Високо Интензивен Фокусиран Ултразвук/HIFU/ новата концепция за неинвазивен лифтинг на кожата
Посредством HIFU технологията се доставя топлинна енергия директно на кожата и
околните тъкани, което стимулира образуването на колаген, водещо до обновяване и
подобряване структурата на кожата.
Дълбочината, на която проникват ултразвуковите вълни е от 1,5 до 13,0 мм(в зависимост от
използваната глава по време на процедурата).

US310B

US310A

Работа с апарата:
1. Процедурата за третиране на лице и деколте отнема около 40-60 минути /за всички зони /.
2. Посоки на движение при провеждане на процедурите: от отдолу нагоре, отвътре навън;
3. Разстояние между всяка линия на третиране е 0.1-4.0mm, плътността зависи от възрастта
на кожата на пациента – регулира се от работния екран.
4. Дължина на линията от 5 до 25 мм – регулира се от работния екран.
5. Обхват на енергията от 0,1 до 2,5(3,0) J – регулира се от работния екран.
6. Броят на ударите /изстрелите / се изобразява на екрана.

Ефекти от процедурите:
а. Премахване на бръчки около челото, очите и устните
б. Повдигане и стягане на бузите
в. Подобряване на еластичността на кожата и стягане на контура
г. Подобряване на контурите на брадичката
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д. Стягане кожата на челото, повдигане на линията на веждите
е. Подобряване на общия вид на кожата
ж. Премахване на бръчките и намаляване стареенето на кожата на врата.
Извършването на процедури с апарата е най много трикратно / през три месеца, става
въпрос за различни дълбочини на третиране / , а ефекта е за до 3 години. Видими
резултати – 3 до 5 години подмладяване на кожата.
Етапи на процедурата:
а. Почистете добре кожата.
б. Направете оглед на кожата и оформете или маркирайте работното поле.
в. Извършете процедурата, прилагайки гел върху кожата.
г. Почистете кожата отново и нанесете козметичен продукт.
Видове апарати и окомплектовката им:
310В – Апаратът се използва предимно за третиране на лице и деколте.
Окомплектован с ръкохватка със сменяеми глави, всяка от които дава възможност за
проникване на вълните на различна дълбочина:
DS4 – 1,5 мм – при акне, разширени пори, реконструкция на кожата
DS4 – 3,0 мм – лифтинг на лицето, премахване на бръчките
DS4 – 4,5 мм – лифтинг на лицето
310A – Апаратът се използва за третиране на лице, деколте, тяло.
Окомплектован с ръкохватка със сменяеми глави, всяка от които дава възможност за
проникване на вълните на различна дълбочина:
ЕS4 - 1,5 мм - третиране на областта около очите
DS4 – 1,5 мм – при акне, разширени пори, реконструкция на кожата
DS4 – 3,0 мм – лифтинг на лицето, премахване на бръчките
DS4 – 4,5 мм – лифтинг на лицето
BS4 – 13 мм – третиране на тялото
Всяка работна глава има определен живот 5000 или 10000 удара - изстрела / всеки изстрел
прави по 26 енергийни точки в линия /.
Процедури за извършване на лечение:

На лице
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1. Използване на глава DS4-4.5 - за отстраняване на дълбоките бръчки;

2. DS4-3.0 използването на тази работна глава се препоръчва за повдигане и стягане на
кожата на лицето.

3. DS4-1.5 използването на тази работна глава се препоръчва за подмладяване и обновяване
на кожата.
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4. ES4-1.5 използването на тази работна глава се препоръчва за нежната зона около очите .

5. BS4-13 използването на тази работна глава се препоръчва за тяло, ръце и крака.
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Противопоказания за приложение:
а) по време на менструация, бременни жени
б) херпес
в) тежък диабет, пациенти с хипертония болест на сърцето, и епилепсия
г) раздразнителност;
д) хора с алергии на кожата, увреждане по кожата, язви;
е) фрактура, варикозни вени, злокачествени заболявания и т.н.
ж) хора с чернодробни проблеми;
з) хора с болест на Рейно
и) хора с криоглобулинемия
й) хора с тежко измръзване
к) пломби и метални филинги след три месеца, след като са направени.
л) отворени рани или акне по кожата.
м) чувствителна кожа, алергична кожа.
п) след три месеца при извършване на хидролифтинг.
И др.

НОВОСТИ:
Подобрената версия на HIFU се нарича 3D HIFU – промяната е в линиите от точки
които апарата изстрелва. Те ( линиите ) могат да се настройват като дължина – от 5
до 25 мм ; като разстояние между точките—1 до 2 мм и като брой линии от точки –
от 1 до 11 линии.

Тези нововъведения спомагат за много по- бързото третиране на по-големи
области и до спестяване от ресурса на кардриджите – броя изстрели.
Това води до повече процедури при използване на същия ресурс – реално спестяване от консумативи.
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