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Efekt te ra peu tycz ny za le ży od za sto so -
wa nej tech ni ki (mo no po lar nej, bi po lar nej,
uni po lar nej) oraz pa ra me trów za bie gu. Fa le
ra dio we łą czo ne są rów nież z in ny mi tech ni -
ka mi, jed ną z nich jest mi kro na kłu wa nie. Mi -
kro i gło we sy ste my frak cyj ne go RF po zwa la ją
na bez piecz ne wy ko na nie za bie gu w głęb -
szych ob sza rach skóry i sto so wa ne są w nie -
chi rur gicz nym odmła dza niu skóry, le cze niu
trą dzi ku po spo li te go, blizn, roz stę pów oraz
nadmier nej po tli wo ści.

Fa le ra dio we (RF, ra dio fre qu en cy) obej -
mu ją za kres pro mie nio wa nia elek tro ma gne -
tycz ne go o czę sto tli wo ści od 3 Hz do 3 THz.
W me dy cy nie este tycz nej i ko sme to lo gii wy -
ko rzy stu je się naj czę ściej fa le ra dio we o czę -
sto tli wo ści od 3 do 7 MHz. Efek tem te ra peu -
tycz nym za bie gu jest wy two rze nie w tkan ce
pod da nej za bie go wi en do gen ne go cie pła. 

Ogrza nie tka nek do tem pe ra tu ry 
45-55°C po wo du je sty mu la cję pro ce sów
fi zjo lo gicz nych zwią za nych z ter mo re gu la -
cją orga ni zmu. Wzrost tem pe ra tu ry in du -
ku je w skórze roz sze rze nie na czyń krwio -
no śnych, uspraw nie nie trans por tu tle nu
oraz po pra wę me ta bo li zmu tkan ko we go.
Podwyż sze nie tem pe ra tu ry w obrę bie
skóry wła ści wej i tkan ki pod skór nej po wo -
du je tak że ob kur cze nie włókien ko la ge no -
wych, które wy ni ka z ich czę ścio wej de na -
tu ra cji. Dzię ki czę ścio we mu prze rwa niu
mię dzy czą stecz ko wych wią zań krzy żo wych
włók na ko la ge no we ule ga ją ścią gnię ciu i za -
gę szcze niu. Za bieg pro wa dzi do po pra wy
gę sto ści skóry oraz jej na pię cia, co jest wi -
docz ne bez po śre dnio po nim. Czę ścio we
uszko dze nie włókien ko la ge no wych sty mu -
lu je do dat ko wo fi bro bla sty do syn te zy no -
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wych włókien ko la ge no wych i ela sty no -
wych, stąd efek ty za sto so wa nia RF moż na
podzie lić na na tych mia sto we i od le głe.
Efek ty prze bu do wy tkan ki wi docz ne są
stop nio wo od kil ku ty go dni do kil ku mie się -
cy po za bie gu[1]. 

Te ra pia fa la mi ra dio wy mi mo że być wy -
ko na na za po mo cą kil ku tech nik, po nie waż
czyn ni ka mi wpły wa ją cy mi na dys try bu cję
cie pła w tkan ce są ge o me tria i roz mie szcze -
nie elek trod. Wy bór me to dy jest po dyk to -
wa ny ce lem za bie gu. W tech ni ce mo no po -
lar nej (jed no bie gu no wej) za bieg prze pro wa -
dza się za po mo cą elek tro dy czyn nej, pod -
czas gdy dru ga elek tro da znaj du ją ca się pod
ob sza rem pod da wa nym za bie go wi speł nia
za da nie an te ny za my ka ją cej ob wód elek -
trycz ny. Efekt ter micz ny uzy sku je się pod
elek tro dą czyn ną w wy ni ku za gę szcze nia
ener gii, po nie waż po wierzch nia elek tro dy
tej jest du żo mniej sza niż elek tro dy bier nej.
Za sto so wa nie tech ni ki mo no po lar nej umoż -
li wia głę bo ką pe ne tra cję ener gii w tkan kę,
a tym sa mym wy two rze nie cie pła w głęb -
szych war stwach skóry i tkan ce pod skór -
nej[1]. Wa dą za sto so wa nia tej tech ni ki jest to,
że ener gia prze pły wa przez ca ły orga nizm,
a tym sa mym za bieg jest bar dziej in wa zyj ny
i mniej bez piecz ny[2]. W tech ni ce bi po lar nej
(dwu bie gu no wej) za bieg prze pro wa dza się
za po mo cą dwóch iden tycz nych elek trod
umie szczo nych bli sko sie bie w jed nym apli -
ka to rze (gło wi cy za bie go wej). Ta kie uło że -
nie spra wia, że fa la prze cho dzi mię dzy elek -
tro da mi w kształ cie li te ry U, co znacz nie
ogra ni cza głę bo kość pe ne tra cji emi to wa nej
ener gii, ale rów no cze śnie zwięk sza ry zy ko
po pa rze nia na skór ka. Podob nie jak w me to -
dzie mo no po lar nej, w ce lu ochro ny na skór -
ka, ko niecz ne jest sto so wa nie efek tyw ne go
sy ste mu chło dze nia. Tech ni ka bi po lar na jest
wy ko rzy sty wa na, gdy za bie go wi pod da wa -
ne są ob sza ry wraż li we, o cien kiej skórze,
jak twarz i szy ja. W tech ni ce uni po lar nej za -
bieg prze pro wa dza się za po mo cą jed nej

