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Foarte multe tehnologii avansate au influenţat chirurgia estetică facială în ultimii 10 ani. Aceste evoluţii au 

contribuit la creşterea popularităţii procedurilor plastice, cosmetice, prin dezvoltarea unei chirurgii mai rapide cu o 

sângerare redusă, afectarea  minimă a ţesutului, reducerea timpului de vindecare şi a durerii postoperatorii. 

Reprezentativă pentru această nouă tehnlogie este radiochirurgia cu unde radio, cu o frecvenţă de 4.0 MHz, ce s-

a dovedit a fi mult mai eficientă faţă de bisturiul şi modalităţile de incizie cu ajutorul laserului. Alte avantaje ar fi 

îmbunătăţirea hemostazei, inciziile fără presiune şi o gamă variată de electrozi specializaţi. Chirurgia cu frecvenţă 

radio de 4.0 MHz diferă foarte mult de electrochirurgia tradiţională şi de cauterizare; vârful electrodului nu este 

încălzit, şi nu există riscul să produci un şoc pacientului prin antenă. Utilizarea undei radio de 4.0 MHz în diverse 

aplicaţii de chirurgie estetică este dezbătută în acest articol, împreună cu indicaţii, contraindicaţii şi măsuri de 

prevenire. 

Oamenii preistorici foloseau obiecte ascuţite pentru a 

face incizii asupra ţesuturilor moi, şi de-a lungul secolelor 

ţesuturile care sângerau erau cauterizate şi dezinfectate cu 

instrumente încinse. Lucrurile s-au schimbat puţin câte 

puţin, până a fost descoperită electricitatea. Undele radio    

s-au dovedit a fi o modalitate eficientă în chirurgia 

ţesuturilor moi 1-7. Folosirea curentului alternativ pentru 

chirurgie, incizii şi coagulare, datează de foarte  mult timp. 

Pentru folosirea curentului alternativ în chirurgie, era 

necesar un generator ce putea produce curent la frecvenţe

înalte. Acest lucru a fost realizat în 1889 de către 

Thompson, care a simţit căldură în momentul în care 

încheieturile sale erau cufundate într-o soluţie sărată în 

acelaşi timp trecând curent prin mâini8. În 1981, d’Arsonval 
9,10 arată că , curenţii electrici cu frecvenţe mai mari de 

10.000 Hz nu produc stimulare neuromusculară şi reacţia 

asociată tetanosului. Oudin a modificat echipamentul 

d’Arsonval în 1890 pentru a crea  un flux de scântei ce 

provoacă distrugeri superficiale ale ţesutului11.

Cercetările, experimentele au continuat să

perfecţioneze utilizarea cerinţelor electrice, şi spre sfârşitul 

anilor 1890, începutul anilor 1900, electrozii au fost 

concepuţi să concentreze densitatea curentului. Electrozii 

ofereau un control al scânteilor şi au fost folosiţi cu succes 

în tratarea leziunilor în 190012. În 1907, Keating-Hart şi

Pozzi au introdus termenul de FULGURATION 

(FULGERARE) (de la latinescul fulgur, ceea ce însemna 

fulgerare). Acesta este legat de arderea superficială ce 

rezultă atunci când scânteia din bobina Oudin era folosită

pentru tratarea pielii 11.

În 1909, Doyen a introdus termenul de electrocoagulare 

(de la latinescul coagulare, însemnând a închega, a 

coagula)13. Descrie reacţia ţesutului când este atins de un 

electrod, în timp ce o antenă este ataşată pacientului. 

Aceasta conducea curentul intrat în pacient înapoi în 

aparatul electrochirurgical. Acest lucru prevenea 

acumularea curentului static şi şocurile electrice ale 

pacientului dar şi ale chirurgului. Reciclarea curentului a 

permis folosirea unei tensiuni mai scăzute cu un număr mai 

mare de amperi permiţând coagularea ţesutului în 

profunzime, comparată cu arsura de suprafaţă anterioară.

