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Ulthera

– nieinwazyjny,

ultradźwiękowy lifting skóry
Medycyna estetyczna rozwija się w sposób spektakularny i dynamiczny. Jeszcze kilka lat temu w jej zakres wchodziły głównie
zabiegi z wykorzystaniem toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego.
Owszem, dziś nadal chętnie stosujemy
toksynę botulinową, gdyż podana w niewielkich ilościach sprawia, że twarz wygląda
na zrelaksowaną i wypoczętą, a nowoczesne wypełniacze mogą wygładzić głębokie
zmarszczki i przywrócić utraconą z wiekiem
objętość. Zmieniło się jednak podejście pacjentów. Modelowanie i podkreślanie konturów twarzy stało się domeną nie tylko dojrzałych osób. Świadome podejście do zapobiegania skutkom upływającego czasu stało
się priorytetem dzisiejszych pacjentów. Ich
aktywność życiowa sprawia, że bardzo długi okres rekonwalescencji po zabiegu schodzi na dalszy plan. I to właśnie w kierunku
działań nieinwazyjnych podąża dziś medycyna estetyczna.
Bezoperacyjny lifting
Ulthera otwiera nowy rozdział w tej
dziedzinie, zdaniem światowych ekspertów
jest to bardzo skuteczna metoda odmładzania, porównywalna jedynie z zabiegami chirurgicznymi, jednak bez użycia skalpela, skutków ubocznych i długiego czasu rekonwale-

scencji. Według dra n. med. Jasona Poznera,
chirurga i dyrektora medycznego Instytutu
Medycyny Estetycznej (Boca Raton, Florida,
USA), „Ulthera System stanowi naturalną
ewolucję, w odpowiedzi na rosnący popyt
na bezpieczniejszą, bardziej skuteczną metodę likwidującą objawy starzenia przy minimalizacji inwazyjności i wyłączenia z życia codziennego”.
System Ulthera wyprodukowany w Mesa
w Arizonie, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, jako pierwszy w historii łączy
ultradźwiękowe obrazowanie ze skoncentrowaną energią ultradźwięków. Ulthera to
urządzenie, które dzięki ekranowi USG
umożliwia wizualizację skóry i tkanki podskórnej pacjenta. Lekarz, przeprowadzając
zabieg, ma wgląd w głębokie warstwy skóry
bez naruszania jej powierzchni. Ustala precyzyjnie, ale przede wszystkim dobiera odpowiednią głębokość, na jakiej tkanka potrzebuje terapii i kieruje w nią wiązki ultradźwięków. Dostarczana energia ultradźwięków wywołuje proces koagulacji, powodując
natychmiastowe obkurczenie się tkanek i stymuluje do produkcji nowego kolagenu. Co
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Ryc. 1. Efekt zabiegu Ulthera.
A – pacjentka przed zabiegiem, B – pacjentka 360 dni po zabiegu
istotne – energia ultradźwięków działa głęboko, lecz pozostawia nienaruszony naskórek. Nasze ponad dwuletnie doświadczenie z tym systemem, kontrola, przewidywalność oraz niezwykła precyzja w wykonywaniu zabiegów gwarantują pacjentom wysoki
poziom efektywności zabiegu.
Oddziaływanie na różnych poziomach
skóry
Doświadczenie w przeprowadzanych
terapiach odmładzających nauczyło nas holistycznego podejścia do pacjenta jako jednostki indywidualnej. Priorytetem naszych działań jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań
pacjentów w każdym wieku. Terapia Ulthera może być zastosowana u pacjentów jako
terapia zapobiegająca skutkom upływu czasu,
jako kompleksowa terapia przeciwstarzeniowa lub terapia skojarzona. Ulthera posiada
możliwość wykonania zabiegu na różnych
poziomach tkanek. Obecnie w swojej ofercie wykorzystujemy zastosowanie systemu
emitującego energię na trzech różnych głę-

