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– „Ae sthe ti ca”: Czym róż ni się kla sycz na li po -
suk cja od tej wy ko ny wa nej aparatem Bo dy
Ti te? 

– Dr Wiesław Bieńkowski: Liposukcja
wspomagana prądem RF (RFAL), którą
wykorzystuje  Bo dy Ti te to znacz nie de li -
kat niej sza i sku tecz niej sza li po suk cja, po
której zde cy do wa nie szyb ciej pa cjen ci do -
cho dzą do sie bie. Ła go dnie za koń czo na
ka niu la od sy sa roz pu szczo ną wcze śniej
tkan kę tłu szczo wą, jed no cze śnie bły ska -
wicz nie uję dr nia jąc skórę. Za bieg jest
znacz nie bez piecz niej szy i mniej in wa zyj ny
– w ża den spo sób nie uszka dza oko licz -
nych tka nek, a je dy nie tkan kę tłu szczo wą. 

– A: Czy zabieg Body Tite umożliwia coś
jeszcze?

– W.B.: Nie mal każ dy za bieg stan dar do wej
li po suk cji, pod czas której usu wa się do
1500-3000 ml tkan ki tłu szczo wej, spra -
wia, że skóra (szcze gól nie u pa cjen tek po
40. ro ku ży cia) sta je się mniej na pię ta. Bo -
dy Ti te jest od po wie dzią na ten efekt
ubocz ny li po suk cji. Wpro wa dza bo wiem
bra ku ją cy ele ment szyb sze go ob kur cze nia
skóry dzię ki dzia ła niu na tkan kę tłu szczo wą
fa li ra dio wej o od po wie dniej czę sto tli wo -
ści i mo cy. Po wo du je ona na grze wa nie
tkan ki do tem pe ra tu ry oko ło 50 stop ni

Cel sju sza, co skut ku je roz pa dem ko -
mórek tłu szczo wych z jed no cze snym na -
grze wa niem włókien ko la ge no wych.
Włók na po gru bia ją się i ob kur cza ją.
W odróż nie niu np. od urzą dzeń dzia ła ją -
cych na tkan kę tłu szczo wą przez skórę,
roz pu szczo na tkan ka tłu szczo wa jest od -
sy sa na na ze wnątrz ustro ju i nie mu si być
usu wa na przez układ lim fa tycz ny. 

– A: Czy nie nie sie to za so bą do dat ko wych
dzia łań nie po żą da nych?

– W.B.: Apa rat Bo dy Ti te jest też bar dzo
bez piecz nym urzą dze niem, po nie waż ma
kil ka czuj ni ków tem pe ra tu ry zlo ka li zo wa -
nych we wnątrz i na po wierzch ni tkan ki.
Gwa ran tu je to, że nie doj dzie do prze -
grze wa nia i ewen tu al nych opa rzeń skóry. 

– A: W ta kim ra zie co z in wa zyj no ścią za bie -
gu? Czy jest po rów ny wal na z tra dy cyj ną li -
po suk cją? 

– W.B.: Za bieg jest mniej in wa zyj ny niż tra -
dy cyj na li po suk cja (pa cjent ka nie tra ci
krwi), a efekt wi docz ny jest już po kil ku na -
stu go dzi nach. Koń co wy re zul tat ob ser -
wu je się po 4-6 ty go dniach, gdy za koń czy
się pro ces go je nia w ob sza rze prze pro -
wa dzo nej li po suk cji. Nadmiar skóry
w nie których przy pad kach, co za le ży od
oko li cy cia ła i za sto so wa nych pa ra me trów
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za bie gu, mo że zo stać zre du ko wa ny na -
wet o oko ło 30%.

– A: Dla ko go jest prze na czo ny za bieg Bo dy
Ti te? 

– W.B.: Pa cjent ka, której wy ko na łem ostat -
nio ten za bieg mia ła dość du żą nadwa gę,
oko ło 15-20 kg, z prze wa ża ją cym nadmia -
rem tkan ki tłu szczo wej w oko li cy brzu cha,
ta lii i bio der. Już w trak cie moż na by ło za -
ob ser wo wać zna czą cą zmia nę po le ga ją cą
na po ja wie niu się ta lii, której pa cjent ka
wcze śniej nie mia ła, ob kur cze niu ule gła
rów nież skóra w obrę bie bio der i zna czą -
co po pra wił się kon tur brzu cha z pro fi lu.
Pa cjent ka już po kil ku go dzi nach od za bie -
gu czu ła się do brze, zo sta ła spio ni zo wa na,
a na stęp ne go dnia nie za ob ser wo wa li śmy
żad nych si nia ków ani obrzę ków. Za do wo -
lo na, sa mo dziel nie opu ści ła kli ni kę oko ło
go dzi ny 10.00 ra no.