Aceste dispozitive au pregătit terenul pentru sistemele 

folosite astăzi.În 1923, Wyeth 14 a folosit electrochirurgia 

pentru a realiza tăierea propriu-zisă a ţesutului, în loc de o 

uşoară ardere sau deshidratare a acestuia. Acesta a 

inventat un aparat numit cuţit endoterm care nu numai că

tăia, dar şi oprea sângerările mici şi acoperea vasele 

limfatice.Bovie15, doctor la Harvard, a realizat un dispozitiv 

pentru Electrochirurgie în 1928, ce putea tăia şi coagula, 

premergător echipamentului modern folosit astăzi în sălile 

de operaţii.  

Există diferenţe semnificative între electrochirurgie 

şi radiochirurgie atât din punct de vedere al mecansimelor, 

cât şi al reacţiei ţesutului. 

Principiile Radiochirurgiei

Unda radio optimă pentru Radiochirurgie este 

frecvenţa de 4.0 MHz, similară undei radio-marine 16-17.

Dispozitivele de radiofrecvenţă operează cu un curent 

alternativ de 60 cicluri (AC), sau curent obişnuit, care este 

convertit în curent direct, continuu (DC) de către un 

purificator. Acesta trece apoi printr-un purificator care  



generează unde radio. Aceste unde radio trec printr-un adaptor 
de unde radio de frecvenţă înaltă care poate modifica forma şi
magnitudinea undelor radio, producând undele radio dorite în 
chirurgie. Un exemplu al celei mai noi tehnologii de frecvenţă 
radio dublă este Ellman Surgitron Frecvenţă Duală 4.0 MHz. 

Undele radio sunt transferate din vârful electrodului 
către pacient şi sunt conduse înapoi în aparat printr-o antenă.
Această antenă nu necesită contactul cu pielea. Impedanţa
undelor radio prin ţesuturi generează căldură în interiorul 
celulelor, producând evaporarea moleculelor de apă din celule, 
creând abur; evaporarea are ca rezultat tăierea sau coagularea 
ţesutului 18. Aburul rezultat din transferul de energie produce 
explozia celulelor. Acest fenomen este cunoscut drept o 
evaporare celulară 19. Această frecvenţă nu produce încălzirea 
electrodului, dar furnizează energia. Frecvenţele sub 3.0 MHz 
vor încălzi sau topi electrodul. Electrozii de Wolfram sunt 
rezistenţi, vârful rămânând intact. Aceşti electrozi sunt făcuţi
pentru o frecvenţă de 4.0 MHz, pentru o tăiere precisă.

Radiochirurgia nu trebuie confundată cu 
electrochirurgia, electro-cauterul sau diatermia. În 
radiochirurgie, nu este necesar contactul dintre antenă şi
pacient. Spre deosebire de  electro-cauter (sau aparatele de 
diatermie, cum sunt numite în Marea Britanie), electrodul de 
radiofrecvenţă nu asigură rezistenţă, şi rămâne rece. Ţesutul 
este cel care asigură rezistenţă. Electro-cauterul foloseşte, 
totuşi, frecvenţe scăzute şi trecerea curentului prin filamentul 
electrodului, care asigură rezistenţă şi se încălzeşte. În cel mai 
pur sens, acest aranjament este similar unui ciocan de lipit, şi
cauzează distrugeri importante ale ţesutului. De când 
radiofrecvenţa generează mai puţină căldură decât electro-
cauterul tradiţional, se înregistrează modificări minime ale 
ţesutului lateral, iar vindecarea este mai rapidă. Bridenstine a 
descoperit că biopsiile realizate prin radiochirurgie au zone 
afectate de căldură de 75 µm, comparabilă cu cele realizate cu 
laserul cu CO2. Alte studii au confirmat modificări minime ale 
ţesutului şi marginile biopsiilor comparate cu exciziile realizate 
cu bisturiul 20-22.

