
High Intensity Focused Ultrasound For Face Lifting & Body Tightening

ADVANCE

Skoncentrowane Ultradźwięki Wysokiej Częstotliwości (HIFU) 
do liftingu twarzy i ujędrniania ciała

High Intensity Focused Ultrasound For Face Lifting & Body Tightening

VISION



Cofnij czas



Dlaczego Liftera?
Liftera Lifting to nieinwazyjny zabieg liftingująco-modelujący okolice twarzy, szyi i ciała. To pierwszy zabieg 
wykorzystujący oryginalną Technologię Dyfuzji Termicznej (TDT™).

Dzięki tej technologii można efektywnie uzyskać różne rodzaje energii cieplnej w skórze, co znajduje skuteczne 
zastosowanie w zabiegach wzmacniających skórę, takich jak lifting twarzy, napięcie skóry, modelowanie 
i kształtowanie sylwetki.  

W przeciwieństwie do konwencjonalnych technik liftingujących, Liftera Lifting jest znacznie mniej bolesny 
dla pacjenta. Zabieg urządzenie Liftera przynosi natychmiastowe efekty tuż po jego wykonaniu, 
�nalne rezultaty widoczne są w ciągu 2 miesięcy od wykonania zabiegu.

Urządzenie Liftera Advance, rewolucyjne urządzenie do liftingu twarzy i ujędrniania ciała, zostało nagrodzone 
Perłą Dermatologii Estetycznej 2020 w konkursie w którym wyboru laureatów dokonują wyłącznie lekarze!

Lifting i Modelowanie Twarzy
Warstwa skóry i warstwa SMAS, które są celem, poddane są działaniu energii 
cieplnej przy wykorzystaniu dwóch efektów: techniki mikro-ogniskowania 
i dyfuzji, aby równomiernie dostarczyć efekt termiczny do wszystkich warstw 
skóry. Silny efekt termiczny powoduje kontrakcję kolagenu i neokolagenogenezę 
w skórze.

Ujędrnianie i konturowanie ciała
Technologia TDT™ (Thermal Di�usion Treatment) służy do efektywnego skupiania 
dyfuzji energii cieplnej na trzech głębokościach tłuszczowej tkanki podskórnej. 
Tkanka tłuszczowa, jest degradowana i redukowana pod wpływem energii 
termalnej oraz absorbowana przez dużą ilość makrofagów.

Dlaczego?



Czym jest TDT TM?
Aplikator Liftera zapewnia działanie na nierównym obszarze 
powierzchni skóry za pomocą techniki "w ruchu". 

W przeciwieństwie do ogólnej procedury HIFU, Liftera penetruje 
na pewną głębokość skóry, przy użyciu o 10 Hz większej prędkości 
niż w przypadku skoncentrowanych ultradźwięków wysokiej 
częstotliwości, bez uszkadzania naskórka.

Jest to najnowsza technologia przeciwstarzeniowa, która stymuluje 
kolagen poprzez silny efekt rozgrzania włókien kolagenowych skóry.

Skuteczność
Przetwornik Liftera daje efekty nie tylko widoczne na twarzy, 
ale także zapewnia natychmiastowy efekt napięcia skóry na 
całym ciele.

Jeśli chodzi o temperaturę, podczas penetracji podskórnej tkanki 
tłuszczowej, technologia przetwornika Liftera może 
wygenerować energię cieplną sięgającą ponad 65 °C, uzyskując 
optymalny efekt cieplny w podskórnej warstwie tłuszczu. 

Wygoda
Liftera może generować stabilną i precyzyjną moc szczytową, 
dzięki zintegrowanemu aplikatorowi i specjalnie 
zaprojektowanemu silnikowi cyfrowemu.

Jeśli moc szczytowa jest zbyt niska, skuteczność jest znikoma, a 
jeśli jest zbyt wysoka, może uszkodzić otaczające tkanki. Liftera 
generuje stabilną i precyzyjną moc szczytową, osiągając 
skuteczne oddziaływanie w tkance dzięki energii cieplnej, 
zachowując komfort podczas zabiegu dla Pacjenta. 

Czym jest?
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Aplikator "Pen-Type"
Aplikator Liftera zapewnia minimalną 
powierzchnię kontaktu dla łatwiejszego 
działania na nierówne powierzchni skóry. 

Ponieważ powierzchnia styku aplikatora Lifteraz ma 
promień 8 mm, może on docierać do nierównych części 
skóry twarzy.

Nierówności
Powierzchnia twarzy nie jest płaska

W przeciwieństwie do konwencjonalnej procedury HIFU, 
Liftera Lifting może być wykonywana na nierównej linii 
skóry, szczególnie w trybie Rubbing, dlatego odpowiednia 
energia jest dostarczana precyzyjnie do skóry.

Aplikator Liftera zapewnia zabieg na nierównej powierzchni 
skóry za pomocą techniki "w ruchu".

