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Περίληψη
Εισαγωγή

Τελευταίως, η χρήση της τεχνολογίας υπερήχων 
(ULS) και ραδιοσυχνοτήτων (RF) αποτελεί μια ευρέ-
ως διαδεδομένη μέθοδο στην αγορά της αισθητι-
κής ιατρικής για τη μη επεμβατική λιπόλυση και τη 
σμίλευση του σώματος. Οι διαθέσιμες εστιασμέ-
νες και μη εστιασμένες τεχνολογίες υπερήχων δεν 
είναι επιλεκτικές, παράγουν υψηλές θερμοκρασίες 
και μπορεί να προκαλέσουν επιδερμική βλάβη. Βά-
σει των παραπάνω, υπάρχει αναγκαιότητα για μία 
τεχνολογία ULS, η οποία θα είναι σε θέση να δι-
ασπά την ακεραιότητα της κυτταρικής μεμβράνης, 
χωρίς, όμως, να προκαλεί την οποιαδήποτε φθο-
ρά στην επιφάνεια της επιδερμίδας ή στα παρακεί-
μενα κύτταρα του λιπώδους ιστού, όπως αιμοφό-
ρα αγγεία και νεύρα.

Σκοπός

Ο υπολογισμός της αποτελεσματικότητας και της 
ασφάλειας της νέας συσκευής Accent® Ultra (Alma 
Lasers, Caesarea, Israel), τόσο ως προς τη μείω-
ση του τοπικά αποθηκευμένου λίπους, όσο και 
ως προς τη σύσφιγξη του παρακείμενου δέρμα-
τος (μη επεμβατική σμίλευση σώματος σε μη πα-
χύσαρκους ασθενείς).

Αντικείμενο & Μεθοδολογία

Είκοσι τέσσερις ασθενείς (22 γυναίκες / 2 άντρες) 
ηλικίας από 19 έως 60 (κατά μέσο όρο 34 ετών) με 
δείκτη μάζας σώματος από 23 έως 30 (μέσος όρος 
26,3 kg/m2) υποβλήθησαν σε 4 θεραπείες με με-
σοδιάστημα 2 εβδομάδων. Το πρωτόκολλο θερα-
πείας περιλαμβάνει εναλλακτικά εγκάρσια (shear) 
κύματα υπερήχων (“ψυχρός υπέρηχος” ή “cold 
mode”) και κύματα συμπίεσης (compression) υπε-
ρήχων (“ζεστός υπέρηχος” ή “hot mode”) για εν 
τω βάθει αύξηση της θερμοκρασίας (κεφαλή ULS) 
και ακολουθείται από θεραπεία ραδιοσυχνοτήτων 
(κεφαλή RF). Η θεραπεία εφαρμόστηκε σε 2 περι-
οχές των 150cm2 κατά τη διάρκεια της ίδιας συνε-
δρίας. Ελήφθησαν φωτογραφίες και περιφερεια-
κές μετρήσεις σε σταθερά και συγκεκριμένα σημεία 
της άνω (“B”), μεσαίας (“A”) και κάτω (“C”) κοι-
λιακής χώρας πριν και 2 εβδομάδες μετά την τε-
λευταία συνεδρία. Δεδομένου του ότι η θεραπεία 
είναι ανώδυνη, δεν απαιτήθηκε η οποιαδήποτε 
χρήση αναισθησίας τόσο για την εφαρμογή των 

υπερήχων (ULS), όσο και για αυτή των ραδιοσυ-
χνοτήτων (RF).

Αποτελέσματα

Η κατά μέσο όρο μείωση της περιφέρειας της κοι-
λιάς στα 3 σημεία αναφοράς ήταν -4,37cm (άνω 
κοιλία), -5,88cm (μεσαία κοιλία) και -5,32cm (κά-
τω κοιλία), όπως αυτά μετρήθηκαν 2 εβδομάδες 
μετά το πέρας και της 4ης συνεδρίας. Το ατομικό 
βάρος των ασθενών παρέμεινε παρόμοιο με το αρ-
χικό τους βάρος. Δεν παρατηρήθηκε καμία απολύ-
τως  παρενέργεια κατά τη διάρκεια ή μετά την ολο-
κλήρωση οποιασδήποτε συνεδρίας.