Undele radio de frecvenţă înaltă sunt modificate prin 
filtrare şi rectificare să producă 4 unde diferite: 

1.Tăiere – 90% tăiere şi 10% coagulare. Aceasta este o 
formă de undă total filtrată pentru incizii foarte fine, cu minimă
modificare a ţesutului şi coagulare concomitentă. Din punct de 
vedere histologic, unda aceasta permite cea mai rapidă
vindecare. 
 2.Tăiere/Coagulare – 50% tăiere şi 50% coagulare. 
Este creată pentru tăiere şi coagulare în aceeaşi măsură,
obţinându-se căldură minimă şi modificări minime ale ţesutului. 
Este utilă în special pentru suprafeţele vascularizate. 
 3.Hemostază – 10% tăiere şi 90% coagulare. Este 
creată pentru tehnici de hemostază directă şi indirectă.
Folosirea ei nu produce arsură sau necroze. Această undă
radio poate fi folosită, de asemenea, pentru a realiza coagulare 
monopolară sau bipolară.

4.Fulgerarea – această undă produce scântei, şi
provoacă arsuri foarte mari şi necroze. Fulgerarea produce 
căldură laterală foarte mare şi hemostază maximă.
Aceasta este folosită pentru distrugerea intenţionată a
ţesutului afectat. 

 

Electrodul pasiv

Electrodul pasiv se mai numeşte şi antenă,
antenă pasivă, antenă neutră. Aceasta funcţionează ca o 
antenă radio, atragere undele radio emise din dispozitiv, şi
canalizează energia înapoi spre unitate. Antena este 
învelită cu un material nelipicios pentru a elimina pericolul 
arsurilor sau şocurilor. De vreme ce antena nu are 
împământare, nu necesită contact direct cu pielea şi poate 
fi plasată peste haine. Unii doctori aşează antena sub 
salteaua mesei de operaţii  la umărul pacientului. Cu cât se 
află mai aproape de locul de operare, cu atât necesită o
putere mai mică, scăzând posibilitatea afectării ţesutului 
lateral. Cu cât antena se află mai aproape de locul de 
operare, cu atât recepţia va fi mai bună, la fel ca în cazul 
antenei unui telefon celular, care atunci când este ridicată
oferă un semnal mult mai bun. Antena nu este plasată de 
obicei sub cap; cea mai adecvată poziţie este sub umăr. 
Antena nu este necesară când folosim bipolarul. 
 

Electrodul activ

Electrodul activ este vârful activ al aparatului de 
radiochirurgie. Microvârful este folosit pentru a direcţiona 
undele radio prin ţesut, pentru a realiza incizia. Undele 
radio produc incizia, nu vârful electrodului. Aceasta este 
una dintre principalele diferenţe dintre radiochirurgie şi
electrochirurgie. Vârful electrodului poate fi îndoit, curbat, 
pentru a pătrunde mai uşor pe  suprafeţele anatomice şi în 
diverse unghiuri. Electrozii sunt disponibili în diverse 
variante şi configuraţii. Vârfurile drepte ale  electrozilor sunt 
cel mai des folosite pentru incizia ţesutului. Micro-acele 
Wolfram sunt populare in inciziile ultrafine, cum ar fi 
blefaroplastia şi înlăturarea leziunilor. Aceste tipuri sunt 
foarte fine şi viabile. Electrozii cu ansă sunt, de asemenea, 
populari pentru excizia leziunilor pedunculare, şi electrozii 
în formă de diamant sunt disponibili pentru o apropiere mai 
mare a inciziilor eliptice. Electrodul Ellman Vari Tip, constă
într-un fir subţire care trece printr-un manşon. Firul este 
reglabil pe lungime, în funcţie de profunzimea tăierii. În 
plus, diametrul mic al acestui vârf presupune o intensitate 
redusă şi afectează ţesutul colateral într-o foarte mică
măsură. Autorul preferă acest vârf pentru inciziile foarte 
fine, în cazul ritidectomiei. 

Deşi microelectrozii ascuţiţi sunt destinaţi inciziilor 
fine, sunt conici în secţionare; cu cât pătrund mai profund 
în piele, cu atât se lărgeşte incizia. Contrar, un vârf subţire 
are acelaşi diametru pe toată lungimea lui. 