Procedura zabiegowa
Wykwalifikowany operator może wykonać szybszy i bardziej 
skuteczny zabieg za pomocą urządzenia Liftera. Może 
zaoszczędzić także więcej czasu niż w przypadku innych 
urządzeń HIFU. Dlatego łatwiej jest zastosować terapię 
łączoną na tym samym zabiegu.

Liftera Lifting
(Procedura po łuku)

Procedura przy liniowej

Aplikator

Widok

Widok z boku

r = 8 mm

Przetwornik
ogniskowania

Obszar o 
najwyższej 
intensywności

Skóra



Zmarszczki

Brwi

Policzki

Zmarszczki na szyi

Zmarszczki na czole

Bruzdy wargowo-nosowe 

Linia żuchwy

Środek czoła

Poprawa kolorytu

Worki pod oczami

Górna warga

"Podwójny podbródek"

Rodzaje aplikatorów do liftingu twarzy
Lifting Liftera można stosować na całą twarz, np. czoło, 
oczy, policzki, górna warga, broda, "podwójny podbródek". 
Dodatkowo redukuje ilość tkanki tłuszczowej pod oczami, 
poprzez konwencjonalny zabieg liftingu twarzy. 

Najważniejsze, że ludzie dookoła Ciebie nie zauważą gojenia po 
zabiegu. Natomiast będą chcieli poznać sekret twojej twarzy, 
która się nie starzeje.

Rodzaje aplikatorów do zabiegów na ciało

Lifting Liftera może być stosowany prawie na wszystkich 
obszarach ciała, w tym na brzuchu, ramionach, nogach i łydkach. 

Powoduje zwiększenie 
elastyczności skóry jak 

również kształtowanie  
sylwetki bez ingerencji 

chirurgicznej.

Potrzebujesz?

1.5 mm

3.0 mm

4.5 mm

Jak zabieg Lifting Liftera działa 
na ciało

Reakcja tkanek po zabiegu 
Lifting Liftera

Efektywne modelowanie 
i ujędrnianie ciała

Ukierunkowane działanie 
na tkankę tłuszczową i cellulit

Energia TDT TM niszczy komórki 
tłuszczowe, na których działanie jest 
ukierunkowana.

Ukierunkowane działanie na tkankę 
tłuszczową i cellulit.

Stabilna kumulacja energii cieplnej w 
tkance tłuszczowej powoduje 
zwiększony efekt.

Zawartość komórek tłuszczowych w 
naturalny sposób ewakuowana jest z 
ogranizmu dając efekt wymodelowanej 
sylwetki.

Jak działa zabieg lifting Liftera 
na twarz

Reakcja tkanki po Liftingu 
Liftera

Efekt liftingu i modelowania 
sylwetki

Ukierunkowanie na 
starzenie się skóry

Głębokie ogniskowanie ultradźwięków 
jest napromieniowane techniką 
zakrzywionej tonizacji w górnej, dolnej 
skórze właściwej i SMAS, z dużą 
szybkością (0,1 sekundy), która może 
wytworzyć strefę koagulacji z 
temperaturą ponad 65 °C  w punkcie 
ogniskującym. 

Pomarszczona i wiotka skóra, 
pozbawiona elastyczności za względu 
na starzenie się górnej i dolnej skóry 
właściwej, SMAS.

Napięcie warstwy SMAS i tworzenie 
kolagenu w górnej, dolnej skórze 
właściwej jako efekt przebudowy w 
temperaturze ponad 65 °C w punkcie 
ogniskującym, w strefie koagulacji.

Intensywna wiązka zogniskowanych 
ultradźwięków jest dostarczana do 
górnej, dolnej skóry właściwej 
i warstwy SMAS.   
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4.5 mm

Pachy
Klatka piersiowa
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Biodra

Plecy

Kolana
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Specyfikacja techniczna

Model Liftera Adance Liftera Vision

Zdjęcie

SW WinCE WinCE

Energia Ultradźwięków 0.1 ~ 2.0 J 0.1 ~ 2.0 J

Cartridge Liniowy
Twarz

4 MHz / 4.5 mm -

7 MHz / 1.5, 3.0 mm -

Ciało 4 MHz / 7.0, 10.0, 13.0 mm -

Odstęp 1.5 ~ 2.0 mm -

Długość linii 5.0 ~ 25.0 mm -

Aplikator "Pen Type"
Twarz

4 MHz / 4.5 mm 4 MHz / 4.5 mm

7 MHz / 1.5, 3.0 mm 7 MHz / 1.5, 3.0 mm

Ciało 4 MHz / 7.0, 10.0, 13.0 mm 4 MHz / 7.0, 10.0, 13.0 mm 

Szybkość (na sekundę) 5 Hz / 7 Hz / 10 Hz 1 - 10 Hz

Ekran LCD 15” Ekran dotykowy LCD 8” Ekran dotykowy LCD

Waga 9 kg 5 kg

Wymiary (W x D x H) 374 x 283 x 300 (mm) 300 x 320 x 200 (mm)

Wymagania elektryczne AC 100~240 V, 50/60 Hz AC 100~240 V, 50/60 Hz
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