– A: Ja ki jest me cha nizm dzia ła nia aparatu
Bo dy Ti te?

– W.B.: Me to da li po suk cji, którą wy ko rzy -
stu je Bo dy Ti te po le ga na roz pu szcze niu
tkan ki tłu szczo wej przez bi po lar ną ener gię
fa li ra dio wej i ode ssa niu płyn nej tkan ki tłu -
szczo wej. W ce lu wy ko na nia za bie gu, le -
karz na ci na skórę na dłu go ści 3-4 mm
obok miej sca pod da wa ne go li po suk cji
i wpro wa dza pla sti ko wą rur kę (ka niu lę),
dzię ki której roz pu szcza i od sy sa tkan kę
tłu szczo wą. Ka niu la jest cien ka, co wpły wa
po zy tyw nie na ca ły pro ces za bie gu i spra -
wia, że pa cjen ci są znacz nie spo koj niej si.
Do dat ko wo ry zy ko wy stę po wa nia du że go
obrzę ku po za bie gu jest znacz nie mniej sze.
W po rów na niu z in ny mi za bie ga mi od sy sa -
nia tłu szczu mniej od czu wal ny jest tak że
dys kom fort i ból. Za bieg ten jest nie zwy kle
sku tecz ny w pro ce sie usu wa nia nadmier -
nej ilo ści tkan ki tłu szczo wej, a skóra po nim
jest gład sza i ję dr niej sza. Ilość ode ssa nej
tkan ki tłu szczo wej za le ży za rów no od
uwa run ko wań fi zycz nych pa cjen ta, de cy zji

pod ję tej przez le ka rza, jak i ocze ki wań sa -
me go pa cjen ta. Pod czas za bie gu sto su je
się znie czu le nie miej sco we lub ogól ne, co
spra wia, że pa cjent czu je się bar dzo kom -
for to wo. Efekt po za bie gu li po suk cji
aparatem Bo dy Ti te jest szcze gól nie za do -
wa la ją cy ze wzglę du na bez pie czeń stwo,
kom fort i oce nia ną ja ko ma łą in ge ren cję
chi rur gicz ną

– A: Czy efekt za bie gu aparatem Body Tite
jest po rów ny wal ny do za bie gu kla sycz nej li -
po suk cji?

– W.B.: Me to da RFAL wykorzystywana
przez Bo dy Ti te jest uzna wa na za jed ną
z naj bar dziej bez piecz nych i naje fek tyw -
niej szych me tod liposukcji tłu szczu. Pa cjen -
ci pod da ją cy się te mu za bie go wi są nie -
zwy kle za do wo le ni i za sko cze ni tak do -
brym efek tem i wpły wem me to dy Bo dy
Ti te na ich wy gląd ze wnę trz ny i po pra wę
sa mo po czu cia psy chicz ne go, co wpły wa
na odzy ska nie swo jej pew no ści sie bie. Jed -
nym z naj waż niej szych i naj bar dziej wi -
docz nych efek tów tej me to dy jest sam fakt
ode ssa nia znacz nej ilo ści tłu szczu z wy bra -
nych oko lic cia ła, uję dr nie nie i li fting skóry,
jak rów nież za u wa żal ne zmniej sze nie cel -
lu li tu. Skóra sta je się gład sza, a od czu wa nie
bólu i obrzęk są zde cy do wa nie mniej sze.
Rów nież ry zy ko po ja wie nia się ja kich kol -
wiek po wi kłań po za bie gu jest zni ko me
i pro ces go je nia jest o wie le szyb szy. Me -
to da Bo dy Ti te da je ocze ki wa ny efekt do -
sko na le wy mo de lo wa nej syl wet ki.

– A: Ja kie są za le ce nia po za bie go we? 

– W.B.: Po za bie gu za le ca się przez 4 ty go -
dnie no sić spe cjal ne ubra nie lub po ńczo -
chy uci sko we, a ocze ki wa ne re zul ta ty wi -
docz ne są po oko ło 1-2 mie się cy po za bie -
gu. Naj czę ściej wy star cza jed no ra zo wy za -
bieg, aby uzy skać po żą da ny efekt w wy bra -
nym ob sza rze cia ła.

– A: Dzię ku je my za roz mo wę.
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