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Jed nym z ta kich pro ble mów jest nadmiar
zwiot cza łej skóry, w ta kich oko li cach jak
podbródek, po licz ki, po ślad ki, pier si, ra mio -
na, uda czy po wło ki brzu szne. Ta cy pa cjen ci
co raz czę ściej tra fia ją do na szych ga bi ne tów
i nie za wsze go dzą się na in wa zyj ne – chi rur -
gicz ne me to dy le cze nia owej przy pa dło ści.
W ostat nich la tach od no to wu je się bar dzo
wy ra źny trend w kie run ku sto so wa nia mi ni -
mal nie in wa zyj nych me tod le cze nia, które
nie wią żą się z ge ne ro wa niem wi docz nych
blizn oraz które są obar czo ne mniej szym ry -
zy kiem po waż nych po wi kłań, ta kich jak
krwiak, in fek cja, mar twi ca skóry czy uszko -
dze nie ner wów istot nych kli nicz nie (np. ner -
wu twa rzo we go).

W opi sy wa nym kon tek ście co ja kiś czas
po ja wia ją się tech no lo gie, których au to rzy
obie cu ją „cu dow ne” wy ni ki przy mi ni mal -
nym stop niu in wa zyj no ści. Ile ra zy sły sze li -
śmy już, że ja kaś tech no lo gia me dycz na
mia ła się oka zać re wo lu cyj ną i – no men
omen – zre wo lu cjo ni zo wać świat me dycz -
ny. Ja ko le ka rze pod cho dzi my do ta kich re -
we la cji ze słu szną do zą ostroż no ści. Za nim
zde cy du je my się na wy próbo wa nie ta kiej
prze ło mo wej tech no lo gii, ro bi my do kład ny
re se arch ryn ku, spraw dza my efek ty uzy ska -
ne w in nych ośrod kach, a przede wszy st kim
– pod da je my pod wąt pli wość za sa dę dzia ła -
nia „no we go” i cier pli wie, obiek tyw nie ana -
li zu je my ar gu men ty, prze ma wia ją ce za fir -

W swo jej co dzien nej prak ty ce w chi rur gii pla stycz nej i me dy cy nie
este tycz nej spo ty ka my się z pew ny mi pro ble ma mi me dycz ny mi, które
– ze wzglę du na swo ją zło żo ność oraz trud no ści w uzy ska niu dłu go -
trwa łych efek tów – sta no wią praw dzi wą zmo rę za rów no pa cjen tów,
jak i ich le ka rzy.
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mo wa niem swo im au to ry te tem wy bra nej
tech no lo gii.

Ma jąc na uwa dze po wyż sze za strze że -
nia, po sta no wi li śmy bli żej przyj rzeć się Ther -
mi RF® – pod skór nej, „in iek cyj nej” ra dio fre -
kwen cji, która znaj du je za sto so wa nie w sze -
re gu wska zań este tycz nych: 
• wiot kość skóry podbród ka, po licz ków,

ra mion, pier si, po ślad ków, ud, po włok
ja my brzu sznej,

• le cze nie nad po tli wo ści pach,
• zwiot cze nie ścian po chwy, skóry sro mu,

nie trzy ma nie mo czu,
• zmar szcz ki mi micz ne opor ne na dzia ła -

nie to ksy ny bo tu li no wej lub w przy pad ku
ist nie nia prze ciw ska zań.

