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Zastosowanie zogniskowanej fali
ultradźwiękowej w terapii lokalnego
nagromadzenia tkanki tłuszczowej

Sci zer to no wo cze sne urzą dze nie prze -
zna czo ne do nie chi rur gicz ne go kon tu ro wa -
nia cia ła. Swo ją sku tecz ność za wdzię cza dzia -
ła niu fal ultra dźwię ko wych ule ga ją cych zo gni -
sko wa niu w re jo nie pod skór nej tkan ki
tłu szczo wej. Kon se kwen cją te go jest trwa łe
uszko dze nie adi po cy tów i ich eli mi na cja z da -
ne go ob sza ru.

Nie in wa zyj ne me to dy kon tu ro wa nia
syl wet ki

Ame ry kań skie da ne z 2013 ro ku do ty -
czą ce chi rur gii pla stycz nej po ka zu ją, że ry zy -
ko, ja kie nio są za so bą in wa zyj ne pro ce du ry
za bie go we, spo wo do wa ło znacz ny roz wój
tech nik nie in wa zyj nych od ro ku 1997[1]. 

Obe cnie do stęp nych jest wie le za bie gów
prze zna czo nych do nie in wa zyj ne go kształ to -
wa nia syl wet ki, na przy kład ra dio fre kwen cja,
ka wi ta cja ultra dźwię ko wa, krio li po li za czy te -
ra pia z uży ciem la se ra ni sko e ner ge tycz ne go
(LLLT). Mię dzy so bą róż nią się one nie tyl ko
ro dza jem emi to wa nej ener gii, ale tak że bo -
le sno ścią i skut ka mi ubocz ny mi oraz licz bą
se sji ko niecz nych do uzy ska nia sa ty sfak cjo nu -
ją cych efek tów. Każ da z nich ma za rów no
wa dy, jak i za le ty, a do bór od po wie dniej me -
to dy jest in dy wi du al ny. Na le ży za zna czyć, że
ist nie je od wrot nie pro por cjo nal na za leż ność
po mię dzy okre sem utrzy my wa nia się ob ja -
wów ubocz nych a czę sto tli wo ścią za bie gów:
im jest on krót szy, tym więk sza czę stość za -
bie gów. Te ra pia LLLT jest bez bo le sna i nie
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da je żad nych ob ja wów ubocz nych, ale dla
uzy ska nia sa ty sfak cjo nu ją cych efek tów wy -
ma ga śre dnio oko ło 6 se sji. Na to miast już
w przy pad ku za bie gów ra dio fre kwen cji,
gdzie ob ser wu je się krót ko trwa łe za czer wie -
nie nie i obrzęk, licz ba ko niecz nych za bie gów
jest mniej sza i wy no si oko ło 2-3[2].

W cią gu ostat nich lat szcze gól ną uwa gę
sku pia się na me to dach nie wy ma ga ją cych
po wta rzal no ści, które po wo du ją trwa łe
uszko dze nie adi po cy tów, da jąc tym sa mym
moż li wość po pra wy kon tu ru cia ła i dłu go ter -
mi no wej re duk cji tkan ki tłu szczo wej w re jo -
nie ob ję tym za bie giem[3,4]. W gru pie tej du żą
po pu lar no ścią w dal szym cią gu cie szą się za -
bie gi krio li po li zy po le ga ją ce na nie in wa zyj -
nym wy mra ża niu tkan ki tłu szczo wej. Wy ko -
nu je się je przy uży ciu apli ka to rów próż nio -
wych, które za sy sa jąc fałd skór ny, pod da ją
go dzia ła niu ni skiej tem pe ra tu ry. Pro wa dzi to
do apop to zy adi po cy tów, cze go na stęp -
stwem jest wy two rze nie w tkan ce sta nu za -
pal ne go. Uszko dzo ne ko mór ki tłu szczo we
są po chła nia ne przez ma kro fa gi i usu wa ne
z orga ni zmu[5]. Zde cy do wa ny mi za le ta mi tej
me to dy są jej du ża sku tecz ność i ma ła in wa -
zyj ność po twier dzo ne licz ny mi ba da nia mi
na u ko wy mi. Pro blem sta no wi je dy nie czas
trwa nia za bie gu. Z te go po wo du do sko na łą
al ter na ty wą dla za bie gów krio li po li zy jest Sci -
zer, który tak że da je moż li wość per ma nent -
ne go uszko dze nia ko mórek tłu szczo wych
pod czas jed ne go za bie gu. Czas trwa nia za -
bie gu jest jed nak zde cy do wa nie krót szy.
Pod czas gdy w za bie gu krio li po li zy chło dze -
nie po je dyn cze go ob sza ru wy no si oko ło 60
mi nut, w przy pad ku Sci ze ra opra co wa nie tej
sa mej wiel ko ścio wo po wierzch ni zaj mu je
oko ło 10 mi nut.

