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aparatura i technika

Wciąż sa mi po szu ku ją in no wa cyj nych
roz wią zań i tech no lo gii dla pa cjen tów po -
przez ak tyw ne do kształ ca nie i ucze st nic two
w mię dzy na ro do wych oraz kra jo wych kon -
gre sach. Bar dzo wni kli wie ana li zu ją i ba da ją
każ dą z technologii przed za sto so wa niem jej
we wła snej prak ty ce le kar skiej.

De li kat ne ob sza ry twa rzy, ta kie jak gór -
na i dol na po wie ka, skro nie czy też oko li ca
wo kół ust, gdzie skóra jest bar dzo cien ka
i de li kat na naj szyb ciej ule ga ją pro ce so wi sta -
rze nia się i dla te go są jed nym z naj czę ściej
zgła sza nych przez pa cjen tów pro ble mów
i rów no cze śnie – jed nym z naj więk szych
wy zwań dla le ka rza.

Z te go po wo du uwa gę zwróci ły urzą -
dze nia wy ko rzy stu ją ce „efekt pla zmy”

w ce lu m.in. ko rek cji po wiek, drob nych
zmar szczek w oko li cy skro ni, ust, czy też
po licz ków.

W swo jej prak ty ce le kar skiej ko niecz ne
jest wy ka za nie się wy so ki mi umie jęt no ścia mi
do ko ny wa nia se lek cji i ana li zy oraz kie ro wa -
nie się obiek ty wi zmem, aby z do star cza nych
przez pro du cen tów bro szur i ma te ria łów
mar ke tin go wych po tra fić odrzu cić licz ne
i dość czę sto „prze ja skra wio ne” epi te ty ty pu:
spek ta ku lar ne, uni ka to we, je dy ne, ob ję te kil -
ko ma pa ten ta mi, naj bez piecz niej sze, naj sku -
tecz niej sze.

Waż ne, aby wie dzę o da nej tech no lo gii,
urzą dze niu lub pro ce du rze czer pać z ba dań
na u ko wych, do nie sień czy ar ty ku łów nie spon -
so ro wa nych za czerp nię tych ze spraw dzo nych
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źródeł me dycz nych. Na le ży przede wszy st -
kim do szu ki wać się naji stot niej szej in for ma cji,
czy li tych do ty czą cych me cha ni zmu dzia ła nia,
który w spo sób jed no znacz ny okre śli, czy da -
na tech no lo gia mo że być sku tecz na w za le ca -
nych przez pro du cen ta wska za niach te ra peu -
tycz nych.

Je śli cho dzi o pro fil bez pie czeń stwa, ko -
niecz ne jest zwra ca nie uwa gi przede wszy st -
kim na cer ty fi ka ty me dycz ne, ich kla sę i jed no -
st kę no ty fi ku ją cą.

Ko lej nym waż nym ele men tem po win ny
być pro fe sjo nal ne szko le nia pro wa dzo ne
przez kwa li fi ko wa nych tre ne rów z da nej tech -
no lo gii oraz rze tel ne pro to ko ły za bie go we do -
star cza ne wraz z urzą dze niem czy pre pa ra tem
przez pro du cen ta lub dys try bu to ra. Po zwo lą
one w peł ni, w spo sób sku tecz ny i bez piecz ny,
wy ko rzy stać wpro wa dzo ną pro ce du rę.

Za ło że niem te go ar ty ku łu jest usy ste ma ty -
zo wa nie wie dzy na te mat cie szą cej się obe -
cnie spo rą po pu lar no ścią tech no lo gii wy ko -
rzy stu ją cej „efekt pla zmy”, która jest sze ro ko
sto so wa na w der ma to lo gii i me dy cy nie an ty-
aging. W ce lu re a li za cji te go za ło że nia prze a -
na li zo wa ne zo sta ną wszy st kie wy żej wspo -
mnia ne kwe stie, tj.: me cha nizm dzia ła nia, sku -
tecz ność, bez pie czeń stwo oraz pro to ko ły za -
bie go we i po za bie go we.

