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aparatura i technika

Owszem, dziś nadal chęt nie sto su je my
to ksy nę bo tu li no wą, gdyż po da na w nie -
wiel kich ilo ściach spra wia, że twarz wy glą da
na zre la kso wa ną i wy po czę tą, a no wo cze s -
ne wy peł nia cze mo gą wy gła dzić głę bo kie
zmar szcz ki i przy wrócić utra co ną z wie kiem
ob ję tość. Zmie ni ło się jed nak podej ście pa c-
jen tów. Mo de lo wa nie i pod kre śla nie kon tu -
rów twa rzy sta ło się do me ną nie tyl ko doj -
rza łych osób. Świa do me podej ście do za po -
bie ga nia skut kom upły wa ją ce go cza su sta ło
się prio ry te tem dzi siej szych pa cjen tów. Ich
ak tyw ność ży cio wa spra wia, że bar dzo dłu -
gi okres re kon wa le scen cji po za bie gu scho -
dzi na dal szy plan. I to wła śnie w kie run ku
dzia łań nie in wa zyj nych po dą ża dziś me dy cy -
na este tycz na.

Bez o pe ra cyj ny li fting

Ulthe ra otwie ra no wy roz dział w tej
dzie dzi nie, zda niem świa to wych eks per tów
jest to bar dzo sku tecz na me to da odmła dza -
nia, po rów ny wal na je dy nie z za bie ga mi chi -
rur gicz ny mi, jed nak bez uży cia skal pe la, skut -
ków ubocz nych i dłu gie go cza su re kon wa le -

scen cji. We dług dra n. med. Ja so na Po zne ra,
chi rur ga i dy rek to ra me dycz ne go In sty tu tu
Me dy cy ny Este tycz nej (Bo ca Ra ton, Flo ri da,
USA), „Ulthe ra Sy stem sta no wi na tu ral ną
ewo lu cję, w od po wie dzi na ro sną cy po pyt
na bez piecz niej szą, bar dziej sku tecz ną me to -
dę li kwi du ją cą ob ja wy sta rze nia przy mi ni ma -
li za cji in wa zyj no ści i wy łą cze nia z ży cia co -
dzien ne go”. 

Sy stem Ulthe ra wy pro du ko wa ny w Me sa
w Ari zo nie, w Sta nach Zjed no czo nych Ame -
ry ki Pół noc nej, ja ko pierw szy w hi sto rii łą czy
ultra dźwię ko we obra zo wa nie ze skon cen -
tro wa ną ener gią ultra dźwię ków. Ulthe ra to
urzą dze nie, które dzię ki ekra no wi USG
umoż li wia wi zu a li za cję skóry i tkan ki pod -
skór nej pa cjen ta. Le karz, prze pro wa dza jąc
za bieg, ma wgląd w głę bo kie war stwy skóry
bez na ru sza nia jej po wierzch ni. Usta la pre -
cy zyj nie, ale przede wszy st kim do bie ra od -
po wie dnią głę bo kość, na ja kiej tkan ka po -
trze bu je te ra pii i kie ru je w nią wiąz ki ultra -
dźwię ków. Do star cza na ener gia ultra dźwię -
ków wy wo łu je pro ces ko a gu la cji, po wo du jąc
na tych mia sto we ob kur cze nie się tka nek i sty -
mu lu je do pro duk cji no we go ko la ge nu. Co
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Me dy cy na este tycz na roz wi ja się w spo sób spek ta ku lar ny i dy na -
miczny. Je szcze kil ka lat te mu w jej za kres wcho dzi ły głów nie 
za bie gi z wy ko rzy sta niem to ksy ny bo tu li no wej i kwa su hia lu ro no we go. 
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istot ne  – ener gia ultra dźwię ków dzia ła głę -
bo ko, lecz po zo sta wia nie na ru szo ny na -
skórek. Na sze po nad dwu let nie do świad cze -
nie z tym sy ste mem, kon tro la, prze wi dy wal -
ność oraz nie zwy kła pre cy zja w wy ko ny wa -
niu za bie gów gwa ran tu ją pa cjen tom wy so ki
po ziom efek tyw no ści za bie gu.   

Od dzia ły wa nie na róż nych po zio mach
skóry 

Do świad cze nie w prze pro wa dza nych
te ra piach odmła dza ją cych na u czy ło nas ho li -
stycz ne go podej ścia do pa cjen ta ja ko jed no -
st ki in dy wi du al nej. Prio ry te tem na szych dzia -
łań jest za spo ko je nie po trzeb i ocze ki wań
pa cjen tów w każ dym wie ku. Te ra pia Ulthe -
ra mo że być za sto so wa na u pa cjen tów ja ko
te ra pia za po bie ga ją ca skut kom upły wu cza su,
ja ko kom ple kso wa te ra pia prze ciw sta rze nio -
wa lub te ra pia sko ja rzo na. Ulthe ra po sia da
moż li wość wy ko na nia za bie gu na róż nych
po zio mach tka nek. Obe cnie w swo jej ofer -
cie wy ko rzy stu je my za sto so wa nie sy ste mu
emi tu ją ce go ener gię na trzech róż nych głę -

