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Metoda podania preparatów w głąb skó-
ry z zastosowaniem mikronakłuć jest prawdopodobnie 
najpopularniejszym zabiegiem z zakresu medycyny 
estetycznej i kosmetologii. Mikronakłuwanie wywodzi 
się z iniekcji (mezoterapia igłowa), czyli z podawania 
igłą preparatu o celowanym działaniu (rewitalizują-
cym, terapeutycznym). Pokonuje barierę naskórka  
i dociera w głębsze warstwy skóry, co wspiera działanie 
substancji aktywnych. 
Udowodniona skuteczność zabiegu spowodowała 
rozwój tej formy podawania preparatów aktywnych.   
W konsekwencji pojawiły się na rynku mezorollery, 
czyli tzw. rollery mikroigłowe, nazywane również 
dermorollerami. To niewielkie urządzenia manualne, 
które miały na walcach igły wkłuwające się w skórę 
(od 0,25 mm do 1 mm). Służyły do zaawansowanej 
pielęgnacji w gabinetach i w domu. Ich największą 
popularność datuje się na koniec lat 90. Przedtem 

lepszą przepuszczalność skóry uzyskiwano, wyko-
rzystując prąd stały do wnikania kosmetyków,  m.in. 
dzięki galwanizacji i jonoforezie.
Następcami dermorollerów były urządzenia potocznie 
nazywane dermapenami, które wkłuwały się od 0,2 
do 3 mm w głąb skóry. W ich przypadku rozwój był 
o wiele bardziej spektakularny. Znaczącą innowacją 
tych urządzeń była szybkość i liczba nakłuć – są 
w stanie wykonać 1920 nakłuć na sekundę. Głębokość 
i szybkość przełożyły się znacząco na komfort odczu-
walny w trakcie zabiegu. Skóra nie była już szarpana, 
podczas gdy liczba nakłuć była znacząco większa. 
Nie bez znaczenia w kontekście ich bezpieczeństwa 
był kolejny skok rozwojowy, czyli stworzenie igieł 
bez niklu i chromu, co zminimalizowało ryzyko po-
jawienia się alergii. Co do efektywności w stosunku 
do dermorollerów, tu również ciężko dyskutować 
z postępem. Więcej mikrokanalików, przez które 
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MIKRONAKŁUWANIE DAJE OGROMNE MOŻLIWOŚCI
REGENERACJI I  ODBUDOWY SKÓRY. Z  JAKIMI ZABIEGAMI 
WARTO JE POŁĄCZYĆ, BY ZMAKSYMALIZOWAĆ EFEKT? 

docierają substancje czynne na różne głębokości 
skóry, czyni ten zabieg bardziej skutecznym. Zaletą 
dermapenów jest także to, że procedurę zabiegową 
można wykonać trzy razy, zaczynając od najgłęb-
szych do najpłytszych nakłuć skóry. W odróżnieniu 
od jego poprzedników w terapiach mikroigłowych, 
tu działamy aż na trzech poziomach. Efekt takiej 
zwielokrotnionej, wielopoziomowej stymulacji jest 
jeszcze silniejszy.
Kolejnym etapem rozwoju „mikroigłówki” stała 
się radiofrekwencja mikroigłowa, czyli urządzenie 
wykorzystujące zjawisko fali radiowej w igłach. Dało 
możliwości doboru energii i wybrania głębokości, na 
której pracujemy ze skórą.

Na czym polega radiofrekwencja 
mikroigłowa?
W przypadku tego zabiegu dochodzi do nakłucia, 
czyli stworzenia mikrourazu. To mikrouszkodzenie 
wymusza w skórze proces autoregeneracji tkankowej. 
Tworzą się kanaliki przepływu substancji czynnych 
w głębsze warstwy skóry, uwalniają się z krwi czyn-
niki wzrostu komórkowego, a pobudzone fibroblasty 
zaczynają produkować w miejscach iniekcji nowy 
kolagen. W ciągu trzech miesięcy uzyskujemy efekt 
zliftingowanej skóry. Efektem mikronakłuwania 
z zastosowaniem fali radiowej jest termolifting, czyli 
koagulacja białek poprzez temperaturę, jaka wytwarza 
się w skórze. Temperatura niszczy też bakterie beztle-
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nowe powodujące trądzik zapalny (wskazaniem jest 
nawet trądzik różowaty, ponieważ zabieg obkurcza 
naczynia).