Electrozii cu bilă şi electrozii cilindrici netezi sunt 
folosiţi pentru coagularea ţesuturilor şi a vaselor care 
sângerează, şi în cazul ablaţiei leziunilor ţesuturilor moi, 
cum ar fi nevi şi keratoze. 

Alte tipuri de electrozi sunt destinaţi procedurilor 
endoscopice de lifting al frunţii, palatofaringoplastie, 
timpanoplastie, recoltarea palatală, contracţia amigdalei, 
depilare şi ablaţia telengiectaziilor. 
 



Avantajele Radiochirurgiei

• Incizie fără presiune 
• Hemostază simultană
• Previne contaminarea inciziei cu germeni 
• Comprimarea artefactului în biopsie în 

comparaţie cu electrocauterul 
• Posibilitatea de a îndoi, de a adapta forma 

electrodului de tăiere în funcţie de variaţiile 
anatomice sau pentru a opera în cavităţi

• Produce cicatrice în aceeaşi măsură sau chiar 
mai puţine decât bisturiul sau inciziile cu laser 

• Nu sunt necesare lamele de bisturiu, ducând la 
reducerea cheltuielilor 

• Nu se produc răni din cauza accidentelor cu 
bisturiul 

• Nu există contact cu lame de bisturiu dure 
• În comparaţie cu laserul trebuie luate măsuri de 

siguranţă minime 
 Avantajele Radiochirurgiei 
 

Radiochirurgia prezintă numeroase avantaje în 
comparaţie cu inciziile realizate cu ajutorul bisturiului, electro-
cauterul, şi inciziile şi coagularea realizate cu laserul.(tabel) 

Tăierea şi coagularea simultane, fără a produce 
modificări importante ale ţesutului lateral, este cel mai 
important avantaj. Căldura redusă presupune durere 
postoperatorie redusă şi vindecare mai rapidă 1-7. Alt avantaj 
este incizia fără presiune. Din moment ce electrodul cu unde 
radio conduce curentul către ţesut şi nu taie degajând 
căldură, alunecă uşor prin ţesut, incizia este mult mai precisă,
beneficiind de un control mărit şi senzitivitate tactilă crescută.
Acest lucru este evident, în mod deosebit, atunci când se fac 
tăieturi la nivelul unor ţesuturi foarte subţiri sau mobile, cum 
ar fi pleoapele, mucoase orale sau lobii urechilor. În mod 
normal, inciziile cu bisturiul în aceste zone necesită presiune, 
care cauzează strângerea sau tragerea ţestului. 

Afectarea în urma biopsiei este, de asemenea, 
redusă prin radiochirurgie. Turner şi ceilalţi6 au arătat că, în 
comparaţie cu CO2 şi Nd: YAG  lasere, radiochirurgia 
afectează ţesuturile la nivel minim, lucru ce poate influenţa
capacitatea de diagnosticare a patologistului. Tot aceştia au 
arătat faptul că unda radio pură de tăiere folosită în 
radiochirurgie se apropie din punct de vedere al calităţii de 
incizia clasică, realizată cu bisturiul. 

În urma inciziei cu electrodul cu undă radio, este 
diminuat riscul de infecţii cu bacterii. Deşi electrodul nu se 
încălzeşte, rezistenţa ţesutului determină o degajare de 
energie şi abur în interiorul celulelor, producând evaporare şi
sterilizare. În plus, electrodul poate fi „curăţat prin abur”  prin 
ţinerea vârfului  între învelişurile tifonului umezit  şi activând 
curentul, făcând în aşa fel încât lichidul din tifon să se 
evapore ducând astfel la auto-curăţare. Resturile de ţesut 
activând curentul, făcând în aşa fel încât lichidul din tifon să
se evapore ducând astfel la auto-curăţare. Resturile de ţesut 
pot fi înlăturate cu uşurinţă de pe electrod în felul acesta, 
spre deosebire de vârful electro-cauterului, care se curăţă cu 
ajutorul abrazivilor.  

