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Lifting ultradźwiękami 
– technologia HIFU 

medycyna estetyczna

Za sto so wa nie zo gni sko wa nych ultra -
dźwię ków ma dłuż szą hi sto rię. Tech no lo gia ta
zo sta ła opra co wa na już w pierw szej po ło wie
XX wie ku. W la tach dzie więć dzie sią tych za -
czę to ją wy ko rzy sty wać do le cze nia m.in. ra ka
pro sta ty, pę che rza mo czo we go czy ner ki[1].

Pierw szym i chy ba naj bar dziej do tej po ry
zna nym urzą dze niem wy ko rzy stu ją cym tę
tech no lo gię by ła Ulthe ra. Opa ten to wa ny sy -
stem gło wi cy za bie go wej wraz z prze twor ni -
kiem po zwa lał na za sto so wa nie tech no lo gii,
która nig dy wcze śniej nie by ła wy ko rzy sty wa na
w me dy cy nie este tycz nej. Dwa spo so by ultra -
so no gra fii – je den sto so wa ny dla obra zo wa nia
i dru gi dla emi sji i zo gni sko wa nia wiąz ki ultra -
dźwię ków – zo sta ły po łą czo ne w je den prze -
twor nik, aby stwo rzyć kon tro lo wa ny efekt ter -
micz ny pod skórą. 

W 2009 ro ku ja ko pierw sze urzą dze nie
w tej tech no lo gii Ulthe ra otrzy ma ła cer ty fi kat
FDA za twier dza ją cy jej sku tecz ność w le cze niu
zwiot cza łej skóry na szyi i podbród ku. Tech no -

lo gia ta przez la ta by ła chro nio na po nad 100
pa ten ta mi. Do pie ro po ich wy ga śnię ciu po ja wi -
ło się mnóstwo no wych urzą dzeń wy ko rzy stu -
ją cych HI FU[2].

Tech no lo gia HI FU, po za sty mu la cją pro -
duk cji ko la ge nu i ela sty ny, od dzia łu je rów nież
na war stwę włók ni sto-mię śnio wą, po wo du jąc
jej ob kur cze nie i efekt li ftin gu.

Głów ny mi wska za nia mi do tej pro ce du ry
są: wiot kość skóry twa rzy, szyi, de kol tu oraz
in nych czę ści cia ła (w szcze gól no ści ra mion,
brzu cha, pier si, po ślad ków, ud oraz ko lan),
uję dr nie nie i po pra wa wy glą du skóry do tknię -
tej roz stę pa mi, utra ta ela stycz no ści i zwiot -
cze nia skóry po du żej utra cie ma sy cia ła, cią -
ży. Jed nym z now szych wska zań jest re duk cja
nadmia ru tkan ki tłu szczo wej w okre ślo nych
ob sza rach cia ła oraz pro fi lak ty ka wiot ko ści
skóry po 35. ro ku ży cia, a tak że pod czas od -
chu dza nia. Co wy róż nia tech no lo gię HI FU
od in nych po pu lar nych za bie gów, to bez in -
wa zyj ność – w prze ci wień stwie do la se rów

Zabiegi zwiększające napięcie skóry o małej inwazyjności i niewymagające
dłuższego okresu rekonwalescencji stają się coraz bardziej popularne zarówno
na świecie, jak i w Polsce. Pacjenci coraz częściej szukają zabiegów, które nie
będą ograniczały ich codziennej aktywności oraz nie wyłączą ich z pracy
zawodowej. Technologia HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) idealnie
wpisuje się w ten trend. W sposób małoinwazyjny i przy ograniczonym ryzyku
działań niepożądanych daje wyraźną poprawę napięcia i zwiększa elastyczność
skóry oraz niweluje nadmiar tkanki tłuszczowej. 
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czy ra dio fre kwen cji mi kro i gło wej (RF) skóra
po za bie gu jest nie na ru szo na. Zda rza się za -
czer wie nie nie, ale brak jest ran czy więk szych
podraż nień, dzię ki cze mu od ra zu moż na po -
wrócić do co dzien nych ak tyw no ści[3].

