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Pierw szym sy ste mem wy ko rzy stu ją cym
to zja wi sko by ło urzą dze nie Ulthe ra (obe -
cnie Merz, wcze śniej Ulthe ra inc., Me sa).
Wy ty czy ło ono dro gę i za po cząt ko wa ło
roz po wszech nie nie tej tech no lo gii w me dy -
cy nie este tycz nej. W 2009 ro ku FDA za a -
pro bo wa ło pro ce du rę nie in wa zyj ne go 
„li ftin gu” brwi, a w 2012 tak że pro ce du rę
nie in wa zyj ne go li ftin gu twa rzy za po mo cą
Ulthe ry. Sy stem ten wy róż nia się pod glą -
dem ultra so no gra ficz nym ob sza ru pod da -
wa ne go te ra pii. Stąd okre śla ny jest ja ko sy -
stem wy ko rzy stu ją cy zo gni sko wa ną fa lę
ultra dźwię ko wą z pod glą dem (MFU-V – mi -
cro fo cu sed ultra so und with vi su a li za tion).

W 2015 na ryn ku po ja wił się Ultra for mer III
(fir my Clas syss, dys try bu o wa ny przez Bog -
da ni Der ma to lo gia) o podob nym me cha ni -
zmie dzia ła nia, wzbo ga co ny o dwie głowice
za bie go we oraz dwa do dat ko we prze twor -
ni ki, które po zwa la ją na wy ko ny wa nie za -
bie gów na ca łym cie le. 

Me cha nizm dzia ła nia

Sy ste my wy ko rzy stu ją ce zo gni sko wa ną
fa lę ultra dźwię ko wą opie ra ją swo je dzia ła nie
na zja wi sku ko a gu la cji, de na tu ra cji i ter micz -
ne go skróce nia włókien ko la ge no wych. Na -
stęp stwem dwóch pierw szych zja wisk jest
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pro ces za pal ny do pro wa dza ją cy do re mo de -
lin gu i dal sze go na pi na nia skóry. Sy stem ultra -
dźwię ko we go li ftin gu umoż li wia miej sco we
i pre cy zyj ne pod grza nie tka nek do tem pe ra -
tu ry aż 60-70°C. Głę bo kość i wiel kość stref
uszko dze nia ter micz ne go za leż na jest od ro -
dza ju gło wi cy za bie go wej oraz za sto so wa -
nych pa ra me trów (gę sto ści ener gii – Ulthe ra,
Ultra for mer) lub do dat ko wo od le gło ści mię -
dzy stre fa mi uszko dze nia (Ultra for mer). 

Tak wy so ka tem pe ra tu ra w tkan kach
umoż li wia zna czą re trak cję włókien ko la ge -
no wych w ob sza rach termicz ne go uszko -
dze nia, a więc uzy ska nie na tych mia sto we -
go wstęp ne go efek tu kli nicz ne go. Więk -
szość pa cjen tów do strze ga więc róż ni cę
mię dzy stro ną pod da ną już za bie go wi a je -
szcze nie le czo ną (w po ło wie za bie gu). Fa -
za pro li fe ra cji cha rak te ry zu je się zwięk szo -
ną syn te zą włókien ko la ge no wych ty pu III,
a tak że ela sty ny i fi bro nek ty ny. Za ob ser -
wo wa no rów nież wzmo żo ną pro li fe ra cję
fi bro bla stów. Fa za ta trwa oko ło 4 ty go dni.
Po oko ło 3 ty go dniach roz po czy na się fa za
re mo de lin gu, w której ko la gen ty pu III jest
za stę po wa ny ko la ge nem ty pu I. We dług
nie których au to rów okres ten trwa ok. 10
ty go dni i jest za leż ny od wie ku oraz wyj -
ścio wej kon dy cji skóry pa cjen tów. Obe cnie
uwa ża się, że klu czo wym ele men tem od -
po wie dzial nym za efek ty ultra dźwię ko we -
go na pi na nia skóry jest stan za pal ny i je go
wszy st kie na stęp stwa, które trwa ją do ok.
1 ro ku od za bie gu.

W za leż no ści od uży tej gło wi cy za bie go -
wej moż na wpły wać na róż ne struk tu ry.
Od dzia łu je się np. na tkan kę tłu szczo wą (gło -
wi ce ogni sku ją ce na głę bo ko ści 6 lub 9 mm
– Ultra for mer, lub 4,5 mm – Ulthe ra, Ultra -
for mer), Su per fi cial Mu scu lo a po neu ro tic Sy -
stem SMAS (gło wi ce 4,5 mm) lub skórę wła -
ści wą (gło wi ce 3 i 1,5 mm – Ultra for mer
i Ulthe ra). Nie zwy kle waż ny w przy pad ku

efek tu li ftin gu ją ce go jest wła śnie wpływ na
układ SMAS, czy li struk tu rę skła da ją cą się
z tkan ki łącz nej i mię śni.

