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medycyna estetyczna

Skuteczność połączenia
kriolipolizy z innymi zabiegami

W trak cie za bie gu ko mór ki tłu szczo we są
chło dzo ne przez śre dnio 60 mi nut. Pro ce -
du ra nie uszka dza ota cza ją cych tka nek
i skóry[1]. Tkan ka tłu szczo wa nie jest za mra -
ża na po mi mo za sto so wa nia tem pe ra tu ry 
-10°C, a kon tro lo wa nie schła dza na do
+4°C. To wła śnie schło dze nie po wo du je
de gra da cję ko mórek tłu szczo wych (pro ces
apop to zy), a na stęp nie miej sco wą re ak cję
za pal ną (za pa le nie tkan ki pod skór nej). 

We dług ba dań kli nicz nych In gar gio la
i wsp.[2], za bieg ten re du ku je 10,3-25,5%
po wierz chow nej war stwy tkan ki tłu szczo -
wej, co jest wi docz ne po kil ku mie sią cach[3].
Do cho dzi do uwol nie nia trój gli ce ry dów,
które później ła two usu wa ne są z orga ni -
zmu. Krio li po li zę uwa ża się za me to dę sku -
tecz ną i kom for to wą dla pa cjen ta. Nie wy -
wo łu je ona bo wiem żad nych po waż nych
i dłu go trwa łych skut ków ubocz nych, a jej

Kriolipoliza jest bardzo popularnym rozwiązaniem terapeutycznym 
w zakresie nieinwazyjnej redukcji tkanki tłuszczowej wielu obszarów
ciała.

Tekst powstał w oparciu o artykuł „Combined treatments with Cryolipolysis 
for better treatment results” autorstwa dr Pablo Naranjo
Elite Láser Madrid, Paseo de las Acacias, 61 28005 Madrid/Spain

Ryc. 1. Wygląd przed (po lewej) oraz po 8 tygodniach leczenia skojarzonego kriolipolizą (ZLipo) i falą
uderzeniową (ZWavePro) (po prawej).
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sku tecz ność zo sta ła po twier dzo na m.in. przy
re duk cji miej sco wych zło gów tłu szczu na ra -
mio nach, bio drach, brzu chu, po ślad kach
i udach[4]. Ko ja rząc krio li po li zę z in ny mi me -
to da mi te ra peu tycz ny mi, uzy sku je się je -
szcze lep sze efek ty za bie gów[5]. 

Na ryn ku obe cnych jest kil ka na ście sy ste -
mów do wy ko ny wa nia za bie gów krio li po li -
zy. Bar dzo waż ną ce chą, na którą war to
zwrócić uwa gę jest moż li wość wy bo ru roz -
mia ru apli ka to ra oraz usta wie nia od po wie -
dnich pa ra me trów po zwa la ją cych na do sto -

so wa nie za bie gu do in dy wi du al nych po trzeb
pa cjen ta. 

ZLi po Sy stem umoż li wia re gu la cję tem -
pe ra tu ry apli ka to ra chło dzą ce go. Dzię ki te -
mu moż na od dzia ły wać za rów no na grub szą
tkan kę tłu szczo wą (np. z brzu cha, re gu lu jąc
tem pe ra tu rę na -10°C), jak i cień szą war -
stwę, a tak że do sto so wy wać tem pe ra tu rę
do pa cjen tów bar dziej wraż li wych na zim no
(np. -5°C). 

Te ra pia sku pia ją ca się na in dy wi du al nych
po trze bach te ra peu tycz nych pa cjen ta pod -

Ryc. 3. Wyraźna różnica między masażem
ręcznym (lewa strona) a leczeniem falą
uderzeniową ZWavePro (prawa strona) po
kriolipolizie.

Ryc. 4. System ZLipo do kriolipolizy.

Ryc. 2. Wygląd przed (po lewej) oraz po 8 tygodniach leczenia skojarzonego kriolipolizą (ZLipo) i falą
uderzeniową (ZWavePro) (po prawej).
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no si sku tecz ność pro ce sów re duk cji tkan ki
tłu szczo wej oraz bez pie czeń stwo za bie gu.
Dzię ki za sto so wa nym roz wią za niom tech -
no lo gicz nym ZLi po umoż li wia zop ty ma li zo -
wa nie pa ra me trów za bie gu w sto sun ku do
każ de go pa cjen ta, zwięk sza jąc sku tecz ność
za bie gu i jed no cze śnie mi ni ma li zu jąc dzia ła -
nia nie po żą da ne. 

