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ARTYKUŁ O TERMOKOAGULACJI (THERMCELL) 

Problemy z nadmiernie widocznymi naczynkami dotykają zarówno kobiet jak 

i mężczyzn w każdym wieku, stając się powodem gorszego samopoczucia i małej atrakcyjności. 

W niniejszym artykule, poświęconym zabiegowi termokoagulacji opowiem jak zmienić wygląd 

twarzy, by przykuł uwagę każdej osoby, która na Was spojrzy. 

Termokoagulacja, to jedna z najskuteczniejszych metod usuwania zmian naczyniowych 

i zamykania naczynek, której podstawą działania są fale radiowe o ultraszybkiej częstotliwości. 

Metoda ta stosowana jest w celu całkowitego i trwałego zniwelowania, lub zmniejszenia 

powierzchniowych niedoskonałości skóry widocznych na twarzy, ramionach, nogach oraz 

innych częściach ciała i skierowana jest do wszystkich osób z każdym rodzajem skóry, 

pragnących usunąć wszelkiego rodzaju nieestetyczne zmiany skórne. 

Przy pomocy Termokoagulacji w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych można 

wykonać zabiegi usuwania kłopotliwych niedoskonałości skóry, których nie da się zniwelować 

żadnymi preparatami kosmetycznymi. Zaburzenia te mogą mieć podłoże genetyczne, mogą 

także pojawić się na skutek nadmiernego promieniowania słonecznego czy nieprawidłowo 

wykonanego zabiegu kosmetycznego. Zabieg ten pozwala usunąć: 

• zmiany naczyniowe (pęknięcia naczyń włosowatych, pajączki, rubinki) 

• zmiany skórne (brodawki różnego pochodzenia, prosaki, włókniaki) 

• przebarwienia (plamy starcze lub powstałe na skutek nadmiernego działania promieni 

słonecznych) 

Obecnie kosmetolodzy korzystają z nowoczesnych urządzeń, które pozwalają 

wykonywać tego typu zabiegi z najwyższą precyzją. Stosowanie tej metody jest dla nas 

bezpieczne, ponieważ dostarczana dawka energii jest dokładnie kontrolowana, a fale radiowe 

oddziałują punktowo na uszkodzone naczynko nie naruszając otaczających je tkanek i naczyń. 

Zabieg termokoagulacji wykonywany jest koagulatorem. Aparatura do zabiegu 

wytwarza energię cieplną o ultraszybkiej częstotliwości radiowej. Fale radiowe przesyłane są 

do elektrody, powodując na jej końcu wysoką temperaturę. Rozgrzaną elektrodą dotyka się 

miejsc chorobowo zmienionych, lub miejsc w których występują zmiany niepożądane 

przeznaczone do usunięcia. Poddanie miejsc chorobowo zmienionych działaniu wysokiej 

temperatury powoduje usunięcie i zamknięcie naczynka krwionośnego, wypalenie tkanki 

tworzącej brodawkę i wiele innych zmian.  

Czas trwania zabiegu uzależniony jest od wielkości powierzchni i ilości zmian i może 

trwać od kilku do kilkunastu minut. W przypadku pojedynczych naczynek wystarcza zazwyczaj 

jeden zabieg, przy większych zmianach lub kiedy kuracji wymaga cała sieć naczynek zabieg 

wykonuje się w kilku powtórzeniach. 

Zamykanie naczynek metodą termokoagulacji jest minimalnie inwazyjne, praktycznie 

bezbolesne i nie wymaga znieczulenia. Zdarza się jednak, że w trakcie zabiegu odczuwamy 

dyskomfort, np. pieczenie, kłucie, szczypanie, w związku z tym możliwe jest znieczulenie 

powierzchowne skóry. Po zabiegu skóra jest lekko podrażniona, możliwe jest zaczerwienienie, 

i wystąpienie niewielkiego obrzęku, a w miejscu dotknięć elektrody może powstać minimalny 
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strupek. Jednakże proces gojenia jest bardzo szybki, od kilku godzin do kilkunastu dni, nie 

pozostawiając przebarwień ani blizn. 

Efekty tego zabiegu są rewelacyjne i mogą zdecydowanie poprawić wygląd oraz 

komfort życia. Profesjonalne wykonanie zabiegu gwarantuje pełne bezpieczeństwo, wysoką 

skuteczność, szybkie rezultaty – w wielu przypadkach widoczne od razu po zabiegu. Zabieg ten 

nie pozostawia żadnych śladów, nie jest wymagany okres rekonwalescencji i nie musimy 

rezygnować z kontaktów towarzyskich. Jeśli więc chcesz zniwelować uszkodzone naczynka 

i przywrócić zdrową barwę swojej skórze – nie zwlekaj, skorzystaj z zabiegu termokoagulacji, 

by znów poczuć się atrakcyjnie. 
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