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– „Ae sthe ti ca”: Ja ki jest cel za sto so wa nia

apa ra tu MC1 Plus?

– Karolina Sozańska: Apa rat MC1 Plus

wy ko rzy sty wa ny jest u pa cjen tów

z miej sco wym nadmia rem tkan ki tłu -

szczo wej oraz cel lu li tu, np. na brzu -

chu czy przy środ ko wej lub ze wnę trz -

nej czę ści ud. Urzą dze nie to mo że

być sto so wa ne na ca łe cia ło. W

przypadku okolic twa rzy możliwa jest

redukcja tkanki tłuszczowej na

podbródku. Co wię cej, w na szej Kli -

ni ce wy ko rzy stu je my je do pod trzy -

ma nia efek tów u pa cjen tów po li po -

suk cji. We dług dys try bu to ra je ste śmy

pierw szą pla ców ką w Pol sce, która

sto su je ta ką te ra pię sko ja rzo ną.

– A: Ja ki jest me cha nizm dzia ła nia za sto -

so wa nych w apa ra cie ultra dźwię ków? 

– K.S.: Me cha nizm dzia ła nia apa ra tu

po le ga na wy ko rzy sta niu jed no cze -

śnie in ter fe ren cji oraz wzmoc nie nia

na kła da ją cych się na sie bie fal ultra -

dźwię ko wych na głę bo ko ści oko ło 1-

4 cm w głąb skóry. Gło wi ca za bie go -

wa wy po sa żo na jest w dwa emi te ry

ultra dźwię ków, których spe cy ficz ne

uło że nie – na chy le nie w sto sun ku do

sie bie pod ką tem oko ło 130°-150° –

in ten sy fi ku je dzia ła nie fal. Dwie sko li -

mo wa ne wiąz ki ultra dźwię ków wni -

ka ją do po zio mu tkan ki tłu szczo wej

i wzmac nia ją się w obrę bie ko mórek

tłu szczo wych (adi po cy tów). Ak tyw -

nym ob sza rem za bie go wym nie jest

ma łe ogra ni czo ne ogni sko (jak w ty -

po wych apa ra tach ultra dźwię ko wych

z po je dyn czym emi te rem), a sze ro ka

stre fa prze ci na nia się wią zek.

– A: Czy sku tecz ność ultra dźwię ków

w re duk cji tkan ki tłu szczo wej zo sta ła

na u ko wo udo wo dnio na?
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– K.S.: W pra cy „No ni nva si ve bo dy

con to u ring: bio lo gi cal and ae sthe tic

ef fects of low-fre qu en cy, low-in ten -

si ty ultra so und de vi ce” To nuc ci LB1,

Mo u rao DM, Ri be i ro AQ, Bres san J.

oce nia ją bio lo gicz ne i este tycz ne

efek ty dzia ła nia ultra dźwię ków o ni -

skiej czę sto tli wo ści w zmniej sza niu

miej sco wych zło gów tłu szczu i po -

pra wie kon tu rów cia ła. W ba da -

niach wzię ło udział 20 ko biet, które

pod da no ni sko czę sto tli wo ścio wym

za bie gom ultra dźwię ków na oko li cę

brzu cha. Sku tecz ność tej tech ni ki

zo sta ła okre ślo na po przez ocenę

zmian w po mia rach an tro po me -

trycz nych i skła dzie cia ła, zdję ciach

i kwe stio na riu szu sa ty sfak cji klien ta.

Bez pie czeń stwo tech ni ki na kła da nia

okre śla no po przez oce nę cech kli -

nicz nych i wy ni ki ba dań bio che micz -

nych. Po pię ciu se sjach za bie go -

wych od no to wa no zna czą ce

zmniej sze nie, śre dnio o 1,5, 2,1

i 1,9 cm w ob wo dach ta li, brzu cha

i oko li cy po ni żej pęp ka. Nie stwier -

dzo no istot nych zmian w po zio -

mach wol nych kwa sów tłu szczo -

wych, in su li ny, en zy mów wą tro bo -

wych lub pro fi lu li pi dów oce nia nych

w ba da niach krwi. 

– A: Ja kie są szcze gól ne za sto so wa nia te -

go apa ra tu?

– K.S.: MC1 PLUS jest in no wa cyj ną

plat for mą, która, wy ko rzy stu jąc jed -

no cze śnie zja wi sko in ter fe ren cji oraz

wzmoc nie nia na kła da ją cych się na

sie bie fal ultra dźwię ko wych, jest sto -

so wa na do wal ki z miej sco wą oty ło -

ścią i cel lu li tem. Szcze gól ne wska za -

nia do za bie gu to: usu wa nie oty ło ści

miej sco wej, re du ko wa nie zmian cel -

lu li to wych, re duk cja ob wo du wy bra -

nej par tii cia ła, po bu dza nie mi kro krą -

że nia oraz po śre dni dre naż lim fa tycz -

ny. Dzię ki po łą cze niu ultra dźwię ków

i spe cjal nych olej ków o bo ga tym skła -

dzie (so no fo re za) skóra pa cjen tów

sta ję się rów nież moc no na pię ta i wy -

gła dzo na. 

– A: Czy apa rat ma wy ma ga ne cer ty fi ka -

ty i świa dec twa nie zbęd ne dla te go ty -

pu urzą dzeń?

– K.S.: Oczy wi ście – apa rat jest urzą -

dze niem me dycz nym z cer ty fi ka tem

CE. Speł nia więc wszel kie wy mo gi

eu ro pej skie w za kre sie ochro ny

zdro wia oraz śro do wi ska. Otrzy mał

rów nież cer ty fi kat FDA – orga ni za cji,

której prze pi sy do pu szcza ją ce urzą -

dze nia me dycz ne do sprze da ży są

bar dzo ry go ry stycz ne. Ten cer ty fi kat

uzna wa ny jest na ca łym świe cie ja ko

do wód wy so kiej ja ko ści, bez pie czeń -

stwa i speł nie nia wszel kich stan dar -

dów.