Me cha nizm dzia ła nia HI FU

HI FU (High In ten si ty Fo cu sed Ultra so und)
to zo gni sko wa ne ultra dźwię ki o du żej mo cy.
Ich dzia ła nie na skórę prze bie ga w dwóch
eta pach – wcze śniej szym i później szym. Po -
cząt ko we po d nie sie nie skóry wi docz ne bez -
po śre dnio po le cze niu HI FU wy ni ka z wy wo -
ła nej ter micz nie ko a gu la cji ko la ge nu, de na tu -
ra cji i skur czu w obrę bie pre cy zyj ne go
dzia ła nia wiąz ki ultra dźwię ków. Wy wo ła nie
tych zmian pro wa dzi z ko lei do po wsta nia sta -
nu za pal ne go, który sty mu lu je dłu go trwa łą
prze bu do wę tka nek i pro wa dzi do dal sze go
pod no sze nia i na pi na nia skóry. 

Pierw szy etap: De na tu ra cja ko la ge nu

Fa le ultra dźwię ko we sku pia ne są pre cy zyj -
nie na kon kret nych ob sza rach w tkan ce skór nej
i pod skór nej, po wo du jąc po wsta wa nie ter micz -

nych punk tów ko a gu la cji (TCPs – Ther mal Co a -
gu la tion Po ints). Obe cne wy tycz ne do ty czą ce
le cze nia HI FU wy ma ga ją utwo rze nia ok. 
16 000 ta kich punk tów na róż nych głę bo ko ściach
w tkan ce pod czas le cze nia ca łej twa rzy i szyi.

Do kład ny me cha nizm dzia ła nia po le ga na
tym, że fa le ultra dźwię ko we in du ku ją drga nia
czą ste czek w do ce lo wych tkan kach, a po -
wsta łe tar cie mo le ku lar ne ge ne ru je cie pło,
osią ga jąc tem pe ra tu rę ok 60-70°C. Ko la gen,
biał ko znaj du ją ce się w skór nych i pod skór -
nych wart swach skóry, za czy na tra cić swo ją
zor ga ni zo wa ną struk tu rę i osta tecz nie ule ga
de na tu ra cji wła śnie w ta kich tem pe ra tu rach.
Ba da nia wy ka zu ją, że włókien ka ko la ge no we
po pod grza niu do okre ślo nej tem pe ra tu ry
przez pe wien czas (tem pe ra tu ra pro go wa to
58°C, cał ko wi ta de na tu ra cja za cho dzi
w 65°C) ule gną skur czo wi, po nie waż wów -
czas do cho dzi do ze rwa nia we wnątrz czą -
stecz ko wych wią zań wo do ro wych w struk tu -
rze ko la ge nu[15]. Wspo mnia ne 16 000 punk -
tów ko a gu la cji umie szczo nych na wie lu
głę bo ko ściach po wo du je na tych mia sto we
kur cze nie się tkan ki i ini cjo wa nie ne o ko la ge -
ne zy. Zja wi ska te tłu ma czą ob ser wo wa ny za -
raz po za bie gu efekt dzia ła nia HI FU.

Ryc. 1. Zasady działania skoncentrowanej wiązki ultradźwięków. Źródło: Ulverin HIFU.
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Dru gi etap: Ne o ko la ge ne za i re mo de ling
ko la ge nu

Utwo rzo ne przez HI FU TCP są roz po zna -
wa ne przez orga nizm ja ko obra że nia, ini cju jąc
w ten spo sób re ak cję go je nia ran. Re ka cja ta
po le ga na na pra wie tka nek i syn te zie no we go
ko la ge nu, który uzy sku je lep sze wła ści wo ści
sprę ży sto ści i lep szą od por ność na uszko dze nia
me cha nicz ne. Z cza sem pro wa dzi to do pod -
no sze nia i na pi na nia tka nek. Etap dru gi wią że
się z trze ma na kła da ją cy mi się fa za mi[12].

Za pa le nie
Pod czas tej fa zy ma kro fa gi od gry wa ją waż -

ną ro lę w roz kła da niu i fa go cy to wa niu uszko -
dzo nej tkan ki i uwal nia niu cy to kin (czą ste czek
sy gna ło wych), które sty mu lu ją fi bro bla sty – czy li
ko mór ki pro du ku ją ce ko la gen. In ne czyn ni ki
uwal nia ne pod czas tej fa zy rów nież przy czy nia -
ją się do roz kła du de na tu ro wa ne go ko la ge nu
i syn te zy no we go ko la ge nu. Ba da nie, w którym
pod grze wa no tkan kę do tem pe ra tu ry z za kre su
de na tu ra cji ko la ge nu (~60-70°C), wy ka za ło
zna czą cą od po wiedź za pal ną w miej scu ura zu
od 2. dnia przez okres do 10 ty go dni po za -
dzia ła niu czyn ni ka uszka dza ją ce go. Prze ni ka nie
ma kro fa gów do uszko dzo ne go miej sca ma klu -
czo we zna cze nie dla od po wie dzi za pal nej.

