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medycyna estetyczna

Fale radiowe, uderzeniowe, ultradźwięki. Na ich działaniu 
opiera się aparatura hi-tech stosowana w gabinetach medycyny 

estetycznej, Odmładzają, upiększają, wyszczuplają. Jak? 
Wyjaśnia lekarz medycyny estetycznej dr Bartosz Pawlikowski.

tekst: Jolanta Zakrocka

Wyższa technika
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Twój STYL: Mogłoby się wydawać, że fale 
radiowe służą do komunikacji na odleg- 
łość, umożliwiają odbiór ulubionej radio-
stacji. Ale żeby odmładzały?
Bartosz Pawlikowski: Wszystko zależy  
od ich częstotliwości. Niektóre rzeczywi-
ście przenoszą dźwięk do radioodbiorni-
ków. Inne – te o częstotliwości między 0,5 
a 7 MHz – mogą stymulować skórę do od-
mładzania. Zresztą nie tylko fale radiowe. 
Również ultradźwięki, fale akustyczne, 
tzw. uderzeniowe czy elektromagnetyczne, 
wykorzystywane m.in. w laserach. 
TS: Jak to możliwe?
BP: Fale emitowane przez specjalne głowi-
ce wnikają w skórę, powodując przegrza-
nie jej głębokich warstw. Znajdują się tam 
włókna odpowiedzialne za gęstość i jędr-
ność – kolagen i elastyna. Pod wpływem 
wysokiej temperatury włókna się kurczą, 
dzięki czemu szybko zwiększa się napięcie 
tkanek. Ale ciepło to także sygnał dla skó-
ry, że należy zabezpieczyć się przed osła-
bieniem i zniszczeniem jej struktur. Zaczy-
na je więc wzmacniać, produkując nowe 
włókna elastyny i kolagenu. Wzmocnio-
ne zostają także naczynia krwionośne  
i nerwy. Taka wielka mobilizacja. Przebu-
dowa trwa kilkanaście tygodni, po upły-
wie których skóra ma zupełnie inną jakość 
i fakturę. Wygląda zdrowiej i młodziej!  
Co ważne, technologia ta działa wyłącz-
nie na jej głębokie warstwy, nie uszkadza-
jąc naskórka i nie zostawiając widocznych 
śladów na jego powierzchni.
TS: Czyli nikt się nie zorientuje, że ko-
rzystaliśmy z zabiegów medycyny 
estetycznej?
BP: Prawdopodobnie nie. Bezpośrednio 
po zabiegu skóra może być nieco zaczer-
wieniona jak po wysiłku fizycznym. Ale 
już następnego dnia wygląda zupełnie 
zwyczajnie.
TS: Jak wysoka jest temperatura, z jaką 
oddziałuje się na tkanki?
BP: Dobór parametrów zależy od rodza-
ju urządzenia, problemów, z jakimi chce-
my się uporać, i efektów, jakie chcemy 
osiągnąć. Zazwyczaj to temperatura rzędu  
40–45°C. Chodzi o to, żeby podgrzać skórę, 
ale jej nie poparzyć.
TS: Istnieją zabiegi polegające na celo-
wym uszkodzeniu skóry po to, by jeszcze 
intensywniej się regenerowała?
BP: Tak, wykorzystujemy je m.in. do niwe-
lowania defektów, takich jak blizny, ślady 
po trądziku, głębokie zmarszczki.
TS: Mężczyźni nie boją się tak inwazyj-
nych zabiegów? To przecież boli!

Lasery potrafią wiele. Ujędrnią skórę, zniwelują zmarszczki, usuną 
niedoskonałości, a nawet... pomogą pozbyć się zarostu.

Mężczyzna, gdy już zdecyduje się  
na zabieg, jest w stanie wiele znieść – 

również ból i nieciekawy wygląd przez 
kilka dni. Liczy się ostateczny efekt.

BP: Jeżeli już facet zdecyduje się na zabieg, 
nawet nieprzyjemny i bolesny, ale dają-
cy dobre efekty, jest w stanie zacisnąć zęby  
i przetrwać. To kobiety z reguły szuka-
ją terapii, które nie bolą i po których skóra 
szybko się goi. Oczywiście mamy do dyspo-
zycji środki znieczulające, które pomagają 
zmniejszyć dyskomfort. Intensywne zabie-
gi wymagają jednak czasem kilkudniowej 
rekonwalescencji – podrażniona, celowo 
uszkodzona skóra musi się wygoić. Mam 
jednak zdeterminowanych i nastawionych 
na efekt pacjentów. Jeśli trzeba, są w stanie 
pójść na urlop. I akceptują to, że przez kilka 
dni wyglądają źle. 
TS: Z jakimi problemami przychodzą?
BP: Trafia do mnie wielu panów z bliz- 
nami potrądzikowymi, często głęboki-
mi. To najczęściej 30-, 40-latkowie, którzy 
chcą dobrze wyglądać. Trądzik nieleczony  
w młodości może pozostawić wyraźne śla-
dy na twarzy. Żeby je zniwelować, stosu-
jemy agresywne terapie laserowe i radio-
frekwencję mikroigłową, która polega  
na jednoczesnym nakłuwaniu skóry i pod-

