
RF frakcyjny Hebe

O zabiegu
Zabieg z wykorzystaniem RF mikroigłowego Hebe określany jako „nieoperacyjny lifting 

twarzy i ciała” oddziałuje synergicznie na naskórek i głębsze warstwy skóry. Zapewnia istotną 
poprawę jędrności i napięcia skóry w obszarze zabiegowym. Redukuje widoczność zmarszczek, 
poprawia koloryt i modeluje owal twarzy. Pozwala osiągnąć znakomite efekty w walce z 
rozstępami. Dzięki zastosowaniu systemu vacuum znacząco zredukowana jest bolesność zabiegu. 
Ponadto umożliwia ona precyzyjne wykonanie zabiegu poprzez dotarcie w trudniej dostępne 
miejsca i równomierne nakłuwanie.

Od dawna wiadomo, że synergia jest kluczem do sukcesu wielu terapii, bo połączenie 
zabiegów daje wielokrotnie lepszy efekt niż wykonywanie ich osobno. Tak jest też w tym wypadku.
Radiofrekwencja mikroigłowa to jednoczesne działanie znanych wcześniej zabiegów – 
radiofrekwencji (RF) i mikronakłuwania. 

Radiofrekwencja RF fale elektromagnetyczne o częstotliwości fal radiowych (RF), które 
powodują mocne ogrzanie skóry właściwej. W ten sposób wywołują szok termiczny prowadzący do
wzbudzenia procesów regeneracji i przebudowy struktury kolagenowej. Tak więc poprzez 
podgrzanie można sztucznie wywołać proces odnowy skóry właściwej, a w konsekwencji uzyskać 
efekt jędrniejszej i bardziej elastycznej skóry. Kluczowe jest to, aby z właściwą temperaturą dotrzeć
na odpowiednią głębokość. Zbyt niska temperatura nie uruchomi właściwych procesów regeneracji,
a zbyt wysoka spowoduje zwęglenie tkanek. Mikronakłuwanie poprzez doprowadzanie do 
kontrolowanego, mechanicznego mikrouszkodzenia naskórka i skóry właściwej wywołuje stan 
zapalny, a ten aktywuje procesy naprawcze skóry.

Podczas zabiegu radiofrekwencji mikroigłowej głowica delikatnie zasysa fałd skóry i 
dochodzi do kontrolowanych mikronakłuć za pomocą cienkich, izolowanych igieł na głębokość do 
3,5 mm. Po emisji fali, igły są wycofywane ze skóry w trybie natychmiastowym. Pod wpływem 
temperatury, włókna kolagenowe kurczą się, a komórki skóry właściwej pobudzone są do produkcji
nowych białek kolagenowych i elastynowych, w skutek czego następuje pogrubienie tkanek, a 
skóra się wypełnia. Dzięki powstaniu na poszczególnych poziomach skóry, małych ognisk o bardzo
wysokiej temperaturze, czyli punktów koagulacji zostaje zapoczątkowany proces remodelingu 
podskórnego kolagenu. Kilkupoziomowe wprowadzenie igiełek w skórę pozwala na osiągnięcie 
przestrzennego efektu jej ujędrnienia. W radiofrekwencji mikroigłowej wiemy dokładnie, jak 
głęboko i z jaką temperaturą docieramy. Jest to więc zabieg nie tylko efektywny, ale precyzyjny i 
bezpieczny. 

Głowica zabiegowa Hebe wyposażona jest dodatkowo w światło żółte o długości wiązki 570
nm. Jest to światło lecznicze, terapeutyczne, wspomagające procesy regeneracyjne skóry. Polecane 
szczególnie w pracy z bliznami czy rozstępami.

Urządzenie RF frakcyjny Hebe wyposażony jest w 2 tryby pracy – automatyczny (programy
zarówno na twarz, jak i na ciało) oraz manualny. Szeroki zakres regulacji parametrów pozwala na 
zabiegi od bardzo delikatnych po bardzo intensywne.

Wskazania do zabiegu z wykorzystaniem RF mikroigłowego Hebe:
-wiotkość skóry twarzy i ciała,
-opadający owal twarzy,
-zmarszczki,
-rozszerzone pory,
-nierówny koloryt skóry,
-rozstępy,
-powierzchowne blizny.



Efekty zabiegowe:
Efekty RF mikroigłowej można podzielić na te od razu widoczne i te, które ukażą się z 

czasem. Bezpośrednio po zabiegu następuje obkurczenie włókien kolagenowych, przez co skóra 
staje się bardziej napięta. Jednak to, co najważniejsze, dzieje się przez kilka kolejnych tygodni (do 3
miesięcy) po zabiegu. Następuje wówczas stymulacja powstawania nowego kolagenu, skręcania się
i zagęszczania jego włókien oraz budowania między nimi nowych wiązań. Skóra staje się przez to 
jędrniejsza i sprężysta. Dzięki odbudowie kolagenu wypełniają się drobne zmarszczki twarzy, szyi i
dekoltu. Ta metoda daje dobre efekty przy usuwaniu zmarszczek w okolicy oczu, a także przy 
podnoszeniu skóry i poprawie jej elastyczności.