 
Aplicaţii clinice în chirurgia estetică

Radiochirurgia, la o frecvenţă de 4.0 MHz, este 
considerată o tehnologie avansată faţă de tradiţionala 
electrochirurgie. Radiochirurgia poate fi aplicată în cazul 
inciziilor, care în mod normal necesită folosirea unui bisturiu, 
foarfece şi, în foarte multe cazuri, lasere. 
 

Blefaroplastia cu unde radio

Una dintre cele mai utilizate aplicaţii folosind 
radiochirurgia este  blefaroplastia. Această modalitate lasă
cicatrice comparabile cu inciziile făcute cu bisturiul, dar 
produce hemostaze semnificative. În plus, capacitatea de a 
tăia ţesuturile subţiri de la nivelul pleoapei fără presiune sau 
fără a trage de ţesut, este impresionantă.

Laserul cu CO2 este un instrument excelent pentru 
blefaroplastie, dar nu este accesibil pentru foarte mulţi
medici. În plus, dispozitivele de radiochirurgie sunt portabile 
şi nu necesită aceleaşi măsuri de precauţie ca în cazul 
laserelor. Welch 7 a arătat că radiochirurgia, operând cu unde 
radio cu o frecvenţă de 4.00 MHz, degajă mai puţină căldură
(sau deloc), în cazul rezecţiilor periorbitale ale pungilor de 
grăsime, în comparaţie cu laserul CO2.

Fig2 Atât laserul cu CO2 cât şi vârful micro-chirurgical 
cu unde radio oferă o hemostază foarte bună.

Tehnicile chirurgicale pentru blefaroplastie implică
procedurile obişnuite şi anestezii locale prin injecţie. Incizia 
pielii este realizată cu un micro-ac Wolfram, cu undă pură
de tăiere (90% tăiere, 10% coagulare). Sângerările la 
nivelul pielii şi ale muşchiului sunt controlate prin 
strângerea zonei cu un mic forceps şi atingând cu vârful 
electrodului de forceps. În cazul înlăturării muşchiului 
orbicular, extirparea şi coagularea se fac în acelaşi fel.  
Septul orbital este deschis şi pungile de grăsime sunt 
identificate şi ridicate, cu grijă, cu forcepsul; baza este apoi 
cauterizată cu un electrod cu bilă mică sau un electrod 
cilindric (autorul preferă electrodul Ellman nr.133). Nu este 
necesară fixarea, din moment ce tăierea şi coagularea cu 
electrodul cu undele radio sunt excelente. Autorul a realizat 
peste 100 de blefaroplastii folosind dispozitivul de 
radiofrecvenţă, cu hemostaze excelente. Figura 2 
ilustrează hemostazele excelente, folosind atât laserul CO2
cât şi electrodul cu undă radio. 

Figura 3  descrie zonele fără sângerare atunci 
când se înlătură muşchiul şi grăsimea din partea 
superioară a pleoapelor, şi Figura 4 reprezintă o cicatrice 
la 18 luni de la operaţie, când pleoapa dreaptă a
pacientului a fost secţionată cu laserul cu CO2, iar pleoapa 
stângă a fost secţionată cu micro-acul cu undă radio. 
Autorul a realizat numeroase comparaţii între 
radiochirurgie, cu unde radio de 4.0 MHz, şi chirurgia cu 
laserul CO2, în cazul blefaroplastiei superioare.  



Ritidectomia cu ajutorul undelor radioFig.3 Laserul cu CO2 şi vârful micro-chirurgical cu 
undă radio permit un câmp chirurgical fără sângerare 
atunci când se înlătură muşchiul şi grăsimea din 
pleoapa superioară

Fig.4Cicatricele post-operatorii ale pleopei drepte, 
unde s-a acţionat cu laserul, şi ale pleoapei stângi, 
unde s-a făcut incizia cu aparatul cu unde radio. 

