
30

medycyna estetyczna

UltraSkin II 
– bezoperacyjny lifting twarzy

Me to dy odmła dza nia skóry

Obe cnie le ka rze ma ją do stęp do wie lu
me tod opóźnia nia pro ce su sta rze nia się
skóry. Jed ne z nich do ty czą tyl ko na skór ka,
in ne od dzia łu ją na to miast na głęb sze war -
stwy skóry. Przy kła do wo: pe e lin gi dzia ła ją
po wierz chow nie i po pra wia ją ko lo ryt skóry,
la se ry frak cyj ne dzia ła ją na na skórek i skórę
wła ści wą, a to ksy na bo tu li no wa re la ksu je
mię śnie mi micz ne. W przy pad ku bra ku za -
do wa la ją cych efek tów po sto so wa niu te go
ty pu te ra pii odmła dza ją cych moż na wy ko -
rzy stać rów nież chi rur gię pla stycz ną, np.
w po sta ci ni ci li ftin gu ją cych czy li ftin gu ope -
ra cyj ne go. Są to jed nak roz wią za nia bar dziej
in wa zyj ne, które wią żą się z więk szym
praw do po do bień stwem i na si le niem dzia -
łań nie po żą da nych.

No we tech no lo gie

No wą, ma ło in wa zyj ną tech no lo gią
o udo wo dnio nej sku tecz no ści jest wy so ko -

Wraz z wiekiem skóra staje się wiotka, pojawiają się też zmarszczki.
Można to zauważyć, obserwując wiele zmian, np. tzw. „chomiki” na
twarzy, wiotki podbródek, wiotką skórę szyi czy ramion, zmarszczki
wokół oczu, a także na ramionach, udach i brzuchu. W medycynie
estetycznej wykorzystuje się nowe technologie, które zmniejszają
widoczność tych problemów.

dr n. med. Piotr Niedziałkowski
Kierownik Centrum Zdrowej Skóry w Warszawie

Ryc. 1. UltraSkin II.
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e ner ge tycz na, zo gni sko wa na fa la ultra -
dźwię ko wa o du żym na tę że niu (HI FU).
Do tych czas by ła to me to da sto so wa na
w in nych dzie dzi nach me dy cy ny, jed nak
obe cnie zo sta ła do sto so wa na do po trzeb
me dy cy ny este tycz nej.  Tech no lo gia ta po -
le ga na kon tro lo wa nym, zo gni sko wa nym
od dzia ły wa niu wiąz ki fal ultra dźwię ko wych
na okre ślo nej głę bo ko ści skóry. Fa le prze -
cho dzą przez na skórek i ogni sku ją się w jed -
nym punk cie (we wnątrz skóry lub w tkan ce
pod skór nej), po wo du jąc pod grze wa nie tka -
nek. Do cho dzi w ten spo sób do punk to -
wych po pa rzeń w głę bi skóry, na jed nej
z trzech wy bra nych głę bo ko ści: 1,5 mm, 3
mm lub 4,5 mm. Dzię ki te mu włók na ko la -
ge no we skra ca ją się, zo sta je rów nież za i ni -
cjo wa ny pro ces re ge ne ra cji, który po le ga na
two rze niu przez fi bro bla sty no wych włókien
ko la ge no wych. W efek cie te go pro ce su
skóra sta je się bar dziej na pię ta i sprę ży sta.

Ultra Skin II – no wa od sło na me to dy
HI FU

Tech no lo gia HI FU umoż li wia ma ło in wa -
zyj ną po pra wę wła ści wo ści bio me cha nicz -
nych tka nek.

Jed nym z urzą dzeń, które wy ko rzy stu je
tech no lo gię HI FU jest Ultra Skin II. Umoż li -
wia ono po pra wę wła ści wo ści bio me cha -
nicz nych i este tycz nych skóry. Re du -

kuje rów nież tkan kę tłu szczo wą, co po zwa la
wy kon tu ro wać twarz.

W po rów na niu z in ny mi do stęp ny mi
na ryn ku urzą dze nia mi, Ultra Skin II sku -
tecz niej kon cen tru je fa le dźwię ko we, dzię -
ki cze mu ener gia ter micz na ogni sko wa na
jest na mniej szym ob sza rze. Prze kła da się
to na mniej szą bo le sność za bie gu oraz
ogól ną po pra wę re zul ta tów te ra pii. Za bieg
mo że być sto so wa ny za rów no u ko biet,
jak i u męż czyzn.