Συμπέρασμα

Οι παραπάνω τεχνολογίες λιπόλυσης με υπέρη-
χους και ραδιοσυχνότητες είναι ασφαλείς και απο-
τελεσματικές μέθοδοι για μη επεμβατική σμίλευ-
ση σώματος σε μη παχύσαρκα άτομα.

Εισαγωγή
Οι υπάρχουσες μη επεμβατικές και ελάχιστα επεμ-

βατικές τεχνολογίες για τη βελτίωση της εμφάνισης 
της επιδερμίδας και την αντιμετώπιση του υποδό-
ριου λίπους, όπως για παράδειγμα το εν τω βάθει 
μασάζ σώματος, οι ραδιοσυχνότητες (RF) και οι θε-
ραπείες που βασίζονται στην ενέργεια του φωτός, 
είναι δημοφιλείς εξαιτίας α) του περιορισμένου 
χρόνου αποθεραπείας, β) του σχετικά καλού επι-
πέδου ασφάλειας και γ) του προσωρινά καλλωπι-
στικού οφέλους.  

Προσφάτως, η χρήση της τεχνολογίας υπερήχων 
(ULS) και ραδιοσυχνοτήτων (RF) αποτέλεσε μια πο-
λύ διαδεδομένη μέθοδο στην αγορά της αισθητι-
κής ιατρικής για τη μη επεμβατική αντιμετώπιση του 
λίπους και τη σμίλευση της σιλουέτας. Οι διαθέ-
σιμες εστιασμένες και μη εστιασμένες (βασισμένες 

στο μηχανισμό του cavitation) τεχνολογίες υπερή-
χων δεν είναι επιλεκτικές, αυξάνουν κατά πολύ τα 
επίπεδα της θερμοκρασίας και μπορεί να προκα-
λέσουν επιδερμική βλάβη. Και  ενώ, εν τω μετα-
ξύ, οι ειδικοί επιβεβαιώνουν κλινικά την αποτελε-
σματικότητα των υπερήχων ως προς την αύξηση 
της θερμοκρασίας του εν τω βάθει ιστού, επικρα-
τεί μία αρκετά διαδεδομένη θεωρία ότι η ενέργεια 
της θερμότητας από μόνη της δεν μπορεί να επι-
τύχει σημαντικά αποτελέσματα, κυρίως όταν αυτή 
διοχετεύεται σε μη θερμικό περιβάλλον.  

Επομένως, προκύπτει η έντονη ανάγκη για μία 
επιλεκτική τεχνολογία ULS, η οποία θα είναι σε 
θέση να διασπά την κυτταρική μεμβράνη, χωρίς, 
όμως, να προκαλεί καμία ουσιαστική βλάβη στην 
επιφάνεια της επιδερμίδας ή στα παρακείμενα κύτ-
ταρα του λιπώδους ιστού, όπως αιμοφόρα αγγεία 
και νεύρα.

Αccent® Ultra
Το νέο σύστημα της Alma Lasers (Caesarea, Israel) 

Accent® Ultra παρέχει δύο πρωτοπόρες κεφαλές 
για τη θεραπεία του λίπους (Εικόνα 1). Η κεφαλή 
Ultra αποτελείται από ένα ειδικά κατασκευασμένο 
μέταλλο που μεταφέρει τις υπερηχητικές δονήσεις 
σε μορφή ενέργειας στο δέρμα και το λίπος με τρό-
πο κατάλληλο και αποτελεσματικό (Εικόνα 1). Η κε-
φαλή θεραπείας Ultra στοχεύει στη μείωση του λί-
πους και τη σμίλευση του σώματος, ενώ η Uniform 
αντιμετωπίζει τη δερματική χαλάρωση και βοηθάει 
και αυτή στη δράση του υπερήχου.