– A: Czy urzą dze nie po sia da ja kieś ele -



men ty lub czę ści, które szyb ko się zu -

ży wa ją?

– K.S.: W te go ty pu urzą dze niu mu szą

wy stę po wać ele men ty, które się

zu ży wa ją. W tym przy pad ku to 2

emi te ry, których si ła  z cza sem słab -

nie. Je śli doj dzie do ta kiej sy tu a cji,

na ekra nie urzą dze nia zo sta nie wy -

świe tlo ny od po wie dni ko mu ni kat.

Dzię ki re ge ne ra cji przez pro du cen -

ta moż li wa bę dzie jed nak dal sza

pra ca.

– A: Jak szyb ko po za bie gu li po suk cji pa -

cjen ci ko rzy sta ją z MC1 Plus?

– K.S.: Jest to za leż ne od in dy wi du al ne -

go pla nu te ra pii po li po suk cji. Naj czę -

ściej to siódma do ba po wy ko na nym

za bie gu. 

– A: Ile za bie gów po trze bu je da ny pa -

cjent? 

– K.S.: Licz ba za bie gów usta la na jest in -

dy wi du al nie dla każ de go pa cjen ta,

naj czę ściej wy star czą 4. Ma ksy mal nie

w jed nej se rii za bie go wej moż na wy -

ko nać 6 za bie gów na par tię ob ję tą

miej sco wym nadmia rem tkan ki tłu -

szczo wej. 

– A: Czy jest to bo le sny za bieg?

– K.S.: Od czu cia każ de go pa cjen ta są

in dy wi du al ne. Nie którzy od czu wa ją

si łę ultra dźwię ków ja ko przy jem ny

za bieg z wy ko rzy sta niem cie pła, a in -

ni – ja ko bar dzo wy so ką tem pe ra tu -

rę w obrę bie opra co wy wa ne go ob -

sza ru na cie le. Pod czas za bie gu

z wy ko rzy sta niem ultra dźwię ków

moż li we jest tak że od czu wa nie

mro wie nia w miej scu dzia ła nia emi -

te rów z gło wi cy.

– A: Jak trwa łe są efek ty ta kie go za bie gu?

– K.S.: Efek ty za bie gu za leż ne są od

co dzien ne go funk cjo no wa nia i die ty

pa cjen ta. Je że li utrzy mu je on bi lans

ener ge tycz ny od po wie dni do za po -

trze bo wa nia swo je go orga ni zmu, to

efek ty za bie gu są trwa łe. Na le ży pa -

mię tać, że za bie gi wy szczu pla ją ce

nie za stę pu ją tych in wa zyj nych, np.

li po suk cji. Są uzu peł nie niem za bie gu

li po suk cji (pod czas której ko mór ki

tłu szczo we są me cha nicz nie od sy sa -

ne z tkan ki pod skór nej). Pod czas za -

bie gu z uży ciem apa ra tu MC1 Plus

bło ny ko mórek tłu szczo wych są

uszka dza ne, przez co tra cą swo ją

ak tyw ność. Uszko dzo ne ko mór ki

tłu szczo we są me ta bo li zo wa ne

w orga ni zmie pod czas ak tyw no ści fi -

zycz nej pa cjen ta lub sto so wa nej die -

ty z ujem nym bi lan sem ener ge tycz -

nym. Pod czas tak za pla no wa nych

za bie gów we współ pra cy z pa cjen -

tem moż na uzy skać zna ko mi te efek -

ty te ra pii. 

– A: Ja kie są prze ciw ska za nia do za bie gu?
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– K.S.: Prze ciw ska za nia to:

• cią ża,

• kar mie nie pier sią,

• cho ro by no wo two ro we, 

• po waż na nie wy dol ność ne rek lub

wą tro by, 

• ostre lub prze wle kłe sta ny za pal ne,

• obe cność roz ru szni ka ser ca,

• wkład ka an ty kon cep cyj na, spi ra la sta -

rej ge ne ra cji,

• nad czyn ność tar czy cy,

• obe cność me ta lo wych im plan tów,

• mi kro a pa rat słu cho wy. 

– A: Czy za bieg mo że być wy ko ny wa ny

w każ dej po rze ro ku?  

– K.S.: Tak, za bieg wy ko nu je się nie za -

leż nie od po ry ro ku. 

– A: Ja kie są po ten cjal ne dzia ła nia nie po -

żą da ne? 

– K.S.: Waż na jest pra wi dło wa kwa li fi -

ka cja do za bie gu. Je że li te ra peu ta

prze pro wa dzi od po wie dni wy wiad,

do sto su je się do bez względ nych

prze ciw ska zań oraz umie jęt nie po -

słu gu je się sprzę tem, wów czas ry zy -

ko wy stą pie nia ja kich kol wiek dzia łań

nie po żą da nych zo sta je zmi ni ma li zo -

wa ne.

– A: Czy sto so wa nie in nych za bie gów po

li po suk cji jest po trzeb ne?

– K.S.: Tak, po za bie gu li po suk cji łą czy

się za bie gi ultra dźwię ko we, ma nu al -

ny dre naż lim fa tycz ny i ma saż próż -

nio wy. W ten spo sób moż li we jest

dzia ła nie dwu e ta po we: szyb ka re -

duk cja obrzę ku lim fa tycz ne go oraz

wy gła dze nie ewen tu al nych nie rów -

no ści i zwłók nień na po wierzch ni

skóry.

– A: Dzię ku je my za roz mo wę.
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