elek tro dy, która emi tu je po le elek tro ma gne -
tycz ne wni ka ją ce w tkan kę. Me to da ta po -
zwa la na uzy ska nie więk szej ilo ści cie pła
w tkan kach głę biej po ło żo nych, stąd jest sto -
so wa na do te ra pii w obrę bie ud, brzu cha
i po ślad ków[1].

W związ ku z moż li wo ścią kon tro lo wa nia
prze bie gu za bie gu po przez sto so wa nie im -
pul sów o od po wie dniej ener gii oraz wie lo -
krot nych przejść gło wi cą po po wierzch ni
tkan ki do ce lo wej za bie gi z wy ko rzy sta niem
RF uwa ża ne są za bez piecz ne i pra wie bez -
bo le sne. Ak tu al nie do stęp ne są urzą dze nia,
które mie rzą tem pe ra tu rę w tkan kach, a tak -
że opor ność, co do dat ko wo zwięk sza bez -
pie czeń stwo wy ko na nia za bie gu. Oso ba
pod da wa na za bie gowi od czu wa je dy nie dys -
kom fort zwią za ny z uczu ciem cie pła. Po nie -
waż me to da ta nie po wo du je uszko dze nia
na skór ka (dzię ki sto so wa ne mu chło dze niu),
za bie gi mo gą być wy ko ny wa ne nie za leż nie
od fo to ty pu skóry i po ry ro ku. Po za bie gu
po ja wia się od czyn w po sta ci ru mie nia
i obrzę ku o róż nym stop niu na si le nia,
o czym pa cjent po wi nien zo stać po in for mo -
wa ny wcześniej. Na si le nie od czy nu za le ży
od za sto so wa nej daw ki ener gii i utrzy mu je
się zwy kle od kil ku go dzin do kil ku dni po za -
bie gu[1,2]. 

Dzię ki za sto so wa niu tech ni ki RF moż li we
są:
• uzy ska nie po pra wy na pię cia skóry,
• zwięk sze nie gę sto ści, ję dr no ści i ela stycz -

no ści skóry, 
• po pra wa owa lu twa rzy, 
• zła go dze nie kon tu rów fał dów no so wo-

war go wych,
• zre du ko wa nie zmar szczek mi micz nych,
• spły ce nie blizn atro ficz nych i roz stę pów.

Lo kal ne, kon tro lo wa ne prze grza nie
sprzy ja tak że re duk cji tkan ki tłu szczo wej i eli -
mi na cji cel lu li tu. Re zul ta ty wi docz ne są bez -
po śre dnio po za bie gu dzię ki sty mu la cji ak -
tyw no ści fi bro bla stów, po pra wia ją się w mia -
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rę upły wu cza su i mo gą utrzy my wać się
przez kil ka lat[3].

Mi kro i gło wy sy stem frak cyj ne go RF

Fa le ra dio we łą czo ne są z in ny mi tech -
ni ka mi – jed ną z nich jest mi kro na kłu wa nie.
W mi kro i gło wym sy ste mie frak cyj ne go RF
wy ko rzy stu je się sy ner gi stycz ne dzia ła nie
bi po lar nych fal ra dio wych oraz mi kro na kłu -
wa nia. 

Pod czas za bie gu w głąb skóry wpro wa -
dza ne są mi kro i gły i emi to wa ne są fa le ra dio -
we, które po wo du ją bar dzo sil ne prze grza nie
tkan ki wo kół[4,5]. W tem pe ra tu rze 60°C na -
stę pu je de na tu ra cja bia łek, w tym ko la ge nu,
a po wy żej 60°C do cho dzi do ko a gu la cji
i mar twi cy[3,4]. W przy pad ku za sto so wa nia mi -
kro i gło we go sy ste mu frak cyj ne go RF po emi -
sji fa li igły są na tych miast wy co fy wa ne ze
skóry, dzię ki cze mu czas na grze wa nia tkan ki
wo kół igły jest bar dzo krót ki i do cho dzi tyl ko
do punk to wej jej ko a gu la cji. W ob sza rach
dal szych do cho dzi do prze grza nia tkan ki
w stop niu wy zwa la ją cym ob kur cza nie
włókien ko la ge no wych, ale nie uszka dza ją cym
struk tu ry tkan ki[4,5].

