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Noi proceduri de tratament 
al laxităţii tegumentare – 
Radiofrecvenţa

e fondul scăderii numărului 
de proceduri chirurgicale 
majore la nivelul feţei (ex. 
lifting) din cauza perioadei 

postoperatorii lungi de recuperare,  
tehnologiile non-invazive de rejuvenare 
a pielii care tratează laxitatea pielii 
la nivelul diferitelor zone anatomice, 
câştigă teren, în termeni de număr de 
tratamente, dispozitivele noi lansate 
de către companii datorită rezultatelor 
care sunt din ce în ce mai bune pe an ce 
trece. Uneori, aceste dispozitive creează 
iluzia pacienţilor că se poate scăpa de o 
intervenţie chirurgicală însă, ele poate 
mai degrabă, întârzie un procedeu 
chirurgical, fiind o metodă totuşi 
temporară de îmbunătăţire a laxităţii 
tegumentare. 

Foarte probabil, anul 2009, va fi anul tratamentelor 
cu radiofrecvenţă de corectare a laxităţii tegumentare 
printr-un efect de lifting al pielii care îl realizează 
această tehnologie. Radiofrecvenţa (RF) este o formă 
de energie electromagnetică situată între 300 MHZ 
şi 3 kHz  şi care este utilizată în mai multe specialităţi 

medicale dar şi în dermatologie şi chirurgie, având un 
efect de electrocoagulare, hemostază dar şi un efect 
de rejuvenare a pielii. Acţiunea RF asupra ţesuturilor 
este oarecum similară cu cea a laserelor şi anume că, 
interacţiunea cu ţesuturile produce energie termică 
însă printr-un alt mecanism faţă de lasere dar 
care stimulează producerea de colagen mai ales în 
dermul superficial reducând laxitatea tegumentară şi 
îmbunătăţind ridurile medii şi corectând ridurile fine. 
Există mai multe dispozitive lansate de companii, cu 
RF monopolară, bipolară sau chiar tripolară uneori 
combinată cu  tehnologiile optice (ex. Synerom -laser 
sau lumină intens pulsată) sau cu vaccum pentru efectul 
sinergic din acestea şi obţinerea unor rezultate mai 
bune. Thermage – ThermaCool RF este cel mai cunoscut, 
cu cele mai multe studii clinice şi cu rezultate foarte 
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înainte de tratament după tratament

bune însă foarte scump în realizarea tratamentului. În 
prezent,  există mai multe dispozitive lansate de diverse 
companii cu rezultate promiţătoare şi cu costuri mai 
mici decât Thermage utilizabile în regim de cabinet, una 
dintre ele fiind Radiage –lansat de compania Ellman. Pe 
noile aparate lansate de compania Synerom – Matrix RF 

şi Alma Accent, radiofrecvenţa se eliberează fracţionat, 
ceea ce duce la rezultate mult mai bune.

 Dacă se realizează o indicaţie bună de tratament,  
satisfacţia este maximă atât datorită rezultatului 
obţinut cât şi faptului că se poate evita o intervenţie 
chirurgicală. 
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