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Tixel® – historia odkrycia.
Laserowy zabieg frakcyjny CO2

bez użycia lasera

Dr Mi cha el Slat ki ne stu dio wał fi zy kę na
He braj skim Uni wer sy te cie i uzy skał ty tuł dok -
to ra na uk fi zycz nych w In sty tu cie We i zman -
na. Po stu diach swo je pierw sze kro ki skie ro -
wał do fir my Shar plan La ser In du stries – izra -
el skie go pio nie ra w la se rach me dycz nych,
który później roz wi nął się i współ two rzył kil -
ka firm o mię dzy na ro do wej sła wie. Slat ki ne
opa ten to wał wie le wy na laz ków, cha rak te ry -
zu ją cych się ory gi nal no ścią i pro sto tą. Więk -
szość z nich to wy na laz ki w sty lu „jak to się
sta ło, że nikt do tej po ry na to nie wpadł?”.
Nig dy nie stro nił od opra co wań, które by ły
trud ne do za im ple men to wa nia. Je go zda niem
da się wy ko nać każ de od kry cie, ma ją ce roz -
wią za nie zgod ne z pra wa mi fi zy ki. Wspól ną
ce chą je go od kryć jest pro sto ta i kre a tyw na
idea, za stę pu ją ca zło żo ne i dro gie pro duk ty.
Slat ki ne jest rów nież ma la rzem.

Odkrycie aparatury

Idea po ja wi ła się w je go umy śle oko ło 
5 lat te mu. By ła ude rza ją ca w swo jej pro sto -
cie i trud na w im ple men ta cji: na le ża ło wy ko -
nać ma ły me ta licz ny ele ment („koń ców kę”),
ma ją cy ge o me trię mi kro pi ra mid, które mo -
gły by słu żyć ja ko sub sty tut la se rów CO2, sto -
so wa nych w za bie gach me dy cy ny este tycz -
nej. Koń ców ka mia ła wy two rzyć w skórze
kon tro lo wa ny efekt ter micz ny, podob ny do
la se ro we go. 

Slat ki ne wy ko nał obli cze nia i od krył, że
krót ko trwa ły kon takt go rą cej koń ców ki
(400°C) ze skórą spo wo du je re ak cję pra wie
iden tycz ną z dzia ła niem wiąz ki la se ra. Na
pod sta wie kal ku la cji wy wnio sko wał, że koń -
ców ka po win na po zwo lić na prze pro wa dze -
nie bez piecz ne go, ma ło bo le sne go za bie gu,
nie wy ma ga ją ce go znie czu le nia i bez żad ne -
go pro mie nio wa nia, które mo gło by być
szko dli we dla oczu. Koszt po wi nien być niż -
szy, urzą dze nie zwar te i nie du że, przy ja zne
za rów no dla le ka rza, jak i dla pa cjen ta.

Zastosowanie komercyjne

Pi jąc swo je espres so nie miał wąt pli wo -
ści, że ry nek dla je go wy na laz ku to mi lio ny
do la rów rocz nie. Jak zwy kle w przy pad ku
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Ryc. 1. Zabieg z użyciem aparatu Tixel®.
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waż nych wy na laz ków, po ja wi ły się rów nież
do dat ko we okry cia.

Zabiegi

La se ry w me dy cy nie este tycz nej sto so wa -
ne są dość po wszech nie, szcze gól nie do
odmła dza nia skóry i usu wa nia zmar szczek.
Roz miar ryn ku sza co wa ny jest na pół mi liar da
do la rów. Do te go ce lu zo sta ło za pro jek to wa -
ne pierw sze wy ko na nie koń ców ki ter micz nej.

Slat ki ne był do brze za zna jo mio ny z fi zy ką
la se rów i re ak cją skóry na dzia ła nie wiąz ki la se -
ro wej. Gdy wiąz ka la se ra pa da na skórę przez
krót ki okres cza su, w wy ni ku pod grze wa nia
wo dy w gór nych jej war stwach two rzy się mi -
kro sko pij na eks plo zja. W pro ce sie tym uwal nia
się du żo cie pła i go je nie tak wy two rzo ne go
kra te ru trwa oko ło ty go dnia. Pro ces go je nia ak -
ty wu je fi zjo lo gicz ne me cha ni zmy, po wo du ją ce
stop nio wą re ge ne ra cję skóry, po pra wę struk -
tu ry po wierzch ni skóry i re duk cję zmar szczek.

Cho ciaż la ser uwa ża ny jest za zło ty stan -
dard, po nie waż wy ni ki są bar dzo do bre, ma
on swo je ogra ni cze nia: w wy ni ku mi kro sko -
pij nych eks plo zji uwal nia się bar dzo du żo cie -
pła, które mu to wa rzy szy ból, co wy ma ga sto -

so wa nia moc ne go znie czu le nia. Świa tło la se ra
jest gro źne dla oczu, co po wo du je, że za rów -
no ope ra tor, per so nel po moc ni czy, jak i pa -
cjent mu szą mieć na ło żo ne oku la ry ochron -
ne. Nie moż na rów nież uma wiać za bie gów
w cza sie let nim ze wzglę du na ry zy ko wy ni ka -
ją ce z opa la nia skóry. Po za bie gu pa cjent mu si
po zo stać w do mu z po wo du od czu cia opa -
rze nia, które trwa przez kil ka dni. Do dat ko wo
urzą dze nia la se ro we są zwy kle dro gie i du że,
a ich kon ser wa cja – skom pli ko wa na.

Do tych czas nie po ja wi ły się żad ne al ter -
na tyw ne me to dy, które by ły by w sta nie od -
dzia ły wać na skórę w podob ny spo sób jak la -
ser. Ist nie ją oczy wi ście tech no lo gie RF, ale
ich efekt jest in ny.