Kon tro lo wa na ko a gu la cja, czy li zni -
szcze nie ter micz ne tkan ki, in du ku je stan za -
pal ny nie zbęd ny do ak ty wa cji pro ce sów na -
praw czych. Cy to ki ny i czyn ni ki wzro stu wy -
dzie la ne przez ko mór ki w fa zie za pa le nia
po bu dza ją fi bro bla sty i ke ra ty no cy ty do
pro li fe ra cji. W obrę bie skóry wła ści wej ob -
ser wu je się syn te zę no wych włókien ko la -
ge no wych i ela sty no wych. W ob sza rach
po za stre fą ko a gu la cji do cho dzi na to miast
do skróce nia włókien ko la ge no wych i ich
za gę szcze nia oraz po bu dze nia me ta bo li -
zmu tkan ko we go. W efek cie prze pro wa -
dzo ne go za bie gu w skórze wła ści wej ob -
ser wu je się dłu go trwa łą ne o e la sto ge ne zę,
ne o ko la ge no ge ne zę oraz prze bu do wę
tkan ki łącz nej. Ob ser wo wa na re ge ne ra cja
na skór ka in du ko wa na jest uszko dze niem

me cha nicz nym przez igły urzą dze nia, a nie
ter micz nym in du ko wa nym przez RF. Uzy -
ska nie ta kie go efek tu jest moż li we po przez
za sto so wa nie izo la cji po wierzch ni igieł na
ca łej ich dłu go ści za wy jąt kiem ich koń -
cówek, dzię ki cze mu fa le ra dio we emi to -
wa ne są tyl ko w głę bi skóry. Skóra na prze -
strze ni od kil ku ty go dni do kil ku mie się cy po
za bie gu sta je się bar dziej ję dr na i sprę ży sta.
W obrę bie po la za bie go we go zni ka ją drob -
ne zmar szcz ki[5,6].

Za le tą oma wia ne go sy ste mu jest moż li -
wość wy ko na nia za bie gu na róż nej głę bo -
ko ści, z za sto so wa niem róż nych da wek
ener gii i im pul sów o róż nym cza sie trwa nia.
Dzię ki te mu za bie gi mo gą być wy ko ny wa ne
mniej lub bar dziej agre syw nie. Tech no lo gia
mi kro i gło we go sy ste mu frak cyj ne go RF po -
zwa la wy ko ny wać za bie gi na głę bo ko ści od
0,5 mm do 3,5 mm, stąd z po wo dze niem
jest sto so wa na nie tyl ko w obrę bie twa rzy
i szyi, ale rów nież w oko li cach brzu cha, po -
ślad ków i ud[7]. Do dat ko wą za le tą mi kro i -
gło we go sy ste mu frak cyj ne go RF jest moż -
li wość usta wie nia pra cy igieł na róż nej głę -
bo ko ści w cza sie jed nej se sji. Dzię ki rów no -
cze sne mu uszko dze niu tkan ki na róż nej głę -
bo ko ści moż li we jest uzy ska nie efek tyw ne -
go re mo de lin gu skóry[6]. 

Mi kro i gło wy sy stem frak cyj ne go RF prze -
zna czo ny jest do:
• nie chi rur gicz ne go odmła dza nia skóry,
• re duk cji zmar szczek i blizn,
• po pra wy gę sto ści i ję dr no ści skóry,
• re duk cji roz stę pów.

Oma wia ny sy stem mo że być rów nież
sto so wa ny w le cze niu trą dzi ku po spo li te go
(ac ne vul ga ris) oraz blizn po trą dzi ko wych[6, 8,9].
Ze wzglę du na głę bo kość dzia ła nia RF po -
przez prze grza nie skóry moż li we jest ob ni -
że nie ak tyw no ści gru czo łów ło jo wych
w ob sza rze za bie go wym, cze go kli nicz ną
ma ni fe sta cją jest zmniej sze nie licz by zmian
trą dzi ko wych (za pal nych i nie za pal nych)
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oraz zmniej sze nie wy dzie la nia se bum. Uzy -
ska nie za do wa la ją cych efek tów te ra peu -
tycz nych wy ma ga wy ko na nia 3 za bie gów
w mie sięcz nych od stę pach[8]. Wy ka za no, że
za sto so wa nie me to dy po zwa la tak że na po -
pra wę wy glą du skóry osób z atro ficz ny mi
bli zna mi po wsta ły mi w prze bie gu trą dzi ku
po spo li te go[6]. Mi kro i gło wy sy stem frak cyj -
ne go RF jest al ter na ty wą dla za bie gów
z wy ko rzy sta niem pe e lin gów che micz nych,
der ma bra zji czy la se rów abla cyj nych. Ze
wzglę du na brak uszko dze nia na skór ka me -
to da ta mo że być bez piecz nie sto so wa na
przez ca ły rok, na wet u osób z wy so kim fo -
to ty pem skóry i pre dy spo zy cja mi do two -
rze nia prze bar wień po za pal nych. W ce lu
uzy ska nia opty mal nych efek tów ko niecz ne
jest wy ko na nie kil ku za bie gów w od stę pach
kil ku ty go dnio wych[6,7]. 