Za sto so wa nie HI FU w me dy cy nie
este tycz nej

Ultra Skin II umoż li wia:
• po pra wę na pię cia skóry twa rzy,
• po pra wę owa lu twa rzy,
• li fting opa da ją cych brwi,
• re duk cję zmar szczek na czo le,
• li fting skóry po wiek dol nych,
• wy gła dze nie zmar szczek wo kół ust (tzw.

zmar szczek pa la cza),
• li fting podwój ne go podbród ka,
• re wi ta li za cję sta rze ją cej się skóry szyi

i de kol tu,
• po pra wę na pię cia skóry ra mion, brzu -

cha, po ślad ków, ud, ko lan,
• uzy ska nie ela stycz no ści skóry po du żej

utra cie ma sy cia ła i po cią ży,
• re duk cję miej sco we go nadmia ru tkan ki

tłu szczo wej i mo de lo wa nie syl wet ki.

dr n.med. Piotr Niedziałkowski

Specjalista chorób wewnętrznych i alergologii 
Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej

Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarzy Medycyny Estetycznej
„POLME”

Członek Mediprevent

www.polme.pl
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Prze bieg za bie gu

Za bieg ten jest prak tycz nie bez bo le sny
(pa cjent mo że od czu wać je dy nie de li kat nie
dra pa nie) i trwa od 15 do 40 mi nut – w za -
leż no ści od miej sca, które zo sta je mu pod -
da ne. Po za bie gu skóra jest na pię ta i de li kat -
nie za czer wie nio na, a przez kil ka dni mo że
utrzy my wać się nie wiel ka nadwraż li wość na
do tyk. Efek ty wi docz ne są już po jed nym za -
bie gu. Mo że być on wy ko na ny je dy nie na
zdro wej skórze. 

W za leż no ści od za sto so wa nej gło wi cy
uzy sku je się kon tro lo wa ne i punk to we prze -
grza nie tkan ki na róż nych głę bo ko ściach: 4,5
mm, 3 mm i 1,5 mm. 

Ko a gu la cja na głę bo ko ści 4,5 mm po -
zwa la uzy skać efekt li ftin gu. W tym miej scu
znaj du je się bo wiem war stwa mię śnio wo-
po wię zio wa, na której pra cu ją chi rur dzy
pla sty cy w cza sie li ftin gu ope ra cyj ne go. Ko -
a gu la cja na głę bo ko ści 3 i 1,5 mm po zwa la
po pra wić kon dy cję skóry wła ści wej. Pod -
czas ca łe go za bie gu nie do cho dzi do uszko -

dze nia na skór ka, co spra wia, że moż na po
nim wy ko nać ma ki jaż i wrócić do co dzien -
nej ak tyw no ści. 

Wpro wa dzo no rów nież gło wi cę 13
mm, która umoż li wia od dzia ły wa nie na tkan -
kę tłu szczo wą i uzy ska nie po pra wy sta nu
skóry brzu cha. 

Ultra Skin II to jed na z me tod li ftin gu bez -
o pe ra cyj ne go, którą war to wy próbo wać
przed wy ko rzy sta niem chi rur gii. Li fting ope -
ra cyj ny wią że się bo wiem z ry zy kiem dzia łań
nie po żą da nych.

Wy ko na nie da nej pro ce du ry z za kre su
me dy cy ny este tycz nej to nie tyl ko do bry
sprzęt. Gdy by tak by ło, każ dy mógł by prze -
pro wa dzić ją sam w do mu. Wy bie ra jąc me -
to dę na le ży bar dzo do brze wy brać le ka rza.
Za bieg HI FU w rę kach wy kwa li fi ko wa ne go
spe cja li sty jest pro ce du rą bez piecz ną, pod -
czas której ry zy ko opa rzeń czy uszko dze nia
na czyń i ner wów jest zni ko me. 

Pa cjen ta na le ży po in for mo wać o od po -
wie dniej opie ce po za bie go wej, uwzglę dnia -
jąc m.in. wła ści wą die tę. 


	30 ULTRASKIN II - NIEDZIALKOWSKI
	32 ULTRASKIN II - NIEDZIALKOWSKI
	33 ULTRASKIN II - NIEDZIALKOWSKI