Czym jest PLA ZMA?

Pla zma to ma te ria po wsta ła w pro ce sie
jo ni za cji. Sta no wi mie sza ni nę wol nych jo -
nów do dat nich oraz swo bod nych elek tro -
nów. Mi mo iż więk szość jej czą ste czek po -
sia da ła du nek elek trycz ny, to w ska li ma kro -
sko po wej jest elek trycz nie obo jęt na. Ze
zna nych 3 pod sta wo wych sta nów sku pie nia
ma te rii (sta łe go, cie kłe go i ga zo we go) pla -
zma znaj du je się na po gra ni czu sta nu cie kłe -
go i ga zo we go. Naj bar dziej jed nak jej stan
przy po mi na ga zo wy. Jest więc pew ne go ro -
dza ju „skro plo nym ga zem”. Po nie waż nie
moż na za li czyć pla zmy do żad ne go z 3 sta -

nów sku pie nia, czę sto okre śla na jest czwar -
tym sta nem sku pie nia ma te rii. W la tach
1881-1957 wy bit ny ame ry kań ski fi zy ko che -
mik Irving Lang mu i row na zwał ten stan sku -
pie nia PLA ZMĄ. 

Wła ści wo ści elek trycz ne PLA ZMY

Z uwa gi na obe cność du żej ilo ści jo nów
o róż nym ła dun ku, a tak że swo bod nych elek -
tro nów, pla zma sil nie od dzia łu je z po lem
elek trycz nym i ma gne tycz nym. Z tych sa mych
wzglę dów pla zma uzna wa na jest za „pra wie
ide al ny” prze wo dnik prą du, a jej opór, prze -
ciw nie niż w przy pad ku me ta li, ma le je ze
wzro stem tem pe ra tu ry.

Na tę że nie prą du, ja kie prze pły wa
w pla zmie, de ter mi nu je jej stan. Przy bar -
dzo ma łym na tę że niu po wsta je tzw. „czar -
ny prąd” , który nie emi tu je świa tła wi dzial -
ne go. Pla zma za czy na być wi docz na, gdy
na tę że nie prze pły wa ją ce go przez nią prą du
wzra sta, a gdy prze kra cza ono pew ną gra -
nicz ną war tość pla zma przy bie ra for mę łu -
ku elek trycz ne go.

W ja ki spo sób obe cne na ryn ku urzą -
dze nia wy ko rzy stu ją PLA ZMĘ?

Obe cne na ryn ku urzą dze nia ge ne ru ją -
ce „efekt pla zmy” wy ko rzy stu ją kon cep cję
jo ni za cji ga zów (po wie trza). Są one prze -
wo dni ka mi dla iskier pla zmy – kie dy iskry
do cie ra ją do po wierzch ni skóry, od da ją naj -
więk szy ła du nek ener ge tycz ny, który prze -
no szą w tem pe ra tu rze oko ło 2000°C. Po -
wo du je to na tych mia sto wą sub li ma cję tka -
nek w wy ni ku po chło nię cia (pra wie) ca łej
ener gii uwol nio nej z urzą dze nia. Dzię ki te -
mu uszko dze nie ter micz ne jest znacz nie
ogra ni czo ne, co prze kła da się na istot ne
zmniej sze nie bólu i dzia łań nie po żą da nych
zwią za nych z za bie giem.