Tym samym, efekty jakie możemy uzyskać to:
-obkurczenie i zagęszczenie włókien kolagenowych – poprawa napięcia i gęstości skóry,
-spłycenie rozstępów i blizn (także potrądzikowych),
-odmłodzenie okolicy oczu,
-wygładzenie zmarszczek i drobnych linii,
-poprawa owalu twarzy,
-zmniejszenie widoczności porów,
-rozświetlenie skóry, poprawa jej kolorytu.

Przeciwwskazania do zabiegu:
-nowotwory (poniżej 5 lat od odzyskania zdrowia),
-ciąża i okres karmienia piersią,
-aktywne infekcje skóry (bakteryjne, wirusowe, grzybicze),
-przerwana ciągłość skóry w miejscu zabiegowym,
-epilepsja,
-trądzik w stanie ropnym,
-trądzik różowaty,
-liczne zmiany naczyniowe,
-zaburzenia gojenia (w tym skłonność do powstawania blizn przerostowych,zaburzenia krzepnięcia 
krwi),
-cukrzyca,
-choroby autoimmunologiczne, m. in. stwardnienie rozsiane,
-przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych,
-metalowe implanty w organizmie,
-nadciśnienie tętnicze,
-zaburzenia krążenia,
-rozrusznik serca,
-zaburzenia czucia,
-zaćma,
-terapia izotretynoiną i jej pochodnymi,
-gorączka i stany podgorączkowe,
-nieunormowane zaburzenia hormonalne,
-zabiegi z zakresu medycyny estetycznej w przeciągu ostatnich 2 miesięcy.

Częstotliwość zabiegów
Zabiegi z wykorzystaniem RF frakcyjnego Hebe można wykonywać w ostępach 1 miesiąca. 

W serii zabiegowej wykonujemy 2-4 zabiegów. Po wykonanej serii można stosować zabiegi 
przypominające co 3 lub 6 miesięcy w zależności od wskazań. Ilość zabiegów w serii będzie ściśle 
związana z kondycją skóry, stopniem nasilenia wskazań, typem problemu skórnego oraz wiekiem 
klienta. Efekt RF mikroigłowej jest w pełni widoczny około trzech miesięcy po zabiegu. 



Czas trwania zabiegu
Czas zabiegu jest różny w zależności od rozmiaru powierzchni zabiegowej i wskazań. Jego 

zasadnicza część może wynosić od kilku do kilkudziesięciu minut. Zabieg możemy poprzedzić 
zastosowaniem znieczulenia.

Procedura zabiegowa
Przed zabiegiem możliwe jest nałożenie maści znieczulającej np. Emla na okolicę 

zabiegową. Preparaty znieczulające, będą jednak obkurczały naczynia (podwyższona histamina), co
może przyczyniać się do zmniejszenia efektów zabiegowych. Zabieg może być wykonany na twarz 
lub jej wybraną okolicę (np. oczu, ust), na szyi i/lub dekolcie lub wybranym obszarze ciała.

Na głowicę do RF frakcyjnego Hebe zakładamy jednorazowy, sterylny kartridż wyposażony 
w igły. Zabieg rozpoczynamy od mniejszego wysuwu igieł i możemy stopniowo zwiększać go z 
kolejnym przejściem. W trakcie pracy wykonujemy minimalnie jedno przejście głowicą. 
Powtarzamy przyłożenie głowicy 2- lub gdzieniegdzie 3-krotnie w celu pogłębienia efektu. 
Szczególnie, jeśli problem jest większy w przypadku atrofii skórnych, blizn, rozstępów lub 
głębokich zmarszczek.

Jeśli w przeciągu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających zabieg była wstrzykiwana toksyna 
botulinowa lub wykonywane iniekcje minerałów zabieg RF frakcyjnego można wykonać 
maksymalnie na wysuwie długości 0,5 mm, aby nie zaburzać rezultatów.

Jak wygląda skóra po zabiegu?
Po zabiegu na skórze pojawia się zaczerwienienie i odczuwalne jest silne rozgrzanie skóry. 

W miejscu zabiegowym może wstąpić obrzęk oraz mogą być widoczne „ślady” po igiełkach. Skóra 
wymaga kilkudniowej rekonwalescencji, jednak nie w stopniu wykluczającym z normalnego 
funkcjonowania. 

Uwaga! Nie drapiemy skóry po zabiegu. W razie wystąpienia swędzenia należy zadbać o 
odpowiednie nawilżenie skóry.

Zalecenia pozabiegowe
Po zabiegu konieczne stosowanie jest fotoprotekcji (ściśle przez 2 tygodnie po zabiegu) oraz

dbanie o odpowiednie nawilżenie skóry. Do tego celu można korzystać również z preparatów 
żelowych mających dodatkowo właściwości chłodzące, aby zminimalizować ryzyko wystąpienie 
efektów ubocznych. Po zabiegu może wystąpić obrzęk, który powinien ustąpić do 1-2 dni. Na co 
najmniej 48 h po zabiegu należy zrezygnować z sauny, gorących kąpieli oraz wysiłku fizycznego. 
Makijaż można nałożyć już po 24 h. Ze szczególną starannością należy dopilnować spożywania 
odpowiedniej ilości wody.


