
FRAKSİYONEL 
İĞNELİ BİPOLAR 
RADYOFREKANS

Gelişen teknolojiyle birlikte ameliyatsız cilt gençleştirme 
uygulamaları da çok daha kolay yapılabiliyor. Dermatoloji 

Uzmanı Dr. Aslı Eralp, kırışıklıkların azalmasına, cildin 
uzun süreli sıkılaşmasına ve izlerin azalmasına yardımcı 

olan fraksiyonel iğneli bipolar radyofrekans uygulamasıyla 
ilgili bilgi verdi. Bu uygulama sonrası kişinin sosyal 

hayatına rahatlıkla devam edebildiğini belirten Dr. Eralp, 
“Fraksiyonel iğneli radyofrekansın PRP, fokuslu ultrason ile 
desteklenmesiyle ameliyata gerek kalmadan hem cildin üst 

yüzey kırışıklıkları azalır hem de cilt gerginleşir” dedi. 

A ltın iğne de denilen fraksiyonel iğneli bipolar radyofrekans uygulaması 
sırasında, çok ince altın iğneler sayesinde cildin değişik derinliklerine rad-
yofrekans enerjisi verilir. İğnelerin sadece 0.3 mm’lik uç kısımları yalıtım-

sız olduğundan, derinin yüzeysel tabakalarını yakmadan, sadece kollajen onarımı 
yapılacak bölgede, yani dermis tabakasında ısı artışı yaratarak onarım sağlanır. 
Ayrıca iğnelerin yarattığı mekanik travma sayesinde de onarıcı hücreler tedavi ala-
nına göç ederek, bağ dokusunu arttırırlar.
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Fraksiyonel iğneli bipolar radyofrekans ci-
hazları cildin 0.5 ile 3.5 mm arasındaki tüm 
derinliklerindeki ısıyı arttırarak, dermisde 
kollajen ve elastik dokunun artışını sağlar-
lar. Böylece kırışıklıkların azalmasına, cildin 
uzun süreli sıkılaşmasına ve izlerin azalması-
na yardımcı olur. İğnelerin aynı anda değilde 
sırayla epidermise girdiği cihazlarda acı daha 
az hissedilir. Acının az hissedilmesi için uy-
gulama öncesi anestezik bir krem uygulanır. 

Uygulama sonrası oluşacak kızarıklık ve 
şişlik, uygulanan enerjiyle bağlantılı olarak 
2-4 gün arası sürer. Fraksiyonel lazerlerdeki 
gibi bir kabuklanma olmadığından kişi sos-
yal hayatına rahatlıkla devam edebilir. Her 
mevsimde uygulama yapmak mümkündür. 
Koyu tenli kişilere de rahatlıkla uygulanır.

Tedavi edilmek istenen duruma göre 15 gün 

veya birer ay ara ile 2-4 seans arası uygulanır. 
Uygulamadan yaklaşık iki ay sonra olumlu 
etkiler gözlenmeye başlar. Ciltte sıkılık artar, 
yüz ovali toparlanır, kırışıklıklar azalır, par-
laklık artar. Çatlak, akne ve ameliyat izleri 
için yapılan uygulamalarda da oldukça iyi 
sonuçlar alınır. Fraksiyonel iğneli bipolar 
radyofrekans aynı zamanda yağ bezlerinde 
de küçülmeye sebep olduğundan, ciltteki 
yağlanmayı azaltıp gözenekleri sıkılaştırır. 
Bir diğer etkili olduğu alan kolaltı terleme-
sidir. Kolaltına ayda bir yapılan 2-3 seans, 
uzun bir süre kolaltı terlemesini azaltır.
Fraksiyonel iğneli radyofrekansın PRP, fo-
kuslu ultrason ile desteklenmesiyle ameliya-
ta gerek kalmadan hem cildin üst yüzey kırı-
şıklıkları azalır hem de cilt gerginleşir.
Eğer botoks ve dolgu uygulanacaksa bu te-
daviler radyofrekans uygulaması sonrası ya-
pılmalıdır.

UYGULAMA SONRASI 
BİLİNMESİ GEREKENLER
• İlk 24 saat işlem gören bölgeye su teması-
nın olmaması gerekmektedir. 
• Cildi nemlendirmek önemlidir. 
• Güneşten koruyucu mutlaka kullanılma-
lıdır.

UYGULAMA KİMLERE 
YAPILAMAZ VEYA RİSKLİDİR
• Hamilelik şüphesi olan kişilere ve hamile-
lere uygulama yapılamaz. 
• Kanser hastaları, radyoterapi ve kemote-
rapi alan kişiler ve kalp pili olan hastalar bu 
tedaviden yararlanamaz. 
• Epilepsi (Sara) hastalarına ve uygulama 
yapılacak alanda akut enfeksiyonu olanlara 
da bu işlem yapılamaz.

Fraksiyonel iğneli 
bipolar radyofrekans 

uygulamasından yaklaşık 
iki ay sonra olumlu etkilerin 

gözlenmeye başladığını 
belirten Dermatoloji 

Uzmanı Dr. Aslı Eralp, 
cildin sıkılaştığını, yüz 

ovalinin toparlandığını ve 
kırışıklıkların azaldığını 

söyledi. 
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