Me cha nizm dzia ła nia

Me cha nizm dzia ła nia Sci ze ra opie ra się na
wy ko rzy sta niu tech no lo gii zo gni sko wa nej fa li
ultra dźwię ko wej (HI FU). Tę nie in wa zyj ną

me to dę me dy cy na wy ko rzy stu je w ce lach te -
ra peu tycz nych już od 1942 ro ku. Przez po -
nad 50 lat sta no wi ła ona do sko na łą al ter na ty -
wę dla agre syw nych pro ce dur le cze nia gu -
zów no wo two ro wych, ka mie ni ner ko wych
oraz mię śnia ków ma ci cy. Obe cnie co raz
więk szą uwa gę sku pia się na wy ko rzy sta niu
HI FU w za bie gach re duk cji tkan ki tłu szczo wej
i nie in wa zyj ne go kon tu ro wa nia syl wet ki[6,7]. 

Dzia ła nie HI FU na tkan kę zwią za ne jest
głów nie z wy wo ła niem w niej efek tu ter -
micz ne go. Emi to wa ne przez prze twor ni ki
fa le ultra dźwię ko we pe ne tru ją skórę na
okre ślo ną głę bo kość, a na stęp nie ule ga ją zo -
gni sko wa niu w miej scu do ce lo wym. Kon se -
kwen cją te go jest znacz ny wzrost tem pe ra -
tu ry w ob sza rze za bie go wym w gra ni cach
65-75°C. Tak wy so ka tem pe ra tu ra wy wo łu -
je mar twi cę ko a gu la cyj ną tkan ki[8,9].

W za leż no ści od te go, czy zo gni sko wa -
nie fal ultra dźwię ko wych za cho dzi w re jo nie
skóry wła ści wej, czy pod skór nej tkan ki tłu -
szczo wej te go ro dza ju za bie gi mo gą być sto -
so wa ne z po wo dze niem za rów no w ce lu
nie in wa zyj ne go li ftin gu skóry (po bu dze nie
syn te zy ko la ge nu i ela sty ny, ko a gu la cja i re -
mo de ling włókien ko la ge no wych), jak i mo -
de lo wa nia syl wet ki. Na le ży pod kre ślić, że fa -
le ultra dźwię ko we, pe ne tru jąc skórę, nie
wy wo łu ją jej uszko dze nia, a efekt ich dzia ła -
nia ob ser wu je się wy łącz nie w miej scu zo -
gni sko wa nia – są sie dnie tkan ki po zo sta ją nie -
na ru szo ne. 

W apa ra cie Sci zer do za gę szcze nia
ener gii ultra dźwię ko wej za cho dzi w re jo nie
pod skór nej tkan ki tłu szczo wej. Znacz ny
wzrost tem pe ra tu ry na tej głę bo ko ści pro -
wa dzi do trwa łe go uszko dze nia błon ko -
mór ko wych adi po cy tów. Pro duk ty ich roz -
pa du są me ta bo li zo wa ne przez orga nizm,
a ter micz nie uszko dzo na war stwa tkan ki
tłu szczo wej ule ga stop nio wo wy go je niu.
Re zul ta tem te go jest jej ob ję to ścio we za pa -
dnię cie i zmniej sze nie ilo ści w oko li cy za -
bie go wej[8].
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Pro ce du ra za bie gu 

Sam za bieg po prze dzo ny jest kon sul ta -
cją, której ce lem, prócz wy klu cze nia prze -
ciw wska zań, jest za kwa li fi ko wa nie pa cjen ta
do za bie gu. Pod czas wi zy ty kon sul ta cyj nej
wy zna cza się rów nież ob szar za bie go wy.
Da je to moż li wość okre śle nia nie tyl ko pla -
no wa nych ko sztów te ra pii, ale rów nież cza -
su jej trwa nia. Śre dni czas trwa nia za bie gu
wa ha się w gra ni cach 20-60 mi nut. Dzię ki
te mu, że Sci zer wy po sa żo ny jest w dwie
nie za leż nie pra cu ją ce gło wi ce, które mo gą
być ob słu gi wa ne przez dwóch ope ra to rów
rów no cze śnie, czas ten mo że być do dat ko -
wo skróco ny o po ło wę.

