
Opis Zabiegu ULTHERA 

 

Bezoperacyjny lifting zwiotczałej skóry. Głębokie, zogniskowane działanie 

ultradźwięków o dużym natężeniu nie uszkadza skóry, a koncentruje się 

bezpośrednio w głębszych warstwach skóry lub w tkance podskórnej. Głowice 

pozwalają dostarczać strumień skoncentrowanej energii o różnej częstotliwości i 

różnej głębokości działania, dobranej w zależności od specyfiki określonego 

obszaru. Dochodzi do podgrzania tkanek podskórnych poprzez ich koagulację. 

Efektem tego działania jest lifting skóry. Dodatkowa skoncentrowana energia 

ultradźwięków inicjuje naturalną odpowiedź skóry – produkcję nowego 

kolagenu. Zabieg na niższej głębokości powoduje redukcję tkanki tłuszczowej. 

Wskazania 

 ujędrnienie owalu twarzy 

 spłycenie zmarszczek 

 wysmuklenie linii żuchwy ( tzw. chomiczki) 

 remodeling (czyli przebudowa włókien kolagenowych)  

 lifting skóry 

 redukcja tkanki tłuszczowej 

 redukcja tzw. ,, drugiego podbródka” 

 ogólna poprawa jakości skóry 

Efekty 

Zabieg urządzeniem HIFU MED LIFT przeciwdziała siłom grawitacji. Poprawia owal 

twarzy, wyostrza kontur, wyraźnie liftinguje skórę. Zabiegi dają efekt bezoperacyjnego 

liftingu czoła, policzków i brzucha. Linia żuchwy staje się wyraźniejsza, redukcji ulega 

zwiotczenie podbródka. Brwi unoszą się, a twarz odzyskuje młodszy wygląd. Zabiegami 

HIFU MED LIFT redukować można lokalne otłuszczenia na ciele oraz liftingować skórę po 

odchudzaniu i ciąży. 

Jak wygląda zabieg? 

 

Na oczyszczoną skórę nakładany jest preparat żelowy. Podczas zabiegu pacjent odczuwa ciepło. 

Skóra po zabiegu nie wymaga rekonwalescencji i można po nim od razu wrócić do codziennej 

aktywności. Na skórze może wystąpić jedynie łagodny rumień, u niektórych pacjentów może 

wystąpić także niewielki obrzęk, utrzymujący się do kilku dni.  

Jak Działa? 



HIFU to technologia, która doskonale się sprawdza w zabiegu bezinwazyjnego liftingu twarzy. Nazwa 

to skrót od angielskiego high intensity focused ultrasound, co znaczy skupiona wiązka fal 

ultradźwiękowych o dużym natężeniu. Sama technologia jest znana od dawna, już 20 lat temu 

stosowano ją w medycynie do usuwania guzów, m.in. raka prostaty. Od 4 lat wykorzystywana jest w 

medycynie estetycznej i jej popularność nabiera tempa. HIFU, podobnie jak USG, wykorzystuje 

ultradźwięki, czyli bezpieczną falę akustyczną. O ile jednak w USG fala określonej częstotliwości 

działa jak radar, odbijając się od różnych struktur, np. wątroby czy płodu, a potem wracając, rysuje 

obraz na ekranie, w HIFU jej zadanie jest zupełnie inne: ma powodować ruch komórek tkanek. Jeśli 

nadamy fali odpowiednią częstotliwość, spowoduje w tkance tarcie, a przez to efekt przegrzania lub 

wręcz kontrolowanego poparzenia. Pojawia się ono w zasadzie tylko na końcu stożka tworzonego 

przez falę. Szeroka na 5-10 cm głowica ukierunkowuje ten stożek tak, że może sięgać 1,5 mm, 3 mm 

lub 4,5 mm w głąb tkanki. Przez pierwsze 1-2 mm skóry fala przechodzi, na odpowiedniej głębokości 

kumuluje się, wywołuje intensywne i powoduje podgrzanie. Takie punktowe poparzenia o średnicy 

0,5-1 mm i na zadanej głębokości, robi się w odstępach 1-2 mm od siebie. Stymulują one regenerację 

tkanek i skracanie się włókien kolagenu. Nieduży efekt może być widoczny już bezpośrednio po 

zabiegu, bo włókna kolagenowe ulegają skróceniu, ale na właściwy rezultat liftingu, w postaci trwałej 

zmiany kształtu twarzy i napięcia policzków, trzeba zaczekać od kilku miesięcy do pół roku. 

 

 

 

 

 HIFU - wysoko skoncentrowana wiązka energii ultradźwiękowej dostarczana jest do głębokich 

warstw skóry i wprawiając komórki w drgania doprowadza do ich rozgrzania do temperatury 60-70 C 

co prowadzi do obkurczenia tkanek i skutecznego remodelingu kolagenu. Efekt powstania nowych 

włókien kolagenowych trwa od 3 do 6 miesięcy. Efekt jaki możemy osiągnąć to lifting skóry, napięcie 

i zagęszczenie, redukcja zmarszczek na czole, szyi, okolicach oczu oraz efekt podniesienia lini brwi. W 

większości przypadków potrzebny jest tylko jeden zabieg. Efekt utrzymuje się nawet do 18 miesięcy. 

  

 

  

- efekt liftingu, napięcia i zagęszczenia skóry, redukcja zmarszczek na czole, szyi, okolicach oczu, 

podniesienie linii brwi 

  

- głębokie warstwy skóry są ogrzewane do temp. 60-70° C, co prowadzi do obkurczenia tkanek i 

skutecznego remodelingu kolagenu 

  

- w większości wypadków wystarczy jeden zabieg 

  

- efekt zabiegu utrzymuje się nawet do 18 miesięcy 



Zabieg HIFU przeznaczony jest dla osób o skórze wiotkiej, które nie chcą 

poddawać się zabiegom i liftingom inwazyjnym. Efekty utrzymują się od 18 

miesięcy do nawet dwóch lat. Można też stosować HIFU razem z innymi 

metodami ujędrniania i liftingu. 

Przeciwwskazania do zabiegu HIFU 

Zabieg HIFU jest nieinwazyjny i bezpieczny dla większości osób. Dla osób często 

korzystających z zabiegów medycyny estetycznej ważne jest, że podczas zabiegu 

fale nie mogą przechodzić przez miejsca, w których użyty został kwas 

hialuronowy. 

Inne przeciwwskazania do zabiegu HIFU to: 

 ciąża, 

 nowotwory złośliwe, 

 przebyte udary mózgu, 

 choroby serca, 

 stany zapalne w miejscu zabiegu. 

 

 

http://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/zabiegi-profesjonalne/hifu-redukuje-

zmarszczki-ujedrnia-skore-na-czym-polega-bezinwazyjny-li_44711.html 

http://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/zabiegi-profesjonalne/kwas-hialuronowy-zastosowanie-kwasu-hialuronowego-w-kosmetyce-i-medycy_37832.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/zabiegi-profesjonalne/kwas-hialuronowy-zastosowanie-kwasu-hialuronowego-w-kosmetyce-i-medycy_37832.html

