
Fala akustyczna, inaczej zwana uderzeniow!, na dobre 
zago"ci#a w$kosmetologii. Technologia, która kiedy" 

wykorzystywana by#a do nieinwazyjnego rozbijania kamieni 
nerkowych, teraz s#u%y niwelowaniu blizn, zmniejszaniu 

cellulitu oraz obj&to"ci tkanki t#uszczowej.

F ala akustyczna to rodzaj fali me-
chaniczn!, s"u#y do stymulowania 
tkanek. G"owice urz!dze$ generuj! 

wstrz!%ni&cia o'bardzo du#ej energii. Te 
wstrz!%ni&cia s! przekazywane przez sub-
stancj& "!cz!c! (najcz&%ciej #el) do organi-
zmu. Tam powoduj! nast&puj!ce po sobie 
%ciskania tkanek i'ich rozpr&#ania (kompre-
sj& i'dekompresj&). Innymi s"owy dochodzi 
do mechanicznego masa#u o'bardzo du#ej 
sile. Energia tych wstrz!%ni&( jest tak du#a, 
#e towarzyszy im zjawisko kawitacji, poja-
wiaj! si& p&cherzyki gazu, po czym od razu 
zapadaj! si& w'sobie (kolaps), uwalniaj!c 
du#o energii termicznej.

Gǳstoɱƻ energii
REMFAT, bo o'tym urz!dzeniu mówimy, 

wykorzystuje niezwyk"! fal& akustyczn!. Ta 

Urz!dzenia REMFAT
Niezale%ny Test 
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”Mechanizm polega 
na wywo�ywaniu drgaड़ 
elementów g�owicy 
(np. kryszta�ów, 
ceramiki) pod wp�ywem 
przep�ywu prथdu. 
Producent dopracowa� 
tष technologiष tak, 
aby emitowa�a falष 
akustycznथ. 
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po zabiegach i'operacjach estetycznych. 
Zwi!zany z'o%rodkiem Dr Szczyt Chirurgia 
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„Rehabilitacja po operacjach estetycznych”. 
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Autor tekstu

emitowana przez jego g"owic& jest sku-
piana na pewnej g"&boko%ci – od 0,5 
cm  do 3,5 cm, wskutek czego g&sto%( 
energii w'miejscu skupienia mo#e by( 
kilkadziesi!t razy wi&ksza ni# w'przy-
padku urz!dze$ generuj!cych fal& roz-
chodz!c! si& promieni%cie (radialn!).

Nasuwa si& tutaj analogia do g"o-
wic ultrad)wi&kowych. Tam te# mamy 
do czynienia z'klasyczn! sonoterapi!, 
gdzie drgania roznosz! si& promie-
ni%cie, ale znacznie mocniej dzia"aj! 
urz!dzenia skupiaj!ce te drgania, czyli 
emituj!ce HIFU.

Urz!dzenia wytwarzaj!ce skupion!  
fal& akustyczn! s! dost&pne na rynku 
medycyny estetycznej i'wysoko cenio-
ne w'Europie Zachodniej. Jednak ich 
skomplikowana konstrukcja warun-
kuje du#y koszt zakupu. Korea$ska 
firma K1MED posz"a inn! drog!. Wy-
korzysta"a odwrócone zjawisko piezo-
elektryczne, znane chocia#by z'g"owic 
ultrad)wi&kowych. 

Mechanizm polega na wywo"y-
waniu drga$ elementów g"owicy (np. 
kryszta"ów, ceramiki) pod wp"ywem 
przep"ywu pr!du. Producent dopraco-
wa" t& technologi& tak, aby emitowa"a 
fal& akustyczn!. Elementy drgaj!ce u"o-
#one s! w'kszta"cie zwierciad"a wkl&s"e-
go (wycinka sfery). Podczas emisji pr!-
du drgania wytwarzane przez g"owic& 
nak"adaj! si& w'jednym punkcie i'ich 
energia si& sumuje.