Slat ki ne przez la ta szu kał roz wią za nia
nie do cią gnięć za bie gów la se ro wych,
a w szcze gól no ści ich nadmier nej re ak cji
ener ge tycz nej, spo wo do wa nej mi kro e ksplo -
zją. By ła nim wła śnie wy my ślo na koń ców ka.
Pro dukt otrzy mał na zwę Ti xel®.

Ryc. 2. Końcówka o geometrii mikropiramid.

„Dodatkowym, ważnym zastosowaniem
wynalazku jest możliwość zwiększenia

przenikalności skóry dla substancji
nakładanych miejscowo”

Dr Michael Slatkine
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W 2011 ro ku Slat ki ne i je go ko le ga Ja cob
Zlo cho ver za ło ży li fir mę No vo xel®. Na stę -
pnie do łą czył do niej Ra phi Sha vit, ja ko in we -
stor i CEO. Roz wój tech no lo gicz ny trwał trzy
la ta. Ze spół in ży nie rów za sto so wał naj now -
sze roz wią za nia, w szcze gól no ści z in ży nie rii
ma te ria ło wej i me ta lur gii, jak rów nież z dzie -
dzi ny me cha ni ki, ter mo dy na mi ki oraz sy ste -
mów ste ro wa nia i opro gra mo wa nia. W wy ni -
ku te go pro ce su po wsta ło in no wa cyj ne urzą -
dze nie, znacz nie bar dziej eko no micz ne niż la -
ser, bez piecz ne, prze no śne i ła twe w uży ciu.

Rozwiązanie inżynieryjne

Koń ców ka wy ko na na jest z ma te ria łu me -
ta licz ne go o wy so kiej prze wod no ści ter micz -
nej, po kry te go cien ką war stwą czy ste go zło ta.
Źródłem ener gii jest grzał ka ce ra micz na wiel -
ko ści mo ne ty, do ci ska na do tyl nej pła szczy zny
koń ców ki. Kil kumi li se kun do wy kon takt koń -
ców ki ze skórą za pew nia pre cy zyj ny sil nik
o wa dze 300 gra mów. Gdy ostre wierz choł -
ki pi ra mid do tkną skóry, na stę pu je po łą cze nie
ter micz ne, w wy ni ku które go ener gia cie pl na
prze pły wa do skóry. Po nie waż pro ces nie jest
zwią za ny w mi kro e ksplo zją, je go wy nik jest
do brze kon tro lo wa ny i nie to wa rzy szy mu
opa rze nie ani zwę gla nie. Wy ko na nie za bie gu
jest przy ja zne za rów no dla le ka rza, jak i dla pa -
cjen ta, po ziom bólu jest ni ski i nie jest wy ma -
ga ne znie czu le nie. Nie ma ry zy ka dla oczu
i nie ma po trze by po zo sta wa nia w do mu po
za bie gu. Ti xel® jest obe cnie opa ten to wa ny
i sprze da wa ny w wie lu kra jach.

Doświadczenie kliniczne

Od po cząt ku fir ma współ pra cu je z dr
Na tha lie Fo ur nier z Fran cji i dr Mo ni ką El man
z Izra e la, których do świad cze nie kli nicz ne
jest nie o ce nio ne. Wy ko na ły one dzie siąt ki
za bie gów. W pu bli ka cji, która uka za ła się
w Jo ur nal of Co sme tic and La ser Sur ge ry, obie
do no szą o do sko na łych wy ni kach za bie gów,
jak rów nież o wy so kiej sa ty sfak cji pa cjen tów.
Do gro na do rad ców do łą czy ło obe cnie rów -
nież trzech le ka rzy z USA.

Przenikanie leków, witamin 
i kosmetyków przez skórę

In nym waż nym za sto so wa niem wy na laz -
ku jest zwięk sze nie prze ni kal no ści skóry dla
sub stan cji na kła da nych na jej po wierzch nię.
Ze wnę trz na war stwa skóry jest sku tecz ną ba -
rie rą, która unie moż li wia prze ni ka nie więk -
szo ści ty pów sub stan cji do wnę trza skóry. Na -
sze ba da nia wy ka za ły, że po od po wie dnim
wy ko na niu za bie gu Ti xel® w skórze wy twa -
rza ne są mi kro sko pij ne ka na ły, bez bólu,
krwa wie nia i efek tów ubocz nych. Ka na ły te
po zo sta ją otwar te przez ko lej ne 6 go dzin
i moż na przez nie do star czać do skóry ta kie
sub stan cje jak: wi ta mi ny, le ki czy ko sme ty ki.
Ten ro dzaj dzia ła nia jest uni kal ny dla apa ra tu
Ti xel®. Nie ma in nej sku tecz nej, nie in wa zyj nej
i nie dro giej me to dy, która by ła by w sta nie wy -
two rzyć ta kie otwar te ka na ły, jak po dzia ła niu
apa ra tu Ti xel®. Pro du cent pra cu je obe cnie
nad dal szym roz wo jem te go za sto so wa nia
wraz z fir ma mi far ma ceu tycz ny mi oraz współ -
pra cu jąc ści śle z prof. Am non Sin tov (Uni wer -
sy tet Ben Gu rio na, Izra el) i dr Ma ją Ho fmann
(Szpi tal Cha rité w Ber li nie, Niem cy).Ryc. 3. System frakcyjny Tixel®.

„Nie ma innej skutecznej, nieinwazyjnej 
i niedrogiej metody, która byłaby w stanie

wytworzyć takie otwarte kanały, jak po
działaniu aparatu Tixel®”
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