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Frakcyjna RF mikroigłowa 
 
 

     Do najbardziej "medialnych" o udokumentowanej skuteczności klinicznej urządzeń 
estetycznych należą lasery medyczne, szczególnie frakcyjne i przedstawiona w tym artykule 

radiofrekwencja mikroigłowa. 
 

 
 

      Rf frakcyjna mikroigłowa to nowoczesne urządzenie do odmładzania i liftingu 

twarzy oraz ciała. Obiecująca technologia, która działa na zasadzie synergii, czyli 

połączenia różnych rodzajów terapii podczas jednej procedury zabiegowej w celu 

osiągnięcia wielokrotnie lepszych efektów, niż stosowane oddzielnie. 

 

     To metoda pozwalającą na dostarczenie energii fal radiowych za pomocą mikronakłuć na 

określoną głębokość skóry, wzbogacona o fale elektromagnetyczne o częstotliwości fal 
radiowych, które są emitowane do skóry powodując mocne jej ogrzanie, od naskórka aż do 

skóry właściwej. Powstałe za pomocą mikroigieł uszkodzenia, indukują aktywację 
określonego białka szoku termicznego1, co skutkuje wywołaniem celowego stanu zapalnego 

zwiększeniem procesów naprawczych, stymulację fibroblastów w skórze i wzbudzenie 
regeneracji a przede wszystkim przebudowy struktury matrycy do syntezy kolagenu. 

 
        Moim zdaniem to najlepsze urządzenie poszerzające możliwości terapeutyczne o 

udokumentowanej skuteczności, jakie zostało oddane w ostatnim czasie do wykorzystania      
w zabiegach estetycznych i anti-agin, dostępne również w Akademii MSP Ochrony Zdrowia           

 
1 Białka szoku cieplnego  (ang. heat shock proteins - HSP) nazywane są powszechnie „białkami stresu”. HSP 

określa się także mianem chaperonów, czyli białek opiekuńczych, znane także jako „molekularne opiekunki” 
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i Urody w Gorzowie Wielkopolskim. Posiadamy najnowocześniejsze urządzenie, które jako 

pierwsze na rynku, oprócz klasycznego działania, czyli działania fali radiowej i nakłuwania 
skóry, łączy w sobie dodatkowo delikatne podciśnienie. To jeden z najlepszych zabiegów anti-

aging. 
 

Rf frakcyjna mikroigłowa stosowana jest do:  
 

➢ odmładzania i zagęszczania skóry twarzy, szyi i dekoltu, brzucha, ramion, dłoni, 
wewnętrznej strony ud, okolicy kolan, pośladków 

➢ redukcji zmarszczek i cieni pod oczami 
➢ poprawy owalu twarzy, opadających policzków tzw. chomików 

➢ wzmacnia odporność tkanki łącznej 
➢ eliminacji wiotkości skóry, atrofii i wzmacniania elastyczności skóry 

➢ poprawy gęstości i struktury skóry 
➢ normalizacji funkcji wydzielniczych gruczołów łojowych (łojotok) i potowych 

(nadpotliwość) 
➢ redukcji porów skórnych 

➢ eliminacji couperose (skóra naczyniowa) 
➢ redukcji blizn, rozstępów  

➢ eliminacji zaburzenia pigmentacji skóry 
➢ redukcji cellulitu i pseudocellulitu, związanego z elastozą skóry 
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    Rf frakcyjna mikroigłowa wykorzystuje jednocześnie trzy mechanizmy stymulujące 

procesy regeneracyjne tkanek: mikronakłuwanie,  rozgrzewanie tkanek za pomocą prądu RF 
oraz  delikatne zasysanie (vacuum). 

 
 

 
Źródło: materiały szkoleniowe 

 

     Jednorazowa, sterylna głowica frakcyjnej RF mikroigłowej składa się z cienkich 
mikroigieł pokrytych złotem w ilości od 10 do 64 o regulowanej długości w zakresie od 0,1 

do 3,5. Zabieg można zatem przeprowadzić u osób uczulonych na nikiel. 
 