Pro li fe ra cja
Fa za ta mo że po kry wać się z za pa le niem.

Cha rak te ry zu je się zwięk szo ną ak tyw no ścią fi -

bro bla stów syn te ty zu ją cych no wy ko la gen
(głów nie typ III) i in nych skła dni ków waż nych
dla odbu do wy tkan ki łącz nej, ta kich jak ela sty na,
fi bro nek ty na, gli ko zo a mi no gli ka ny czy pro te a zy.
Ba da nia z ter micz ną obrób ką cie pl ną ludz kiej
skóry po ka zu ją, że fi bro bla sty są wi docz ne
w stre fie ogni sko wej do 28. dnia, co su ge ru je,
że w tym cza sie roz po czę ła się ak tyw na prze -
bu do wa skóry.

Doj rze wa nie i re mo de ling
Fa za ta roz po czy na się zwy kle po 3 ty go -

dniach i mo że trwać na wet do ro ku. Fa za ta
re pre zen tu je głów nie okres, w którym ko la -
gen ty pu III za stę po wa ny jest ko la ge nem ty pu
I, który two rzy wią za nia krzy żo we, sta bi li zu ją -
ce struk tu rę tkan ki. Pro ces prze bu do wy ko la -
ge nu jest klu czo wym kro kiem w na pi na niu
i pod no sze niu skóry za po mo cą HI FU. Ba da -
nia wy ka za ły stre fę no we go wzro stu ko la ge nu
(ne o ko la ge ne zę) w de na tu ro wa nej tkan ce,
która po kry wa się ze stre fą prze bu do wy skóry
i sta re go ko la ge nu.

Pro ces prze bu do wy pro wa dzi do cał ko wi -
te go za stą pie nia stref ura zu ter micz ne go no -
wym ko la ge nem do 10 ty go dni po le cze niu.
Czas trwa nia tej fa zy za le ży od czyn ni ków ta -
kich jak wiek pa cjen ta i róż ni ce ra so we. Ge ne -
ral nie: star si pa cjen ci mo gą być na ra że ni na
opóźnio nym po czą tek go je nia, wy dłu że nie każ -
dej z faz i nie moż ność osią gnię cia te go sa me go
efek tu co u pa cjen tów młod szych[12;13;14;15;16].

Ryc. 2. Pacjentka z widocznym cellulitem na udach, przed zabiegiem (A), po zabiegu (B).
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Za bieg po le ga na wie lo krot nym przy kła -
da niu do po wierzch ni skóry gło wi cy, która
emi tu jąc ener gię, pod grze wa tkan kę na róż -
nych głę bo ko ściach. Ultra dźwię ka mi moż na
do trzeć na kon kret ną głę bo kość, nie prze ry -
wa jąc ba rie ry na skór ko wej, za dzia łać na tkan -
kę tłu szczo wą czy po więź mię śnio wą. 

HI FU moż na z po wo dze niem sto so wać
nie tyl ko na twa rzy, ale rów nież na in ne czę -
ści cia ła. Pa ra me try oraz gło wi ca są do bie ra ne
do ro dza ju skóry, ilo ści tkan ki tłu szczo wej pa -
cjen ta, miej sca wy ko ny wa nia za bie gu oraz
po żą da nej głę bo ko ści, na której ma ją od dzia -
ły wać. Obe cnie moż na od dzia ły wać na 5 róż -
nych głę bo ko ściach: od 3 mm do ma ksy mal -
nie 18 mm (urzą dze nie Ulve rin). Każ dy je den
im puls – czy li wy zwo le nie ener gii – od czu -
wal ne jest przez pa cjen ta ja ko ukłu cie i mo że
spra wiać lek ki ból. 

Po za bie gu moż na wrócić do co dzien nych
za jęć, gdyż skóra jest tyl ko lek ko za czer wie -

nio na i obrzęk nię ta. Kil ka dni po za bie gu miej -
sce dzia ła nia HI FU mo że być tkli we i obo la łe.