Jak przebiega zabieg z zastosowaniem mi-
kronakłuwania i jakie są jego etapy?
Na 30–45 minut przed zabiegiem znieczulamy skórę 
kremem z lignokainą, następnie dezynfekujemy skórę 
preparatami typu Octenisept, po czym przechodzi-
my do mikronakłuwania. Odbywa się ono w kilku 
płaszczyznach, kilka przejść od 1 do maksimum 3 na 
różnych głębokościach penetracji igły, np. 0,2/1,5/3,00, 
zaczynając od głębiej położonych do płytszych warstw 
skóry. W przypadku RF mikroigłowej dochodzi rów-
nież do nagrzewania się igieł w skórze, co daje efekt 
termoliftingu. Jednocześnie w głąb skóry są wpro-
wadzane substancje czynne zawarte w preparatach 
przeznaczonych do zabiegu. Najczęstsze to: kwas 
hialuronowy, stymulatory tkankowe, koktajle zawiera-
jące antyoksydanty, witaminy, aminokwasy, kolagen. 
Zabieg trwa od 45 minut do 1,5 godziny (twarz, szyja, 
dekolt). Na koniec nakładamy sterylną maskę wycisza-
jącą, np. algi lub maskę w płachcie, zawierającą m.in. 
bisabolol, kurkumę, wyciąg z borówki. Wykańczamy 
zabieg odpowiednio dobraną do skóry pielęgnacją. 

Dla kogo jest przeznaczony?
Zabieg ma udowodnione wielokierunkowe działanie 
na twarz i ciało. Najważniejsze wskazania to:
• szeroko rozumiany anti-ging (stymulacja skóry do 
produkcji kolagenu),
• wiotka i cienka skóra ze zmarszczkami, przebarwie-
niami czy bliznami zanikowymi, rozstępami,
• wspomagająco w terapiach wypadania włosów,
• łojotok, trądzik i rozszerzone ujścia gruczołów ło-
jowych, zaskórniki,
•  trądzik różowaty,
•  skóra z aktywnym rumieniem naczyniowym.
Każde z tych wskazań wymaga indywidualnego po-
dejścia w doborze protokołu zabiegowego, uwzględ-
niającego ilość przejść  i natężenie energii w igłach.

Efekty zabiegowe
Pierwsze rezultaty są widoczne od razu po zabiegu, 
skóra jest dobrze ukrwiona, mocno aktywna naczy-
niowo. W przypadku RF staje się również jędrniejsza 
i bardziej napięta – po prostu zliftingowana. Przez wy-
wołanie kontrolowanego stanu zapalnego rozpoczyna 
się proces odbudowy skóry, który będzie widoczny 
w ciągu 3 miesięcy po ostatnim zabiegu i utrzyma się 
do pół roku. Częstotliwość wykonywania zabiegów 
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jest uwarunkowana intensywnością procesu obser-
wowanego w czasie.
Po mikronakłuwaniu pacjent może się spodzie-
wać niewielkiego obrzęku, zaczerwienienia skóry 
w postaci przemijającego rumienia, wynaczynie-
nia (mikrokrwawienia), uczucia pieczenia jak po 
intensywnym opalaniu, tkliwości skóry na dotyk. 
Około 2–3 dni po zabiegu może wystąpić łuszcze-
nie się skóry, przesuszenie i mikrostrupki. Warto 
uwzględnić reakcję skóry przed i po zabiegu oraz 
wdrożyć odpowiednie procedury w trosce o czas 
rekonwalescencji. Należy zalecić pacjentowi, by nie 
spożywał alkoholu, nie korzystał z sauny, solarium, 
basenu. Ważne jest,  aby unikał również intensywnych 
ćwiczeń fizycznych, nie narażał skóry na czynniki 

drażniące chemicznie lub mechanicznie, stosował 

kremy i preparaty regenerujące, silnie nawilżające 

o wysokim stopniu fotoochrony SPF 50. Wskazane 

jest też spożywanie dużej ilości wody (2  l), naparów 

z ziół, rumianku, pokrzywy.