La pleoapa stângă a pacientului a fost folosit un micro-ac 
Wolfram, cu tăiere pură sau tăiere/coagulare (parţial 
rectificată), iar laserul CO2 a fost folosit la 8 W, undă
continuă setată pe pleoapa dreaptă a pacientului. După
cum se arată în imagini, ambele modalităţi oferă
posibilitatea unei intervenţii fără sângerare. În plus, în cazul 
intervenţiei cu unde radio la nivelul pleoapei stângi, 
rezultatul estetic a fost mult mai bun, la începutul perioadei 
post-operatorii (figura 4). În cea de-a 12-a săptămână,
autorul şi personalul său, au analizat cele două cicatrice, 
considerându-le la acelaşi nivel. 
Pentru blefaroplastiile inferioare, autorul preferă abordarea 
transconjunctivală. Conjunctiva şi fascia capsulopalpebrală
sunt secţionate cu un micro-ac Wolfram, şi pungile de 
grăsime sunt identificate şi secţionate după cum aceleaşi
metode de mai sus, folosind un electrod cu bilă mică sau 
electrodul cilindric (fig.5).   

Fig.5 Conjunctiva şi pleoapa inferioară sunt secţionate cu un 
curent setat la modul tăiere/coagulare (A) şi pungile de grăsime 
sunt conturate cu un electrod cu bilă mică (B).

Conjunctiva şi muşchiul retractor al pleoapei de jos sunt 
secţionate cu un curent de tăiere/coagulare, iar pungile de 
grăsime sunt conturate cu un electrod cu bilă mică.

Autorul a utilizat micro-acul sau electrodul Vari-Tip pentru 
ritidectomia preariculară şi postariculară pe modul de tăiere pură,
şi s-au văzut aceleaşi rezultate, din punct de vedere al procesului 
de vindecare, ca şi în cazul inciziilor cu bisturiul.  

Fig.6 Micro-acul este folosit pentru a face o incizie asupra pielii, 
şi, de asemenea, pentru a diseca sistemul musculoaponevrotic 
superficial. 

În plus, disecţia subcutanată poate fi realizată cu 
un micro-ac Wolfram, iar hemostaza sistemului 
musculoaponevrotic superficial şi a muşchiului este uşor 
de realizat cu ajutorul unui electrod cu bilă mare, forceps 
bipolar, sau forceps Adson. Posibilitatea de a tăia şi
coagula fără a folosi un forceps bipolar sau alt instrument 
chirurgical uşurează munca doctorului. Autorul foloseşte, 
de asemenea, electrodul cu bilă mare pentru a remedia 
contururile neregulate sau umflăturile sistemului 
musculoaponevrotic superficial.  Acesta nu numai că
remodelează aceste părţi neregulate, dar produce şi
contractarea şi retracţia sistemului musculoaponevrotic 
superficial. (fig. 8)  



Fig.7 Coagularea poate fi realizată cu ajutorul 
electrodului cu bilă sau                                                                                                                                    
instrumentului conductor. 

Fig.8 O protuberanţă preauriculară a sistemului 
musculoaponevrotic superficial dupa aplicarea suturii. 
Aceasta protuberanta poate fi micsorata si netezita prin 
cauterizare folosind electrodul cu bila. 

Fig.10 Subiect cu multiple alunite inainte (A) si dupa (B) 
tratamentul cu radiochirurgie.

Fig .11 Ablatie la o intensitate scazuta realizata cu un 
sistem de unde radio nu produce modificarea tesutului 
rezultand o cicatrice nesemnificativa

