
medycyna estetyczna

Urządzenia wykorzystujące technologię fractional radio frequency
(FRF) to jedne z najbardziej wartościowych sprzętów z grupy EBDs
(energy based daviaces), do której należą przede wszystkim
wszelkiego rodzaju lasery. W Polsce bardzo często używa się
określenia frakcjonowanie mikroigłowe[2,16].
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Urządzenia wykorzystujące
frakcyjne fale radiowe (FRF) 
– nowe, skuteczne narzędzie w medycynie
estetycznej

Fa le ra dio we, czy li fa le elek tro ma gne tycz ne
o tzw. czę sto tli wo ściach ra dio wych, jak na zwa
wska zu je, wy ko rzy sty wa ne by ły pier wot nie do
prze ka zy wa nia au dy cji ra dio wych i ob je mu ją
czę sto tli wość od 3 kHz do 300 GHz, stąd skrót
RF (ra dio fre qu en cy)[15]. Natomiast w me dy cy nie
wy ko rzy stu je się naj czę ściej wą ski ich za kres.
Tech no lo gia posługująca się fa lą elek tro ma gne -
tycz ną o czę sto tli wo ściach od 200 kHz do 40
MHz jest od lat sto so wa na w wie lu dzie dzi nach
me dy cy ny, m.in. w kar dio lo gii do abla cji
w obrę bie mię śnia ser co we go naj czę ściej
w le cze niu za bu rzeń ryt mu, w uro lo gii czy po -
wszech nie od wie lu lat pod czas za bie gów chi -
rur gicz nych do ko a gu la cji[7]. To pierw sze elek -
tro chi rur gicz ne urzą dze nie stwo rzył w ro ku
1926 Wi liam T. Bo vie pra cu ją cy ów cze śnie na
Ha rvar dzie, a prak tycz nie za sto so wał je dr Ha r-
vey Wil liams Cu shings w szpi ta lu uni wer sy tec -
kim w Bo sto nie. Od te go cza su sprzęty do
elek tro chi rur gii sta ły się i są nadal naj pow -
szech niej uży wa ny mi urzą dze nia mi przez chi -
rur gów wszel kich spe cjal no ści[15].

Od pew ne go cza su aparaty emi tu ją ce fa -
le ra dio we (RF) znaj du ją tak że za sto so wa nie
w me dy cy nie este tycz nej. Efek ty bio lo gicz ne
w obrę bie tka nek zwią za ne z dzia ła niem
urzą dzeń emi tu ją cych RF opie ra ją swo je
dzia ła nie na czte rech zja wi skach:
1. Abla cja tka nek – ten efekt jest po wszech -

nie wy ko rzy sty wa ny do cię cia i ewa po ry -
za cji tka nek w chi rur gii, ale tak że do ni -
szcze nia ich z mi ni malnym uszko dze -
niem ota cza ją cych je tka nek. Jed nym
z now szych za sto so wań fal ra dio wych
jest wy ko rzy sta nie ich do abla cji no wo -
two rów, np. prze rzu tów do wą tro by[1,7]. 

2. Ko a gu la cji – pod czas bez po śre dnie go
od  dzia ły wa nia na na czy nia krwio no śne
uzy sku je my za ha mo wa nie krwa wie nia
i he mo sta zę, gdy bę dzie my dzia łać na
tkan ki mięk kie doj dzie do ne kro zy[12, 5].

3. Skróce nie włókien ko la ge no wych. Od -
dzia ły wa nie wy so kiej tem pe ra tu ry pro -
wa dzi do szyb kiej re trak cji włókien ko la -
ge no wych. Zja wi sko to uzy sku je my przy
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osią gnię ciu tem pe ra tu ry na po zio mie 
60-80°C i jest sto so wa ne przy nie których
pro ce du rach orto pe dycz nych czy oku li -
stycz nych. W przy pad ku me dy cy ny este -
tycz nej ze wzglę du na ko niecz ność zmi -
ni ma li zo wa nia dzia łań nie po żą da nych
wy ko rzy stu je się niż sze tem pe ra tu ry, co
wią że się m.in. z po wta rza niem pro ce -
dur oraz dłuż szym okre sem nie zbęd nym
do uzy ska nia kli nicz nie za da wa la ją ce go
efek tu. Zja wi sko to wy ko rzy stu ją pierw sze
urzą dze nia stosujące fa le ra dio we w me -
dy cy nie este tycz nej, w tym wy pad ku mo -
no po lar ne – Ther ma ge i Pel le ve[15]. 