W odróż nie niu od me cha ni zmu dzia ła -
nia do ty czą ce go tkan ki łącz nej, w przy pad ku
tkan ki tłu szczo wej brak jest sta nu za pal ne go,
a ob ser wu je się przede wszy st kim uszko -
dze nie błon ko mór ko wych adi po cy tów.
Stąd urzą dze nia wy ko rzy stu ją ce zja wi sko
HI FU są sku tecz nym na rzę dziem w te ra pii
zlo ka li zo wa ne go nadmia ru tkan ki tłu szczo -
wej. Spraw dza ją się szcze gól nie wów czas,
gdy ilość tkan ki tłu szczo wej jest nie wiel ka
i do ty czy czę sto trud nych lo ka li za cji, np.
podbród ko wej, nad ko la no wej, do łu pa cho -
we go, fał dy nad bli zną po pla sty ce po włok
brzu sznych czy nad bli zną po cię ciu ce sar -
skim. W przy pad ku te ra pii lo kal ne go na gro -
ma dze nia tkan ki tłu szczo wej w obrę bie cia -
ła nie za stą pio ne są prze twor ni ki 6 mm i 9
mm (Ultra for mer).

Za sto so wa nie kli nicz ne

W mo jej oce nie, na dzień dzi siej szy, na -
pi na nie i re ge ne ra cja skóry za po mo cą zo gni -
sko wa nych ultra dźwięków jest naje fek tyw -
niej szym nie in wa zyj nym za bie giem pseu do li -
ftin gu twa rzy. Pa cjent mu si być świa do my, że
w więk szo ści przy pad ków nie uda się tą me -
to dą osią gnąć efek tów po rów ny wal nych do
za bie gu chi rur gicz ne go, jed nak naj czę ściej
osią gal ny efekt jest za da wa la ją cy i wy ra źnie
wi docz ny. Co wię cej, za po mo cą tej tech no -
lo gii moż na nie tyl ko re wi ta li zo wać skórę, ale
tak że mo de lo wać twarz i ca łe cia ło, usu wa -
jąc lo kal ny nadmiar tkan ki tłu szczo wej.
W mo jej prak ty ce ta tech no lo gia ide al nie
spraw dza się do po pra wy wy glą du stre fy
podbród ko wej (tzw. podwój ny podbródek)
oraz w mo de lo wa niu owa lu twa rzy.

Obe cnie na ryn ku znaj du ją się tyl ko 
2 urzą dze nia szcze gól nie god ne po le ce nia –
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Ulthe ra i Ultra for mer III. Ulthe ra po sia da in -
ter fejs uła twia ją cy wy ko na nie za bie gu, bo ga tą
li te ra tu rę z wie lo ma pu bli ka cja mi potwier dza -
ją cy mi efek tyw ność i bez pie czeń stwo dzia ła -
nia, prze twor ni ki 1,5 i 3 mm uła twia ją ce za -
bie gi w oko li cy oka oraz pod gląd USG przy -
dat ny szcze gól nie w przy pad ku wy ko ny wa nia
za bie gów w oko li cy czo ła. Ultra for mer III po -
sia da do dat ko we prze twor ni ki do cia ła, które
umoż li wia ją za sto so wa nie tech no lo gii w te ra -
pii lo kal ne go na gro ma dze nia tkan ki tłu szczo -
wej oraz dwie głowice za bie go we. Nie bez
zna cze nia jest tak że koszt za ku pu urzą dze nia
oraz prze twor ni ków, ko rzy st niej szy w przy -
pad ku Ultra for me ra III.

Urzą dze nia te, w za leż no ści od uży tej
pro ce du ry, za pew nić mo gą efek ty do stęp ne
do tych czas tyl ko dzię ki za bie gom chi rur gicz -
nym. Wy da je się, że obe cnie pro ce du ry rea-
li zo wa ne ty mi sprzę ta mi to naje fek tyw niej sze
me to dy „li ftin gu bez skal pe la” po zwa la ją ce na
prze su nię cie w cza sie na wet o kil ka lat in ter -
wen cji chi rur gicz nej.

W przy pad ku pro ce du ry ła go dniej szej
uzy sku je się tak po żą da ny przez wie lu pa -
cjen tów za bieg re wi ta li za cji skóry i od no wę

jej struk tu ry łącz not kan ko wej, opóźnia jąc
w ten spo sób na tu ral ny pro ces sta rze nia
i za po bie ga jąc zwiot cze niu oraz de ge ne ra -
cji. Co wię cej, za bie gi w przy pad ku oko lic
twa rzy są bar dzo kom for to we. Ból okre śla -
ny przez pa cjen tów jest ja ko ma ły lub śre -
dni, a w przy pad ku za bie gów na cia ło mi ni -
mal nie więk szy. 

Oso bi ście bar dzo czę sto wy ko rzy stu ję
zo gni sko wa ne ultra dźwię ki w ko rek cie tzw.
„dru gie go podbród ka” (dzię ki re duk cji tkan ki
tłu szczo wej i zwięk sze niu na pię cia skóry
w tej oko li cy) oraz w mo de lo wa niu kształ tu
twa rzy – przede wszy st kim u mło dych pa -
cjen tek – ce lem wy szczu ple nia dol nej czę ści
po licz ków i ko rek ty zbyt owal nych lub okrą -
głych ry sów. 

Ultra for mer III stał się tak że w mo jej
prak ty ce nie za stą pio nym na rzę dziem do re -
duk cji lo kal ne go na gro ma dze nia tkan ki tłu -
szczo wej w róż nych oko li cach cia ła – nad ko -
la no wej, podbród ko wej, oko li cach brzu cha
itp. Za bieg po pra wia tak że wiot kość skóry
ra mion, szyi, de kol tu, ud zwią za nych z wie -
kiem, ale tak że z cią żą (po pra wa na pię cia
skóry brzu cha).

www.medycyna-estetyczna.pl
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