bokościach, co pozwala na równomiernie
przemodelowanie tkanek. Tak dobrana terapia powoduje nie tylko oddziaływanie na fibroblasty (komórki, które wytwarzają kolagen i elastynę), ale również na powierzchniowy system mięśniowo-powięziowy, dając
efekt liftingu. Po ponad dwuletniej pracy z terapią Ulthera standardem postępowania stała się praca na trzech głębokościach tkanek.
Zastosowanie tego systemu pozwala na
osiągnięcie celu, jakim jest napięcie tkanki
podskórnej i uniesienia skóry. Już jeden zabieg może być wystarczający, aby osiągnąć
zadowalający efekt, oczywiście uzależnione
jest to od stanu skóry poddawanego zabiegowi i celów terapii. W trakcie aplikacji energii pacjent może odczuwać pewien dyskomfort, jednak jest to jedynie efekt tymczasowy.
W przypadku osób, które posiadają niski
próg bólu znieczulamy powierzchnię zabiegową. Skóra po zabiegu nie wymaga rekonwalescencji i można po nim od razu wrócić
do codziennej aktywności. Na skórze może
wystąpić jedynie łagodny rumień, utrzymujący się nie dłużej niż 2-3 godzin.
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Ryc. 2. Efekt zabiegu Ulthera.
A – pacjentka przed zabiegiem, B – pacjentka 360 dni po zabiegu
Rezultaty zabiegu
Ulthera przeciwdziała siłom grawitacji,
zmniejsza narastające z wiekiem zwiotczenie
tkanek. Efektem zabiegu wykonywanego na
okolicy twarzy jest m.in. wyraźne uniesienie
brwi i górnych powiek. Dzięki temu spojrzenie staje się bardziej otwarte, a twarz nabiera odświeżonego, młodszego wyrazu i wyglądu. Efekt liftingu w postaci podniesienia
i zwiększenia napięcia skóry można także
osiągnąć w innych newralgicznych obsza-
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rach, które wpływają wyraźnie na kształt
twarzy, podbródka, szyi oraz dekoltu. Modelowanie jest wyjątkowo precyzyjne,
a odmładzanie skóry spektakularne. U wielu
pacjentów już jeden zabieg sprawia, że widać zauważalne efekty. Skóra jest wygładzona, zmarszczki stają się mniej widoczne lub
są zredukowane w znaczącym stopniu. Poprawia się napięcie i jędrność skóry – staje
się ona wyraźnie bardziej elastyczna, sprężysta i jędrna. Terapia przy użyciu systemu
Ulthera powoduje oddziaływanie, nie tylko

na kolagen i elastynę, ale również na powierzchniowy system mięśniowo-powięziowy, którego efekty po zabiegu porównywalne są do liftingu twarzy. Trwałość efektu zależy od indywidualnych predyspozycji pacjenta. Lecz bezdyskusyjnie napięcie skóry
zwiększa się przez pierwsze trzy miesiące po
zabiegu (czasu trwania produkcji nowego kolagenu).
Z naszej obserwacji wynika, iż efekt utrzymuje się w granicach 12-24 miesięcy.
Ulthera jest polecana dla pacjentów,
którzy zmagają się z:

•
•
•
•

obniżonymi brwiami,
wiotką i opadającą skórą policzków,
opadającym i zwiotczałym podbródkiem,
zanikiem linii żuchwy,

• opadającymi kącikami ust,
• wiotką skórą na szyi i dekolcie.
Nasze doświadczenie w wykonywaniu
zabiegów z zakresu medycyny estetycznej
utwierdza nas w przekonaniu, iż Ulthera jest
unikalną metodą liftingu bez skalpela. Ulthera
stosowana jest często przez chirurgów jako
profilaktyka przed postępującą wiotkością
tkanek lub alternatywą dla inwazyjnego zabiegu chirurgicznego. System Ulthera™ uzyskał w 2009 roku certyfikat FDA de novo jako
nieinwazyjny lifting twarzy. Obecnie na rynku
nie ma podobnego urządzenia, a co za tym
idzie – nie ma odpowiednika wśród innych
metod stosowanych w medycynie estetycznej i jest liderem na rynku w zabiegach bezinwazyjnego liftingu twarzy.

Wysoce zaawansowany, wydajny i opatentowany
system Intensywnego Œwiat³a Pulsacyjnego (IPL)
●
●
●
●
●
●
●

Trwa³e rezultaty
Nieinwazyjne i bezpieczne zabiegi
Foto-epilacja w³osów blond/bia³ych
Foto-epilacja w³osów ciemnych/br¹zowych
Odm³adzanie skóry œwiat³em pulsacyjnym
Leczenie problemów naczyniowych
Leczenie zmian skórnych

5

34

61-407 Poznañ, ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 23
Tel. +48 502 705 665, Fax/Tel: +48 61 868 58 42
e-mail: biuro@medkonsulting.pl