Bio rąc pod uwa gę gru bość pod skór nej
tkan ki tłu szczo wej, do gło wi cy urzą dze nia
mon tu je się od po wie dnio do bra ny prze -
twor nik ultra dźwię ko wy. Do tej po ry na ryn -
ku eu ro pej skim do stęp ne by ły je dy nie prze -
twor ni ki ultra dźwię ko we pe ne tru ją ce tkan kę
na głę bo kość 13 mm (głę bo kie war stwy
tkan ki tłu szczo wej). Sto sun ko wo nie daw no
wpro wa dzo no rów nież ta kie, które pra cu ją
na głę bo ko ści 9 mm. Sta wa rza to moż li wość
bez piecz ne go wy ko ny wa nia za bie gu w re jo -
nach bar dziej wraż li wych, ta kich jak uda czy
bocz ne par tie brzu cha.

Tech ni ka wy ko na nia za bie gu po le ga na
wie lo krot nym przy kła da niu gło wic do po -
wierzch ni skóry aż do mo men tu po kry cia
im pul sa mi ca łej po wierzch ni za bie go wej. By
unik nąć po pa rze nia, na le ży za dbać o to, by
gło wi ca by ła w sta łym kon tak cie ze skórą.
Po win na więc być przy kła da na pro sto pa dle
i trzy ma na w sta bil nej po zy cji pod czas pra cy.
Od po wie dni kon takt gło wi cy ze skórą za -
pew nia do dat ko wo za a pli ko wa nie że lu do
USG.

W trak cie jed ne go im pul su prze twor ni ki
na po wierzch ni 46×46 mm ska nu ją au to -
ma tycz nie 24 li nie za bie go we. To wa rzy szą -
ce od czu cia są in dy wi du al ne i uza leż nio ne
głów nie od oso bi ste go pro gu wraż li wo ści.

Przez więk szość pa cjen tów opi sy wa ne są ja -
ko wy ra źne ukłu cia. Dys kom fort jest jed nak
zmi ni ma li zo wa ny dzię ki sy ste mo wi chło dze -
nia, który eli mi nu je ko niecz ność sto so wa nia
znie czu le nia.

Prze ciw wska za nia i po wi kła nia

Za gę szcze nie ener gii ultra dźwię ko wej
jest kon tro lo wa ne i za cho dzi w re jo nie pod -
skór nej tkan ki tłu szczo wej. Mi mo te go wy -
ko na nie za bie gu w pew nych przy pad kach
jest wy klu czo ne. Bez względ ne prze ciw -
wska za nia sta no wią cią ża i cho ro ba no wo -
two ro wa, po zo sta łe ma ją jed nak wy łącz nie
cha rak ter miej sco wy. Na le żą do nich głów -
nie obe cność prze pu kli ny, uszko dzeń me -
cha nicz nych oraz im plan tów lub ciał ob cych
w re jo nie ob ję tym za bie giem czy zmia ny
skór ne w oko li cy za bie go wej.

Po mi mo wy klu cze nia po wyż szych prze -
ciw wska zań Si zer, podob nie jak każ dy in ny
za bieg z za kre su me dy cy ny este tycz nej, nie -
sie za so bą ry zy ko skut ków ubocz nych. Ba -
da nia prze pro wa dzo ne w ro ku 2012 na gru -
pie 85 ko biet i męż czyzn w śre dnim wie ku
43,8 lat po zwo li ły za ob ser wo wać, że naj -
czę ściej wy stę pu ją cy mi ob ja wa mi ubocz ny -
mi zwią za ny mi z dzia ła niem HI FU są bo le -
sność, skur cze, obrzę ki i za si nie nia[10]. Do ty czą
one jed nak wy łącz nie ob sza ru za bie go we go,
są nie gro źne i nie wy klu cza ją pa cjen tów z co -
dzien nej ak tyw no ści.

Efek ty za bie gu

Efek ty dzia ła nia za bie gu Sci zer zwią za ne są
z re duk cją lo kal nie zgro ma dzo nej tkan ki tłu -
szczo wej w miej scach opor nych, ta kich jak
brzuch, bocz ki, uda czy po ślad ki. Ob ja wia się
to zmniej sze niem ob wo du oraz wy smu kle -
niem wy bra nych par tii cia ła. Po nie waż fa le
ultra dźwię ko we wy wie ra ją po zy tyw ny wpływ
na włók na ko la ge no we, usu nię cie ko mórek
tłu szczo wych nie po wo du je roz cią gnię cia
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skóry. Pierw sze efek ty za bie gu wi docz ne mo -
gą być już po upły wie 3 ty go dni, na to miast na
osta tecz ne re zul ta ty na le ży po cze kać oko ło 
3 mie sią ce. Tak dłu gi okres ocze ki wa nia zwią -
za ny jest z na tu ral ną eli mi na cją przez orga -
nizm uszko dzo nych ter micz nie adi po cy tów. 

