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Σύνοψη
Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές τε-

χνικές και συστήματα για τη θεραπεία του 
δέρματος με ηλεκτρομαγνητική ενέργεια 
και ειδικότερα με την ενέργεια των ρα-
διοσυχνοτήτων. Πρόσφατα, εμφανίστη-
κε στην αγορά η επεμβατική τεχνολογία 
fractional (κλασματική τεχνολογία), χρη-
σιμοποιώντας Er:YAG, CO2 ή επεμβατι-
κές τεχνολογίες ραδιοσυχνοτήτων (RF) 
και σταδιακά χαίρει κλινικής αναγνώρι-
σης και φήμης στο χώρο της ασκούμε-
νης δερματολογίας.

Το AccentXL (Alma Lasers Ltd., Caesarea, 
Israel) είναι ένα σύστημα ραδιοσυχνο-
τήτων που βασίζεται στην ενέργεια της 
Μονοπολικής ραδιοσυχνότητας με την 
καινοτόμο τεχνολογία της Κλασματικής 
Micro-Plasma RF (PIXELRF). Η τεχνολογία 
PIXELRF του AccentXL δημιουργεί μικροσκο-
πικές ζώνες θεραπείας που αποτελούνται 
είτε από εξάχνωση ελεγχόμενου βάθους 
με ελάχιστη θερμική βλάβη είτε από με-
γαλύτερη θερμική βλάβη εντός του δέρ-
ματος για να προκαλέσει ουσιαστική α-
νάπλαση μακριά και πάνω από το επί-
πεδο που βρίσκεται ο ανεπηρέαστος και 
υγιής περιβάλλων δερματικός ιστός. Οι 
εφαρμογές της τεχνολογίας PIXELRF του 
συστήματος AccentXL είναι η δερματική 
σύσφιγξη, η ανάπλαση του δέρματος, η 
θεραπεία των λεπτών γραμμών και των 
ρυτίδων, η βελτίωση των ουλών ακμής, 
των ραβδώσεων και των ουλών της α-
νεμοβλογιάς, η ανάπλαση (του φωτογη-
ρασμένου δέρματος) και οι συνδυασμοί 
με άλλες επεμβατικές διαδικασίες και δι-
αδικασίες φωτοανάπλασης.

Εισαγωγή
Πρόσφατα, εμφανίστηκε στην αγο-

ρά η επεμβατική τεχνολογία εξάχνωσης 
fractional (κλασματική τεχνολογία), χρη-
σιμοποιώντας τις επεμβατικές τεχνολογίες 
Er:YAG και CO2 που με το χρόνο κερδί-
ζουν κλινική αναγνώριση και φήμη στο 
χώρο της ασκούμενης δερματολογίας. 
Στην επεμβατική κλασματική τεχνολογία 
(fractional) μόνο ένα μέρος του δερματι-
κού ιστού εξαχνώνεται, αφήνοντας τις εν-
διάμεσες περιοχές του υγιούς δέρματος 

ανέπαφες και χωρίς το χρόνο αποθερα-
πείας ή τις παρενέργειες που συνοδεύ-
ουν ένα κοινό επεμβατικό χειρουργείο 
με laser. Αναφέροντας λοιπόν τα παρα-
πάνω, η ανάπλαση του δέρματος χρησι-
μοποιώντας τεχνολογία laser – είτε επεμ-
βατικά είτε κλασματικά – φέρει ακόμη κιν-
δύνους, όπως δυσχρωμίες και άλλες πε-
ριπλοκές λόγω της μοναδικής απορρό-
φησης της δέσμης laser από το στόχο. 
Οπότε, προκύπτει η ανάγκη για μια ελά-
χιστα επεμβατική τεχνολογία, η οποία εγ-
γυάται την ακεραιότητα του ιστού για ό-
λους τους τύπους δέρματος, αλλά χωρίς 
την πολυπλοκότητα και τους κινδύνους 
των laser, που σχετίζονται με την απορρό-
φηση του υγρού στοιχείου, όπως το CO

2 
και το Er:YAG. Η Κλασματική Τεχνολογία 
Micro-Plasma (AccentXL, Alma Lasers Ltd., 
Caesarea, Israel) είναι μια ελάχιστα επεμ-
βατική κλασματική τεχνολογία ραδιοσυ-
χνοτήτων (RF), η οποία έχει τη δυνατότη-
τα να προκαλεί ελεγχόμενα πολλαπλά μι-
κρο-επεμβατικά σημεία εξάχνωσης ταυ-
τόγχρονα με μια ζώνη θερμικής βλάβης, 
που περιβάλλει την τραυματισμένη πε-
ριοχή, στηριζόμενη στην αλληλεπίδρα-
ση με το νερό.

