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W wy ni ku od dzia ły wa nia ultra dźwię -
ków, tem pe ra tu ra tkan ki pod skór nej mo że
osią gać na wet 60OC, in du ku jąc po wsta wa nie
nie wiel kich (po ni żej 1 mm3) lo kal nych ob -
sza rów ko a gu la cji, które się ga ją kil ka mi li me -
trów w głąb skóry wła ści wej i tkan ki pod -
skór nej[1,2]. W efek cie te go na stę pu je mo bi li -
za cja bia łek szo ku ter micz ne go, sty mu lu ją ca
pro ce sy re kon struk cji ko la ge nu[3]. Ba da nia
hi sto lo gicz ne wy ko na ne tech ni ką bar wie nia
he ma to ksy li ną i eo zy ną po twier dza ją re zul -
ta ty in vi vo, wska zu jąc na wzrost ilo ści ko la -
ge nu w skórze wła ści wej i na gra ni cy skóry
wła ści wej oraz tkan ki pod skór nej[4]. 

Waż nym aspek tem od dzia ły wa nia na
skórę zo gni sko wa nych ultra dźwię ków jest
bez pie czeń stwo pro wa dzo nych pro ce dur.
W ba da niach Ro kh sar i wsp.[5] 81% pa cjen -

tów by ło usa ty sfak cjo no wa nych efek ta mi za -
bie gów po 180 dniach od ich wy ko na nia.
W przy to czo nych po wy żej ba da niach nie za -
re je stro wa no żad ne go przy pad ku po waż -
nych dzia łań nie po żą da nych, zwią za nych
z pro wa dzo ny mi pro ce du ra mi[5]. 

Cie ka wym przy kła dem za bie gu wy ko -
rzy stu ją ce go tech no lo gię zo gni sko wa nej
wiąz ki ultra dźwię ko wej jest pro ce du ra
Ultra for mer III. Tech ni ka za bie gu prze wi du -
je apli ka cję ultra dźwię ków za po mo cą zin dy -
wi du a li zo wa nych w sto sun ku do pa cjen ta
prze twor ni ków. W za leż no ści od lo ka li za cji
ana to micz nej sto so wa ne są prze twor ni ki
o śre dni cach od 1,5 mm do 9 mm. Prze -
twor ni ki ultra dźwię ko we o naj mniej szej śre -
dni cy (1,5 mm) wy ko rzy stu je się w tych lo -
ka li za cjach, gdzie tkan ka pod skór na jest cien -

Za bie gi z uży ciem zo gni sko wa nych ultra dźwię ków są do brze udo ku -
men to wa ny mi pro ce du ra mi me dycz ny mi, o wy so kiej sku tecz no ści
w sto sun ku do ni skie go ry zy ka dzia łań nie po żą da nych[1].
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ka, zlo ka li zo wa na sto sun ko wo płyt ko – np.
w oko li cach oczu, na to miast prze twor ni ki
o naj więk szej śre dni cy (9 mm) umoż li wia ją
apli ka cję ultra dźwię ków tam, gdzie tkan ki
pod skór nej jest wię cej i zlo ka li zo wa na jest
głę biej – m.in. oko li ce brzu cha. 

Co waż ne, zwy kle za bieg nie wy ma ga
żad ne go znie czu le nia. U osób bar dzo wraż -
li wych sto su je się miej sco we znie czu le nie
w po sta ci kre mów znie czu la ją cych. Znie czu -
le nie te go ty pu jest sku tecz ne w przy pad ku
uży cia prze twor ni ków, dzia ła ją cych dość po -
wierz chow nie, tj. 1,5 i 3 mm. 

Z uwa gi na fakt, że efekt za bie gu zwią za -
ny jest z for mo wa niem się no wych włókien
ko la ge no wych, ma ksy mal ny re zul tat za bie gu
uzy ski wa ny jest po 2-3 mie sią cach. Jest to
czas nie zbęd ny dla syn te zy no wych bia łek
ma cie rzy ze wną trz ko mór ko wej. Nie mniej
jed nak na tych miast po wy ko na nym za bie gu
wi docz ne są efek ty, bę dą ce wy ni kiem ter -
micz nie sty mu lo wa ne go re mo de lin gu ko la -
ge nu, wy stę pu ją ce go w tkan kach pod da wa -
nych te ra pii. 