Do nie sie nia li te ra tu ro we po twier dza ją
du żą sku tecz ność, nie in wa zyj ność oraz bez -
pie czeń stwo sto so wa nia tech no lo gii HI FU
w re duk cji lo kal nie zgro ma dzo nej tkan ki tłu -
szczo wej. Do wo dem mo że być jed no z ba -
dań, które zo sta ło prze pro wa dzo ne w 2011
na gru pie 26 świń. W le cze niu za sto so wa no
jed ną se sję za bie go wą. Dzia ła niu HI FU pod -
da no ob szar skóry o wy mia rach 25×25 mm,
sto su jąc ener gię w przedzia le 85,3-270 J na
cm2. Ba da nie wy ka za ło sku tecz ną re duk cję
pod skór nej tkan ki tłu szczo wej. Co wię cej,
na skórze, po wię zi i in nych tkan kach ota cza -
ją cych nie za ob ser wo wa no żad nych nie pra -
wi dło wo ści. Nie stwier dzo no tak że za bu -
rzeń w pa ra me trach che mii krwi lub obe -
cno ści zło gów tłu szczo wych[11].

Na le ży rów nież pod kre ślić, że sku tecz ne
zmniej sze nie ob wo du tkan ki tłu szczo wej
zwią za ne z dzia ła niem tech no lo gii HI FU nie
wpły wa na zmia nę wa gi czy BMI. Jed no z ba -
dań to po twier dza ją cych zo sta ło prze pro wa -

dzo ne w Chi nach na gru pie 12 ucze st ni ków.
Gru pa ba daw cza obej mo wa ła 9 męż czyzn
i 3 ko bie ty w śre dnim wie ku 39,5 lat z po -
zio mem tkan ki tłu szczo wej �� 2,5 cm oraz
BMI ��30 kg na m2. Ob sza rem za bie go wym
by ła prze d nia część brzu cha, którą pod da no
po je dyn cze mu za bie go wi. W je go cza sie po -
ziom ener gii HI FU był zwięk sza ny do po zio mu
to le ran cji pa cjen tów w za kre sie od 150 J na
cm2 do śre dnio 161 J na cm2. Ba da nie po -
zwo li ło za ob ser wo wać je dy nie spa dek ob -
wo du ta lii, który w 12. ty go dniu ob ser wa cji
wy no sił śre dnio 1 cm. Nie za ob ser wo wa no
na to miast istot nej zmia ny wa gi i BMI[12]. 

Kwe stia licz by za bie gów jest in dy wi du la -
na i uza leż nio na głów nie od gru bo ści pod -
skór nej war stwy tkan ki tłu szczo wej. W więk -
szo ści przy pad ków do uzy ska nia sa ty sfak cjo -
nu ją cych efek tów wy star czy je den za bieg.

Wska za nia

Sci zer prze zna czo ny jest do re duk cji
opor nej tkan ki tłu szczo wej, zlo ka li zo wa nej
w ob sza rach ta kich jak brzuch (za rów no
gór na, jak i do l na część), bocz ki, uda, po -
ślad ki oraz fał dy tłu szczo we w obrę bie ple -
ców i bio der, co umoż li wia ich kształ to wa -

www.medycyna-estetyczna.pl
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nie i mo de lo wa nie. Za bieg nie jest więc de -
dy ko wa ny oso bom oty łym, a wła ści wy mi
kan dy da ta mi są pa cjen ci o do brej kon dy cji
skóry, ze wska źni kiem ma sy cia ła (BMI) po -
ni żej 30. Z uwa gi na głę bo kość dzia ła nia Sci -
zer nie jest rów nież wska za ny u osób szczu -
płych, w przy pad ku których gru bość pod -
skór nej tkan ki tłu szczo wej jest mniej sza niż
2,5 cm.

Pod su mo wa nie

Krót ki czas trwa nia za bie gu, głę bo kość
dzia ła nia, ni skie do le gli wo ści bólo we oraz
pre cy zyj ne i rów no mier ne roz mie szcze nie
ener gii ultra dźwię ków to ce chy, które czy nią
Sci zer ide al nym na rzę dziem do wal ki z upo r-
czy wą tkan ką tłu szczo wą. Efekt ter micz ne go
uszko dze nia ko mórek tłu szczo wych jest
trwa ły i ob ja wia się zmniej sze niem ob wo du
oko li cy pro ble ma tycz nej. Oprócz za bie gu
du że zna cze nie dla uzy ska nia w peł ni za do -
wa la ją cych efek tów ma za cho wa nie ogól -
nych za sad zdro we go sty lu ży cia.
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