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Λόγω της αυξανόμενης παρουσίας συστημάτων σμίλευσης και 
τοπικού αδυνατίσματος στην αγορά -με όλα να υπόσχονται κα-
λά αποτελέσματα- η επιλογή της καταλληλότερης συσκευής εί-

ναι μάλλον δύσκολη. 
Η εταιρεία Invasix (Richmont Hill, Ontario, Canada) προσφάτως παρουσίασε 

το σύστημα σμίλευσης σώματος BodyTite, που ταυτόχρονα  επιφέρει και δερ-
ματική σύσφιγξη. Το BodyTite ήδη φέρει πιστοποιήσεις CE και ISO και παράλ-
ληλα βρίσκεται σε αναμονή έγκρισης από το FDA.

«Το BodyTite είναι ένα σύστημα Λιποαναρρόφησης με τη βοήθεια 
Ραδιοσυχνοτήτων βασισμένο στη μέθοδο RFAL (RadioFrequency 
Assisted Liposuction). Προκαλεί ταυτόχρονη αιμόσταση στα αι-
μόφορα αγγεία, η οποία μειώνει την αιμοραγία, τις μετεγχειρη-
τικές εκχυμώσεις και τα τραυματικά οιδήματα που σχετίζονται 
με την παραδοσιακή λιποαναρρόφηση και ουσιαστικά διαλύ-

ει τα λιποκύτταρα μέσω της ενέργειας των Ραδιοσυχνοτήτων (RF)», εξηγεί ο Dr. 
Malcolm Paul, M.D., F.A.C.S., πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Εταιρείας Πλα-
στικής Χειρουργικής και Καθηγητής του Ινστιτούτου Αισθητικής και Πλαστικής Χει-
ρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (Irvine). Επιπλέον, η συρρίκνωση 
του ιστού αποφέρει και μια γενικότερη δερματική σύσφιγξη.

Η ενέργεια RF ταξιδεύει μέσω μιας εσωτερικής κάνουλας σε ένα εξωτερικό ηλε-
κτρόδιο με αποτέλεσμα την αιμόσταση του λίπους, των αγγείων και του ινώδους 
ιστού. Παράλληλα, επιφέρεται ελεγχόμενη και προοδευτική θέρμανση της δο-
μής του υποδόριου μαλακού ιστού και αναρρόφηση αυτού, όπου έχει ήδη προ-
κληθεί αιμόσταση.

Σύμφωνα με τον Dr. Paul τα αποτελέσματα είναι πραγματικά αξιόλογα. «Ο 
ιστός που έχει υποβληθεί σε αιμόσταση και ρευστοποίηση αναρροφάται, ενώ 
η αύξηση της θερμοκρασίας της δομής του υποδόριου μαλακού ιστού έχει 
ως αποτέλεσμα την πολύ σημαντική σύσφιγξη και αναδιαμόρφωση της πε-
ριοχής».

 

Το σύστημα BodyTite έχει επίσης εξελίξει την ενέργεια RF, προκειμένου να 
θεραπεύσει από μέσα προς τα έξω και ως εκ τούτου να θερμάνει απευθείας τα 
υποδόρια στρώματα της δερμίδας, τα οποία είναι και ο επιθυμητός στόχος για 
τη δερματική σύσφιγξη. 

«Με τα ενσωματωμένα συστήματα ασφαλείας του BodyTite μου δίνεται η 
δυνατότητα να δουλεύω σε πολύ υψηλά επίπεδα ισχύος και να φτάνω στο 
επιθυμητό σημείο σμίλευσης και αύξησης της θερμότητας πολύ πιο γρήγο-
ρα» λέει ο Dr. Paul.

Επιπροσθέτως, οι ασθενείς αναφέρουν ότι κατά την περίοδο της ανάρρωσης 
ο πόνος είναι πολύ λιγότερος και ο Dr. Paul μας λέει ότι: «αναρρώνουν πο-
λύ πιο γρήγορα, κυρίως σε περιοχές που γνωρίζουμε ότι με την παραδοσια-
κή αναρρόφηση είναι ιδιαίτερης ευαισθησίας, όπως για παράδειγμα το επιγά-
στριο». Σε γενικές γραμμές «παρατηρούμε μια μείωση της τάξεως του 30% και 
πάνω του συνολικού χρόνου ανάρρωσης».

