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HIFU  (High Intensity Focused Ultrasound) 
to zogniskowane fale ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości pozwalające indukować powstanie punktów koagu-
lacji w warstwie mięśniowo-powięziowej SMAS, wszystkich warstwach skóry oraz w tkance podskórnej, nie naruszając 
ciągłości naskórka. Zastosowanie odpowiednich aplikatorów o różnej głębokości działania pozwala na dowolny do-
bór tkanek poddawanych terapii i efektywne wykorzystanie technologii w zabiegach liftingujących, napinających 
skórę jak również w zabiegach redukujących tkankę tłuszczową. 

Dlaczego HIFU:

• Brak okresu rekonwalescencji

• Naturalne i długotrwałe rezultaty

• Wiele pozytywnych opinii i rekomendacji

• Możliwość wykonywania zabiegów przez cały rok

• Efekty już po 1 zabiegu

• Przebadana, bezpieczna i skuteczna terapia doceniana na całym świecie

• Wysoka popularność zabiegu wśród pacjentów 

• Szybki zwrot z inwestycji 

ULTRASKIN II ABSOLUTE – MODELOWANIE SYLWETKI
MACRO FOCUSED ULTRASOUND

Ultraskin II Absolute efektywnie zmniejsza warstwę tkanki tłuszczowej doprowa-
dzając do rozpadu adipocytów przez ogniskowanie fali ultradźwiękowej na 
głębokości 13 mm.

Skoncentrowane fale ultradźwiękowe emitowane przez urządzenie trwale re-
dukują komórki tłuszczowe, które są w naturalny sposób absorbowane, a na-
stępnie usuwane z organizmu w procesach metabolicznych. 

Prawidłowa 
konstrukcja głowicy 
zabiegowej

• Właściwy kontakt aplikatora z 

powierzchnią skóry

• Gwarancja deponowania energii 

na poziomie tkanki tłuszczowej 

• Bezpieczeństwo pacjenta

• Komfort i skuteczność zabiegu 

• Lekka i poręczna głowica 

zapewniająca komfort personelowi 

podczas zabiegu. 

MODELOWANIE SYLWETKI  
(ENERGIA DO 60J/CM2)

Duży aplikator ze skanerem 13 mm 
• brzuch, uda, pośladki, bryczesy

• obszar skanowania 4,6 x 4,6 cm

• do 25 linii/impulsów przy 1 strzale

• możliwość zmiany intensywności 

zabiegu poprzez regulację zagęszczenia 

impulsów 2-5 mm

Standardowy aplikator 13 mm 
• podbródek, ramiona, kolana

Konturowanie ciała
Redukcja miejscowego
nadmiaru tkanki tłuszczowej

Wskazania Ciało

Lifting wiotkiej skóry
m.in. brzuch, ramiona, pachy, 
kolana



LIFTING + NAPIĘCIE SKÓRY
(ENERGIA DO 3J/CM2)

Aplikatory 1,5 mm; 3,0 mm; 4,5 mm (lifting, napięcie, zagęszczenie 
skóry na twarzy i na ciele)

 
• silne i precyzyjne skoncentrowanie fali ultradźwiękowej
• niższy stopień odczuwanego bólu w stosunku do urządzeń 

konkurencyjnych
• wysoki profil bezpieczeństwa
• do 70% więcej punktów koagulacji w linii zabiegowej w stosunku do 

urządzeń konkurencyjnych
• duża dowolność w regulowaniu gęstości i długości impulsów
• wysoka efektywność 

ULTRASKIN II ABSOLUTE – LIFTING
MICRO FOCUSED ULTRASOUND

Ultraskin II Absolute wykorzystując technologię HIFU stymuluje warstwę SMAS 
oraz głębsze partie skóry bez naruszania ciągłości naskórka, czego wynikiem jest 
natychmiastowy i długo utrzymujący się efekt liftingu. Dodatkowa stymulacja 
warstw skóry właściwej pozwala na jej głęboką przebudowę.

Frequency
Depth
Spacing
Lenght
Power

7 MHz
3,0 mm
0,7mm-3mm
Up to 30 mm
0,1-3,0 J/cm2

Punkty koagulacji wytwarzane są 
w warstwie skóry właściwej - 
kartridż 7 MHz

Frequency
Depth
Spacing
Lenght
Power

7 MHz
1,5 mm
0,7mm-3mm
Up to 15 mm
0,1-1,0 J/cm2

Punkty koagulacji wytwarzane są 
w naskórku - kartridż 7 MHz

Wykorzystanie pełni możliwości technologii HIFU w 1 urządzeniu 
• Połączenie technologii MACRO + MIKRO FOCUSED 

ULTRASOUND w 1 urządzeniu

• Wszechstronność działania: Lifting, napięcie, ujędrnienie 

skóry + modelowanie sylwetki 

Skuteczność zabiegów
• Dwie głowice zabiegowe: standardowa + duża ze skanerem

• Możliwość użycia energii do 60J/cm2 w zabiegach 

modelujących sylwetkę 

• Możliwość użycia energii do 3J/cm2 w zabiegach 

liftingujących

Bezpieczeństwo
• Certyfikat medyczny CE – urządzenie w klasie ryzyka 

Konturowanie twarzy
redukcja podwójnego 
podbródka, konturowanie liniii 
żuchwy, redukcja „chomików”

Wskazania Twarz

Redukcja zmarszczek
okolice oczu, czoło, okolica 
ust, szyja

Lifting twarzy
m.in.: uniesienie brwi, 
lifting powiek, podniesienie 
policzków, lifting szyi

urządzeń medycznych IIa

• Badania kliniczne 

• Praca na wyłącznie przebadanych aplikatorach   

o prawidłowej konstrukcji 

Komfort zabiegu
• Lekkie poręczne głowice zabiegowe

• Tryb pracy ciągłej

• Możliwość zmiany intensywności wykonywanego zabiegu

Wiele pozytywnych opinii i rekomendacji z polskich 
i zagranicznych klinik
Rozpoznawalność marki

DLACZEGO ULTRASKIN II ABSOLUTE:
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Punkty koagulacji wytwarzane są 
w warstwie SMAS - kartridź 
4 MHz

Frequency
Depth
Spacing
Lenght
Power

4 MHz
4,5 mm
0,7mm-3mm
Up to 30 mm
0,1-3,0 J/cm2



High Intensity Focused Ultrasound
2.0 Mhz, 4.0 Mhz, 7.0 Mhz
Duża głowica 10-60 J cm2 (5 J krok)
Mała głowica 0,1 -3 J cm2 (0,1 J krok)
2.0 Mhz: 13 mm
4.0 Mhz: 13 mm; 4,5 mm
7.0 Mhz: 3.0 mm; 1,5 mm
Duża głowica: 4,6 cm x 4,6 cm
Mała głowica: 1 linia zabiegowa 1 mm - 30 mm
Duża głowica: 2 mm – 5 mm (1 mm krok)
Mała głowica: 0,7 mm – 3 mm (0,1 mm krok)
220-239 V AC; 50/60 HZ; 300 VA
WDH (392/400/1320 mm): 39 kg.

Rodzaj energii:
Częstotliwość:
Energia: 

Aplikatory:

Pole zabiegowe: 

Odstęp między impulsami: 

Zasilanie: 
Wymiary/Waga: 

Wyłączny dystrybutor: Euroscalemed Sp. z o.o.
Łódź, ul. Szczecinska 61/67
tel.: 42 612 20 04 / 42 652 01 28
www.euroscalemed.pl
www.ultraskin.pl
biuro@es-med.pl

Producent:
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