Η κεφαλή Uniform διαθέτει έναν εφαρμογέα RF, 
που περικλείεται από ένα περιστροφικό σύστημα 
μασάζ, το οποίο με τη σειρά του ενισχύει την εν τω 
βάθει λεμφική παροχέτευση.  Η κεφαλή Ultra πα-
ρέχει και ζεστούς και κρύους υπερήχους (“hot” και 
“cold” mode). Για παράδειγμα, μια χρονική περί-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALMA LASERS

Επιλεκτική Λιπόλυση με την Καινοτόμο Συνδυαστική Τεχνολογία 
Υπερήχου και Ραδιοσυχνοτήτων για Σμίλευση Σώματος

Rafael Nunes, M.D. Slim Clinique Laser Center, Bonsucesso Hospital Dermatology, Rio de Janeiro, Brazil
 

Επιμέλεια: ΙΣΑΑΚ ΣΑΚΗΣ 
M. Sc. Biomedical Engineer, Ben Gurion University of the Negev, Israel

Εικόνα 1. Σύστημα Accent 
Ultra [αριστερά] με την κε-
φαλή Ultra (ULS) [στη μέ-
ση] και την κεφαλή Uniform 
(RF+μασάζ) [στα δεξιά].
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οδος 20 δευτερολέπτων αποτελείται εκ περιτρο-
πής από ζεστό υπέρηχο (μέχρι 5 δεύτερα) και από 
κρύο (τουλάχιστον 15 δεύτερα).  Παραδείγματος 
χάριν και πάλι, εάν ο χειριστής  ορίσει στις ρυθμίσεις 
του “hot mode” 5 δευτερολέπτων, τότε η κεφαλή 
θεραπείας θα παράγει συνεχόμενα και εναλλάξ 5 
δευτερόλεπτα ζεστού υπέρηχου που θα ακολου-
θείται από 15 δευτερόλεπτα κρύου υπέρηχου και 
ούτω καθεξής. Το hot mode παρέχει υπερηχητικά 
κύματα συμπίεσης, παράγοντας υψηλού επιπέδου 
cavitation, ενώ το cold mode εκπέμπει εγκάρσια 
ακουστικά κύματα, επιφέροντας επιλεκτική διάσπα-
ση της μεμβράνης του λιποκυττάρου. 

Η χειρολαβή Uniform μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί είτε μεμονωμένα για θεραπεία μασάζ, είτε για 
συνδυαστική θεραπεία ραδιοσυχνοτήτων με μα-
σάζ. Συνδυαστικά, λοιπόν, έχουμε την τεχνολογία 
των Ραδιοσυχνοτήτων (RF) να αυξάνει προοδευτι-
κά τα επίπεδα θερμότητας του υποδόριου ιστού, 
προκαλώντας θερμική βλάβη και αυξάνοντας τον 
τοπικό μεταβολισμό, ενώ παράλληλα η ειδικά εν-
σωματωμένη συσκευή μασάζ ενισχύει τη μικροκυ-
κλοφορία και διευκολύνει τόσο την παροχέτευση  
των παγιδευμένων ενδοκυτταρικών υγρών δια μέ-
σω του λεμφικού συστήματος,  όσο και τη διάσπα-
ση των ερυθροκυτταρικών συμφύσεων.

Η βιολογική αλληλεπίδραση 
του Accent Ultra

Στα στερεά σώματα, είναι δυνατοί διάφοροι τύ-
ποι ηχητικών κυμάτων, ανάλογα με τον τρόπο τα-
λάντευσης των μορίων, που διαδίδουν τον ήχο.  
Τα συμπίεσης και τα εγκάρσια κύματα αποτελούν 
τις δύο μορφές διάδοσης που πιο συχνά συναντά-
με στις ιατρικές εφαρμογές υπερήχων. 

Στα κύματα συμπίεσης, οι ταλαντεύσεις συμβαί-
νουν διαμήκως, δηλαδή, παραπλεύρως με την κα-
τεύθυνση διάδοσης του κύματος (Εικόνα 2). Κύ-
ματα συμπίεσης υπάρχουν τόσο στα υγρά όσο και 
στα στερεά, επειδή η ενέργεια ταξιδεύει δια μέσω 
της κυτταρικής δομής με μια σειρά κινήσεων δια-
στολής και συμπίεσης.