Trwa łość efek tu za bie gu w oko li cy twa -
rzy wy no si oko ło 2 lat. Brak jest do stęp nych
da nych, do ty czą cych utrzy my wa nie się efek -
tów w in nych lo ka li za cjach ana to micz nych
z uwa gi na fakt, że za bie gi te go ty pu są wy -
ko ny wa ne od nie daw na. 

Sche mat te ra pii Ultra for mer III prze wi -
du je w pierw szej ko lej no ści opty ma li za cję
pa ra me trów za bie gu w sto sun ku do lo ka li za -
cji ana to micz nej oraz za kre su i głę bo ko ści
od dzia ły wa nia ultra dźwię ków. Pod czas za -
bie gu prze twor ni ki o róż nej śre dni cy, za
czym idzie głę bo kość od dzia ły wa nia bodź -
ców ter micz nych, przy kła da ne są do ko ry go -
wa ne go miej sca. Po je dyn cze wy zwo le nie
ener gii od czu wal ne jest przez pa cjen ta ja ko
de li kat ne ukłu cie i roz cho dze nie się cie pła.
Śre dni czas wy ko ny wa nia za bie gu wa ha się
od 30 do 120 mi nut. Za raz po za koń cze niu
za bie gu mo że po wstać nie wiel ki ru mień
skóry, utrzy mu ją cy się przez oko ło 30 mi nut.
Bez po śre dnio po za bie gu moż na wrócić do
co dzien nych za jęć. Ko lej ny za bieg mo że być
wy ko na ny po upły wie 3 mie się cy. 

Ryc. 1. Pacjentka przed zabiegiem ujędrniania
skóry twarzy.

Ryc. 2. Pacjentka po zabiegu ujędrniania skóry
twarzy.



35

In ny sche mat le cze nia to sto so wa nie
mniej szej licz by im pul sów jed no ra zo wo
i po wta rza nie za bie gów co mie siąc, przez 
3 ko lej ne mie sią ce. Za le ty te go sche ma tu to
zmniej sze nie ewen tu al nych do le gli wo ści
bólo wych i krót szy czas pro wa dzo nych
pro ce dur.

Prze ciw wska za nia do wy ko na nia za bie gu
Ultra for mer III to:
• stan za pal ny w miej scu wy ko ny wa nia za -

bie gu,
• zmia ny skór ne w miej scu wy ko ny wa nia

za bie gu, 
• opry szcz ka w miej scu wy ko ny wa nia za -

bie gu,
• cią ża,
• cho ro ba no wo two ro wa.

Dzia ła nia nie po żą da ne są z re gu ły bar dzo
sła bo na si lo ne i przej ścio we. Przez kil ka dni
miej sca le czo ne mo gą być lek ko obo la łe lub
mo że wy stą pić nie wiel ki obrzęk. W rzad kich
przy pad kach po ja wia ją się po je dyn cze za si -
nie nia. Ob ja wy te ustę pu ją po 2-3 dniach,
za si nie nia po 7-14 dniach. 

Pod su mo wu jąc, na le ży zwrócić uwa gę
na co raz le piej udo ku men to wa ne w li te ra tu -
rze na u ko wej efek ty za bie gów z wy ko rzy sta -

niem zo gni sko wa nej wiąz ki ultra dźwię ków
w uję dr nia niu skóry[1-5]. Za bie gi te go ty pu
(a które go do sko na łą eg zem pli fi ka cją jest
pro ce du ra Ultra for mer III) wska za ne są
w przy pad ku ta kich nie do sko na ło ści na tu ry
este tycz nej jak: wiot ka skóra ra mion, brzu -
cha, pier si, po ślad ków, ud i ko lan, brak ela -
stycz no ści skóry po du żej utra cie ma sy cia ła
i/lub cią ży, za po bie ga nie utra cie ję dr no ści
pod czas od chu dza nia, li fting po licz ków, szyi,
czo ła, odmło dze nie de kol tu. Co war te pod -
kre śle nia, za dłu go trwa łą sku tecz no ścią ta -
kich pro ce dur idzie wy so ki pro fil bez pie -
czeń stwa – ewen tu al ne dzia ła nia nie po żą da -
ne są sła bo na si lo ne i przej ścio we.
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