Przeciwwskazania do zabiegu są bardzo standardowe:

• okres ciąży i laktacji,

• nowotwory i stany po nowotworach,

•  wirusowe stany skóry, np. opryszczka,

• skłonność do powstawania bliznowców,

• zaburzenia krzepnięcia krwi,

•  otwarte przerwanie ciągłości tkanki: rany, niegojące 

się lub trudno gojące się rany.

Jakie powikłania mogą się pojawić?

Mikronakłuwanie to kontrolowane uszkodzenie skóry 

i następujący po nim proces zapalny, który warunkuje 

aktywowanie mechanizmów autoregeneracyjnych 

skóry. Mogą się więc pojawić alergie, dłuższy okres 

gojenia i bliznowce w przypadku nieuwzględnienia 

skłonności skóry i zbyt dużej mocy igieł na dużych 

głębokościach. Trudniejsze gojenie się skóry może 

być spowodowane np. nieuświadomioną cukrzycą 

lub zapalnym procesem chorobowym w organizmie.

W tym zabiegu występuje jednak stosunkowo mało 

powikłań. Trzeba zaznaczyć, że duże doświadczenie 

kosmetologa i dobór procedury znacząco zmniejszają 

to ryzyko, a często redukują je do zera. 
Rekonwalescencja trwa ok. 2–3 dni po zabiegu. Ogra-
nicza się do pielęgnacji przesuszonej, podrażnionej 
skóry w oparciu o preparaty odżywcze, nawilżające 
i wspomagające regenerację, zawierające takie substan-
cje aktywne jak: wyciąg z krokusa złocistego, czarny 
ryż, beta-glukany czy prawoślaz lekarski. Powinniśmy 
używać wtedy dobrych preparatów, nie zostawiać 
skóry samej oraz dużo pić. Dobrze nawilżona skóra 
lepiej sie goi, co wynika z naukowo przebadanych 
biomechanizmów tkankowych.

Terapie łączone
Metoda mezoterapii mikroigłowej dobrze komponuje 
się z innymi zabiegami anti-aging, na przykład poda-
niem autologicznego tłuszczu, a także z fotoodmła-
dzaniem światłem podczerwonym lub z zabiegiem 
wykonanym laserem neodymowo-yagowym 1064 
nm. Mikronakłuwanie RF natomiast, z uwagi na dobre 
efekty terapeutyczne w zakresie odmładzania, często 
łączy się ze stymulatorami tkankowymi podawanymi 
iniekcyjnie. Mikronakłuwanie doskonale działa także 
w połączeniu z terapiami manualnymi, np. facemode-
lingiem. Tą metodą skutecznie stymulujemy wierzch-
nie warstwy tkanek, podczas gdy facemodeling dociera 
do głębiej położonych struktur. Uzyskujemy holi-
styczny anti-aging i efekt naturalnego odmłodzenia.
Mikronakłuwanie ma także swoje miejsce w terapiach 
trądzików – różowatego i pospolitego, a także w lecze-
niu chorób takich jak toczeń układowy i stwardnienie 
rozsiane. U pacjentów z tymi schorzeniami zabieg może 
być bezpiecznie wykonywany, bo choroby autoimmu-
nologicznie nie stanowią przeciwwskazania do terapii 
odmładzających z zastosowaniem mikronakłuwania.

Podsumowanie
W mojej opinii mikronakłuwanie to jedna z najskutecz-
niejszych metod pracy ze skórą. W terapiach zabiegów 
kosmetologicznych połączonych z medycyną estetycz-
ną ta metoda jest jak most, który łączy obie dziedziny 
i daje im jeszcze większy potencjał naprawczy. Takie 
holistyczne ujęcie sprawia, że pacjenci korzystający 
z zabiegów estetycznych będą bardziej usatysfakcjo-
nowani, a ich oczekiwania się spełnią.
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stymulacje tkanek. Bogaty kompleks aminokwasowy odgrywa kluczową rolę w odbudowie macierzy 
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(40mg/2ml) natychmiastowo poprawia jędrność, gęstość i jakość skóry.

GEO BIO-REVITALIZING 60TM to innowacyjny stymulator tkankowy z efektem WOW, 
widocznym już po pierwszej sesji zabiegowej.