Informacje dystrybutora
Obecnie jedn! z'najpopularniej-

szych metod modelowania sylwetki jest 
piezoelektryczna fala d)wi&kowa. Ra-
dialne rozchodzenie si& fali uderzenio-
wej sprawia, #e jej penetracja jest sto-
sunkowo p"ytka, a'energia wygasza si& 
wraz z'g"&boko%ci! wnikania. Ustalenie 
g"&boko%ci jej dzia"ania jest niemo#liwe. 
Urz!dzenie REMFAT natomiast gene-
ruje wi!zk& skupion!, która maksimum 
energii uzyskuje w'punkcie ko$cowym, 
doprowadzaj!c tym samym do sku-
tecznego uszkadzania %cian komórek 

t"uszczowych. Zastosowanie #elowych 
padów umo#liwia wielowarstwowe 
opracowanie miejsca zabiegowego 
i'uzyskanie znacznie lepszych efektów 
zabiegowych.

Cel iԝmetodyka testu
Badanie mia"o sprawdzi( skutecz-

no%( urz!dzenia REMFAT w'eliminacji 
cellulitu i'podskórnej tkanki t"uszczowej. 
Do testu zosta"o zakwalifikowanych 
pi&( uczestniczek, chc!cych ograniczy( 
miejscowo podskórn! tkank& t"usz-
czow! i'cellulit. Niestety, dwie z'nich 
w'zwi!zku z'epidemi! SARS-CoV-2 zo-
sta"y wy"!czone z'badania. Z'powodu 
zaostrzonych rygorów bezpiecze$stwa 
zrezygnowa"em równie# z'zaproszenia 
niezale#nych jurorów. Panie uczestni-
cz!ce w'te%cie wype"ni"y ankiet&, oce-
niaj!c efekty pozabiegowe w'skali od 
1 do 10. Aby je zobiektywizowa(, dys-
trybutor, fi rma PCZK, dopasowa"a sys-
tem termografi i kontaktowej do oceny 
stopnia cellulitu. Do analizy zmian ilo-
%ci tkanki t"uszczowej wykorzysta"em 
profesjonalny fa"domierz Harpendena 
i'ta%m& miernicz!.

Stara"em si& te# prowadzi( do-
k"adn! dokumentacj& fotografi czn! 
i'licz&, #e ka#dy czytelnik stanie si& 
jurorem. Uczestniczki mia"y 6–7 za-
biegów. Odbywa"y si& one zazwy-
czaj raz w'tygodniu. Ocena wst&pna 
zosta"a dokonana przed pierwszym, 
a'ko$cowa minimum tydzie$ po 
ostatnim zabiegu. Odst&p pomi&-
dzy ostatnim zabiegiem a'pomiara-
mi mia" wykluczy( szybko ust&puj!ce 
efekty pozabiegowe.

W'procedurach opisanych przez 
dystrybutora zaleca si&, aby po wyko-
naniu zabiegu REMFAT zrobi( drena# 
tkanek. Podczas testu dokona"em 
modyfikacji, polegaj!cej na tym, #e 
zamiast drena#u zastosowa"em fal& 
akustyczn! radialn! 1000–2000 im-
pulsów. To zbyt ma"a dawka, jak na 
monoterapi& przeciw cellulitowi, ale 
%wietnie drenuje tkank&. 
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Pacjentka nr 3

Podobnie jak w!przypadku poprzedniej pacjentki 
zabieg dotyczy" po#ladków, bioder i!ud. Mierzy"em 

stopie$ cellulitu, obwód ud i!u#rednion% grubo#& 
fa"du skórno-t"uszczowego.

Pacjentka nr 2 

Terapii poddawa"em biodra i!po#ladki. Mierzy"em 
stopie$ cellulitu i!obwód oraz u#rednion% (z!obu 

stron) grubo#& fa"du skórno-t"uszczowego.

