
medycyna estetyczna

Na skórze do tknię tej pro ce sem fo to sta rze nia mo gą po ja wiać się róż ne
ob ja wy, w tym: zmar szcz ki, drob ne li nie. Po nad to, zmia ny hor mo nal ne,
szcze gól nie u ko biet, pro wa dzą do po wsta wa nia do dat ko wych ob ja -
wów, w tym: trą dzi ku po spo li te go, prze bar wień hor mo nal nych (ta kich
jak me la sma/ostu da), miej sco we go gro ma dze nia się tkan ki tłu szczo wej,
two rze nia się cel lu li tu, roz stę pów, zmian na czy nio wych i in nych. 

dr Inna Belenky
Oddział Kliniczny, Viora z o.o., w Netanyi w Izraelu

Podejście  multitechnologiczne:
lepsze rezultaty kliniczne, większa satysfakcja
pacjentów oraz usprawniony model
biznesowy
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Tech ni ki za bie go we 

Roz wa ża jąc za sto so wa nie za bie gu
w dzie dzi nie este ty ki, ma my do dys po zy cji
czte ry pod sta wo we tech ni ki, sto so wa ne
w przy pad kach naj czę ściej wy stę pu ją cych
ob ja wów. Pierw sza z nich to me to da re sur -
fa cin gu skóry, po le ga ją ca na usu nię ciu ze -
wnę trz nych warstw skóry do tknię tej fo to sta -
rze niem w ce lu stwo rze nia „no wej po -
wierzch ni”[1]. Tech ni ki odmła dza nia skóry
sty mu lu ją cia ło do ge ne ro wa nia no wych ko -
mórek po przez ko a gu la cję i złu szcza nie mar -
twej war stwy skóry. Cho ciaż za bie gi na pi na -
nia skóry czę sto my lo ne są z jej odmła dza -
niem lub re sur fa cin giem i od wrot nie,
na pię cie skóry i efekt li ftin gu ją cy moż na osią -
gnąć po przez sty mu la cję ak tyw no ści fi bro bla -
stów, de na tu ra cję i prze bu do wę ko la ge nu[2].
Wre szcie, nie in wa zyj ne me to dy re duk cji ilo -

ści tłu szczu opar te są na po pra wie miej sco -
we go mi kro krą że nia krwi, pro wa dząc do
przy spie sze nia me ta bo li zmu, co znaj du je
odzwier cie dle nie w po pra wie na tu ral nej li -
po li zy ko mórek tłu szczo wych[3]. Ta be la I po -
rów nu je te czte ry me to dy, wraz z po wią za -
nym dzia ła niem bio lo gicz nym, nie zbęd nym
w ce lu osią gnię cia kon kret ne go re zul ta tu
oraz przy kła dy tech no lo gii sto so wa nych dla
każ dej z po da nych me tod.

W przy pad ku le cze nia pa cjen tów ze zło -
żo ny mi ob ja wa mi lub gdy po trzeb na jest in -
na me to da za bie go wa, w tym: re sur fa cing,
odmła dza nie i na pi na nie skóry, jed na tech ni -
ka lub me to da nie jest w sta nie wy le czyć
wszy st kich ob ja wów jed no cze śnie. Dla te go
me to da łą czą ca wie le tech nik, mo że pro wa -
dzić do sku tecz niej szych i dłu go trwa łych re -
zul ta tów. W związ ku z tym prze mysł este -
tycz ny prze szedł na ko lej ny po ziom roz wo ju
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z sy ste mów „sa mo dziel nych” na „plat for mo -
we”, w których sy stem (kon so la) słu ży ja ko
„plat for ma” lub „ba za” dla róż nych rę ko je ści,
gdzie każ da rę ko jeść sto so wa na jest do in nej
tech no lo gii. Oprócz ko rzy ści ko mer cyj nych,
po sia da nie jed ne go sy ste mu ofe ru ją ce go
róż ne tech no lo gie, za pew nia rów nież ko rzy -
ści kli nicz ne.