Więk szość do stęp nych urzą dzeń na
ryn ku ge ne ru je „efekt pla zmy”, wy ko rzy -
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stu jąc do te go ce lu bez piecz ne źródło
ener gii o czę sto tli wo ści fal ra dio wych w za -
kre sie ok. 50-80 KHz. Na le ży jed nak pod -
kre ślić, że wspo mnia ne po wy żej źródło
ener gii o czę sto tli wo ści ra dio wej słu ży je -
dy nie do wy two rze nia na za koń cze niu
urzą dze nia (naj czę ściej jest to igła o róż nej
śre dni cy) po la elek tro ma gne tycz ne go.
Dzię ki nie mu czą st ki ga zu ule gną jo ni za cji
i na sku tek róż ni cy po ten cja łów po mię dzy
gło wi cą urzą dzeń a tkan ką ludz ką wy two -
rzą łuk elek trycz ny, in a czej zwa ny iskrą pla -
zmy. To wła śnie po przez iskrę pla zmy wy -
twa rza na jest i prze ka zy wa na do skóry
ener gia cie plna, która przy skórze osią ga
oko ło 2000° i która pro wa dzi do sub li ma cji
po wierzch nio wych warstw skóry. Na
skórę od dzia łu je za tem je dy nie ener gia ter -
micz na, która pro wa dzi do sub li ma cji. Zro -
zu mie nie funk cji, ja ką ener gia o czę sto tli -
wo ści fal ra dio wych od gry wa w oma wia -
nych w tym ar ty ku le urzą dze niach, po zwa -
la prze ko nać się o bez pie czeń stwie tych
urzą dzeń i wy ko rzy stać je sze rzej, czy li na -
wet u tych pa cjen tów, u których prze ciw -
wska za ne są za bie gi z wy ko rzy sta niem
urzą dzeń wy twa rza ją cych fa le ra dio we,
które wy ko rzy stu ją ludz kie cia ło ja ko ele -
ment ob wo du. Trud no jest wów czas kon -
tro lo wać za kres uszko dzeń ter micz nych,
bio rąc pod uwa gę to, że prąd elek trycz ny
jest prze wo dzo ny przez jo ny wy stępu jące
w tkan kach i pły nach ustro jo wych. 

Ener gia fal ra dio wych w urzą dze niach ge -
ne ru ją cych „efekt pla zmy”:
• jest je dy nie pa li wem nie zbęd nym do wy -

two rze nia iskry pla zmy,
• iskra pla zmy pro du ku je i prze ka zu je tkan -

kom ener gię, która wy twa rza bar dzo wy -
so ką tem pe ra tu rę ok. 2000°,

• na skórę pa cjen ta od dzia łu je ener gia cie pl -
na, która pro wa dzi do sub li ma cji po -
wierzch nio wych warstw skóry,

• ener gia o czę sto tli wo ści fal ra dio wych nie

od dzia łu je na skórę pa cjen ta i nie prze pły -
wa przez nie go.

Urzą dze nia wy ko rzy stu ją ce „efekt pla -
zmy” po tra fią w bar dziej lub mniej pre cy -
zyj ny spo sób kon tro lo wać ilość sub li mo -
wa nej po wierzch nio wej war stwy skóry.
Za kres sub li mo wa nej tkan ki za le ży od mo -
cy, czy li od ilo ści prze ka zy wa nej do skóry
ener gii w jed no st ce cza su. Im więk szy za -
kres mo cy w da nym urzą dze niu, tym
więk sza kon tro la nad ob sza rem od pa ro -
wa nej tkan ki oraz więk sza moż li wość in dy -
wi du al ne go do bo ru pa ra me trów w za leż -
no ści od po trzeb pa cjen ta. Istot na jest też
śre dni ca igły, która sta no wi za koń cze nie
każ de go z urzą dzeń. Im mniej sza śre dni ca,
tym mniej sza ko lum na uszko dze nia ter -
micz ne go i bar dziej se lek tyw na oraz pre -
cy zyj na sub li ma cja. Ten pa ra metr wpły wa
rów nież na sto pień kon tro li uszko dze nia
ter micz ne go głęb szych warstw skóry oraz
ota cza ją cych tka nek.