Wska za nia do za sto so wa nia tech no lo gii
HI FU

Tech no lo gia HI FU, dzię ki ma łej in wa zyj no -
ści, po zwa la na za sto so wa nie u sze ro kiej gru py
pa cjen tów[4]. Za bie gi za le ca ne są w przy pad ku
chę ci po pra wy ela stycz no ści oraz na pię cia skóry
twa rzy i cia ła. Wpły wa ją rów nież na unie sie nie,
po pra wę struk tu ry, ja ko ści, sprę ży sto ści oraz ję -
dr no ści skóry, po wo du ją re duk cję roz stę pów
i po pra wę wy glą du blizn[5]. 

Emi to wa na przez gło wi cę zo gni sko wa na
ener gia ultra dźwię ko wa wy wo łu je efekt tzw. li -
ftin gu skóry. Mo że re du ko wać tzw. podwój ny
podbródek, efekt „cho micz ków” czy unieść li nię
brwi. Zmniej sza rów nież wiot kość skóry szyi[6]

i uję dr nia de kolt. Sto su jąc tech no lo gię HI FU,
moż na uzy skać efekt wy szczu ple nia oko lic brzu -

Ryc. 3. Pacjentka ze zmianami mimicznymi wokół oczu, przed zabiegiem (A), po zabiegu (B).

Ryc. 4. Pacentka z poziomymi zmarszczkami na czole, przed zabiegiem (A), po zabiegu (B).
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cha, po ślad ków oraz ud[7]. Ko lej nym wska za niem
do za sto so wa nia jest re duk cja zmar szczek[7] oraz
po pra wa kon tu rów twa rzy i cia ła[8]. Jest to me to -
da po zwa la ją ca na nie in wa zyj ne na pię cie skóry
oraz zmniej sze nie ilo ści tkan ki tłu szczo wej[9], re -
duk cję zwiot cze nia skóry, fał dów no so wo-war -
go wych, po pra wę li nii żu chwy. Po za bie gu do -
cho dzi do zwięk sze nia ilo ści ko la ge nu w skórze,
po gru bie nia war stwy skóry wła ści wej oraz wzro -
stu na pię cia ela stycz nych włókien war stwy sia -
tecz ko wej skóry wła ści wej[10].

Prze ciw wska za nia do za bie gu

Za bie gi z wy ko rzy sta niem tech no lo gii HI FU
nie po win ny być wy ko ny wa ne u cho rych z pa -
dacz ką, prze wle kły mi cho ro ba mi neu ro lo gicz -
ny mi, cu krzy cą. U osób z wszcze pio nym sty -
mu la to rem ser ca za bieg mo że spo wo do wać
nie pra wi dło wą pra cę urzą dze nia. Do prze ciw -
ska zań na le żą rów nież: uszko dze nia skóry
w oko li cy pla no wa ne go za bie gu, zmia ny rop ne,
trą dzik oraz obe cność me ta lo wych im plan tów[9;

10]. Sto so wa nie tech no lo gii HI FU jest bez wzglę -
dnie prze ciw ska za ne u dzie ci, ko biet cię żar nych
oraz kar mią cych pier sią[11].

Za bie gów nie po win no się rów nież wy ko -
ny wać u osób z ak tyw ną in fek cją oraz pa cjen -
tów z roz po zna ną cho ro bą no wo two ro wą.
Gdy pod czas prze pro wa dza nia za bie gu wy stą pi
na gły, ostry ból lub in ne nie ty po we ob ja wy,
pro ce du rę na le ży na tych miast prze rwać[10].

Kwa li fi ka cja pa cjen tów do za bie gu

Na ryn ku do stęp nych jest wie le tech no lo -
gii uję dr nia ją cych skórę, jak: ra dio fre kwen cja
mo no po lar na, bi po lar na, la se ry frak cyj ne, urzą -
dze nia emi tu ją ce pro mie nio wa nie pod czer wo -
ne. Jak przy wszy st kich za bie gach uję dr nia ją -
cych naj waż niej sza jest od po wie dnia kwa li fi ka -
cja pa cjen ta. Zna cze nie ma ją róż ne czyn ni ki,
m.in.: wiek pa cjen ta, sto pień wiot ko ści skóry,
ro dzaj skóry, BMI (bo dy mass in dex), stres, sto -
pień wy trzy ma ło ści pa cjen ta na ból pod czas za -
bie gu, po cho dze nie et nicz ne oraz od po wiedź
skóry na te go ty pu za bie gi.