Za le ty plat for my mul ti tech no lo gicz nej

Za le ty po sia da nia plat for my mul ti tech no -
lo gicz nej obej mu ją te od ty po wo ko mer cyj -
nych, opar tych na róż nych mo de lach bi zne -
so wych do ty po wo kli nicz nych, opar tych na
bez pie czeń stwie i sku tecz no ści za bie gu. Na
ogół więk szość spe cja li stów bie rze pod uwa -
gę sześć głów nych za let:

1. Ko mer cyj ne:
• wie le sy ste mów w jed nym – oszczęd -

ność pie nię dzy i miej sca;
• roz bu do wa ne me nu za bie go we – ofe ru -

je sze ro ką li stę za sto so wań; 
• ce na – atrak cyj ny pa kiet ce no wy za kom -

ple kso we roz wią za nia za bie go we.

2. Kli nicz ne:
• moż li wość le cze nia wie lu ob ja wów;
• zdol ność do le cze nia skom pli ko wa nych

i trud nych do wy le cze nia ob ja wów (ta -
kich jak bli zny i roz stę py);

• wbu do wa ne sko ja rzo ne pro to ko ły za bie -
go we.

Bio rąc pod uwa gę ko rzy ści ko mer cyj ne,
pierw szą za le tą po sia da nia wie lu opcji za bie -
go wych w ra mach jed ne go sy ste mu, w po -
rów na niu do za ku pu kil ku sa mo dziel nych sy -
ste mów, jest nie tyl ko oszczęd ność miej sca
w sa li za bie go wej, ale tak że oszczęd ność pie -
nię dzy. In we sty cja w jed ną plat for mę z róż -
ny mi rę ko je ścia mi jest bar dziej opła cal na niż
za kup kil ku od dziel nych sy ste mów, a dzię ki
ela stycz nym mo de lom bi zne so wym po zwa la
spe cja li ście rów nież na za kup no wych rę ko -
je ści z jed no cze snym po sze rze niem ofer ty
bi zne so wej. Do dat ko wo, pro du cent za zwy -
czaj gwa ran tu je, że wszel kie przy szłe tech -
no lo gie, które fir ma bę dzie opra co wy wa ła,
po zo sta ną kom pa ty bil ne z plat for mą oraz, że
za sto su je naj now sze tech no lo gie, by tra fić
do kła dnie w po trze by ryn ku.

Tab. 1. Techniki zabiegowe, działanie biologiczne i zastosowanie.

Metoda

Resurfacing
skóry 

Odmładzanie
skóry 

Napinanie skóry 

Redukcja tkanki
tłuszczowej

Działanie biologiczne 

Ablacja wykonana w celu
regeneracji naskórka

Koagulacyjna / Martwica
wywołana w celu
produkcji nowych

komórek skóry 

Stymulacja fibroblastów /
denaturacja i przebudowa
kolagenu w celu naprawy

tkanki łącznej

Przyspieszenie przemiany
materii (naturalna lipoliza)

Zastosowanie 
– objawy powiązane

Tekstura i koloryt skóry,
pigmentacja,

powierzchowna tkanka
bliznowata

Sucha skóra, drobne linie,
powiększone pory, ogólny
wygląd skóry, zniszczenie

tkanki włóknistej 
(w bliznach i rozstępach)