grzewaniu jej za pomocą fali elektroma-
gnetycznej o częstotliwości radiowej. Za-
biegi mocno ingerują w skórę, ale też dają 
świetne efekty. Mam również sporo pacjen-
tów z trądzikiem różowatym – z rozszerzo-
nymi naczynkami, wykwitami na skórze. 
Niektórzy sami są sobie winni, ponieważ 
nie troszczą się o skórę, nie używają kre-
mów, nie chronią się przed promieniowa-
niem UV. Do leczenia trądziku różowatego 
stosuję lasery nieablacyjne, czyli niepowo-
dujące uszkodzeń naskórka, jednak wy-
wołujące dość znaczny obrzęk twarzy i sil-
ne zaczerwienienie. Po takiej kuracji lepiej  
na jakiś czas schować się przed światem.
TS: Jaka technologia najlepiej sprawdza 
się do usuwania blizn? 
BP: Do tego celu też najczęściej stosujemy 
lasery. Jakie? To zależy od tego, jak blizna 
wygląda: czy jest przerośnięta, hipertroficz-
na, czy wystaje mocno ponad powierzch-
nię skóry. Czy powstała w wyniku opa-
rzenia, zabiegu chirurgicznego, czy może 
wypadku. Blizna to tkanka łączna, czy-
li mocno zbity kolagen typu 3 i duża sieć  
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naczyń krwionośnych. Najczęściej na po-
czątku stosujemy terapię laserem pulsacyj-
no-barwnikowym, który zamyka naczynia 
krwionośne w obrębie blizny. Po 2–3 takich 
zabiegach zmieniamy technologię i przy-
stępujemy do przebudowy zbitej tkanki bli-
znowatej. Można robić to laserem CO2, la-
serem tulowym albo pikosekundowym – 
wybieram technologię, która jest najlepsza  
dla danego rodzaju blizny i jej lokalizacji.  
Jeżeli blizna jest cienka i mocno zbita, lepiej 
sprawdzi się laser pikosekundowy. Jeśli sze-
roka, przerośnięta, miękka – laser tulowy, 
który łączy cechy agresywnych technologii 
ablacyjnych i łagodnych nieablacyjnych.
TS: Który z nich najlepiej poradzi sobie  
z niechcianymi tatuażami?
BP: Laser pikosekundowy jest najskutecz-
niejszy. Jego ultrakrótkie impulsy rozbijają 
cząsteczki barwnika na drobny pył. Dzięki 
temu makrofagom, czyli komórkom, któ-
re zajmują się oczyszczaniem organizmu, 
łatwiej zabrać go ze skóry i usunąć przez 
nerki wraz z moczem. W najnowszych la-
serach oprócz działania światła, które 
jest pochłaniane przez cząstki barwnika, 
mamy dodatkowo do czynienia z działa-
niem fotoakustycznym. Laser pracuje tro-
chę jak sonar, rozbijając cząsteczki barw-
nika na drobne fragmenty przy zastosowa-
niu ultrakrótkich impulsów i relatywnie 
niskiego poziomu energii. Dzięki temu nie 
dochodzi do bliznowacenia – a to mogłoby 
utrudnić usuwanie barwnika. Do niedaw-
na najłatwiej było usunąć czarny tatuaż,  
w tej chwili kolor nie ma już znaczenia.
TS: A czy do gabinetu trafiają panowie, 
którzy po prostu chcą się upiększyć, 
może trochę odmłodzić?
BP: Jest ich coraz więcej. Dla nich mamy 
bogaty wybór zabiegów. Gdy opowiadam 
im o możliwych do osiągnięcia efektach, 
często decydują się na terapie łączone, czy-
li delikatne zabiegi „strzykawkowe” po-
łączone z zabiegami laserowymi. Daje to 
dobre efekty i nie wyłącza z życia zawo-
dowego ani towarzyskiego. Męska skó-
ra jest grubsza, bardziej spoista niż u ko-
biet, dzięki czemu jesteśmy w stanie osiąg- 