 

 
 

 
   W trakcie zabiegu mikroigły implantowane są w skórę na pożądaną głębokość, o czym 

decyduje zabiegowiec w zależności od obszaru zabiegowego i problemu skóry. W momencie 
pozostawania mikroigieł w tkance, emitowane są impulsy prądu RF pomiędzy igiełkami, 

które są jednocześnie elektrodami o mocy do 10 MHz i następuje silne podgrzanie tkanek od 
48 do 85 °C dające efekt koagulacji i denaturacji białka dermy.  
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                                            Źródło: materiały szkoleniowe 

 
Parametry takie, jak intensywność impulsów, moc i czas jego trwania są dowolnie 

regulowane. Zabiegowi czasami towarzyszy lekkie krwawienie, powstają urazy w postaci 
małych ran spowodowanych nakłuciem, gdzie aktywują się płytki krwi i zawsze dochodzi do 

regeneracji skóry. 
 

 

 
                   Źródło: materiały szkoleniowe 
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       W przypadku frakcyjnej radiofrekwencji mikroigłowej podgrzanie struktury tkankowej 

możemy przeprowadzić głęboko i precyzyjnie, czyli dokładnie na takim poziomie jaki jest 
konieczny przy danym problemie estetycznym, aby zabieg był skuteczny.  

 
 

 
                                                                           Źródło: materiały dostępne 

 

    Działanie RF mikroigłowej jest bezpośrednie i przedłużone w czasie. Bezpośrednio dzięki 
mikonakłuciom skóra pobudzana jest do autoodnowy, następuje obkurczanie się włókien 

kolagenowych, dając efekt natychmiastowego napięcia skóry, zwiększone odżywienie skóry 
poprzez wzrost cyrkulacji krwi po zabiegu prowadzi do odżywienia tkanek. Przez kilka 

kolejnych tygodni, do 3 miesięcy po zabiegu następuje remodeling tkanek, w tym stała 
stymulacja fibroblastów i neokolagenezy do produkcji nowego kolagenu i elastyny, skręcania 

się i zagęszczania oraz budowania nowych wiązań. Skóra staje się jędrna, sprężysta a drobne 
zmarszczki wypełniają się.  

 
 Źródło: materiały szkoleniowe 
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      Doświadczenia kliniczne wskazują na wysoką skuteczność radiofrekwencji mikroigłowej    

 przy usuwaniu zmarszczek w okolicy oczu, podnoszeniu skóry i poprawie jej elastyczności 
o krótkim okresie rekonwalescencji, który wynosi 1-3 dni.  

 
      Emitowana fala absorbowana jest przez płyny komórkowe. Absorpcja ta jest selektywna 

i nie wywołuje zjawiska waporyzacji (odparowania) warstwy rogowej naskórka. Po zabiegu 
widoczne są delikatne punkty, mające postać siateczki, podobnej do efektu po zabiegu lasera 

frakcyjnego. Procedurze często towarzyszy zaczerwienie skóry. Ryzyko jakichkolwiek 
skutków ubocznych jest minimalne, gdyż niemal cała energia rozchodzi się wewnątrz dermy. 

Zabiegi można wykonywać o każdej porze roku, w tym na opaloną skórę.   
 

Zabieg może być wykonany jednorazowo, jak i w serii. Efekt zabiegu jest w pełni widoczny 
po około trzech miesiącach. W celu uzyskania długotrwałych efektów liftingu, 

rekomendowane jest wykonanie 2-6 zabiegów w zależności od zaawansowania problemu           
i oczekiwanych przez klienta efektów. Odstęp czasowy między zabiegami ok 4-5 tygodni. 

