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głębokości – 1,5 mm ale stworzono możliwość 
regulacji głębokości od 0,1 do 3,5 mm. Pier-
wotnie przewidywano wykorzystania do za-
biegów mocy ok. 15 W, ale istnieje możliwość 
podniesienia jej do 50 W (!). Żaden inny aparat 
wykorzystujący igły do deponowania ciepła 
pod skórą nie ma tak szerokiego zakresu para-
metrów zabiegowych!

Jeden tip do INFINI z 49 igłami o powierzchni 
czynnej 1cm2 ma gwarantowane 1000 impul-
sów. W praktyce można nim zrobić od 1500 
do 2000 impulsów, co starcza na 3 przejścia na 
brzuchu lub też 3 przejścia na twarzy, dekolcie 
i szyi! Tipy są jednorazowe i dostarczane w ste-
rylnych opakowaniach.

Już w pierwszym roku po wprowadzeniu apa-
ratu RF INFINI upowszechniła się metoda pro-
wadzenia zabiegów nie na jednej, a na 2 lub 3 
głębokościach, gdyż dawało to lepsze i szybsze 
efekty ujędrniania, a nie wydłużało czasu goje-
nia. Lekarz precyzyjnie dobiera głębokość i ilość 
przejść w zależności od typu skóry i jej grubo-
ści. Przy bardzo cienkiej skórze (np. szyja) zabieg 
prowadzi się na jednej głębokości, stosując dwa 
przejścia. Dopiero w następnych zabiegach, wy-
korzystując pogrubienie skóry, pracuje się na 2 
lub 3 warstwach, co potęguje efekty zabiegu.

Zakres parametrów energetycznych RF IN-
FINI przekracza znacznie możliwości wszyst-
kich innych oferowanych na rynku aparatów 
z igłami. Moc impulsu pola RF regulowana jest 
w zakresie 20 poziomów – od 2,5 do 50 W! 
Czas impulsu prądu – od 10 do 1000 ms. Głę-
bokość wkłucia – od 0,1 do 3,5 mm. Jeszcze 
osiem miesięcy temu taki zakres wydawał się 

przesadny – zalecenia kończyły się na poziomie 
XII i czasie 120 ms. Ostatnio wyniki swoich za-
biegów opublikowali lekarze, którzy spróbo-
wali wyjść poza kanon, a potem dla pewności 
powtórzyli nowe, wyższe parametry na kolej-
nych pacjentach. Efekty takich zabiegów wi-
dzicie Państwo na zamieszczonych zdjęciach. 
Podobne rezultaty i po dłuższym czasie goje-
nia, uzyskiwano do tej pory aparatem Ulthera, 
będącym „złotym standardem” w zabiegach 
ujędrniania skóry twarzy, lecz zbyt kosztow-
nym w eksploatacji, aby mógł być stosowany 
na inne części ciała.

Wskazania do stosowania aparatu RF INFINI:
l  ujędrnianie i znoszenie wiotkości skóry
l  odmładzanie i wygładzanie skóry, likwidacja 

zmarszczek
l  blizny potrądzikowe i inne
l  aktywny trądzik
l  nadmierna produkcja łoju
l  nadpotliwość

Wskazania do RF INFINI pokrywają się w du-
żym zakresie ze wskazaniami do medyczne-
go lasera CO2 ze skanerem, do punktowej, 
fototermolizy ablacyjnej skóry – tzw. fraksela. 
Oczywiście RF INFINI nie pozwoli nam niczego 
odparować ze skóry i nie działa na naskórek. 
Natomiast efekt wygładzania skóry, a zwłasz-
cza jej ujędrniania, następuje dużo szybciej i jest 
silniejszy po zabiegach RF INFINI, a do tego nie 
ma zagrożenia przebarwieniami. Bez problemu 
można też prowadzić zabiegi na skórze opalo-
nej, a jej fototyp nie ma znaczenia.                  v

Dlaczego
Aparat RF INFINI, znanego koncernu koreańskiego LUTRONIC Co., trzeciego 
producenta laserów medycznych na świecie, nie jest jedynym ani też 
najstarszym aparatem wykorzystującym igły do deponowania impulsu prądu 
pod skórę. Dzięki niemu powstała nowa, bezpieczna i bardzo efektywna 
metoda odbudowy jędrności skóry.