Η Diane Duncan M.D., πλαστικός χειρουργός στο Fort Collins 
του Κολοράντο έχει αξιολογήσει ένα σημαντικό αριθμό συ-
σκευών δερματικής σύσφιγξης και μας λέει: «παρά τους γενι-
κούς ισχυρισμούς, κανένα άλλο σύστημα εκτός του BodyTite 
δε δουλεύει τόσο καλά» και συνεχίζει: «με τα υπόλοιπα συ-
στήματα μπορούμε να έχουμε μέχρι 10% βελτίωση στη σύ-

σφιγξη του δέρματος, αλλά με το BodyTite μιλάμε για πραγματική σύσφιγξη, 
εάν χρησιμοποιηθεί σωστά».

Η Dr. Duncan μαζί με την εταιρεία Invasix διεξάγει μια έρευνα σε 15 γυναίκες 
που έχουν υποβληθεί στην παραδοσιακή λιποαναρρόφηση, την οποία επακο-
λουθεί η θεραπεία RFAL στην περι-ομφαλιακή χώρα. Στις περιοχές που εφαρ-
μόστηκε η τεχνολογία RFAL σχειδιάστηκαν κουτιά 3 εκατοστών. Στη συνέχεια η 
επιφάνεια των περιοχών αυτών παρατηρήθηκε βάσει ενός τρισδιάστατου αρχι-
τεκτονικού συστήματος, που αξιολογεί τις ογκομετρικές αλλαγές και την επα-
κόλουθη μείωση της τετραγωνικής επιφάνειας.

«Με το BodyTite παρατηρούμε μια μείωση της επιφάνειας της περιοχής και 
μια συρρίκνωση του δέρματος λόγω της θερμικής δράσης. Με αυτό το σύστη-
μα τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα και μπορούμε να δούμε δερματική σύ-
σφιγξη που αγγίζει μέχρι και το 40%» αναφέρει η Dr. Duncan. 

Σύμφωνα με τη Dr. Duncan, η τεχνική RFAL είναι ιδανική για περιπτώσεις λι-
ποαναρρόφησης σε έντονες κοιλιακές πτυχές, αφού μετά την παραδοσιακή λι-
ποαναρρόφηση θα παρουσιαζόταν αναγκαστικά επιπλέον περίσσια δέρματος. 
«Με τη RFAL μπορώ να επιτύχω πολύ όμορφα αποτελέσματα χωρίς μεγάλες 
ουλές  σε ασθενείς που προέρχονται από μεγάλη και απότομη απώλεια βά-
ρους ή που έχουν κακή ποιότητα δέρματος και υπό άλλες συνθήκες θα έπρε-
πε κανονικά να έχουν υποβληθεί σε κοιλιοπλαστική» λέει η γιατρός.

Για επιπλέον έλεγχο και ασφάλεια, το BodyTite έχει μια ακριβή, συνεχόμενη 
ένδειξη θερμοκρασίας και μέτρησης αγωγιμότητας, ώστε να κρατάει το χειρουρ-
γό ενήμερο για τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται επιδερμικά καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της θεραπείας. Αυτό μειώνει το ρίσκο οποιασδήποτε θερμικής παρενέρ-
γειας και βοηθά το χειριστή να καθορίσει τα όρια του συστήματος για βέλτιστα 

Η εξέλιξη της ενέργειας RF με το σύστημα BodyTite
για σμίλευση σώματος με εντυπωσιακά αποτελέσματα
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αποτελέσματα. Η Dr. Duncan εκτιμά ιδιαίτερα αυτόν το μηχανισμό που απο-
μονώνει αυτόματα τη δράση του κυκλώματος του συστήματος σε περιπτώσεις 
που η θερμοκρασία αυξηθεί υπέρ του δέοντος. «Οι ανώτερες ρυθμίσεις στο 
μηχάνημα για τη θερμοκρασία του δέρματος είναι συνήθως μεταξύ 36-38 βαθ-
μούς Κελσίου. Δε θέλουμε σε καμία περίπτωση το δέρμα να γίνει σκληρό και 
σίγουρα δε θέλουμε το λίπος να γίνει σαν μπετόν, το οποίο μπορεί να συμβεί 
όταν η λιποαναρρόφηση γίνει πολύ επιθετική» μας λέει η Dr. Duncan.