W'pomiarach fa"domierzem uzyskano obni#enie grubo%ci fa"dki z'2,35 cm do 1,75 
cm. Obwód zmieni" si& te# nieznacznie, z'27 cm do 26 cm. Pacjentka sceptycznie oce-
ni"a efekty zabiegu, przyznaj!c tylko 3 punkty. W'mojej ocenie wyniki s! zauwa#alne 
w'pomiarach, mimo #e nie wp"ywaj! w'znacz!cy sposób na wygl!d, by( mo#e dlatego, 
#e pacjentka i'przed zabiegiem by"a szczup"a.

W'pomiarach fa"domierzem uzyskano wyra)ne obni#enie grubo%ci fa"du z'5,65 
cm do 4,4 cm. Obwód bioder zmieni" si& z'95 cm do 94 cm. Pacjentka bardzo wy-
soko oceni"a efekty zabiegu, przyznaj!c 9 punktów za eliminacj& cellulitu i'8 za po-
praw& proporcji.

Pacjentka nr 1 

Terapia obejmowa"a ramiona. W!tym przypadku 
cellulit nie wyst'powa" i!zabieg dotyczy" tylko tkanki 

t"uszczowej.wyciszy& gr' naczyniow%.
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W'pomiarach fa"domierzem uzyskano wyra)ne ob-
ni#enie grubo%ci fa"du z'5,5 cm do 4,0 cm. U%redniony 
obwód uda obni#y" si& znacznie, z'60 cm do 56 cm. Pa-
cjentka, podobnie jak poprzednia, bardzo wysoko oceni"a 
efekty zabiegu, przyznaj!c 9 punktów za eliminacj& celluli-
tu i'8 za popraw& proporcji. Wr&cz zadziwiaj!ca zgodno%(, 
bior!c pod uwag& fakt, #e panie si& nie znaj!.

Ocena na podstawie pomiarów
Na podstawie u%rednionych wyników (pacjentów 

i'moich) przyznaj&: Eliminacja tkanki t"uszczowej – przyzna-
j& ocen& 8 na 10. Eliminacja cellulitu – przyznaj& 9 na 10.

Wykonywanie zabiegu z'u#yciem REMFAT przynosi 
pacjentom ró#norodne odczucia. Wykonywane w're-
jonach, gdzie jest du#o tkanki mi&kkiej, bywa przyjem-
ne, jednak gdy zbli#amy si& do ko%ci, to jest trudne do 
zniesienia. Cena zakupu urz!dzenia nie jest ma"a, jednak 
w'porównaniu do konkurencji mo#na uzna( j! za okazyjn!. 
Co do wyników, mam dwojakie przemy%lenia. Dzia"anie 
zmieniaj!ce kontury cia"a jest na bardzo dobrym pozio-
mie, nie umiem jednak powiedzie(, w'jakim stopniu jest 
to wynikiem zmniejszenia zastojów ch"onnych i'uelastycz-
nienia tkanki, a'w'jakim lipolizy. 

Zupe"nie inne nastawienie mam do dzia"ania przeciw-
cellulitowego. Jego efekty s! zdumiewaj!ce. Pacjentki, 
które poddawa"em zabiegom, mia"y 3 stopie$ cellulitu. 
Taki, na który naprawd& trudno wp"yn!(. Jednak efekty 
wida( wyra)nie. Wykorzystywa"em REMFAT nie tylko do 
bada$, bo chcia"em obserwowa( zmiany u'wi&kszej liczby 
pacjentek. Tam wyniki by"y równie dobre.

Nie wiem, czy mój pomys" uzupe"nienia zabiegu REM-
FAT akustyczn! fal! radialn! znacz!co poprawi" wyniki. 
Dla mnie to nie jest istotne, bo uwa#am, #e pracuj!c tymi 
urz!dzeniami, uzyskiwa"em za ka#dym razem %wietne wy-
niki. W'mojej ocenie to obecnie nr 1 w terapii eliminuj!cej 
objawy cellulitu.

Dystrybutor mo#e promowa( REMFAT jako: AGENT 
00 do zada$ specjalnych z'licencj! na zabijanie cellulitu.

Badanie z u#yciem folii termografi cznej