Πλάσμα
Το πλάσμα είναι ένα μερικώς ιονισμένο 

αέριο, το οποίο περιέχει ηλεκτρικά φορ-
τία (ηλεκτρόνια και ιόντα), πρωταρχικά 
στοιχεία και διεγερμένα μόρια. Το πλά-
σμα δημιουργείται από ηλεκτρικές εκκε-
νώσεις στα αέρια. Το πλάσμα είναι δι-
άχυτο και διακλαδίζεται. Τα σωματίδια 
στο διακλαδίζον ιονισμένο αέριο έχουν 
μια σημαντικά υψηλότερη θερμοκρασία 
από ό,τι όταν βρίσκονται σε αεριούχο στά-
διο. Όταν το πλάσμα αλληλεπιδρά με έ-
ναν ιστό, μπορεί να προκληθούν διάφο-
ρα αποτελέσματα από εξάτμιση έως α-
πλή θέρμανση. Επιπλέον, το πλάσμα εί-
ναι μια πηγή ενέργειας που δεν εξαρτά-
ται από το χρωμοφόρο και που εφαρμό-
ζει την ενέργειά του μέσω επαφής με τον 
ιστό, ανεξάρτητα από το χρώμα του ίδιου 
του ιστού. ́ Οταν το διακλαδίζον πλάσμα 
έρχεται σε επαφή με το δέρμα, μπορεί να 
προκαλέσει επιφανειακή μικρο-θερμική 

βλάβη της κερατινοειδούς στοιβάδας κά-
τω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Ακριβώς όπως και με τα λέιζερ, μεγα-
λύτερη διάρκεια έκθεσης με χαμηλότε-
ρες ενέργειες επιτρέπει μεγαλύτερη θερ-
μική επαγωγή και θέρμανση του ιστού, 
ενώ μικρότερη διάρκεια έκθεσης με υψη-
λές ενέργειες μπορεί να προκαλέσει εξά-
τμιση ή εξάχνωση και θρόμβωση. Σε α-
ντίθεση με τα laser, όμως, στο πλάσμα η 
θερμότητα μεταφέρεται απευθείας στον 
ιστό χωρίς την ανάγκη για απορρόφηση 
ή μεταφορά της ενέργειας από ένα ενδι-
άμεσο χρωμοφόρο.

Kλασματική τεχνολογία 
Μicro-Plasma RF

Σε αυτή την τεχνολογία, πολλαπλές 
μικρο-ηλεκτρικές εκκενώσεις πλάσμα-
τος RF δημιουργούνται στο κενό μετα-
ξύ της κεφαλής και της επιφάνειας του ι-
στού, όπως για παράδειγμα η επιφάνεια 
του δέρματος. Οι ηλεκτρικές αυτές εκκε-
νώσεις είναι τύπου ένα ως προς τις δια-
κλαδώσεις, έχοντας τη μορφή της «σπί-
θας». Οι παράμετροι της ηλεκτρικής εκ-
κένωσης μπορούν να ελεγχθούν από την 
ένταση της ενέργειας RF και το χρόνο ε-
φαρμογής, έτσι ώστε η ενέργεια αυτή σε 
κάθε ηλεκτρική εκκένωση να διανέμεται 
σε μια αρκετά μεγάλη περιοχή θεραπείας 
κάτω από την επιφάνεια του ιστού, προ-
καλώντας, με αυτόν τον τρόπο, ένα απο-
τύπωμα στην περιοχή θεραπείας. 

Μία συστοιχία από ειδικά διαμορφωμέ-
νες ακίδες (εικόνα 2) διατίθεται στην πρό-
σοψη της κεφαλής. Το μπροστινό μέρος 
βρίσκεται αρκετά κοντά στο δέρμα, ενώ 
παράλληλα διατηρείται μια απόσταση με-
ταξύ των προεξοχών και του δέρματος. 
Ως αποτέλεσμα, οι ηλεκτρικές εκκενώσεις 
ραδιοσυχνοτήτων προκαλούνται μεταξύ 
της πλειοψηφίας των προεξοχών και συ-
γκεκριμένα σημεία του δέρματος μέσω 
του αερίου, που εσωκλείεται στο κενό 
μεταξύ των προεξοχών αυτών και του ί-
διου του δέρματος. Αυτό το αέριο περι-
έχει είτε περιβάλλοντα αέρα είτε ένα άλ-
λο αέριο που εισάγεται στο κενό αυτό. Η 
κεφαλή δύναται να δημιουργεί τις εν λό-
γω ηλεκτρικές εκκενώσεις, ενώ λειτουρ-

γεί με τρόπο μονοπολικό, χωρίς ανάγκη 
για ηλεκτρόδιο επιστροφής. 

