FRAKCYJNA RADIOFREKWENCJA MIKROIGŁOWA
Thermage mikroigłowa - thermolifting i mikroiniekcja – DWA W JEDNYM - to nowatorska
metoda przeprowadzania zabiegów niechirurgicznego napinania, ujędrniania oraz
konturowania skóry twarzy i ciała. Powstrzymuje efekty upływającego czasu i
przeciwdziała skutkom starzenia się skóry poprzez pobudzenie naturalnych procesów
regeneracyjnych. Głowica wyposażona jest w specjalne wymienne nasadki z 81
mikroigłami, które posiadają regulację głębokości wkłucia w zakresie od 0,3 do 3 mm.
Jest to metoda, która pozwala zadziałać głębiej niż fala radiowa oraz laser frakcyjny Co2.
Dlatego też uważana obecnie jest za jedną z najlepszych metod usuwania rozstępów,
świeżych oraz tych już wygojonych. Poza tym skuteczna jest w usuwaniu zmarszczek
w trudnych okolicach oczu i górnej wargi oraz blizn zanikowych (potrądzikowych).
Pozwala także na poprawę napięcia skóry w tak trudnych okolicach jak podbródek,
ramiona, czy też wewnętrzna partia ud.
Stosunkowo od niedawna, ale z dużą skutecznością, metoda ta używana jest również
w leczeniu nadpotliwości.
Podczas zabiegu leczenia nadpotliwości RF mikroigłową skóra nakłuwana jest mikroigłami
i jednocześnie podgrzewana falą o częstotliwości radiowej, dzięki czemu zniszczeniu
ulegają gruczoły potowe zlokalizowane nawet w głębszych warstwach skóry. Głowica
urządzenia, którym wykonuje się zabieg metodą radiofrekwencji mikroigłowej 3D,
wyposażona jest w jednorazową nakładkę, na której znajduje się 81 mikroigieł pokrytych
złotem. Zabieg jest bardzo precyzyjny, igły nakłuwają skórę na pożądaną głębokość
i działają z określoną mocą. Skóra podczas zabiegu podgrzewana jest do temperatury ok.
45 – 60ºC.
Leczenie nadpotliwości metodą RF mikroigłowej charakteryzuje się wysoką
skutecznością i jest przy tym bardzo mało inwazyjne.
Zabieg trwa około pół godziny, przed jego przeprowadzeniem znieczula się fragment
skóry, który będzie poddany działaniu radiofrekwencji mikroigłowej 3D. W trakcie jednej
sesji zniszczeniu ulega część gruczołów potowych, dlatego leczenie powinno się wykonać
powtórnie w ciągu miesiąca. Niemniej, zredukowanie nadpotliwości odczuwalne jest już po
pierwszym zabiegu. Po wykonanym zabiegu metodą radiofrekwencji mikroigłowej 3D
pacjent może odczuwać lekki dyskomfort i podrażnienie, które jednak powinno ustąpić w
ciągu tygodnia.
Frakcyjna Radiofrekfencja Mikroigłowa – FRM zapewnia więc doskonałą skuteczność
w odmładzaniu skóry, redukcji porów, trądziku i blizn potrądzikowych oraz usuwaniu
rozstępów poprzez selektywne oddziaływanie mikroigłami z równoczesną emisją fali
radiowej na różnej głębokości skóry.
Funkcją „Thermage FRM” możemy przeprowadzać dwa rodzaje zabiegów. Zabiegi
frakcyjnego rozgrzewania tkanki oraz zabiegi nakłuwania skóry na różnej głębokości
regulowanej od 0,3 do 3 mm tak zwane zabiegi „ThermoNeedle”, polegające na
wprowadzaniu bezpośrednio do wewnątrz tkanki wiązki mikroprądów o częstotliwości
radiowej (czas emisji od 1 do 4 sekund).
Na powierzchni 1,5 x 1,5 cm znajduje się 81 mikroigieł, które wkłuwane są automatycznie
przez system elektromagnetyczny. Nasadki z mikroigłami są sterylne i wymienne dla
każdego pacjenta.

Przed zabiegiem:
Zabieg FRM nie wymaga szczególnego przygotowania.
Przed zabiegiem należy poddać się konsultacji w celu wykluczenia przeciwwskazań.
Kiedy można wykonać zabieg?
Frakcyjna Radiofrekwencja Mikroigłowa jest zabiegiem całorocznym, skóra opalona nie
jest przeciwwskazaniem (po zabiegu konieczna ochrona przeciwsłoneczna SPF 50).
Zabiegi wykonywane przy użyciu RF frakcyjnej mikroigłowej to:
-lifting twarzy, szyi, dłoni
-usuwanie rozstępów (nawet wieloletnich)
-lifting ramion (motylki)
-lifting kolan
-ujędrnianie wybranych partii ciała
-redukcja blizn
-redukcja nadpotliwości
Przeciwwskazania do zabiegu:
-Ciąża, karmienie piersią
-Choroby nowotworowe
-Antybiotykoterapia
-Doustna i zewnętrzna terapia retinoidami
-Rozrusznik serca, choroby serca
-Skóra podrażniona, zmiany chorobowe
-Leki przeciwzakrzepowe
-Zaburzenia krzepnięcia krwi
-Skłonność do przebarwień, melasma
-Skłonność do bliznowców