Rów nież In ten syw ność ssa nia mo że zo -
stać do pa so wa na do da ne go ob sza ru (10
róż nych po zio mów). Co wię cej, ist nie je
moż li wość tym cza so we go ogra ni cze nia cyr -
ku la cji w ce lu uzy ska nia niż szych tem pe ra -
tur. Urzą dze nie ZLi po Sy stem po zwa la
rów nież na kon fi gu ra cję, która umoż li wia
usta wie nie cią głe go lub pul sa cyj ne go pro gra -
mu ssa nia oraz prze pro wa dze nia krio li po li zy
na dwóch ob sza rach za bie go wych jed no -

cze śnie. Za bieg ZLi po skła da się z trzech za -
pro gra mo wa nych, edy to wal nych faz, które
róż nią się ro dza jem i in ten syw no ścią ssa nia
oraz war to ścią tem pe ra tur. Fa zy za bie go we
zmie nia ją się au to ma tycz nie bez prze ry wa -
nia pro ce du ry. Ko rzy sta jąc z róż nych czę -
sto tli wo ści ssa nia pul sa cyj ne go, moż na uzy -
skać efekt „ma sa żu”. Po ziom ssa nia jest re -
gu lo wa ny i po ma ga, szcze gól nie w ostat niej
czę ści za bie gu, sty mu lo wać me ta bo lizm
oraz dre naż lim fa tycz ny. 

Aby osią gnąć naj lep sze re zul ta ty le cze -
nia krio li po li zą, w każ dym przy pad ku za le ca
się wy ko na nie ma sa żu bez po śre dnio po za -
koń cze niu za bie gu. Ba da nie kli nicz ne dr Bo -
ey wy ka zu je, że przy sto so wa niu te go ty pu
za le ceń moż na uzy skać do 44% lep sze
efek ty[6].

W ce lu za pew nie nia jed no rod ne go efek -
tu me cha nicz ne go i umoż li wie nia skry sta li zo -
wa nia trój gli ce ry dów oraz de gra da cji po łą -
czeń mię dzy adio po cy ta mi, war to po łą czyć
krio li po li zę z za bie giem fa li ude rze nio wej
ZWa ve Pro. 

Ba da nia dr Hunt i wsp. wy ka zu ją, że po -
łą cze nie za bie gu krio li po li zy i fal ude rze nio -
wych ma trzy za le ty, które da ją prze wa gę
nad kon wen cjo nal ną krio li po li zą: 
1. szyb sza utra ta tkan ki tłu szczo wej po przez

wspar cie dre na żu lim fa tycz ne go, 
2. sku tecz niej sza re duk cja tkan ki tłu szczo wej

po przez prze rwa nie po łą czeń mię dzy ko -
mór ka mi tłu szczo wy mi, dzię ki cze mu są
szyb ciej me ta bo li zo wa ne,

3. efekt na prę żo nej skóry dzię ki fa li ude rze -
nio wej ZWa ve Pro, która sty mu lu je pro -
duk cję ko la ge nu i po bu dza na tu ral ny me -
ta bo lizm ko mór ko wy skóry.

Pod su mo wa nie
Krio li po li za jest tech ni ką o naj wyż szym

stop niu sku tecz no ści w re duk cji tkan ki tłu -
szczo wej i wy so kim po zio mie bez pie czeń -
stwa wśród me tod nie in wa zyj nych. Dzię ki
za a wan so wa nym roz wią za niom ZLi po za -

Ryc. 5. ZWavePro – System terapii falą
uderzeniową.
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bie gi mo gą być prze pro wa dzo ne przy uży -
ciu in dy wi du al nie do bra nych do pa cjen ta
pa ra me trów. Po łą cze nie te go za bie gu
z me to dą fal ude rze nio wych ZWa ve Pro
pro wa dzi do szyb szej i bar dziej efek tyw nej
re duk cji tkan ki tłu szczo wej oraz za pew nia
lep szy wy gląd skóry.
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Ryc. 6. Redukcja tkanki tłuszczowej po kriolipolizie z masażem manualnym (szary) lub zabiegiem falą
uderzeniową ZWavePro (czerwony). 
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