Zmarszczki, drobne linie,
fałdy, luźna skóra, lifting

Miejscowe nagromadzenie
tkanki tłuszczowej, cellulit

Techniki

Lasery ablacyjne, peelingi
chemiczne, dermabrazja,

frakcyjny RF

Lasery nieablacyjne, IPL ,
frakcyjny RF, mikroigłowy

RF,  ultradźwięki

Fale radiowe, HIFU,
frakcyjny RF, 

mikroigłowy RF

Lasery nieablacyjne, masaż
mechaniczny, fale radiowe



Ze wzglę du na fakt, że każ dy apli ka tor
po sia da osob ną li stę za sto so wań te ra peu -
tycz nych, po sia da nie kil ku rę ko je ści za pew nia
nie zwy kle sze ro ki za kres za sto so wań na ca łe
cia ło i twarz – praw dzi we roz wią za nie „od
stóp do głów”. Za pew nia to nie tyl ko roz bu -
do wa ne me nu za bie go we do po pu lar nych
za sto so wań, ale tak że moż li wość stwo rze nia
pa kie tów za bie go wych w atrak cyj nych ce -
nach. Za zwy czaj pa cjen ci, którzy już na bra li
za u fa nia do urzą dze nia pod czas pierw sze go
za bie gu, roz wa żą pod da nie się ko lej nym.
Wpły nie to nie tyl ko na zwrot z in we sty cji,
ale przy nie sie rów nież wy jąt ko we ko rzy ści
kli nicz ne. Pod czas le cze nia pa cjen tów z kil -
ko ma ob ja wa mi (le cze nie kom ple kso we) lub
pod czas le cze nia skom pli ko wa nych ob ja -
wów (ta kich jak bli zny i roz stę py), le cze nie
sko ja rzo ne za pew ni naj bar dziej efek tyw ny re -
zul tat. Prze pro wa dza nie za bie gów sko ja rzo -
nych z za sto so wa niem jed ne go sy ste mu
(w po rów na niu do kil ku róż nych sy ste mów)
wy e li mi nu je lo gi sty kę podłą cza nia róż nych sy -
ste mów w tym sa mym ga bi ne cie za bie go -
wym i prze łą cza nia się mię dzy ni mi. Za zwy -
czaj fir ma pro duk cyj na do star cza wbu do wa ne
sko ja rzo ne pro to ko ły za bie go we, które za -
pew nia ją uni kal ne podej ście te ra peu tycz ne,
aby uzy skać spraw dzo ne kli nicz nie re zul ta ty.

Plat for ma mul ti tech no lo gicz na V30

V30 jest plat for mą mul ti tech no lo gicz ną
prze zna czo ną do za bie gów der ma to lo gicz -
nych, este tycz nych i ko sme tycz nych. Głów -
ny seg ment kon so li za wie ra pa nel kon trol ny
z ekra nem do ty ko wym, mo du ły za si la ją ce,
układ chło dze nia, mo duł prze łą cza ją cy, pa nel
ser wi so wy oraz prze łącz nik noż ny (Ryc. 1).
Plat for ma V30 po sia da 5 róż nych rę ko je ści
opi sa nych w ta be li II.

Uchwyt V-ST do emi to wa nia bi-po lar -
nych fal ra dio wych, prze zna czo ny do za bie -
gów na pi na nia skóry  tech no lo gią CO RE (ang.

Chan ne ling Opti mi zed RF Ener gy), która po -
zwa la na nie za leż ną kon tro lę głę bo ko ści na -
grze wa nia po przez za sto so wa nie trzech od -
dziel nych czę sto tli wo ści fal ra dio wych o czę -
sto tli wo ściach 0,8 MHz, 1,7 MHz i 2,45
MHz oraz do dat ko wy tryb, który w po je dyn -
czym im pul sie łą czy te trzy czę sto tli wo ści.
W ten spo sób moż na kon tro lo wać głę bo -
kość na grze wa nia, w za leż no ści od cha rak te -
ry sty ki skóry, głę bo ko ści oraz ob ja wów
u każ de go pa cjen ta[3].

Uchwyt V-FORM emi tu ją cy mul ti-po lar -
ne fa le ra dio we, umoż li wia ją cy rów nież za -
ssa nie fał du skór ne go pod ci śnie niem (ang.
va cu um), jest prze zna czo ny do za bie gów
mo de lo wa nia syl wet ki i wy ko rzy stu je  tech -
no lo gię fir my Vio ra - Mul ti-CO RE. Wy ko rzy -
stu jąc za le ty ugrun to wa nej tech no lo gii CO -
RE, tech no lo gia Mul ti-CO RE umoż li wia ela -
stycz ne i bez piecz ne za bie gi re duk cji
ob wo dów, li kwi da cji cel lu li tu i na pi na nia
skóry po utra cie ma sy cia ła. Ze wzglę du na
kon fi gu ra cję mul ti-po lar nych fal ra dio wych,
za ssa nie pod ci śnie niem, zin te gro wa ny ter -
mo metr na pod czer wień i „dy na micz ne fa le
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Ryc. 1. Platforma V30.
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Tab. 1I. Rękojeści dostępne w platformie V30.