Na le ży wziąć rów nież pod uwa gę pro to ko ły
za bie go we oraz ob szar cia ła pod da ny za bie go wi.

Re ak cja na HI FU jest du żo lep sza u pa -
cjen tów z ła god ną lub śre dnią wiot ko ścią
skóry. Bar dzo do bre efek ty wi docz ne są
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u osób, które ma ją pro blem z wiot ko ścią
skóry po ni żej li nii żu chwy, ale jed no cze śnie
ma ją nadmiar tkan ki tłu szczo wej w tej oko li -
cy[17]. Ba da nia po ka zu ją rów nież więk szą sku -
tecz ność i za do wo le nie z za bie gu u pa cjen -
tów w tzw. fa zie wcze snej późne go wie ku
śre dnie go w po rów na niu z pa cjen ta mi star -
szy mi. Rów nież więk sza ener gia do star czo na
do skóry oraz więk szy ob szar pod da ny za bie -
go wi da ją lep szy re zul tat.

We dług naj now szych do nie sień za sto so -
wa nie w jed nym za bie gu dwóch prze twor ni -
ków od dzia łu ją cych na róż nych głę bo ko ściach
po wo du je wie lo po zio mo we od dzia ły wa nie na
tkan ki, które w koń co wej ana li zie da ją lep sze
wy ni ki w po sta ci po pra wy sta nu skóry i moc -
niej sze go jej na pię cia[2].

Więk szość pa cjen tów odbie ra ten za bieg
ja ko do syć nie przy jem ny. Osob ni cza wraż li -
wość ma w tym przy pad ku du że zna cze nie. Im
wy ższe pa ra me try za bie gu, tym sku tecz ność
bę dzie wy ższa, ale wią że się to rów nież ze
zwięk szo ny mi do le gli wo ścia mi bólo wy mi.

Moż li we efek ty ubocz ne

HI FU wią że się z nie wiel kim ry zy kiem
dzia łań nie po żą da nych. Po za bie gu mo gą po -
ja wić się za różo wie nie skóry oraz obrzęk.
Miej sce pod da ne za bie go wi by wa tkli we do
kil ku dni po za bie gu.

Bar dzo rzad ko zda rza się prze mi ja ją ca pa ra -
ste zja za koń czeń ner wów czu cio wych. Ma ksy -
mal nie mo że utrzy my wać się do 3-4 mie się cy.

Wy jąt ko wo rzad ko mo że po ja wić się
owrzo dze nie skóry zwią za ne z na ło że niem się
na sie bie wy ge ne ro wa ne go im pul su.

Pod su mo wa nie

Ultra dźwię ki to obe cnie jed na z naj bar dziej
po pu lar nych tech no lo gii wy ko rzy sty wa nych
w me dy cy nie este tycz nej. Ma ło in wa zyj na,
z nie wiel kim ry zy kiem dzia łań nie po żą da nych
i wy so ką sku tecz no ścią za bie gu sta no wi do bry

wy bór dla osób, które nie my ślą na ra zie
o bar dziej in wa zyj nych za bie gach. Po wi nien to
być rów nież za bieg z wy bo ru w ce lu zwięk sze -
nia na pię cia skóry i po pra wy jej te kstu ry. Do -
pie ro ja ko ko lej ne war to wpro wa dzać in ne
pro ce du ry za bie go we, jak wy peł nia cze, to ksy -
nę bo tu li no wą czy ni ci. Ta ka ko lej ność da naj -
lep sze i naj dłu żej utrzy mu ją ce się re zul ta ty.
Efek ty za bie gu, tak jak wszy st kich za bie gów sty -
mu lu ją cych, na ra sta ją przez 4-6 ko lej nych mie -
się cy, da jąc efekt sil ne go li ftin gu i za gę szcze nia
skóry w miej scu pod da nemu za bie go wi.

Podob nie jak przy in nych za bie gach bar -
dzo istot ne są od po wie dnia kwa li fi ka cja pa -
cjen tów, do świad cze nie le ka rza oraz ja kość
sprzę tu, na którym prze pro wa dza ne są za bie -
gi. Wszy st kie te czyn ni ki ra zem wpły wa ją na
do bry efekt za bie gu oraz sa ty sfak cję i za do -
wo le nie za rów no pa cjen ta, jak i le ka rza.
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