Py ta nie, które na su wa się za raz po prze -
a na li zo wa niu po wyż sze go pa ne lu wska zań
(i nie mo że po zo stać bez od po wie dzi)
brzmi: „w ja ki spo sób jed no urzą dze nie,
dzia ła ją ce w opar ciu o je den ro dzaj ener gii,
mo że przy nieść po żą da ne efek ty w tak wie -
lu – z po zo ru odmien nych – wska za niach?”.
Klu czem do roz wią za nia tej za gad ki jest zro -
zu mie nie za sa dy dzia ła nia urzą dze nia oraz
zwią za ne go z tym prze bie gu za bie gu. Ther -
mi RF® wy ko rzy stu je in ten syw ne mo no po -
lar ne fa le o czę sto tli wo ści ra dio wej. Za sto so -
wa nie fal o czę sto tli wo ści ra dio wej w me dy -
cy nie jest grun tow nie prze ba da ne i spraw dza
się mię dzy in ny mi w onko lo gii do prze zskór -
nej abla cji (zni szcze nia) gu zów, w tym gu -
zów wą tro by. W przy pad ku Ther mi RF® fa -
le są emi to wa ne przez son dę, którą wpro -
wa dza się po przez nie wiel kie na kłu cia w gra -
ni ce skóry i tkan ki pod skór nej. Za bieg wy ko -
nu je się w znie czu le niu miej sco wym – tu me -
scent nym, tj. przy uży ciu roz cień czo ne go
roz two ru środ ka znie czu la ją ce go z do dat -
kiem m.in. ad re na li ny. Po przez od dzia ły wa -
nie wy so kiej tem pe ra tu ry w miej scu od dzia -
ły wa nia fal o czę sto tli wo ści ra dio wej do cho -
dzi do ob kur cze nia włókien ko la ge no wych,
sty mu la cji pro ce sów re ge ne ra cji oraz two -

rze nia no wych włókien ko la ge no wych. Po -
wyż sze pro ce sy pro wa dzą do stop nio wej
po pra wy ela stycz no ści skóry lub bło ny ślu zo -
wej oraz jej ob kur cze nia. Efekt ten jest wi -
docz ny na tych miast po za koń cze niu za bie gu,
na to miast na si la się wraz z upły wem cza su
wsku tek ak ty wa cji dłu go fa lo wych pro ce sów
na praw czych w obrę bie skóry i tkan ki pod -
skór nej. W przy pad ku le cze nia nad po tli wo -
ści, do ce lo wy mi struk tu ra mi są gru czo ły po -
to we, które są uszka dza ne po przez dzia ła nie
wy so kiej tem pe ra tu ry. Uzy ska ny efekt re duk -
cji stop nia po ce nia się jest trwa ły, a re kon wa -
le scen cja – prak tycz nie na tych mia sto wa. 

W ce lu po pra wy bez pie czeń stwa za bie -
gu oraz opty ma li za cji wy ni ków wpro wa -
dzo no do dat ko we, wspo ma ga ją ce tech ni ki,
które sta no wią in te gral ną część każ dej pro -
ce du ry. Pierw szą z nich jest ma po wa nie
ner wów za po mo cą sty mu la to ra ner wów
ob wo do wych. Tech ni ka ta, sto so wa na sze -
ro ko w me dy cy nie, m.in. w neu ro lo gii oraz
ane ste zjo lo gii, po le ga na po bu dza niu ga łą -
zek ner wo wych przy uży ciu ni sko na pię cio -
we go prą du wraz z in ter pre ta cją od po wie -
dzi tka nek. W prak ty ce, po przy ło że niu
urzą dze nia wiel ko ści dłu go pi su do po -
wierzch ni skóry, le karz otrzy mu je ja sną in -
for ma cję, czy w tym miej scu prze bie ga
nerw. W przy pad ku pro ce du ry Ther mi Ra -
se, czy li re duk cji zmar szczek mi micz nych
w obrę bie gła dy szki (oko li ca mię dzy brwia -
mi), ma po wa nie jest nie zbęd ne do okre śle -
nia prze bie gu ner wu, który ope ra tor za -
mie rza uszko dzić w ce lu re la ksa cji mię śnia
mar szczą ce go brwi. W przy pad ku za bie -
gów obej mu ją cych oko li ce podbród ka i ga -
łę zi żu chwy, do kład ne ma po wa nie ga łę zi
brzeż nej ner wu twa rzo we go po zwa la na
unik nię cie je go przy pad ko we go uszko dze -
nia, mo gą ce go skut ko wać po waż ny mi pro -
ble ma mi zdro wot ny mi. Ko lej ną me to dą
po zwa la ją cą na bez piecz ne prze pro wa dze -
nie za bie gu i re du ku ją cą czę stość po wi kłań
pod po sta cią opa rze nia skóry jest mo ni to -
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ro wa nie tem pe ra tu ry po wierzch nio wej
skóry w cza sie rze czy wi stym za po mo cą ka -
me ry ter mo wi zyj nej. Po zwa la to na oce nę
stop nia ocie ple nia po włok cia ła w oko li cy
pod da wa nej za bie go wi. Obok in for ma cji
zwrot nej z koń ców ki te ra peu tycz nej, do ty -
czą cej tem pe ra tu ry wo kół son dy, ope ra tor
otrzy mu je pre cy zyj ną war tość tem pe ra tu ry
skóry. Po zwa la to na bar dzo do kład ne wy -
ko na nie za bie gu, tj. osią gnię cie ma ksy mal -
nej, te ra peu tycz nie sku tecz nej tem pe ra tu ry
we wnątrz le czo nej oko li cy, przy mi ni mal -
nym uszko dze niu ter micz nym po wierzch ni
skóry, która jest w tym przy pad ku tzw. na -
rzą dem kry tycz nym.