4. Hi per ter mia – pod grza nie tka nek do
tem pe ra tur niż szych niż 60-80°C nie po -
wo du je skróce nia włókien ko la ge no -
wych, ale sty mu lu je fi bro bla sty do syn te -
zy włókien ko la ge no wych oraz mo że
do pro wa dzić do uszko dze nia adi po cy -
tów i li po li zy. Stąd za sto so wa nie fal ra -
dio wych w te ra pii cel lu li tu oraz lo kal ne go
na gro ma dze nia tkan ki tłu szczo wej z wy -
ko rzy sta niem urzą dzeń ta kich jak Ac cent
(Al ma La ser), Ve la sha pe (Sy ne ron Can -
de la) czy naj now sze urzą dze nie Ve nus
Le gan cy (Ve nus Con cept)[14].

W ostat nim okre sie po ja wił się sze reg
urzą dzeń wy ko rzy stu ją cych fa le ra dio we do
frak cyj ne go, kon tro lo wa ne go uszko dze nia
skóry, bar dzo zbli żo ne go do ob ser wo wa ne go
po za bie gu abla cyj nym la se rem CO2 lub la se -
ra mi frak cyj ny mi wy ko rzy stu ją cy mi fa lę z bli -
skiej pod czer wie ni (np. 1550 nm, 1440 nm).
La se ry frak cyj ne, za rów no CO2, jak i Er:Glass,
sta ły się już stan dar dem w le cze niu blizn po -
trą dzi ko wych, zmar szczek, po pra wy te kstu ry
skóry czy ob ja wów fo to u szko dze nia[11]. 

Urzą dze nia wy ko rzy stu ją ce tech no lo gię
frac tio nal ra dio fre qu en cy wy wo łu ją efekt ter -
micz ny w tkan kach z efek tem lub bez efek tu
abla cji na skór ka. Kie dy wy wo łu ją abla cję,
wów czas uzy sku je my w tkan kach efekt bar -
dzo zbli żo ny do la se rów frak cyj nych CO2.

W wie lu urzą dze niach mo że my w różny spo -
sób wpły wać na pro fil uszko dze nia tka nek,
regulując sto pień abla cji, efekt ter micz ny, głę -
bo kość od dzia ły wa nia i uzy sku jąc w ten spo -
sób więk szą kon tro lę i moż li wość bar dziej
pre cy zyj ne go uszko dze nia tka nek w za kre sie
nas in te re su ją cym (np. uszko dze nie skóry tyl -
ko na po zio mie czę ści wy dziel ni czej gru czo -
łów po to wych apo kry no wych w oko li cy skóry
do łu pa cho we go przy wy ko rzy sta niu od po -
wie nio dłu gich, izo lo wa nych igieł przy jed no -
cza so wym bra ku uszko dze nia na skór ka)[6]. 

Pierw szy sy tem wy ko rzy stu ją cy FRF,
z którym się spo tka łem, to eMa trix (fir my Sy -
ne ron). Na ryn ku pol skim do stęp nych jest
kil ka spraw dzo nych sy ste mów wy ko rzy stu ją -
cych FRF. Sto sun ko wo ma łe ry zy ko dzia łań
nie po żą da nych, szyb ki okres go je nia,
w pew nym za kre sie szer szy wa chlarz wska -
zań w po rów na niu z la se ra mi frak cyj ny mi i,
co nie jest bez zna cze nia, nie rzad ko du żo
mniej szy koszt za ku pu spra wia ją, że urzą dze -
nia z gru py ma ło in wa zyj nych FRF bę dą co -
raz czę ściej zwra ca ły uwa gę ja ko bar dzo
przy dat ne na rzę dzie w na szej pra cy.

Obe cnie do stęp nych jest kil ka spraw dzo -
nych urzą dzeń emi tu ją cych FRF, wy mie nić
tu taj na le ży In fi ni (Lu tro nic, Ko rea), IN TRA cel
(Je y sis, Ko rea), Scar Let (Viol, Ko rea), Se cret
RF (Da nil SMC, Ko rea), EPri me (Sy ne ron-
-Can de la), Pi xel RF (Al ma, Izra el) czy je den
z najnowszych sy ste mów wy ko rzy stu ją cych
zja wi sko Na no Frac tio nal RF Ve nus VI VA 
(Ve nu sCon cept, Izra el)[15]. 