Στα εγκάρσια κύματα, δε, τα μόρια ταλαντεύο-
νται σε ορθή γωνία ή αλλιώς κάθετα (εγκαρσίως) 
ως προς την κατεύθυνση της διάδοσης του κύμα-
τος (Εικόνα 2). Τα εγκάρσια κύματα δε μεταδίδο-
νται μέσα από τα υγρά σώματα, δεν προκαλούν 
το φαινόμενο του cavitation και διεισδύουν εις 
βάθος χωρίς μεγάλο βαθμό απορρόφησης και δι-
άχυσης. Για αποτελεσματική μετάδοση του ήχου, 
τα εγκάρσια κύματα απαιτούν ένα ηχητικά στερεό 
σώμα και είναι σχετικά αδύναμα σε σύγκριση με 
τα συμπίεσης.

Ως cavitation (στη Μηχανική: φαινόμενο δημι-
ουργίας φυσαλίδων) ορίζεται η φυσική δύναμη 
που παράγουν τα κύματα συμπίεσης στα αέρια που 
εμπεριέχονται στα υγρά σώματα. Καθώς τα κύματα 
διαδίδονται δια μέσω του ιστού, το χαρακτηριστι-
κό της συμπίεσης και αποσυμπίεσής τους προκα-
λεί μικροσκοπικές φυσαλίδες αέρος στα υγρά του 
ιστού, ώστε να συστέλλονται και να διαστέλλονται. 
Όταν αυτές οι μικροσκοπικές φυσαλίδες διαστέλ-
λονται και έπειτα συντρίβονται βίαια, προκαλώντας 
μια ‘μικρο-έκρηξη’ (‘microexplosion’), προκαλούν 

σημαντική βλάβη στο κύτταρο. Παρόλα αυτά, οι 
αληθινές μικρο-εκρήξεις, που αναφέρονται και ως 
ασταθές cavitation, δε θεωρείται ότι συμβαίνουν 
στα θεραπευτικά επίπεδα των υπερήχων, καθώς η 
παλμική κίνηση των φυσαλίδων μπορεί να διατα-
ράξει την κυτταρική δραστηριότητα, αλλάζοντας τη 
λειτουργία του κυττάρου.

Εάν οι συνθήκες του μέσου και του ηχητικού 
κύματος το επιτρέπουν, τότε οι φυσαλίδες μπορεί 
να διασταλούν και να συντριβούν, προκαλώντας 
το φαινόμενο του cavitation, που με τη σειρά του 
προκαλεί κύματα κρούσης, υψηλή επιτόπια πίεση 
εστιασμένων υπερήχων και αύξηση της θερμότη-
τας, οδηγώντας αναπόφευκτα στη μη επιλεκτική 
βλάβη του ενδιάμεσου ιστού. Ο εστιασμένος υπέ-
ρηχος ναι μεν διοχετεύει την ένταση της ενέργειας 
των υπερήχων στην περιοχή στόχου, αλλά δε λύ-
νει το πρόβλημα της βλάβης εντός του παράπλευ-
ρου ιστού.

Επιλεκτική λιπόλυση με το σύστημα 
Αccent Ultra - ο μηχανισμός δράσης

Το ειδικά κατασκευασμένο μέταλλο (sonotrode) 
της κεφαλής Ultra συμπεριφέρεται ως σύστημα 
αντήχησης (αντηχείο), που μεταφέρει τις υπερηχη-
τικές δονήσεις σε μορφή ενέργειας. Η Ultra, επί-
σης, διαθέτει το cold mode (κρύος υπέρηχος), κα-
τά το οποίο διοχετεύονται στον ασθενή πρωτίστως 
εγκάρσια υπερηχητικά κύματα, αλλά διαθέτει και 
το hot mode (ζεστός υπέρηχος), κατά το οποίο δι-

οχετεύονται κυρίως τα κύματα συμπίεσης. Αυτά τα 
κύματα συμπίεσης, δε, έχουν μεγάλη χρησιμότη-
τα στο να ‘προθερμαίνουν’ τον ιστό προτού διοχε-
τευθούν τα εγκάρσια.

Τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται στον λιπώδη 
ιστό προκειμένου: i) να διατείνουν και να χαλα-
ρώσουν κατ’ επανάληψη τη μεμβράνη του λιπο-
κυττάρου, παραμορφώνοντας έτσι και καταστρέ-
φοντας βαθμιαία το ίδιο το λιποκύτταρο και ii) να 
μην προκαλέσουν καμία ουσιαστική παράπλευρη 
βλάβη στα παρακείμενα κύτταρα, τα οποία ούτως 
ή άλλως από κατασκευής τους είναι πιο ανθεκτικά 
σε αυτές τις ταλαντώσεις.

Τα εγκάρσια κύματα, επίσης, προκαλούν δονή-
σεις στην κυτταρική μεμβράνη με κατεύθυνση κά-
θετη ως προς τη διάδοση του κύματος, σε αντίθεση, 
βέβαια, με τα γνωστά σε όλους μας κύματα συμπί-
εσης, όπου η κατεύθυνση της κυτταρικής δόνησης 
και της μετάδοσης του κύματος συμπίπτουν, δηλ., 
είναι και τα δύο οριζόντια (Εικόνα 2).

Κλινική μελέτη
Αντικείμενο και Μεθοδολογία

Είκοσι τέσσερις ασθενείς (22 γυναίκες / 2 άντρες) 
ηλικίας μεταξύ 19 έως 60 ετών (μέσος όρος 34 ετών) 
με Δείκτη Μάζας Σώματος από 22 έως 33 (μέσος 
όρος 26,3 kg/m2) υποβλήθησαν σε τέσσερις συ-
νεδρίες υπερήχων (ULS) και ραδιοσυχνοτήτων (RF) 
με μεσοδιαστήματα δύο εβδομάδων. 

Συμπεριλήφθησαν τα εξής κριτήρια αποκλεισμού: 
ασθενείς με ιστορικό καρκίνου και δερματικές κακο-
ήθειες, ασθενείς με δερματικά νοσήματα, πολυσυ-
στηματικά νοσήματα (διαβήτης, υπέρταση, ασθένεια 
στεφανιαίας αρτηρίας, νεφρική ανεπάρκεια), ασθε-
νείς με ιστορικά νοσήματα κολλαγόνου και αγγείων, 
ασθενείς με εμφυτεύματα βηματοδότη ή αυτόματα 
εμφυτευμένο απινιδωτή (AICD) ή οποιαδήποτε άλ-
λη εμφυτεύσιμη ηλεκτρική συσκευή, ασθενείς που 
φέρουν μεγάλο μεταλλικό εμφύτευμα (π.χ. αρθρο-
πλαστική ισχίου), ασθενείς με ιστορικό υπερτροφι-
κών ουλών ή χηλοειδή, ασθενείς που έχουν υπο-
στεί επέμβαση αισθητικής ή οποιαδήποτε εφαρμογή 
στην περιοχή θεραπείας σε διάστημα τριών μηνών 
από το ξεκίνημα της μελέτης, ασθενείς που είχαν 
κάνει οποιαδήποτε εφαρμογή σμίλευσης του σώ-
ματος (επεμβατική ή μη επεμβατική) σε διάστημα 
30 ημερών από το ξεκίνημα της μελέτης, ασθενείς 
που έκαναν χρήση οποιασδήποτε φαρμακευτικής 
αγωγής που θα μπορούσε να προκαλέσει υπερευ-
αισθησία στο δέρμα ή να επηρεάσει τα χαρακτη-
ριστικά του δέρματος 30 ημέρες πριν το ξεκίνημα 
της μελέτης, ασθενείς που έκαναν χρήση Acutane 
(ισοτρετινοΐνη) για διάστημα 6 μηνών πριν το ξεκί-
νημα της μελέτης, καθώς και γυναίκες εγκυμονού-
σες, γυναίκες σε περίοδο θηλασμού ή/και γυναί-
κες που σχεδιάζουν εγκυμοσύνη κατά την περίοδο 
της μελέτης. Όλοι οι κατά Fitzpatrick τύποι δέρμα-
τος συμπεριλαμβάνονται στη θεραπεία. Το βάρος 
και το ύψος των ασθενών μετρήθηκαν με κλασι-
κό εξοπλισμό. 