Nazwa
uchwytu

V-ST

V-FORM

V-FR

V-IPL

V-Nd:
YAG

Technologia

Bi-polarny RF

Multi-polarny
RF + Vacuum

Frakcyjny RF

Intensywne
źródło światła

Laser Long
Pulsed

Nd:YAG 

Technologia
Viora

CORE

Multi-CORE

SVC

PCR

PCR

Da ne tech nicz ne

1. Chło dze nie kon tak to we
2. Czę sto tli wość fal ra dio wych:

0,8 MHz, 1,7MHz, 2,45 MHz
3. Flu en cja - do 130 J/cm3

1. Va cu um: im pul so wy
2. Czę sto tli wość fal ra dio wych:

0,8 MHz, 1,7MHz, 2,45 MHz
3. Moc - do 50 W

1. Chło dze nie kon tak to we
2. Va cu um: im pul so wy
3. Czę sto tli wość fal ra dio wych:

1 MHz
4. Ener gia - do 10 J
5. Czas im pul su: 10-100 ms

1. Chło dze nie kon tak to we
2. Wiel kość plam ki za bie go wej:

6,4 i 2,4 cm2

3. Dłu gość fa li: 415, 530, 570,
580, 630, 755 nm

4. Flu en cja - do 35 J/cm2

5. Czas trwa nia im pul su: 10-50 ms
(po je dyn czy) i 45-195 ms
(wie lo krot ny)

1. Chło dze nie kon tak to we
2. Wiel kość plam ki za bie go wej:

2 mm x 4 mm, 3,5 mm, 5,5 mm
i 9,5 mm

3. Dłu gość fa li: 1064 nm
4. Flu en cja - do 450 J/cm2

5. Czas trwa nia im pul su: 10-50 ms
(po je dyn czy) i 25-80 ms
(wie lo krot ny) 

Wskazania do użycia

Na pi na nie skóry: zmar -
szcz ki, drob ne li nie, fał dy,
lu źna skóra, oko li ce oczu,
roz stę py, bli zny, na pi na -
nie warg sro mo wych

Kon tu ro wa nie cia ła: miej -
sco we na gro ma dze nie
tkan ki tłu szczo wej, cel lu lit
i ob wo do wa re duk cja
oraz na pi na nie skóry po
utra cie ma sy cia ła i dre na -
żu lim fa tycz nym (va cu um)

Re sur fa cing i odmła dza nie
skóry: te kstu ra i ko lo ryt,
prze bar wie nia, bli zny
i roz stę py, skóra su cha,
drob ne li nie, po więk szo -
ne po ry, ogól ny wy gląd
skóry

Usu wa nie owło sie nia,
odmła dza nie skóry, zmia -
ny prze bar wie nio we i na -
czy nio we, usu wa nie trą -
dzi ku

Usu wa nie owło sie nia,
odmła dza nie skóry i głę -
bo kie zmia ny na czy nio we
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ra dio we”, za bie gi V-FORM wy ka za ły wy so ką
po zy tyw ną re ak cję u pa cjen tów, z po zy tyw -
nym wpły wem na wszy st kie ty py skóry, uzy -
sku jąc re duk cję ob wo du aż do 15 cm oraz
śre dnią re duk cję o 2,78 cm (SD 3,38 cm)
u pa cjen ta z BMI na wet po wy żej 30[4].

Rę ko jeść V-FR wy ko rzy stu ją ca tech no lo -
gię frak cyj ne go RF, prze zna czo ny jest do re -
sur fa cin gu i odmła dza nia skóry. Tech no lo gia
SVC (ang. Swit ching – Va cu um – Co o ling) re -
pre zen tu je dru gą ge ne ra cję sy ste mów frak -
cyj nych RF z moż li wo ścią two rze nia od dziel -
nych re ak cji bio lo gicz nych: tyl ko abla cji, tyl ko
ko a gu la cji lub po łą cze nia abla cji i ko a gu la cji.
Tech no lo gia Prze łą cza nia (ang. Swit ching)
kon tro lu je głę bo kość prze ni ka nia fal ra dio -
wych za po mo cą trzech  pro gra mów: płyt -
kie go, śre dnie go i głę bo kie go. Funk cja Pod ci -
śnie nia (ang. Va cu um) za pew nia od po wie -
dnie po łą cze nie elek trod ze skórą,
mi ni ma li zu jąc ry zy ko opa rzeń skór nych, ob -
ni ża po ziom bólu (zgo dnie z „te o rią bra my”)
oraz rów niej sze, spój ne i sy me trycz ne punk -
ty uszko dzeń. Ostat nią ce chą tech no lo gii

SVC™ jest me cha nizm Chło dzą cy (ang. Co o -

ling), który chro ni wierzch nie war stwy skóry
i zmniej sza po ziom bólu[2].

