WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONYCH
Z UŻYCIEM USG WYSOKIEJ
CZĘSTOTLIWOŚCI I URZĄDZENIEM
THUZZLE, WYKORZYSTUJĄCYM
INNOWACYJNĄ TECHNOLOGIĘ
MULTIFALI.

Ultrasonografia wysokiej częstotliwości to rewolucyjne
rozwiązanie w zakresie diagnostyki obrazowej skóry.
Rozwiązanie to stanowi jedyną na świecie nieinwazyjną
metodę pozwalającą na uzyskiwanie obrazu w postaci
przekroju poprzecznego naskórka i skóry właściwej z
rozdzielczością aż do 21 μm.
Jakość uzyskiwanych skanów, dzięki tak wysokiej
rozdzielczości doskonale koreluje z obrazami histologicznymi
in vivo w stanie rzeczywistym. Dzięki dopasowaniu
częstotliwości, głębokość penetracji fali dźwiękowej pozwala
na kontrolowanie wszystkich warstw skóry na poziomie
mikroanatomicznym.

ULTRASONOGRAFIA

Umożliwia:
Ocenę stanu i wieku skóry, zmian skórnych, blizn, głębokości
zmarszczek, grubości i gęstości skory , rozmieszczenia i ilości
włókien kolagenu i elastyny, pomiary cellulitu . Jest idealnym
narzędziem do monitorowania efektów zabiegów, doboru
odpowiedniego leczenia czy monitoringu i oceny stosowanych
kosmetyków.
Sprzęt został wykorzystany do zobrazowania stanu skóry po
zabiegach urządzeniem Thuzzle.

ULTRASONOGRAFIA

Thuzzle to 3 innowacyjne technologie, to
rzeczywisty efekt zobrazowany w badaniach,
to satysfakcja pacjenta oraz bezpieczeństwo
wykonywanych zabiegów.
Poniższe obrazy wskazują, że zastosowana
technologia usieciowanej fali doskonale wpływa
na kondycję skóry zwiększając jej gęstość,
grubość i metabolizm, zawartość kolagenu i
elastyny, a tym samym elastyczność i napięcie
oraz wypłycenie zmarszczek.
Ponadto widzimy jak urządzenie Thuzzle
doskonale redukuję cellulit poprzez wypłycenie
„zębów cellulitowych”, jednocześnie ujędrniając
skórę.

THUZZLE

Powyższy slajd przedstawia gęstość i grubość skóry u osoby 28 lat, 45 lat i 80 lat.
Widoczna utrata gęstości w tym włókien kolagenu i elastyny oraz grubości skóry
wraz z wiekiem.

Slajd 1. – Szyja, Kobieta 39 lat

Na obrazie przedstawiono zestawienie trzech
obrazów z badań ultrasonografem wysokiej
częstotliwości. Badania wykonywane były w tej
samej lokalizacji – szyi, która poddawana była
zabiegom. Badanie wykonane zostało trzykrotnie.
Na pierwszym obrazie wykonanym przed
rozpoczęciem serii zabiegów grubość skóry
wynosiła 1096 mikrometra, czyli nieco ponad mm
– 1,096 mm, a jej gęstość wynosiła 43 – jednostki
gęstości akustycznej, wielkości charakterystycznej
dla obrazu ultrasonograficznego.
Po upływie 14 dni badanie zostało powtórzone (w
między czasie pacjentka przeszła kolejny zabieg). 14
dnia gęstość oraz grubość skóry spadły.

Wykonano 4 zabiegi urządzeniem Thuzzle z użyciem głowicy
multifalowej i programu do neokolagenezy i zwiększenia napięcia
skóry.

Szyja, Kobieta 39 lat

Z kolei badanie wykonane 37 dni po pierwszym
zabiegu pokazało znaczą regenerację – grubość
skóry zwiększyła do się 1,211 mm, a jej gęstość do 86
jednostek, czyli niemal dwukrotnie.
W obrazie widzimy liczne włókna nowego
kolagenu i elastyny.

Cellulit, Kobieta 39 lat

Na obrazie przedstawiono zestawienie trzech
obrazów z badań ultrasonografem wysokiej
częstotliwości. Badania wykonywane były w tej
samej lokalizacji – na udach, która poddawana była
zabiegom. Badanie wykonane zostało trzykrotnie
Na pierwszym obrazie wykonanym przed
rozpoczęciem serii zabiegów maksymalna grubość
skóry wynosiła ponad 1,5 mm, minimalna grubość
0,8 mm (średnia grubość skóry ok. 1,2 mm)
Pojawienie się sporych różnic grubości skóry w
badanej lokalizacji jest charakterystyczne dla
występowania cellulitu. Gęstość skóry na udzie
wynosiła 36– jednostki gęstości akustycznej,
wielkości charakterystycznej dla obrazu
ultrasonograficznego.

Wykonano 4 zabiegi urządzeniem Thuzzle z użyciem głowicy
multifalowej i programu do redukcji cellulitu oraz neokolagenezy.

Cellulit, Kobieta 39 lat 1/2

Ponadto na obrazie oznaczona czerwoną linią
została granica między skórą, a tkanką podskórną
z tłuszczem – należy zwrócić szczególną uwagę na
występowanie ‘zębów cellulitowych’ – pasm tkanki
podskórnej z tłuszczem wnikającej w głąb skóry
właściwej.

Cellulit, Kobieta 39 lat

W celu porównania efektów zabiegów – tj.
zmiejszenia cellulitu – konkretnie owych zębów
cellulitowych – linia ta została zmierzona i wynosiła
20,55 mm.
W kolejnych dniach wartości te ulegały zmianom.
Po 14 dniach gęstość wynosiła już 47 jednostek,
grubość minimalna 1,07 mm, a maksymalna 1,75
mm (średnia grubość 1,41 mm). Długość granicy
tkanki podskórnej z tłuszczem to 19,28 mm.
37 dnia terapii wyniki przedstawiały się
następująco: gęstość – 78, grubość maksymalna
– 1,711 mm, grubość minimalna – 1,023 mm,
długość granicy tkanki – 14,07. Na szczególną
uwagę zasługuje obraz wypłycenia się ‘zębów
cellulitowych’.

Wykonano 4 zabiegi urządzeniem Thuzzle z użyciem głowicy
multifalowej i programu do redukcji cellulitu oraz neokolagenezy.

Cellulit, Kobieta 39 lat 2/2

Dzięki wykonanym pomiarom wiemy, że długość
granicy między tkanką podskórną z tłuszczem, a
skórą właściwą zmniejszyła się o 6,48 mm, czyli
zredukowaliśmy cellulit o ponad 30%, a gęstość
zwiększyła się ponad dwukrotnie .

Dekolt, Kobieta 49 lat
Na obrazie przedstawiono zestawienie dwóch
obrazów z badań ultrasonografem wysokiej
częstotliwości.
Badania wykonane były w tej samej lokalizacji.
Badanie wykonane było dwukrotnie, 15 dni oraz 47
dni po pierwszym zabiegu.
Wykonano 3 zabiegi w odstępach 14 dniowych.
Widzimy wyraźne zwiększenie gęstości skóry oraz
liczne włókna kolagenu i elastyny.
Gęstość po 15 dniach od pierwszego zabiegu wynosi
45 jednostek , natomiast po 47 dniach wzrosła
prawie dwukrotnie do 83.

Wykonano 3 zabiegi urządzeniem Thuzzle z użyciem głowicy
multifalowej i programu do neokolagenezy i retrakcji skóry.

Dekolt, Kobieta 49 lat