Înlăturarea leziunilor

Unul din punctele forte ale radiochirurgiei este înlăturarea 
leziunilor. Medicii au de-a face foarte des cu pacienţi care 
prezintă cicatrice nepigmenate pe faţă din cauza ablaţiei 
leziunilor folosind lichid nitrogen.  Aceste efecte pot fi 
prevenite folosind procedurile de radiofrecvenţă pentru 
înlăturarea leziunilor. De exemplu, un electrod cilindric 
poate fi folosit la o intensitate mică, producând o 
distrugere minimă a ţesutului. Poate fi folosit, de 
asemenea, un electrod cu bilă mică. Pentru leziunile 
suspecte,  electrodul cu ansă poate fi folosit, pe modul 
pur tăiere, pentru a realiza o biopsie cu raclare. Aceasă
intensitate mică nu produce un artifact suficient pentru a   
împiedica analiza histologică. În majoritatea leziunilor, 
cum ar fi nevii şi verucile, zona este anesteziată, şi
dispozitivul este setat pe modul tăiere/coagulare. Autorul 
foloseşte o lupă chirurgicală şi înlătură straturile 
succesive ale ţesutului în timp ce îndepărtează arsura 
dintre acestea. Leziunea este tratată la bază sau uşor în 
spatele ei. Este mai bine să rămâi conservator, prin 
informarea pacientului cu privire la faptul că este 
necesară o retuşare pentru a înlătura resturile unei 
leziuni, decât aplicarea unui tratament suplimentar ce 
poate duce la apariţia unei depresii. Atunci când sunt 
tratate în acest fel, leziunile faciale lasă cicatrice 
imperceptibile, după cum se arată în figurile 10 şi 11. 
 

Fig.9 Microacul este folosit pentru sectionare si 
reconturarea in liftungul facial .Microacul ofera 
posibilitatea unei incizii precise 

În sfârşit, autorul simte că are un control şi o dexteritate 
mult mai bune în momentul în care realizează tăieturi şi
înlăturări de piele în cazul liftingului facial. Chiar dacă
foarfecele sunt folosite pentru a curăţa excesul de piele, 
crestarea zonelor rezultă de obicei pe linia inciziei. Micro-
acul aduce, efectiv, la acelaşi nivel aceste zone, într-o 
linie perfect dreaptă. (fig.9) 



Fig.12 Varfurile electrozilor pot fi folositi pentru a 
realiza incizii fara presiune asupra tesuturilor mobile 

Incizia ţesutului mobil

Incizia ţesutului mobil, sensibil, este întotdeauna o 
provocare.În cazul inciziei acestor ţesuturi cu ajutorul 
unui bisturiu, apare întotdeauna problema presiunii, 
deformarea ţesutului şi reducerea controlului şi a
preciziei. Electrozii cu vârfurile fine, folosiţi la intensităţi
potrivite, pur şi simplu alunecă prin ţesut fără presiune. 
Tehnica inciziei fără presiune  este foarte utilă pentru 
ţesutul de la nivelul pleoapei, lobi şi mucoasa oarală
(fig.12). 

Aplicaţii de specialitate

O gamă largă de electrozi, pentru diferite 
specialităţi, este disponibilă pentru aplicaţiile de chirurgie 
estetică, inlusiv un electrod creat special pentru 
recoltarea mucoasei palatine. Recoltările de mucoasă
sunt folosite pentru reconstrucţia pleoapei inferioare şi în 
cazul aplicaţiilor maxilo-faciale. Electrodul, pe lângă
faptul că taie cu precizie, o parte subţire a mucoasei, dar 
simultan coagulează ţesutul foarte vascularizat al 
palatinului. 

Electrozii etanşeizaţi sunt, de asemenea,  
disponibili în mărimi diferite pentru înlăturarea părului şi
ablaţia telengiectaziilor. Electrozii etanşeizaţi sunt creaţi
pentru a conduce undele radio numai către vârf, în aşa
fel încât să poată fi aşezat la rădăcina firului de păr sau 
în interiorul vasului ectatic, fără a afecta ţesutul adiacent. 
Electrozii foarte curbaţi sunt folosiţi în cazul liftingului 
facial şi procedurii endoscopic brow. 
 
Contraindicaţii şi măsuri de precauţie

Ca orice alte tehnici, şi radiochirurgia prezintă
anumite contraindicatii . Cea mai obişnuită complicaţie 
ce poate apărea poate fi distrugerea excesivă a ţesutului 
lateral, şi de obicei se produce din cauza erorilor de 
operare (în special, de către începători), inclusiv 
neobservarea formulei căldurii laterale analizate anterior. 