nąć zadowalające efekty przy mniejszej 
liczbie zabiegów i o łagodniejszych para-
metrach – zarówno jeśli chodzi o laser, jak  
i radiofrekwencję.
TS: Ostatnio popularne są zabiegi HIFU. 
Na czym one polegają i czy też mają moc 
odmładzania?
BP: HIFU to fale ultradźwiękowe – high in-
tensity focus ultrasound. Urządzenie dzia-
ła na podobnej zasadzie jak USG, ale tu 
fale są skondensowane i o bardzo wyso-
kiej częstotliwości. Za pomocą HIFU moż-
na pozbyć się niechcianego tłuszczyku albo 
zrobić lifting bez skalpela, czyli ujędrnić  
i odmłodzić skórę. Fale dźwiękowe kon-
centrują się na wybranej głębokości, nie 
uszkadzając naskórka ani otaczających 
tkanek. Jest to inna technologia niż lase-
rowe fale elektromagnetyczne, ale jej cel 
jest ten sam – sprowokować komórki skóry  
do przebudowy.
TS: Można też wyrzeźbić sobie „sześ- 
ciopak”?
BP: Można. Choć zabieg nie zwalnia z ćwi-
czeń i odpowiedniej diety. Jesteśmy w sta-
nie miejscowo odessać tkankę tłuszczową, 
zaznaczając linię podziału mięśni brzu-
cha, ale jeśli pacjent się zaniedba, komórki 
tłuszczowe ponownie się rozrosną, a nasza 
praca i wydane przez niego pieniądze pój-
dą na marne (taki zabieg to wydatek rzędu 
6–12 tys. – przyp. red.).
TS: Ale jak to się robi?
BP: W moim gabinecie wykonujemy miej-
scową liposukcję laserem Lipolife, który łą-
czy emisję wiązki laserowej z odsysaniem. 
Pod skórę wprowadza się kaniulę, czy-
li rurkę o długości ok. 30 cm. Wewnątrz 
znajduje się światłowód emitujący radial-
nie wiązkę, która w promieniu 360 stopni 
powoduje rozluźnienie tkanki tłuszczowej 
tak, żeby dało się ją odessać, ale nie uszka-
dza jej. Bo taką pobraną tkankę można po-
tem przeszczepić, na przykład wypełniając 
nią zmarszczki na twarzy. Pobrane z tłusz-
czu komórki macierzyste mogą też zostać 
wstrzyknięte w skórę głowy, żeby opóźnić 
rozpoczynający się proces łysienia. To taki 
dodatkowy bonus. 

Szczuplejszy od zaraz
Onda z technologią coolwaves,  

skinclinic

Głowica głębokiego działania redukuje 
tkankę tłuszczową, głowica płytkiego 

działania ujędrnia skórę. ONDA 
wykorzystuje mikrofale o częstotliwości 

2,45 GHz, które są w stanie dotrzeć  
do całej podskórnej warstwy 

tłuszczowej.

Nie rumień się!
zabieg clear silk z użyciem platformy 

laserowej Joule X, Holistic clinic 

Laser neodymowo-yagowy Clear Silk  
daje możliwość wyjątkowo skutecznego 

leczenia trądziku różowatego i skóry 
naczyniowej. Zwalcza rumień  

i czerwone pajączki.

Zastrzyk młodości
mezoterapia sayPHa RIcH croma 

Pharma, Princess academy

Podawany w formie delikatnych wkłuć  
(po wcześniejszym znieczuleniu) 
preparat dostarcza skórze kwas 

hialuronowy odpowiedzialny  
za nawilżenie skóry. Można stosować go 

także do wypełniania drobnych 
zmarszczek.

Sylwetka wymodelowana
Liposukcja ultradźwiękowa Vaser Lipo, 

Klinika miracki

Technologia ultradźwiękowa umożliwia 
precyzyjne rozbicie tkanki tłuszczowej  

z ominięciem tkanek okalających, 
naczyń krwionośnych i nerwów. Zabieg 

jest bezpieczniejszy od tradycyjnej 
liposukcji, a powrót do aktywności jest 

możliwy już po 2–3 dniach.

Więcej włosów
Leczenie łysienia laserem FOtOna, 

Klinika Bellazone

Laser Er:YAG budzi „uśpione” włosy  
i stymuluje je do wzrostu. U mężczyzn  

z łysieniem androgenowym daje 
najlepsze efekty, gdy zabiegi  

są wykonywane nie później niż 8 lat  
od chwili, gdy rozpoczęło się łysienie.

Za pomocą aparatury można wyszczuplić 
sylwetkę, a nawet wyrzeźbić sześciopak.  

Ale to nie zwalnia z ćwiczeń i zdrowej diety!

gotowy  
na zabieg?