Mi kro i gło wy sy stem frak cyj ne go RF wy -
ko rzy sty wa ny jest rów nież w le cze niu
nadmier nej po tli wo ści pach[10-13]. Wy ka za no,
że wy ko na nie trzech za bie gów w mie sięcz -
nych od stę pach po zwa la na zmniej sze nie ilo -
ści wy dzie la ne go po tu na co naj mniej rok.
W ce lu pod trzy ma nia efek tu za le ca ne jest
po wta rza nie za bie gu raz w ro ku[10]. Wy ni ki
ba dań hi sto pa to lo gicz nych wska zu ją, że efekt
te ra peu tycz ny za bie gu wy ni ka z ter micz ne go
uszko dze nia gru czo łów ekry no wych i apo -
kry no wych pod czas dzia ła nia RF w obrę bie
skóry wła ści wej i tkan ki pod skór nej. Nie -

uszko dzo ne gru czo ły po to we, w od po wie -
dzi na prze grza nie tkan ki, zmniej sza ją swój
roz miar i ak tyw ność[11,13].

Prze ciw wska za nia do sto so wa nia RF
i efek ty ubocz ne

Prze ciw wska za nia mi do wy ko na nia za -
bie gu z wy ko rzy sta niem fal ra dio wych są:
• roz ru sznik ser ca,
• cho ro ba no wo two ro wa, che mio te ra pia,

ra dio te ra pia i sta ny po le cze niu pro mie -
nio wa niem jo ni zu ją cym,

• cią ża i kar mie nie pier sią,
• ostre sta ny za pal ne,
• cho ro by żył,
• za bu rze nia czu cia,
• za ćma,
• me ta lo we im plan ty w ob sza rze za bie go -

wym lub je go oko li cy,
• za bu rze nia ukrwie nia ob wo do we go,
• skłon ność do krwa wień z prze wo du po -

kar mo we go,
• epi le psja.

Za bie gi po win ny być wy ko ny wa ne z za -
cho wa niem szcze gól nej ostroż no ści u osób
cier pią cych na nad czyn ność tar czy cy, cu -
krzy cę oraz u osób cho ru ją cych na nad ci -
śnie nie.

Po za bie gach z wy ko rzy sta niem fal ra dio -
wych moż li we jest wy stą pie nie dzia łań nie -
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po żą da nych, bę dą cych kon se kwen cją nie -
pra wi dło we go do boru pa ra me trów za bie -
go wych. Naj czę ściej wy stę pu ją cy mi są: za -
czer wie nie nie, obrzę ki, opa rze nia i nie rów -
no ści po wierzch ni, jed nak zna ne są też przy -
pad ki za ni ku tkan ki tłu szczo wej oraz za bu -
rze nia czu cia spo wo do wa ne uszko dze niem
ner wów po wierzch nio wych[2,3]. W przy pad -
ku mi kro i gło we go sy ste mu frak cyj ne go RF
skóra po za bie gu jest po na kłu wa na, za czer -
wie nio na i obrzęk nię ta. Go je nie trwa od kil -
ku dni do kil ku ty go dni, w za leż no ści od głę -
bo ko ści za bie gu i za sto so wa nych pa ra me -
trów. Ośrod ki we Wło szech, gdzie fo to typ
skóry pa cjen tów jest wy ższy niż w Pol sce,
zgła sza ły rów nież przy pad ki nie znacz nej hi -
per pig men ta cji. Ne ga tyw ny mi ob ja wa mi to -
wa rzy szą cy mi sa me mu wy ko na niu za bie gu,
ze wzglę du na głę bo kość pra cy igieł i dzia ła -
nie ter micz ne RF, są dys kom fort i ból o róż -
nym stop niu na si le nia. Za bieg wy ma ga za -
sto so wa nia znie czu le nia miej sco we go[4,6-8].
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