Rę ko jeść V-IPL wy ko rzy stu je tech no lo gię
in ten syw ne go źródła świa tła i jest prze zna -
czo na do naj pow szech niej wy stę pu ją cych za -
bie gów fo to te ra pii, w tym do: epi la cji,
odmła dza nia skóry, usu wa nia zmian prze bar -
wie nio wych, na czy nio wych oraz trą dzi ku.
Rę ko jeść po sia da funk cję zin te gro wa ne go
chło dze nia kon tak to we go oraz dwie wiel ko -
ści plam ki za bie go wej i wy mien ne fil try[5]. Rę -
ko jeść V-Nd:YAG ba zu je na la se rze Nd:YAG
wy sy ła ją cym dłu gie im pul sy o dłu go ści fa li
1064 nm. Po sia da rów nież zin te gro wa ne
chło dze nie kon tak to we i czte ry róż ne wiel -
ko ści plam ki za bie go wej i jest sto so wa na
w przy pad ku głę bo kich zmian na czy nio wych,
odmła dza nia skóry i ciem ne go owło sie nia[6].
Obie rę ko je ści: V-IPL i V-Nd:YAG wy ko rzy -
stu ją tech no lo gię PCR™ (ang. Pul se Con fi gu -

Rhy thm) prze zna czo ną  do prze pro wa dza nia
sper so na li zo wa nych za bie gów, która po zwa -
la na do pa so wa nie kon fi gu ra cji wy sy ła ne go

Tab. III. Skojarzone protokoły zabiegowe z użyciem systemu V30.

Zastosowanie 

Epilacja
Zmiany naczyniowe

Trądzik

Rozstępy i blizny

Luźna skóra i utrata wagi

Zmarszczki i linie
Luźna skóra 

Skóra dojrzała
Ręce SR

Napinanie skóry z rozstępami

Rękojeści  

V-IPL + V-Nd:YAG
V-IPL + V-Nd:YAG

V-IPL + V-FR  (również w przypadku widocznych blizn
potrądzikowych) lub V-IPL + V-ST (w lecie)

V-IPL + V-ST+ V-FR lub V-Nd:YAG + V-ST+ V-FR 
(V-Nd:YAG dla pacjentów z ciemniejszą karnacją, fototyp V i VI)

V-FORM + V-ST

V-ST+ V-FR lub V-Nd:YAG + V-FR/V-ST
V-ST+ V-FR lub V-Nd:YAG + V-FR/V-ST

V-IPL+ V-ST + V-FR lub V-Nd:YAG + V-ST + V-FR
V-IPL+ V-ST + V-FR lub V-Nd:YAG + V-ST + V-FR 

* V-Nd:YAG dla pacjentów z ciemniejszą karnacją (typ V i VI)
lub kiedy spodziewany jest efekt napięcia skóry oraz V-IPL,

kiedy istnieje potrzeba znacznej poprawy kolorytu skóry 
V-FORM + V-ST + V-FR

Rozwiązania na całe ciało

Objawy skomplikowane

Objawy złożone



im pul su (po je dyn czy, wie lo krot ny oraz szyb -
ki), co z ko lei umoż li wia sku tecz ne prze pro -
wa dze nie za bie gu, bez na ra ża nia bez pie -
czeń stwa pa cjen ta.

Cho ciaż każ da rę ko jeść  mul ti plat for my
V30 po sia da uni kal ną li stę pro to ko łów za bie -
go wych, sy stem po zwa la rów nież na za sto -
so wa nie róż nych kom bi na cji. 

Kon cep cja łą cze nia za bie gów z uży ciem
sy ste mu V30

Sko ja rzo ne pro to ko ły za bie go we z uży -
ciem V30 zo sta ły podzie lo ne na 3 gru py:
1. Roz wią za nia na ca łe cia ło,
2. Ob ja wy skom pli ko wa ne,
3. Ob ja wy zło żo ne.

Przy kła dy wio dą cych sko ja rzo nych pro -
to ko łów za bie go wych zo sta ły okre ślo ne
w ta be li III.

Pierw sza gru pa – roz wią za nia na ca łe cia -
ło – obej mu je kon cep cje sko ja rzo ne, gdzie
na podob ne ob ja wy (pro ble my este tycz ne)
umiej sco wio ne w róż nych ob sza rach ana to -
micz nych, nie jest moż li we za sto so wa nie tyl -
ko jed nej tech no lo gii, aby osią gnąć spodzie -
wa ny efekt. 