Ten ostat ni sy stem wy ko rzy stu je gło wi cę
z 160 elek tro da mi za miast igieł o prze kro ju
na szczy cie 150 x 20 um. Dzię ki te mu wy -
wo łu je sto sun ko wo nie wiel ką abla cję w obrę -
bie na skór ka oraz kon tro lo wa ną ko a gu la cję
w obrę bie skóry wła ści wej, a do dat ko wo
kon tro lo wa ny efekt ter micz ny na ca łej po -
wierzch ni za bie go wej wpły wa ją cy na re mo -
de ling włókien ko la ge no wych. Z tych wzgle -
dów wy da je się, że jest on obe cnie jed nym
z naj no wo cze śniej szych sy ste mów FRF, tym



75

bar dziej, że jest wy po sa żo ny do dat ko wo
w kla sycz ną gło wi cę bi po lar ną RF. 

Wska za nia

Urzą dze nia okre śla ne mia nem ma ło in -
wa zyj nych FRF, do których na le żą tak że urzą -
dzenia wy ko rzy stu ją ce kil ku mi li me tro we  igły
wpro wa dza ne w głąb skóry, ma ją po twier -
dzo ną sku tecz ność w te ra pii sta rze ją cej się
skóry (po zy tyw ny wpływ na zmar szcz ki, po -
pra wa na pię cia i te kstu ry skóry), blizn po trą -
dzi ko wych oraz roz stę pów[3-5].  Wy ka za ły się
one du żą prze wa gą nad la se ra mi frak cyj ny mi,
szcze gól nie w te ra piach do ty czą cych osób
z wy so ki mi fo to ty pa mi skóry (od IV do VI),
ze wzglę du na znacz nie mniej sze ry zy ko roz -
wo ju po za pal nych hi per pig men ta cji (PIH) tak
po wszech nych w le cze niu la se rem frak cyj -
nym CO2

[10].
Wy da je się, że urzą dze nia wy ko rzy stu ją -

ce zja wi sko FRF, mi mo że nadal nie do ce nia -
ne szcze gól nie przez użyt kow ni ków la se rów
frak cyj nych, są nie rzad ko lep szą od nich al ter -
na ty wą. Co wię cej, w za leż no ści od plat for -
my mo gą być na rzę dzia mi o wie le bez piecz -
niej szy mi nie tyl ko z uwagi na ich me cha nizm
dzia ła nia, ale tak że ze wzglę du na ogra ni czo -
ną moż li wo ść in ge ro wa nia w pa ra me try za -
bie gu. Moż li wość wy ko rzy sta nia izo lo wa nych
igieł spra wia, że moż emy z du żą pre cy zją
uzy skać efek ty bar dzo trud ne do zre a li zo wa -
nia za po mo cą la se rów, np. uszko dzić gru -
czo ły po to we apo kry no we i uzy skać  efek ty
w le cze niu nadmier nej po tli wo ści zlo ka li zo -
wa nej w oko li cy do łu pa chowe go czy, uszka -
dza jąc gru czo ły ło jo we, zmniej szyć ich roz -
miar i za ha mo wać dal szy prze rost, co po zwa -
la zmniej szyć śre dni cę po rów[15,16]. 

Dys kom fort pod czas wy ko ny wa nia za bie -
gu naj czę ściej zbli żo ny jest do dys kom for tu ob -
ser wo wa ne go pod czas za bie gów la se ra mi frak -
cyj ny mi CO2 lub nie a bla cyj ny mi la se ra mi frak -
cyj ny mi, wy ma ga znie czu le nia miej sco we go
kre mem znie czu la ją cym i za sto so wa nia mo du -

łu chło dzą ce go. Ja ko oso ba pra cu ją ca z la se ra -
mi frak cyj ny mi pra wie 10 lat stwier dzam, że
urzą dze nia FRF mimo mojego po cząt ko wo
scep tycz ne go na sta wie nia prze ro sły mo je
ocze ki wa nia, co wca le nie ozna cza, że za wsze
moż na uzy skać spek ta ku lar ny i po wta rzal ny
efekt. Wy ni kać to mo że m.in. tak że z prze sa -
dnie wy i de a li zo wa nych przez dys try bu to rów
opi sów urzą dzeń i mar ke tin gu firm pro du ku ją -
cych sprzęt dla me dy cy ny este tycz nej.
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