Οι μετρήσεις της περιφέρειας του σώματος (σε 
όρθια στάση) έγιναν σε τρεις ανατομικά χωρισμέ-
νες περιοχές - στην ομφάλια περιοχή 5cm πάνω 
και κάτω από τον ομφαλό (Εικόνα 3) - με τη χρή-

Εικόνα 2. Κατευθύνσεις δόνησης και διάδοσης των κυμάτων 
συμπίεσης (compression wave) και των εγκάρσιων (shear 
wave) υπερηχητικών κυμάτων.

Εικόνα 3: Αμφίπλευρα πλέγματα των 15x10 cm έκαστο (α). 
Οι τρεις περιοχές αναφοράς της περιφέρειας (b).
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ση μιας κλασικής μεζούρας. Οι ασθενείς φωτογρα-
φήθηκαν πριν από κάθε συνεδρία και δύο εβδο-
μάδες μετά την τελευταία συνεδρία με τη χρήση 
υψηλής ανάλυσης ψηφιακής φωτογραφικής μη-
χανής (Nikon D-70).

Σε κάθε ασθενή επιλέχθηκε η κοιλιακή χώρα για 
θεραπεία, η οποία καθορίστηκε και σημειώθηκε δι-
κτυωτά με κάθετες τεμνόμενες γραμμές αμφίπλευρα 
σε πλέγμα 10x15cm με χρήση χειρουργικού μαρκα-
δόρου. Κάθε πλέγμα διαιρέθηκε σε τέσσερα μικρά 
τεταρτημόρια των 7,5x5cm το καθένα. Κάθε περι-
οχή καλύφθηκε με ένα στρώμα βαζελίνης. Σε κάθε 
περιοχή εφαρμόστηκαν εναλλακτικά υπερηχητικά 
κύματα συμπίεσης (ULS compression waves “hot”) 
και εγκάρσια κύματα υπερήχων (ULS shear waves 
“cold”) σε αναλογία 1:3 (5:15 δευτερόλεπτα, αντί-
στοιχα) για μία χρονική περίοδο οκτώ λεπτών. Το 
ακροφύσιο της χειρολαβής υπερήχων εφαρμόστηκε 
κάθετα στο δέρμα, συνεχόμενα με ημικυκλικές κινή-
σεις, μέσα στα τεταρτημόριο. Η αντίδραση του δέρ-
ματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν ένα ελα-
φρύ ερύθημα και προσωρινό αίσθημα ζέστης. 

Με το πέρας της εφαρμογής των υπερήχων στα 
δύο πλέγματα των 150cm2, η περιοχή καθαρίστη-
κε με αλκοόλη και στέγνωσε με ένα μαλακό πανί 
για να προετοιμαστεί για τη συνέχεια της θεραπείας 
με την κεφαλή ραδιοσυχνοτήτων Uniform αμέσως 
μετά. Όλη η περιοχή της κοιλιακής χώρας 300cm2  
καθορίστηκε ως περιοχή θεραπείας και αλείφθηκε 
με λάδι. Η εφαρμογή της RF Uniform κεφαλής ρα-
διοσυχνοτήτων έγινε σε επίπεδο ενέργειας 150-180 
Watts και το σύνολο της ενέργειας που διοχετεύ-
θηκε ήταν μεταξύ 60-80kJ. Τα επίπεδα ενέργειας 
επιλέχθηκαν ανάλογα με την ευαισθησία της κάθε 
περιοχής, την αντίδραση του δέρματος και το επί-
πεδο πάχους του λίπους της περιοχής. Η θερμο-
κρασία καταγραφόταν και ελεγχόταν από ένα laser 
θερμόμετρο, αλλά και το σύνολο της ενέργειας, 
επίσης, καταγραφόταν στην οθόνη του μηχανήμα-
τος. Το κριτήριο της θεραπείας ήταν η εφαρμογή 
της συνολικής ενέργειας (60-80kJ) και η διατήρη-
ση της θερμοκρασίας  μεταξύ 40-43°C. 