Na przy kład – zmia ny na czy nio we,
w róż nych ob sza rach ana to micz nych, ma ją
zróż ni co wa ną śre dni cę, stę że nie he mo glo -
bi ny i – co naj waż niej sze – znaj du ją się na

róż nych głę bo ko ściach we wnątrz skóry.
W tech no lo gii IPL dłu gość fa li (filtr od ci na ją -
cy) ma bez po śre dni wpływ na prze ni ka nie
ener gii. Podob nie w la se rze Nd:YAG wy -
sy ła ją cym dłu gie im pul sy śre dni ca plam ki
za bie go wej ma rów nież do dat ko wy wpływ
na prze ni ka nie świa tła. Po sia da nie dwóch
fil trów IPL (530 i 580 nm) oraz trzech roz -
mia rów plam ki la se ra  Nd:YAG (2x4, 3,5
i 5,5 mm) po zwa la przy uży ciu mul ti plat for -
my V30 na za pew nie nie roz wią zań na ca łe
cia ło, od naj bar dziej po wierz chow nych
zmian na czy nio wych na twa rzy (o śre dni cy
0,1 mm), aż po ży la ki żył głę bo kich o śre -
dni cy 4 mm (Ryc. 2).

Podob nie w przy pad ku za bie gu trwa łej
epi la cji, gdzie mie szki wło so we ma ją róż ną
głę bo kość na róż nych ob sza rach ana to micz -
nych, dys po nu jąc dwo ma fil tra mi IPL (570
i 630 nm) oraz la se rem Nd:YAG 1064 nm
z plam ką za bie go wą o roz mia rze 9,5 mm,
V30 ofe ru je roz wią za nia od po wie dnie dla
ca łe go cia ła (Ryc. 3). Po nad to, dzię ki tech no -
lo gii PCR moż li wość wy bo ru po mię dzy fil tra -
mi IPL i la se rem Nd:YAG oraz po mię dzy
kon fi gu ra cją im pul sów (po je dyn czy, wie lo -
krot ny, szyb ki) skut ku je więk szą ilo ścią opcji

Ryc. 3. „Rozwiązanie na całe ciało” systemu V30

–  foto-depilacja.

Ryc. 2. „Roz wią za nie na ca łe cia ło” mul ti plat -

for my V30 – zmia ny naczyniowe.
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sku tecz ne go le cze nia wszy st kich ty pów skóry
ze wszy st ki mi ro dza ja mi owło sie nia niż kil ka
la se rów, z których każ dy przy no si ko rzy ści
wy łącz nie nie którym ty pom pa cjen tów.

Na stęp na gru pa sko ja rzo nych pro to ko -
łów za bie go wych mul ti plat for my V30 to „ob -
ja wy skom pli ko wa ne”. Są to za zwy czaj pro -
ble my este tycz ne, w których mo no te ra pia
przy no si bar dzo sła be wy ni ki kli nicz ne.
W więk szo ści przy pad ków mo no te ra pia nie
przy no si za do wa la ją cych re zul ta tów, po nie -
waż ob ja wy te wy ma ga ją zło żo nej me to dy
lub in ny mi sło wy – wie lu re ak cji bio lo gicz -
nych. Na przy kład – bli zno wa ce nie jest jed -
nym z naj tru dniej szych ob ja wów do le cze -
nia, po nie waż wy ma ga nie tyl ko głę bo kie go
zro zu mie nia pa to lo gii te go ob ja wu, ale tak że
in te rak cji ener gia-tkan ka. Aby uzy skać zna -
czą cy wpływ na wy gląd bli zny, na skór ko wa
część bli zny po win na zo stać pod da na abla cji
w ce lu uzy ska nia efek tu re sur fa cin gu i „spła -
szcze nia” po wierzch ni bli zny (Ryc. 4). Po -
nad to, tkan ka włók ni sta po win na zo stać zni -
szczo na przez ko a gu la cję skór ną. Zni szcze -
niu tkan ki włók ni stej po win no jed nak
to wa rzy szyć odmło dze nie skóry i sty mu la cja
fi bro bla stów (Ryc. 4). Re a li zu jąc ta kie podej -
ście, sko ja rzo ny pro to kół za bie go wy mul ti -
pla tro fmy V30 bę dzie skła dać się z kil ku eta -
pów w jed nym za bie gu (jed na se sja za bie go -
wa): za czy na jąc od te ra pii świa tłem (przy
uży ciu V-IPL lub V-Nd:YAG) w ce lu odmło -