Τεχνολογία
Η τεχνολογία της Κλασματικής Pixel™  

Micro-Plasma RF (PMPRF) είναι ενσω-
ματωμένη στην κεφαλή που βασίζε-
ται στην τεχνολογία της Μονοπολικής 
Ραδιοσυχνότητας. Ο ενισχυτής ραδιοσυ-
χνότητας διανέμει την ενέργεια της ραδι-
οσυχνότητας (RF) στην κεφαλή του PixelRF. 
Η κεφαλή αυτή μπορεί να εξοπλιστεί με 
στατικά ή περιστρεφόμενα εξαρτήματα 
(κυλίνδρους) (εικόνα 1).

Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια των ρα-
διοσυχνοτήτων, που απελευθερώνεται, 
διεγείρει μικρο-σπινθήρες στο σημείο 
μεταξύ της επιφάνειας του δέρματος και 
του ηλεκτροδίου της ενέργειας RF. Αυτοί 
οι σπινθήρες εξαχνώνουν το δέρμα. Το 
σημείο επαφής της κεφαλής δεν πρέπει 
να επαφίεται πολύ σφιχτά στο δέρμα, 
προκειμένου να προκληθεί το φαινόμε-
νο της εξάχνωσης και αυτό της θερμικής 
βλάβης. Και αυτό γιατί στην περίπτωση 
που το μπροστινό μέρος της κεφαλής ε-
φαρμόζει πολύ έντονα στο δέρμα, επι-
φέρεται μόνο θερμική βλάβη (χωρίς το 
επιθυμητό αποτέλεσμα της εξάχνωσης). 
Το βάθος και η διάμετρος αυτής της διά-
τρησης που προκύπτει κατά τη θεραπεία 
PixelRF εξαρτάται από τη διάρκεια των RF 
παλμών και την ένταση αυτών. Αυτές 
οι μικροδιατρήσεις προκαλούν μικρο-
επεμβατικά σημεία εξάχνωσης της τάξε-
ως των 100-150 μm βάθους με διάμε-
τρο 80-120 μm. 

Με την κεφαλή PixelRF του συστήματος 
AccentXL, το ίδιο το πλάσμα προκαλεί μια 
ελεγχόμενη θερμική βλάβη χωρίς να επι-
φέρει σημάδια ή άλλες ανεπιθύμητες πα-
ρενέργειες στην επιφάνεια του δέρματος. 
Η επιδερμίδα και μέρος του στρώματος 
της δερμίδας βλάπτεται θερμικά (αναλό-
γως με την ένταση του παλμού), ενώ η υ-
πόλοιπη δερμίδα παραμένει ανέπαφη. Τα 
κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων και των 
ινοβλαστών, του αναδομημένου άνω χο-
ρίου από τη θερμική βλάβη, όπως επίσης 
και τα επιδερμικά κύτταρα είναι αυτά τα 
οποία συμβάλλουν στην ανάπλαση της 

Pixelrf – Κλασματική τεχνολογία Μicro-Plasma rf για επεμβατική και μη-επεμβατική 
αναδόμηση και αναδιαμόρφωση του δέρματος καθώς και για ουλές ακμής
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επιδερμίδας, με την ανανέωση αυτή να 
συνεχίζεται και στους επόμενους 3-6 μή-
νες μετά το πέρας της θεραπείας.

Εξαρτήματα κεφαλής – 
στατικά και κυλιόμενα

Η κεφαλή PixelRF με το εξάρτημα ε-
πιφάνειας για στατική θεραπεία αποτε-
λείται από πλήθος προεξοχών σε διά-
ταξη πυραμίδας που βρίσκονται πάνω 
στην κυρτή επιφάνεια. Υπάρχουν διά-
φοροι διάμετροι και ποικίλες επιφάνει-
ες τέτοιων προεξοχών ως προς την τρα-
χύτητά τους. 

Προεξοχές μεγαλύτερης διαμέτρου α-
παιτούν περισσότερη ενέργεια ραδιοσυ-
χνοτήτων. Σημαντικός παράγοντας και η 
απόσταση μεταξύ των προεξοχών του 
μπροστινού μέρους της κεφαλής. Όσο 
μικρότερος ο αριθμός αυτών των προ-
εξοχών, τόσο μεγαλύτερη η επιθετικό-
τητα της θεραπείας.