Więk szość urzą dzeń na ryn ku prze ka zu -
je tkan kom ener gię je dy nie w spo sób cią gły.
Ist nie ją jed nak już urzą dze nia, które po sia -
da ją do dat ko wo zdol ność do abla cji z wy -
ko rzy sta niem pul sa cyj ne go do star cza nia
ener gii do tka nek. Moż na w ten spo sób
pra co wać bar dziej se lek tyw nie i pre cy zyj -
niej kon tro lo wać sto pień uszko dze nia ter -
micz ne go głęb szych warstw skóry i ota cza -
ją cych tka nek, co zwięk sza sto pień bez pie -
czeń stwa za bie gu. Dzię ki te mu okres re -
kon wa le scen cji bę dzie krót szy, a przez to
ry zy ko po wsta nia prze bar wień mniej sze. Ta
wła ści wość zwięk sza też kom fort pa cjen ta
za rów no w cza sie za bie gu (za bieg jest mniej
bo le sny), jak i po je go za koń cze niu (pro ces
go je nia trwa ok. 3-7 dni).

Re a su mu jąc, mi mo iż więk szość urzą -
dzeń na ryn ku ge ne ru ją cych „efekt pla zmy”
dzia ła w opar ciu o wy żej wy mie nio ny me -
cha nizm, ist nie ją mię dzy ni mi róż ni ce w za -
kre sie moż li wo ści:
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• re gu la cji pa ra me tru mo cy (ilo ści prze ka zy -
wa nej ener gii w jed no st ce cza su), która
po zwa la kon tro lo wać sto pień sub li ma cji
po wierzch nio wych warstw skóry,

• mo du la cji czę sto tli wo ści, z ja ką ener gia
jest prze ka zy wa na skórze, dzię ki cze mu
kon tro lo wa ny jest sto pień uszko dze nia
ter micz ne go,

• wy bo ru spo so bu po da wa nia ener gii: cią -
gły lub se kwen cyj ny w za leż no ści od
wska za nia. Tryb pul sa cyj ny bę dzie bar -
dzo istot ny dla ko rek cji de li kat nych oko lic
oczu i ust, gdzie ko niecz na jest bar dzo
se lek tyw na i pre cy zyj na sub li ma cja oraz
ma ksy mal na kon tro la uszko dze nia ter -
micz ne go. Tryb cią gły po da wa nia ener gii
bę dzie bar dzo sku tecz ny w usu wa niu pa -
to lo gicz nych zmian skór nych, ta kich jak
bro daw ki, włók nia ki, na czy nia ki, zro go -
wa ce nia itd.

Oma wia jąc me cha nizm dzia ła nia urzą -
dzeń ge ne ru ją cych iskrę pla zmy na le ży za u -
wa żyć, że jest on dwu e ta po wy. Z jed nej
stro ny wy twa rza na iskra pla zmy pro wa dzi
do sub li ma cji, dzię ki cze mu uzy sku je się
efekt na tych mia sto wy, od pa ro wu jąc
nadmiar skóry lub pa to lo gicz ne zmia ny.
Z dru giej zaś stro ny wy two rzo na przez iskrę
pla zmy ener gia nie zo sta je w ca ło ści wy ko -
rzy sta na do sub li ma cji. Trud no by ło by wy -
pro du ko wać urzą dze nie, które bę dzie zdol -
ne wy ge ne ro wać tyl ko ty le ener gii, aby zo -
sta ła ona spo żyt ko wa na w peł ni tyl ko do te -
go ce lu. Za wsze po zo sta nie je szcze pew na
ilość roz pro szo nej ener gii cie pl nej, która zo -
sta je prze ka za na do głęb szych warstw skóry
oraz do ota cza ją cych tka nek. Naj now szej
ge ne ra cji urzą dze nia bę dą z naj więk szą pre -
cy zją (lecz nie ide al nie) kon tro lo wa ły wła śnie
tę roz pro szo ną ener gię. W re zul ta cie bę dą
kon tro lo wa ły sto pień uszko dze nia ter micz -
ne go skóry, tak aby wy wo łał on je dy nie po -
żą da ny efekt, tj. kon tro lo wa ny stan za pal ny,
który do pro wa dzi do sty mu la cji i pro li fe ra cji