dze nia skóry, po przez na pię cie skóry przy
uży ciu bi-po lar ne go RF (V-ST) w ce lu sty -
mu la cji fi bro bla stów, koń cząc na za bie gu
z uży ciem frak cyj ne go RF (z V-FR) w ce lu
abla cji na skór ka i ko a gu la cji skóry. Jak wspo -
mnia no po wy żej, w me to dzie sko ja rzo nej
głów nym wy zwa niem dla le ka rza jest usta le -
nie wła ści wej ko lej no ści sto so wa nych tech -
no lo gii. Na ogół pierw sza po win na być
terapia świa tłem (V-IPL lub V-Nd:YAG),
a na stęp nie nie in wa zyj na te ra pia fa la mi ra -
dio wy mi (V-ST lub V-FORM), na to miast mi -
ni mal nie in wa zyj ny frak cyj ny RF (V-FR) po -
wi nien być ostat nim kro kiem w le cze niu
sko ja rzo nym (Ta b. III).

Ostat nia gru pa sko ja rzo nych pro to ko łów
za bie go wych mul ti plat for my V30 to „ob ja wy
zło żo ne”. Gru pa ta jest prze zna czo na do le -
cze nia pa cjen tów wy ka zu ją cych kil ka róż nych
ob ja wów, na tym sa mym ob sza rze za bie go -
wym, z których każ dy wy ma ga in nej re ak cji
bio lo gicz nej lub sty mu la cji tkan ki. Na przy -
kład w wie lu przy pad kach moc no po sta rza łej
skóry moż na za ob ser wo wać kil ka róż nych
ob ja wów, w tym zmie nio ną te kstu rę i ko lo -
ryt skóry, prze bar wie nia, zmar szcz ki czy też
lu źną skórę itp. Czę sto w ta kich trud nych
przy pad kach pa cjen ci i le ka rze nie mo gą zde -
cy do wać, który z tych pro ble mów skór nych
jest naj bar dziej „uciąż li wy” i od cze go na le ża -
ło by za cząć le cze nie. Po sia da nie sy ste mu
mul ti tech no lo gicz ne go, ta kie go jak V30, po -

Ryc. 4. Zabieg skojarzony w leczeniu blizn. Ryc. 5. Zabieg skojarzony „objawy złożone”.
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zwa la na za sto so wa nie za bie gu sko ja rzo ne -
go, który umoż li wia roz wią za nie wszy st kich
pro ble mów skór nych, pod czas jed nej se sji
za bie go wej. Na przy kład - frak cyj ny RF (z za -
sto so wa niem V-FR) mo że być wy ko rzy sta ny
do za bie gu wpły wa ją ce go na te kstu rę i ko lo -
ryt skóry, te ra pia świa tłem (z za sto so wa niem
V-IPL lub V-Nd:YAG) do odmło dze nia
skóry, na prze bar wie nia, zmia ny na czy nio we
lub trą dzik, efekt na pię cia skóry moż na uzy -
skać dzię ki bi-po lar nej fa li ra dio wej  (V-ST)
po przez sty mu la cję fi bro bla stów lub efekt
wy mo de lo wa nia, dzię ki mul ti-po lar nej  fa li
ra dio wej (V-FORM), po przez re duk cję tkan -
ki tłu szczo wej (Ryc. 5). Rów nież w tych sko -
ja rzo nych me to dach naj pierw po win na być
sto so wa na te ra pia świa tłem (V-IPL lub V-
Nd:YAG), na stęp nie V-ST lub V-FORM, a na
koń cu V-FR (Ta b. III).

Głów ną za le tą za bie gu sko ja rzo ne go jest
nie tyl ko moż li wość za sto so wa nia go na kil ka
ob ja wów fo to sta rze nia w trak cie jed ne go za -
bie gu, ale tak że re duk cja licz by po trzeb nych
za bie gów, dzię ki efek to wi sy ner gii róż nych
tech no lo gii (Ryc. 6).
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Ryc. 6. 59-letnia kobieta ze zmarszczkami, drobnymi liniami, przebarwieniami i komplikacjami 

w teksturze skóry, przed zabiegiem (po lewej) i 4 tygodnie i po 2 zabiegach metodą skojarzoną 

(V-IPL, V-ST i V-FR).