Ko lej ną za le tą Ther mi RF®, oprócz sze -
ro kie go pa ne lu za sto so wań, jest rów nież
róż ny sto pień in wa zyj no ści w za leż no ści od
wska zań me dycz nych. Naj czę ściej sto so wa -
na pod po sta cią pod skór ną, in iek cyj ną, mo że
być rów nież uży wa na po wierz chow nie, bez
prze rwa nia cią gło ści skóry. Ta ka tech ni ka jest
sto so wa na w przy pad ku re duk cji drob nych
zmar szczek oko li cy m.in. tzw. „ku rzych ła -
pek”, po wiek gór nych i dol nych (Ther mi
Smo oth) lub w gi ne ko lo gii este tycz nej (Ther -
mi VA). Za bieg nie wy ma ga znie czu le nia

i cha rak te ry zu je się na tych mia sto wym po -
wro tem do ak tyw no ści, w tym se ksu al nej. 

Na le ży stwier dzić, że Ther mi RF®, bio rąc
pod uwa gę za rów no wszech stron ność za sto -
so wań, po ziom bez pie czeń stwa, me cha nizm
dzia ła nia, sto pień in wa zyj no ści oraz do stęp -
ność (Ther mi Smo oth mo że być wy ko ny wa -
ny rów nież przez śre dni per so nel me dycz ny
oraz ko sme to lo gów na zle ce nie le ka rza), ma
szan sę zre wo lu cjo ni zo wać ry nek este tycz -
nych usług me dycz nych. Zre wo lu cjo ni zo wać
– w naj lep szym te go sło wa zna cze niu. Jest on
bo wiem bar dzo atrak cyj ną pro po zy cją dla
tych pa cjen tów, którzy nie chcą lub nie mo gą
pod dać się za bie gom chi rur gicz nym,
u których pro ce du ry in wa zyj ne z za kre su chi -
rur gii pla stycz nej nie przy nio sły spodzie wa ne -
go efek tu lub u tych, którzy ocze ku ją na trwa -
ły efekt re duk cji nadmier nej po tli wo ści
w obrę bie do łów pa cho wych. W po rów na -
niu do in nych za bie gów z po gra ni cza chi rur gii
pla stycz nej i me dy cy ny este tycz nej, Ther mi
RF®, ze wzglę du na opi sa ny po wy żej
podwój ny sy stem kon tro li bez pie czeń stwa
prze bie gu pro ce du ry, ofe ru je ma ksy mal ny
efekt te ra peu tycz ny przy mi ni mal nym ry zy ku
wy stą pie nia istot nych efek tów ubocz nych.
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