bo ko ściach, co po zwa la na rów no mier nie
prze mo de lo wa nie tka nek. Tak do bra na te ra -
pia po wo du je nie tyl ko od dzia ły wa nie na fi -
bro bla sty (ko mór ki, które wy twa rza ją ko la -
gen i ela sty nę), ale rów nież na po wierzch -
nio wy sy stem mię śnio wo-po wię zio wy, da jąc
efekt li ftin gu. Po po nad dwu let niej pra cy z te -
ra pią Ulthe ra stan dar dem po stę po wa nia sta -
ła się pra ca na trzech głę bo ko ściach tka nek.
Za sto so wa nie te go sy ste mu po zwa la na
osią gnię cie ce lu, ja kim jest na pię cie tkan ki
pod skór nej i unie sie nia skóry. Już je den za -
bieg mo że być wy star cza ją cy, aby osią gnąć
za do wa la ją cy efekt, oczy wi ście uza leż nio ne
jest to od sta nu skóry pod da wa ne go za bie -
go wi i ce lów te ra pii. W trak cie apli ka cji ener -
gii pa cjent mo że od czu wać pe wien dys kom -
fort, jed nak jest to je dy nie efekt tym cza so wy.
W przy pad ku osób, które po sia da ją ni ski
próg bólu znie czu la my po wierzch nię za bie -
go wą. Skóra po za bie gu nie wy ma ga re kon -
wa le scen cji i moż na po nim od ra zu wrócić
do co dzien nej ak tyw no ści. Na skórze mo że
wy stą pić je dy nie ła god ny ru mień, utrzy mu ją -
cy się nie dłu żej niż 2-3 go dzi n. 

Ryc. 1. Efekt zabiegu Ulthera. 

A –  pacjentka przed zabiegiem, B – pacjentka 360 dni po zabiegu

A B
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Re zul ta ty za bie gu

Ulthe ra prze ciw dzia ła si łom gra wi ta cji,
zmniej sza na ra sta ją ce z wie kiem zwiot cze nie
tka nek. Efek tem za bie gu wy ko ny wa ne go na
oko li cy twa rzy jest m.in. wy ra źne unie sie nie
brwi i gór nych po wiek. Dzię ki te mu spoj rze -
nie sta je się bar dziej otwar te, a twarz na bie -
ra od świe żo ne go, młod sze go wy ra zu i wy -
glą du. Efekt li ftin gu w po sta ci po d nie sie nia
i zwięk sze nia na pię cia skóry moż na tak że
osią gnąć w in nych new ral gicz nych ob sza -

rach, które wpły wa ją wy ra źnie na kształt
twa rzy, podbród ka, szyi oraz de kol tu. Mo -
de lo wa nie jest wy jąt ko wo pre cy zyj ne,
a odmła dza nie skóry spek ta ku lar ne. U wie lu
pa cjen tów już je den za bieg spra wia, że wi -
dać za u wa żal ne efek ty. Skóra jest wy gła dzo -
na, zmar szcz ki sta ją się mniej wi docz ne lub
są zre du ko wa ne w zna czą cym stop niu. Po -
pra wia się na pię cie i ję dr ność skóry – sta je
się ona wy ra źnie bar dziej ela stycz na, sprę ży -
sta i ję dr na. Te ra pia przy uży ciu sy ste mu
Ulthe ra po wo du je od dzia ły wa nie, nie tyl ko

Ryc. 2. Efekt zabiegu Ulthera. 

A –  pacjentka przed zabiegiem, B – pacjentka 360 dni po zabiegu

A B
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na ko la gen i ela sty nę, ale rów nież na po -
wierzch nio wy sy stem mię śnio wo-po wię zio -
wy, które go efek ty po za bie gu po rów ny wal -
ne są do li ftin gu twa rzy. Trwa łość efek tu za -
le ży od in dy wi du al nych pre dy spo zy cji pa -
cjen ta. Lecz bez dy sku syj nie na pię cie skóry
zwięk sza się przez pierw sze trzy mie sią ce po
za bie gu (cza su trwa nia pro duk cji no we go ko -
la ge nu). 

Z na szej ob ser wa cji wy ni ka, iż efekt utrzy -
mu je się w gra ni cach 12-24 mie się cy. 

Ulthe ra jest po le ca na dla pa cjen tów,
którzy zma ga ją się z:

• ob ni żo ny mi brwia mi,
• wiot ką i opa da ją cą skórą po licz ków,
• opa da ją cym i zwiot cza łym podbród kiem,
• za ni kiem li nii żu chwy,

• opa da ją cy mi ką ci ka mi ust,
• wiot ką skórą na szyi i de kol cie.

Na sze do świad cze nie w wy ko ny wa niu
za bie gów z za kre su me dy cy ny este tycz nej
utwier dza nas w prze ko na niu, iż Ulthe ra jest
uni kal ną me to dą li ftin gu bez skal pe la. Ulthe ra
sto so wa na jest czę sto przez chi rur gów ja ko
pro fi lak ty ka przed po stę pu ją cą wiot ko ścią
tka nek lub al ter na ty wą dla in wa zyj ne go za -
bie gu chi rur gicz ne go. Sy stem Ulthe ra™ uzy -
skał w 2009 ro ku cer ty fi kat FDA de no vo ja ko
nie in wa zyj ny li fting twa rzy. Obe cnie na ryn ku
nie ma podob ne go urzą dze nia, a co za tym
idzie – nie ma od po wie dni ka wśród in nych
me tod sto so wa nych w me dy cy nie este tycz -
nej i jest li de rem na ryn ku w za bie gach bez -
in wa zyj ne go li ftin gu twa rzy. 
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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