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας παρατηρήθηκε 
ερύθημα και αίσθηση ζεστασιάς από τον ασθενή. Η 
θεραπεία διήρκησε περίπου 35-40 λεπτά. Δε χρει-
άστηκε καμία φροντίδα μετά το πέρας της συνεδρί-
ας. Μετά τη θεραπεία ζητήθηκε από τους ασθενείς 
να πίνουν αρκετό νερό για τις επόμενες 2-3 ημέ-
ρες. Κατά συνέπεια, τη θεραπεία υπερήχων ακο-
λούθησε η θεραπεία ραδιοσυχνοτήτων που εφαρ-
μόστηκε σε δύο περιοχές 150cm2 (15x10cm) στην 
ίδια συνεδρία. 

Αποτελέσματα
Ο βασικός μέσος όρος των μετρήσεων της περι-

φέρειας του σώματος στα τρία διαφορετικά σημεία 
αναφοράς της κοιλίας (Β: άνω κοιλία, A: μέση και 
C: κάτω κοιλία) ήταν 78,5cm για το πάνω μέρος 
(με εύρος 62-107cm), 83,9cm για τη μέση (με εύ-
ρος 67-108,4cm) και 89,6cm για το κάτω μέρος 
(με εύρος 73,2-116cm). 

Δύο εβδομάδες μετά τη θεραπεία, ο μέσος όρος 
των μετρήσεων της περιφέρειας του σώματος για 
τα τρία διαφορετικά σημεία αναφοράς της κοιλίας 

(A, B, C) μειώθηκε κατά -4,37cm (άνω κοιλία, Ει-
κόνα 4), -5,88cm (μέση κοιλιά), -5,32cm (κάτω κοι-
λία, Εικόνα 4). Καμία σημαντική αλλαγή δεν προ-
έκυψε κατά τη διάρκεια της μελέτης αναφορικά με 
το βάρος του σώματος, καθώς και καμία παρενέρ-
γεια δεν αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια ή μετά το 
πέρας κάθε συνεδρίας.

Συζήτηση
Ο τομέας των θεραπευτικών υπερήχων για σμί-

λευση σώματος είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος 
χώρος με αρκετές συσκευές να βρίσκονται υπό κα-
τασκευή και άλλες να χρησιμοποιούνται ήδη στην 

αγορά της αισθητικής ιατρικής. Οι διαθέσιμες κατά 
μέσο όρο εστιασμένης ενέργειας τεχνολογίες υπε-
ρήχων (με βάση τον μηχανισμό του cavitation) εί-
ναι μη επιλεκτικές, παράγουν υψηλή θερμοκρασία 
και μπορούν να προκαλέσουν επιδερμική βλάβη. 
Η διαμόρφωση του λιπώδους ιστού μέσω της επι-
λεκτικής λιπόλυσης είναι εφικτή με τη χρήση της 
ενέργειας ULS, που μεταδίδεται διαδερμικά. Το 
Accent® Ultra αντιπροσωπεύει μία καινοτόμο θε-
ραπευτική μέθοδο διαμόρφωσης του λιπώδους 
ιστού. Τα εγκάρσια κύματα υπερήχων ταξιδεύουν 
στα κύτταρα του λιπώδους ιστού μέσω της δερ-
μίδας και της επιδερμίδας, χωρίς, όμως, να προ-
καλούν καμία ή παρά μόνο ελάχιστη παράπλευ-
ρη βλάβη α) στα στρώματα του ενδιάμεσου ιστού 
και β) στα παρακείμενα κύτταρα που δεν ανήκουν 
στην κατηγορία των λιποκυττάρων. 

