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aparatura i technika

RFAL™ – li po suk cja wspo ma ga na
prą dem RF

RFAL ja ko je dy ny za bieg li po suk cji:
• rów no cze śnie z upłyn nia niem tłu szczu

ko a gu lu je naczy nia krwio no śne – umoż -
li wia to wy ko na nie za bie gu na więk szych
ob sza rach (brak utra ty krwi) oraz re -
duku je ból poza bie go wy, obrzę ki i za si -
nie nia,

• umoż li wia wy ko na nie za bie gu na wszy st -
kich ob sza rach cia ła włącz nie z twa rzą,
podbród kiem, przedra mieniem, we -
wnę trz na stro ną ud – ope ra tor ma do
wy boru apli ka to ry o róż nych wy mia rach
z od sy sa niem lub bez od sy sa nia tkan ki
tłu szczo wej,

• rów no cze śnie z li po suk cją uję dr nia
skórę – sil ny efekt uję dr nia nia skóry
(30%) uzy sku je się dzię ki jed no rodne -
mu pod grza niu ca łej ob ję to ści ob sza ru
za bie go wego cie płem skie ro wa nym do
po wierzch ni skóry. Cie pło emi tu je
prze pływ bi po lar ne go prą du RF po mię -
dzy wewnę trz ną ka niu lą i ze wnę trz ną
elek tro dą,

• po sia da układ od ci na ją cy prąd RF – w po -
lu za bie gowym i na po wierzch ni skóry
utrzy my wa na jest sta ła, na sta wio na przez
ope ra to ra tem pe ra tu ra.

Bo dy FX™ – nie in wa zyj na re duk cja
tkan ki tłu szczo wej

Bo dy FX™ jest opa ten to wa ną me to dą
trwa łej elek tro pora cji ko mórek tłu szczo wych
im pul sa mi HV. 

Apli ka tor jest wy po sa żo ny w dwa ro dza je
elek trod: emi tują cych prąd RF i emi tu ją cych
im pul sy HV. Se lek tyw ność dzia ła nia uzy sku je
się, wy ko rzy stu jąc pod ci śnie nie po wo dują ce
wcią gnię cie głę biej po ło żo nej war stwy tkan ki
tłu szczowej po mię dzy elek tro dy prą du RF.

Lu mec ca™ – usu wa nie zmian 
na czy nio wych i pig men to wych

Lu mec ca™ to hy bry do wy IPL o wła sno -
ściach la se ra KTP i la se ra barw ni ko we go.
Dzię ki uni kal nej kon struk cji ni sko ci śnie nio -
wej lam py kse no no wej uzy ska no wła sno ści
nie dostęp ne dla in nych IPL:

W 2017 roku firma izraelska Invasix wprowadziła na rynek hybrydową platformę
inmode®. Konfiguracja jest specyfikowana pod potrzeby klienta i zawsze może
być rozszerzana. Aplikatory inmode® są wykonane w unikalnych technologiach.
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• w za kre sie dłu go ści świa tła 500-600 nm,
pa śmie najbar dziej przy dat nym dla usu -
wa nia zmian na czy nio wych, za war te jest
40% cał ko wi tej ener gii, pod czas gdy
w tra dy cyj nych IPL tyl ko 10-15%;

• za bie gi z pla mi cą (wła sność la se ra barw -
ni ko we go) lub bez.

W po rów na niu do IPL in nych pro du -
cen tów Lu mec ca™ wyma ga mniej szych
ener gii im pul su dla uzy ska nia tych samych
efek tów kli nicz nych. Przy kła do wo, dla
ener gii 12 J/cm2 uzy sku je się ten sam re zul -
tat co dla 24 J/cm2 dla apli kato ra IPL fir my
Pa lo mar Icon Ma xG.

Po zo sta łe apli ka to ry

Oprócz wy mie nio nych po wy żej apli ka -
to rów in mo de® mo że być wy po sa żo ny
w apli ka to ry:
• Frac to ra™ – frak cyj ny bi po lar ny prą du

RF,
• For ma™ – nie in wa zyj ne uję dr nia nie

skóry bi polar nym prą dem RF,
• Dio la ze™ – la ser dio do wy do epi la cji

o dłu gościach fa li: 810 nm, 755 nm +
810 nm, 810 + 1064 nm,

• Vla ze – la ser Nd:YAG,
• For maV – bi po lar ny apli ka tor RF dla gi ne -

ko logii este tycz nej.

Dzię ki kon tro li do star cza nej ener gii nie
za cho dzi moż li wość wy stą pie nia efek tów
ubocz nych na sku tek prze grza nia. Nie ma
tez konieczności znie czu le nia i re kon wa le -
scen cji. Wy ższa moc prą du RF w po rów na -
niu z apa ra ta mi in nych pro du cen tów (50W)
za pew nia krót szy i bar dziej sku tecz ny za bieg.

Wszy st kie apli ka to ry in mo de® wy ko rzy -
stu ją ce prąd RF zo sta ły wy ko na ne w uni kal -
nej tech no lo gii A.C.E, która za pew nia kon -
tro lę tem pe ra tu ry skóry 1000 ra zy na
sekundę i auto ma tycz ne wy łą cze nie prą du
po prze kro cze niu za pro gramo wa nej war to -
ści. Nie ma ry zy ka opa rze nia skóry. Ta kie
roz wią za nie gwa ran tu ją ce bez pie czeń stwo
po sia da tylko in mo de®.

Pod su mo wa nie

Dzia ła nie kli nicz ne wszy st kich wy mie -
nio nych apli ka to rów zo sta ło sze ro ko opi -
sa ne w li te ra tu rze me dycz nej. In mo de®

umoż li wia wy ko na nie peł ne go spek trum
za bie gów oraz kom ple kso wej od no wy
skóry, łą cząc kil ka pro ce dur w jed nym za -
bie gu, np. Frac To tal™ lub Lu mec ca™+
Frac to ra™+ RFAL™.

Ryc. 1. Hybrydowa platforma inmode®
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