fi bro bla stów, re or ga ni za cji włókien ela sty ny,
re ge ne ra cji skóry, a nie do opa rze nia czy też
ne kro zy. Kon tro lo wa ne uszko dze nie ter -
micz ne skóry po zwo li uzy skać efekt od su -
nię ty w cza sie, ta ki jak uję dr nie nie, prze bu -
do wa ko la ge no wa, za gę szcze nie skóry
i spły ce nie zmar szczek.

Istot ne jest, aby urzą dze nie po sia da ło
moż li wość za rów no re gu lo wa nia mo cy, jak
i se kwen cji pul sów ener gii, a co za tym idzie –
kon tro li ilo ści sub li mo wa nej tkan ki oraz stop -
nia uszko dze nia ter micz ne go. Po żą da ne by ło -
by, gdy by do dat ko wo po sia da ło zdol ność
prze ka zy wa nia ener gii w spo sób cią gły oraz
frak cyj ny, co po zwo li na wszech stron ne wy -
ko rzy sta nie urzą dze nia za rów no do wska zań
ści śle der ma to lo gicz nych i chi rur gicz nych
(bro daw ki, zna mio na, na czy nia ki, włók nia ki
itd.), jak i an ty-aging (ko rek cja po wiek, wiot -
kość skóry, drob ne zmar szcz ki, bli zny, roz stę -
py, prze bar wie nia itd.).

Dzię ki wy żej wy mie nio nym wła ści wo -
ściom urzą dze nia ge ne ru ją ce efekt pla zmy sta -
no wią wszech stron ne na rzę dzia dzia ła ją ce wie -
lo pła szczy zno wo po przez od dzia ły wa nie na
tkan ki w kil ku me cha ni zmach rów no cze śnie:
• pre cy zyj ną i se lek tyw ną sub li ma cję (od pa -

ro wa nie) po wierzch nio wych warstw
skóry w ce lu usu nię cia pa to lo gicz nych
zmian,

• kon tro lo wa ne za pa le nie uru cha mia ją ce
na tu ral ny me cha nizm re ge ne ra cji i odbu -
do wy skóry,

• skurcz włókien ela sty ny oraz re or ga ni za cję
włókien ko la ge no wych,

• pro li fe ra cję fi bro bla stów,
• sty mu la cję syn te zy włókien ko la ge no -

wych.

Nie które z tech no lo gii po sia da ją rów nież
funk cje wy ko na nia „elek tro pe e lin gu”, który
po przez usu nię cie war stwy ro go wej skóry
po zwa la na lep sze wchła nia nie apli ko wa nych
ma se czek, pe e lin gów czy też in nych pre pa ra -
tów lecz ni czych.
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W ja kich wska za niach moż na za sto so -
wać urzą dze nia wy twa rza ją ce „efekt
PLA ZMY”?

• ko rek cja opa da ją cych po wiek (ble fa ro pla -
sty ka),

• re duk cja drob nych zmar szczek zlo ka li zo -
wa nych wo kół oczu oraz w obrę bie ust,

• elek tro pe e ling,
• bro daw ki ło jo to ko we, wi ru so we, włók -

nia ki, na czy nia ki, bli zny.

Czy za bie gi są in wa zyj ne, bo le sne i wy -
ma ga ją dłu gie go cza su go je nia?

W za leż no ści od ro dza ju urzą dze nia za bie gi
są bar dziej lub mniej bo le sne. Nie które z urzą -
dzeń wy ma ga ją znie czu le nia na się ko we go i by -
wa ją źle to le ro wa ne przez pa cjen tów. Są jed nak
urzą dze nia po zwa la ją ce je dy nie na za sto so wa -
nie miej sco wo kre mu znie czu la ją ce go.