Η τεχνολογία του Accent® Ultra βασίζεται σε μια 
επίκτητη ιδιότητα των υπερηχητικών κυμάτων που 
ονομάζεται αυτό ιδιοσυχνότητα (‘self resonance’). 
Τα λιποκύτταρα αποτελούνται κατά 90% από τρι-
γλυκερίδια και ελεύθερα λιπαρά οξέα, το μέγε-
θός του ς είναι 50-150 μm σε σύγκριση με τα 5-15 
μm των υπολοίπων γειτονικών κυττάρων της θε-
ράπουσας περιοχής. Εφόσον το μέγεθος και το πε-
ριεχόμενο των λιποκυττάρων διαφέρουν σημαντι-
κά από τα υπόλοιπα κύτταρα στα στρώματα της 
επιδερμίδας, της δερμίδας και του υποδόριου, δι-
αφέρουν επίσης και στον τρόπο που αντηχούν τις 
εγκάρσιες δυνάμεις που τους ασκούνται. Σε ιδανι-
κές καταστάσεις, η επιλεκτική λιπόλυση θα έπρε-
πε να είναι μη επεμβατική και ενώ καταστρέφει τα 
λιποκύτταρα, να προφυλάσσει την επιδερμίδα, τη 
δερμίδα, τα αιμοφόρα αγγεία, τα νεύρα και τους 
υπόλοιπους παρακείμενους ιστούς - και όλα αυτά, 
βέβαια, χωρίς να αυξάνει το επίπεδο θερμοκρασί-
ας ή πόνου και αποτελώντας μία πραγματικά γρή-
γορη και εύκολη διαδικασία. Βάσει, λοιπόν, της 
παραπάνω μελέτης το Accent® Ultra πληροί όλα 
αυτά τα κριτήρια.

Η πολύ σημαντική μείωση της περιφέρειας δικαι-
ολογείται λόγω της συνδυαστικής χρήσης των θε-
ραπειών ULS (κεφαλή υπερήχων) και RF (κεφαλή 
ραδιοσυχνοτήτων) με τη συνεργική επίδραση  της 
κεφαλής Uniform, που έπεται της θεραπείας υπε-
ρήχων. Η κεφαλή Uniform, με την τεχνολογία μο-
νοπολικής ραδιοσυχνότητας που ενεργεί σε βάθος, 
διευκολύνει τη συστολή των ινών κολλαγόνου, η 
βελτίωση της χαλάρωσης και η εν τω βάθει θερμό-
τητα φτάνει στο επίπεδο της υποδερμίδας και των 
λιποκυττάρων και η δε αύξηση της θερμοκρασίας 
στο υποδόριο λίπος προκαλεί υπερμεταβολισμό, 
το οποίο σε συνδυασμό με την ενσωματωμένη θε-
ραπεία μηχανικού μασάζ με ρόλερ βελτιώνει την 
αιματική και λεμφική κυκλοφορία και την παροχέ-
τευση των μεταβολικών ουσιών και προσφέρει πιο 
λείο δέρμα, συρρίκνωση του υποδόριου στρώμα-
τος και μια γενικότερη σμίλευση του σώματος. 

Συμπέρασμα

Η χρήση της συνδυαστικής τεχνολογίας ULS και RF 
για διαμόρφωση του λίπους είναι μία ασφαλής και 
αποτελεσματική μέθοδος με θεραπευτικό στόχο τη 
μη επεμβατική σμίλευση του σώματος.

Εικόνα 4: Μείωση της περιφέρειας της κοιλιακής χώρας 
(σε cm)

ID

Πριν Μετά από 4 Θεραπείες

B 105,5cm 101,5cm (-4)
A 114,0cm 107,0cm (-7)
C 120,5cm 113,0cm (-7,5)

Πριν Μετά από 4 Θεραπείες

B 100,0cm 92,5cm (-7,5)
A 106,5cm 95,5cm (-11)
C 107,0cm 98,0cm (-9)

Πριν Μετά από 4 Θεραπείες

B 86cm 92cm (-6)
A 94,5cm 98cm (-3,5)
C 102cm 103cm (-5)