Παρόλο που η θεραπεία του λιπώδους ιστού με ενέργεια RF είναι μία επι-
πλέον διαδικασία και προηγείται της παραδοσιακής λιποαναρρόφησης, η Dr. 
Duncan μας λέει ότι αξίζει τον κόπο, λόγω των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων 
που επιφέρει η ενέργεια RF ως προς τη σύσφιγξη του δέρματος.

 «Θεωρώ το BodyTite ως τη συσκευή της επόμενης γενιάς 
για θεραπείες δερματικής σύσφιγξης. Πρόκειται πραγματικά 
για μια τεράστια εξέλιξη. Μας επιτρέπει με ακρίβεια να ελέγ-
χουμε την αύξηση της θερμοκρασίας του δέρματος», λέει ο 
Jason Pozner M.D., πλαστικός χειρουργός και διευθυντής του 
Κέντρου Αισθητικής Ιατρικής Sanctuary στη Boca Raton, Φλό-

ριντα. Ο Dr. Pozner είναι εντυπωσιασμένος με τις πολλαπλές δυνατότητες του 
συστήματος. Η κατευθυνόμενη RF ενέργεια εφαρμόζεται μεταξύ του ακροφύ-
σιου της κάνουλας και του εξωτερικού ηλεκτροδίου. Στοχεύει αποτελεσματικά 
στην επιθυμητή περιοχή, αποφεύγοντας την πιθανότητα ανεπιθύμητης επιπλέον 
αύξησης της θερμοκρασίας στο δέρμα, που έχει παρατηρήσει σε τεχνολογίες 
που βασίζονται σε άλλου είδους ενέργεια. «Όταν αυξάνουμε τη θερμοκρασία 
από μέσα προς τα έξω, τα laser βασικά διασκορπούν την ενέργεια σε πολλές 
και διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτό σημαίνει ότι στις περιοχές πάνω και κάτω 
από το στόχο η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί, πράγμα που δεν το θέλου-
με» μας λέει ο Dr. Pozner. Με την τεχνική RFAL, όμως, η ενέργεια κατευθύνεται 

απευθείας στο δέρμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, επειδή δε χρειάζε-
ται πλέον να ανησυχούμε σχετικά με τη αύξηση της θερμοκρασίας στις δομές 
του δέρματος κάτω από το ακροφύσιο. Έτσι, καθίσταται εφικτό να διεξάγουμε 
θεραπείες με πραγματική ακρίβεια. Επιπλέον, το δέρμα θερμαίνεται πιο γρήγο-
ρα και με μεγαλύτερη ομοιομορφία σε σύγκριση με τα συστήματα laser».

Ο Dr. Pozner είναι, επίσης, εντυπωσιασμένος με τα επίπεδα ασφάλειας του 
συστήματος. «Η ικανότητα να ρυθμίσουμε τη θερμοκρασία στην επιφάνεια του 
δέρματος με το BodyTite είναι μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο σύστημα 
στην αγορά» δηλώνει ο γιατρός. Επομένως, μειώνονται οι πιθανότητες εγκαύ-
ματος στους ασθενείς. Πολύ σημαντικό, επίσης, είναι ότι η ταχύτητα της θερα-
πείας επιτρέπει και το μειωμένο χρόνο αναισθησίας.

«Πρόκειται για μια θεραπεία που μπορούμε να επικοινωνήσουμε εύκολα με 
τους ασθενείς μας, μιας και καλύπτει μια πραγματική ανάγκη της αγοράς» κα-
ταλήγει ο Dr. Pozner. Πλέον, είμαστε σε θέση να φτάσουμε σε μεγαλύτερα επί-
πεδα δερματικής σύσφιγξης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε λιποαναρρόφη-
ση, αλλά παράλληλα υποφέρουν από χαλάρωση, συγκριτικά με οποιαδήποτε 
άλλη μέθοδο θεραπείας. Οπότε, οι ασθενείς μας πλέον δε θα χρειάζονται την 
επιπλέον διαδικασία της κοιλιοπλαστικής. Και οι χειριστές λογικά θα μπορούν 
να επωφεληθούν και οικονομικά λόγω αυτού του ανταγωνιστικού πλεονεκτή-
ματος του συστήματος BodyTite και της μοναδικότητας της μεθόδου RFAL.
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