne go -
łym okiem, np. zmar szcz ki, bru zdy i in ne.
Za sto so wa nie Jett Pla sma sta bi li zu je po ten -
cjał bło no wy ko mórek skóry, a tym sa mym
po wo du je efekt li ftin gu ją cy.

– A: Jak dłu go trwa za bieg i po ja kim cza sie wi -
dać je go efek ty?

– R.C.: Je śli cho dzi o dzia ła nie me dycz ne apa -
ra tu Jett Pla sma, czy li uży cie go do róż ne go
ro dza ju „wy pa lań” bro da wek i wy pu kłych
zmian skór nych, za bieg trwa ty le, ile wy ma -
ga te go po zby cie się nie po żą da nej zmia ny.
Ta kie drob ne ran ki go ją się na ogół kil ka dni
do dwóch ty go dni   – ty le, co głęb sze za dra -
pa nie czy ska le cze nie. Za bie gi z za kre su
me dy cy ny este tycz nej trwa ją do 30 mi nut,
a skóra wy glą da do brze już na stęp ne go
dnia. 

– A: Ile za bie gów trze ba wy ko nać, aby efekt był
za do wa la ją cy?

– R.C.: Licz bę za bie gów usta la le karz.
W przy pad ku usu wa nia bro da wek oraz in -
nych ma łych zmian skór nych wy star czy je -
den za bieg. W przy pad ku le cze nia ko sme -
tycz ne go, je śli pa cjent po trze bu je efek tu
dłu go ter mi no we go, ko niecz ne jest 6-8 se sji
w usta lo nej se kwen cji. Po tej se rii efekt le -
cze nia po wi nien utrzy mać się przez pół ro -
ku. Na stęp nie ko niecz ne jest po wtórze nie
se kwen cji w opar ciu o in dy wi du al ne wy ni ki.

– A: Dzię ku je my za roz mo wę.
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