Pierwsze były aparaty do elektrokoagu-
lacji mieszków włosowych (usuwania 
włosów na twarzy). Stalowa igła wypa-
lała kanał w naskórku i skórze, tworząc 

długotrwałe blizny. Bolesność zabiegu i  blizny 
spowodowały zanik tej, skądinąd skutecznej, 
metody epilacji.

Starając się rozwiązać problem blizn, zwró-
cono uwagę na igły izolowane, które przewo-
dziły prąd tylko wokół samego ostrza. Takie 
rozwiązanie zastosowano w RF INFINI – bar-
dzo cienkie igły ze stali chirurgicznej pokryto 
złotem oraz cieniutką warstwą izolującego 
silikonu. Igły mają tylko 200 μm średnicy i na 
całej długości, poza ostrzem, pokryte są siliko-
nem. Energia wyzwala się tylko wokół ostrza, 
na wybranej głębokości. W jednym „impulsie”, 
w ułamku sekundy w skórę wstrzeliwana jest 
matryca 49 (lub 16) igieł. Igły wnikają w szcze-
gólny sposób – rząd po rzędzie, aby nie odpy-
chać skóry i zmniejszyć uraz. Takie działanie, bez 
impulsu prądu i bez znieczulenia, odczuwane 

jest jako swędzenie, a nie ból. 
Pozwala też na błyskawiczne 
wejście i wycofanie igieł – bez 
rozrywania skóry. Otworki po 
igłach całkowicie zarastają po 
8-12 godz.

Bodźcem działającym na 
skórę jest krótki impuls prą-
du o częstotliwości fal radio-
wych, dlatego technika ta na-
zywana jest polem RF (Radio 
Frequency). Pole emitowane 
z igieł wywołuje w skórze 
powstanie wokół ostrzy ma-

łych sfer przegrzanej lub skoagulowanej tkan-
ki. Prowadzi to do denaturacji części włókien 
kolagenu i daje początek jego przebudowie 
i wzmocnieniu. Koagulacja powoduje natych-
miastowe powstanie stref zgęstnień tkanki, 
czego zewnętrznym objawem jest obkurcze-
nie i zagęszczenie skóry. Wymuszona synteza 
nowego kolagenu, który jest „rusztowaniem” 
skóry, powoduje wzrost jędrności skóry i wy-
gładzenie zmarszczek.

Uszkodzenia pod skórą mają kształt małych 
kulek powstałych w miejscach, do których do-
tarły ostrza igieł, otoczonych skórą zdrową, 
całkowicie nieuszkodzoną. To właśnie zapew-
nia bardzo szybki proces gojenia. Ponieważ 
uszkodzenia są „punktowe”, a strefa oddzia-
ływania ciepła niewielka, to objęcie pozytyw-
nymi zmianami całej skóry w obszarze zabiegu 
wymaga 2-4 krotnego powtórzenia.

Przewidywany czas powrotu skóry do sta-
nu normalnego podaje lekarz po konsultacji 
z pacjentem. Gdy stosujemy niskie parametry 
i planujemy kurację na 3-4 zabiegi, gojenie 
trwa tylko 2-3 dni. Przy bardziej agresywnych 
parametrach czas zaniku zaczerwienienia wy-
dłuża się do 3-5 dni, ale cała kuracja zamyka 
się w dwóch zabiegach. Powrót skóry do sta-
nu normalnego można skrócić o połowę, włą-
czając naświetlanie lampą LED 830 nm, jeden 
dzień przed i po zabiegu. Pełne efekty kuracji 
uzyskuje się po ok. 6 miesiącach.

Szybki rozwój nowych zastosowań aparatu 
RF Infini pokazuje, jak nieoczekiwane efekty 
mogą się pojawić, gdy pozostawi się użytkow-
nikom duży „zapas” parametrów. Aparat opra-
cowano do prowadzenia zabiegów na jednej 
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Zdumiewające efekty zabiegów wykonanych aparatem RF INFINI po zastosowaniu długich czasów (>200ms)  
i wysokich mocy impulsów. Rezultaty uzyskane przez doktora M. Clementoni z Włoch - na zdjęciach stan przed  
i po 3 zbiegach prowadzonych co 2 miesiące.

Głowica RF INFINI z macierzą 49 igieł  