O setare potrivită, folosirea unui electrod 
adecvat şi asigurarea unei mişcări continue, cu grijă, fără
a trece prea încet prin ţesut, previn distrugerea ţesutului. 
Înţelegerea formulei căldurii laterale este foarte 
importantă pentru o reacţie clinică optimă.
Radiochirurgia nu trebuie folosită în prezenţa
anestezicelor inflamabile, lichidelor inflamabile, aşa cum 
fumul dăunează laserului.  

Măsurile de precauţie includ evacuarea 
controlată a păturii de fum şi purtarea unor măşti 
chirurgicale pentru filtrarea microparticulelor. Deşi nu 
reprezintă o complicaţie, evacuarea inadecvată a fumului 
va produce un miros neplăcut. Dacă este folosită absorbţia 
centrală, ar trebui ventilată către mediul extern; în caz 
contrar, fumul şi mirosul sunt cu greu înlăturate. Sistemele 
speciale de evacuare portabile cu filtre sunt disponibile 
pentru a asigura siguranţa şi confortul medicului şi al 
pacientului. 

Dispozitivele de radiofrecvenţă pot interfera cu 
alte echipamente  electromedicale, cum ar fi monitoare. În 
biroul autorului, interferenţa cu monitorul EKG-ului a fost 
corectată prin conectarea echipamentului de radiofrecvenţă 
într-un circuit separat de EKG. 

Interferenţa cu pacemaker-ul a reprezentat o 
preocupare majoră în trecut, dar există probleme numai cu 
stimulatoarele cardiace vechi, neecranate. Majoritatea 
pacemaker-urilor sunt protejate pentru radiaţiile exterioare. 
Există posibiliatea interferenţei cu defibrilatoarele cardiace 
(ICDs). Le Vasseur şi ceilalţi23 au analizat această
problemă şi au făcut anumite recomandări, inclusiv o 
posibilă dezactivare a defibrilatoarelor cardiaceimplantabile 
înainte de operaţie. Interferenţa electromagnetică a
radiochirurgiei poate duce la producerea unei disfuncţii a 
pacemakeru-lui sau reprogramarea acestuia. Cu 
defibrilatoarele cardiace, interferenţa face ca dispozitivul să
determine o sucesiune de palpitaţii sau poate avea loc 
reprogramarea aparatului.  În cazul descărcării 
defibrilatorului cardiac, chirurgul nu se află în pericol de a 
suferi un şoc electric, deoarece descărcarea nu se 
transmite, dar poate induce aritmia pacientului. 

Când folosim echipamentul de radiofrecvenţă şi
avem cazuri de pacemakere şi defibrilatoare cardiace 
implantabile, este necesară o consultaţie la cardiolog. Este 
posibil ca specialistul cardiolog să hotărască să
dezactiveze temporar dispozitivul, pe durata intervenţiei 
chirurgicale. Monitorizarea  cardiacă în timpul operaţiei şi
medicaţia de urgenţă trebuie să fie disponibile pentru 
cazurile cardiace de urgenţă.

Atunci când se operează persoane cu 
pacemakere şi defibrilatoare, este mai sigură folosirea 
bipolarului, deoarece curentul este concentrat între vârfuri, 
nu în pacient. Arsurile scurte determinate de energia undei 
radio (mai puţin de 5 secunde) sunt preferate perioadelor 
mai lungi ale activării electrodului. Pauzele între  arsuri 
permit reluarea ritmului cardiac24.

Concluzii

Noua tehnologie a radiochirurgiei, folosind 
unde radio cu frecvenţa de 4.0 MHz, aduce 
numeroase avantaje în chirurgia estetică. Căldura şi
distrugerea ţesutului lateral minime, hemostaze 
controlate, vindecarea mai rapidă, adaptabilitatea 
electrozilor speciali, creşterea senzitivităţii, a 
siguranţei medicului şi pacientului, şi costurile reduse 
sunt avantaje importante. Toate aceste avantaje se 
aplică ţesutului vascularizat şi mobil, în chirurgia 
estetică.
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