Dłu gość cza su re kon wa le scen cji po za bie -
go wej w głów nej mie rze za le ży od:
• śre dni cy igły znaj du ją cej się na apli ka to rze

(im cień sza, tym mniej sza ko lum na uszko -
dze nia ter micz ne go i bar dziej pre cy zyj na
sub li ma cja),

• za kre su moż li wo ści re gu la cji mo cy. Im
więk sze spek trum usta wień, tym więk sza
pre cy zja w kon tro lo wa niu za kre su sub li -
ma cji tkan ki. Wraz ze wzro stem moż li -
wo ści in dy wi du al ne go dla każ de go pa -
cjen ta do bo ru pa ra me trów zwięk sza się
kom fort za bie gu, zmniej sza od czu cie
bólu i skra ca czas go je nia,

• moż li wo ści lub jej bra ku wy bo ru try bu pul -
sa cyj ne go lub cią głe go prze ka zy wa nia
ener gii. Frak cjo no wa nie ener gii po zwa la
na re la ksa cję skóry i po wo du je rów no cze -
śnie skróce nie cza su go je nia oraz zmniej -
sza bo le sność za bie gu, gdyż kon tro la
uszko dze nia ter micz ne go jest więk sza.

Za bie gi z wy ko rzy sta niem urzą dzeń no -
wej ge ne ra cji są:

• ma łoin wa zyj ne,
• do brze to le ro wa ne przez pa cjen tów,
• o wy so kim pro fi lu bez pie czeń stwa,
• nie wy łą cza ją ce pa cjen ta z ży cia za wo do -

we go,
• o krót kim okre sie re kon wa le scen cji: 

ok. 3-7 dni.

Bezpieczeństwo

Po za już oma wia ny mi wy żej kwe stia mi
bez pie czeń stwa wy ni ka ją cy mi z me cha ni zmu
dzia ła nia urzą dzeń war to zwrócić uwa gę na
cer ty fi ka cję. Urzą dze nia po win ny po sia dać re -
je stra cję Me di cal De vi ce kl. II. Le karz na by wa -
ją cy urzą dze nie po wi nien otrzy mać moż li -
wość ucze st nic twa w szko le niu prze pro wa -
dzo nym przez cer ty fi ko wa ne go tre ne ra. 

Pro ce du ry za bie go we po win ny za wie rać
wszy st kie naji stot niej sze kwe stie ta kie jak:
przy go to wa nie pa cjen ta przed za bie giem, od -
po wie dnia tech ni ka wy ko na nia za bie gu, do -
bór pa ra me trów w za leż no ści od wska za nia
oraz po stę po wa nie po za bie go we, do które go
zo bli go wa ny jest pa cjent. Te wszy st kie ele -
men ty są przy oma wia nej w tym ar ty ku le
tech no lo gii nie zwy kle istot ne, gdyż po zwa la ją
w peł ni wy ko rzy stać wszech stron ność tej me -
to dy przy za cho wa niu wy so kiej sku tecz no ści
i peł ne go pro fi lu bez pie czeń stwa. 

Wpro wa dza jąc no we me to dy lub tech no -
lo gie w na szych kli ni kach, za wsze sto su je my je
naj pierw na so bie i na szych mo del kach. Po
prze te sto wa niu kil ku urzą dzeń ge ne ru ją cych
wiąz ki pla zmy, na sza oce na oraz de cy zja za ku -
pu by ła jed no gło śna.

DAS Me di cal da je du ży kom fort za bie gu
w znie czu le niu miej sco wym kre mem Em la.
Okres re kon wa le scen cji oka zał się zde cy do -
wa nie krót szy i, co waż ne, prze wi dy wal ny dla
pa cjent ki (uza leż nio ny od roz le gło ści i ro dza ju
za bie gu). Efek ty po za bie go we są wy so ce sa ty -
sfak cjo nu ją ce. 
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