 
 

Zalecenia po zabiegu 
 

▪ Przez 24h schładzać okolice zabiegową (pomocne są preparaty o właściwościach 
chłodzących) i unikać miejsc silnie zanieczyszczonych 

▪ Nawilżać skórę np. Stratia Liquid Gold, AVENE, Hydrance UV, pomocne okazały 
się również preparaty o właściwościach regenerujących np. Dottore S.O.S- krem 

przyspieszający regenerację naskórka, Avene Cicalfate krem regenerujący,  Alantan 
krem, ZINALFAT Krem kojąco-regenerujący, Solcoseryl to lek wydawany bez 

recepty, którego głównym składnikiem jest wolny od antygenów, a także 
bezbiałkowy dializat z krwi cieląt. O dobrze kremu decyduje zabiegowiec na 

podstawie wyglądu skóry po zabiegu. 
▪ Przez 48h unikać wysiłku fizycznego  

▪ Przez ok 7 dni po zabiegu zrezygnować z basenu  
▪ Unikać sauny przez okres 7 dni po zabiegu 

▪ Zakaz wykonywania zabiegów złuszczających, preparatów z alkoholem lub kwasami 
przez okres 14 dni po zabiegu 

▪ Unikać ekspozycji słonecznej przez minimum 10 dni  
▪ Do pielęgnacji porannej stosować krem z wysokim filtrem  

▪ Uzupełniać wodę w ilości minimum 1,5 litra 
 

 
Działania niepożądane  

Po zabiegu może wystąpić edema – obrzęk, zaczerwienie, opuchnięcie które najczęściej 
ustępuje po 1-3 dniach.  
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Przeciwwskazania 

 
➢ Ciąża  

➢ Laktacja  
➢ Nieuregulowana cukrzyca 

➢ Pompa insulinowa 
➢ Nieleczone choroby tarczycy, autoimmunologiczne np. reumatoidalne zapalenie 

stawów, AZS, łysienie plackowate, bielactwo, miastenia, stwardnienie rozsiane, 
Hashimoto 

➢ Anemia, małopłytkowość 
➢ Infekcje wirusowe, bakteryjne, grzybicze 

➢ Choroby nowotworowe, okres do 5 lat po zakończeniu leczenia 
➢ Hemofilia 

➢ Skłonność do keloidów, bliznowaceń 
➢ Dermatozy skóry obszaru zabiegowego 

➢ Brak lub zaburzenia czucia 
➢ Implanty w okolicy zabiegowej 

➢ Rozrusznik serca 
➢ Zaćma 

➢ Epilepsja 
➢ Przyjmowanie leków przeciwzapalnych do kilku dni przed zabiegiem 

➢ Leczenie antybiotykami 
➢ Zaburzenia ukrwienia 

➢ WZW 
 

     Fale radiowe frakcyjne mikroigłowe z powodzeniem można łączyć z innymi zabiegami z 
zakresu medycyny estetycznej. Przy planowaniu zabiegów należy pamiętać, że w przypadku 

zabiegu botoksem wykonać zabieg RF frakcyjnego mikroigłowego z uwzględnieniem 
procedur czyli botox w drugiej fazie. Klient/ka u której botox wykonywany był wcześniej 

musi poinformować o tym osobę wykonującą zabieg, aby można było dobrać odpowiednie 
parametry zabiegowe.  
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 Źródło: materiały szkoleniowe 

 

Ceny regularne zabiegu: 
 

Twarz + oczy 800 zł 
Twarz + szyja 1000 zł 

Twarz + szyja + dekolt 1300 zł 
Policzki 600 zł 

Szyja 600 zł 
Dekolt 700 zł 

Okolice oczu 500 zł 
Okolice ust 350 zł 

Ramiona 800 zł 
Dłonie 500 zł 

Brzuch 800 zł – 1100 zł 
Pośladki 800 zł – 1100 zł 

Kolana 600 zł 
Wewnętrzna strona ud 800 zł – 1100 zł 

Blizna pojedyncza – cena ustalana indywidualnie, od 400 zł 
 

Przy wykupieniu pakietu zabiegowego 4 zabiegów, doliczany jest 20% rabat 
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