Μία τεχνική είναι όταν η κεφαλή ε-

φάπτεται στην επιφάνεια του δέρματος 
– στατικά. Αυτή η τεχνική μπορεί να πε-
ριλαμβάνει στατικά περάσματα, όπου 
το μπροστινό εξάρτημα της κεφαλής 
PixelRF τοποθετείται στατικά στην περι-
οχή θεραπείας (δέρμα) και πραγματο-
ποιεί επαναλαμβανόμενους παλμούς. 
Σε αυτήν την περίπτωση, το μπροστινό 
μέρος της κεφαλής δεν πρέπει να εφά-
πτεται πολύ σφιχτά στο δέρμα, προκει-
μένου να επιτευχθεί το φαινόμενο της 
εξάχνωσης και της θερμικής βλάβης. 
Παρομοίως, η άλλη τεχνική θεραπεί-
ας περιλαμβάνει την κυλιόμενη κίνηση 
της κεφαλής PixelRF στην επιφάνεια του 
δέρματος. Κατά αυτή την εν-κινήσει (In-
MotionTM) τεχνική, απαιτείται απόλυτη 
επαφή της κεφαλής πάνω στην περιο-
χή θεραπείας (δέρμα). Τα στατικά περά-
σματα που εφαρμόζονται με τη στατικό 
εξάρτημα της κεφαλής ενδείκνυνται για 
βαθύτερη διείσδυση.

Αριθμός παλμών: Συντηρητική τεχνι-

κή: 1, Μέτρια τεχνική: 2, Επιθετική τε-
χνική: 3 ή περισσότεροι παλμοί. 

Κατά τη συντηρητική τεχνική παρουσι-
άζεται ερυθρότητα του δέρματος και αί-
σθηση καύσου για μερικές ώρες. Επίσης, 
μετά τη θεραπεία και για τις πρώτες 3-5 
ημέρες παρουσιάζονται μικρές κρούστες 
με το αχνό αποτύπωμα της κεφαλής του 
pixel και ένα αίσθημα αφυδάτωσης του 
δέρματος. Κατά τη δε επιθετική τεχνική 
παρουσιάζεται ερυθρότητα του δέρμα-
τος και αίσθηση καύσου που παραμέ-
νουν μέχρι και δύο ημέρες μετά το πέ-
ρας της θεραπείας. Επίσης και σε αυτήν 
την τεχνική, μετά τη θεραπεία και για τις 
πρώτες 3-5 ημέρες παρουσιάζονται μι-
κρές κρούστες με το αχνό αποτύπωμα 
της κεφαλής του pixel και ένα αίσθημα 
αφυδάτωσης του δέρματος. Το δέρμα 
πάντως επανέρχεται ολοκληρωτικά με-
τά από 5-7 ημέρες από την πρώτη στιγ-
μή της θεραπείας.

Στις επόμενες θεραπείες όμως ο χρό-

νος αποθεραπείας μειώνεται. Και μιας και 
προκύπτει το φαινόμενο της εξάχνωσης 
στην περιοχή της θεραπείας, οι ασθενείς 
που έχουν πιο ενυδατωμένα δέρματα  
παρουσιάζουν μεγαλύτερη ερυθρότη-
τα και έχουν καλύτερα αποτελέσματα 
με λιγότερες θεραπείες. Επομένως, οι 
ασθενείς που έχουν πιο αφυδατωμένο 
δέρμα ενδέχεται να χρειαστούν περισ-
σότερες θεραπείες.

Ενδείξεις
Οι εφαρμογές της τεχνολογίας PIXELRF 

του συστήματος AccentXL είναι η δερ-
ματική σύσφιγξη, η αναδιαμόρφωση 
του δέρματος, η θεραπεία των λεπτών 
γραμμών και των ρυτίδων, η βελτίωση 
των ουλών ακμής, των ραβδώσεων και 
των ουλών της ανεμοβλογιάς, η ανά-
πλαση (του φωτογηρασμένου δέρμα-
τος) και οι συνδυασμοί με άλλες επεμ-
βατικές διαδικασίες και διαδικασίες φω-
τοανάπλασης.

Εικόνα 1. Κεφαλές PixelRF: κυλιόμενη (αριστερά) και στατική (δεξιά)

Εικόνα 3. Ασιατικός τύπος δέρματος πριν και μετά απο 6 συνεδρίες Εικόνα 4. Ασιατικός τύπος δέρματος με σημάδι ανεμοβλογιάς. Πριν και μετά απο 5 τοπικές θεραπείες 
με το Pixel™ RF 

Εικόνα 2.  Εξαρτήματα Κεφαλών PixelRF: κυλιόμενη (αριστερά) και στατική (δεξιά)
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