
HIFU jeb SMAS liftings ar SHIFU PLUS 2.0 (Itālija) aparātu

Strauji attīstoties zinātnei un tehnoloģijām 
estētiskās medicīnas un kosmetoloģijas tirgū, 

skaļi sevi piesaka HIFU jeb SMAS liftinga 
procedūras sejai un ķermenim.

Kas tā par procedūru, un kā tā strādā?
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Mūsdienās gan sabiedrībā, gan 
darba tirgū dominē jaunības kults, 
tādēļ zinātnieki ciešā sadarbībā ar 
medicīnas ekspertiem un tehnoloģiju 
ražotājiem ir izpētījuši un izstrādājuši 
jaunu metodi sejas un ķermeņa 
ādas atjaunošanai – HIFU (augstas 
intensitātes fokusēta ultraskaņa). 
Procedūra spēj ietekmēt ādas dziļākos 
slāņus, tieši iedarbojoties uz ādas 
struktūras novecošanas cēloņiem. 
Ultraskaņas metode apiet ādas 
augšējos slāņus, neietekmējot tos. Šī 
metode iedarbojas punktos vairākās 
līnijās, kas atrodas zemādas slānī, 
kur tiek veikta lokāla audu karsēšana. 
Audu karsēšana saīsina kolagēna 
šķiedru garumu un nodrošina tūlītēju 
ādas liftingu un grumbiņu mazināšanu. 
Kolagēna reģenerācijas optimālā 
temperatūra rada neokolaģenēzi 
katrā punktā, kur tiek veikta terapija. 
Tādējādi vairāku mēnešu laikā pēc 
terapijas pacienta sejas ādas izskats 
turpinās uzlaboties, un ādas struktūras 
remodelācijas un liftinga rezultātā āda 
kļūs jaunāka, stingrāka un tonizētāka. 

KĀDI IR PROCEDŪRAS REZULTĀTI 
SEJAI?
Šī metodika tika radīta tiem, kas nav 
gatavi plastiskajai operācijai, bet 
gribētu būtiski pievilkt ādu. Procedūras 
iedarbība vērsta nevis uz ādu, bet uz 
muskuļu aponeirotisko (SMAS) slāni. 
Ādas reģenerācija sākas terapijas laikā 
un turpinās ilgi pēc procedūras. Pirmā 
reģenerācijas fāze ir zemādas slāņu 
dzīšana, kas ilgst pāris dienu. Šajā fāzē 
āda ir jutīga. Nākamo triju mēnešu 
laikā notiek ādas reģenerācijas 
otrā fāze, kad tiek formēts jauns 
kolagēns un ārējais efekts kļūst arvien 
ievērojamāks. Pēdējā fāze var ilgt līdz 
vienam gadam pēc terapijas. Pēdējās 
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bez operācijas

Procedūra nav sāpīga, drīzāk mazliet 
nepatīkama, un tiek kontrolēts, lai tā 
neradītu pārāk lielu diskomfortu.

KAD NEIESAKA VEIKT ŠO 
PROCEDŪRU?
Kontrindikācijas ir: grūtniecība un 
laktācijas periods, antikoagulantu 
uzņemšana, ķirurģiska iejaukšanās 
apstrādājamajā zonā pēdējā mēneša 
laikā, smagas formas pūtītes, 
izsitumi (uz sejas, kakla vai ķermeņa), 
metāla implanti apstrādājamajā 
zonā (zobu implanti, zobu kroņi nav 
kontrindikācija), cukura diabēts, 
atvērtas brūces, iekaisuma slimības 
un ievainojumi apstrādājamajā zonā, 
onkoloģiskas vai smagas endokrīnās 
slimības, akūtas iekaisuma slimības, 
tieksme veidoties keloīdu rētām, 
elektrokardiostimulatora klātbūtne.

VAI HIFU DRĪKST APVIENOT AR CITĀM 
PROCEDŪRĀM?
Šai procedūrai nav analogu, tā ir 
vienīgā, kas iedarbojas dažādos 
ādas slāņu dziļumos un sasniedz 
muskuļu aponeirotisko slāni. Šo 
procedūru lieliski var apvienot ar 
citām aparātprocedūrām un injekciju 
tehnoloģijām.

KĀDAS IR HIFU PRIEKŠROCĪBAS 
SALĪDZINĀJUMĀ AR PLASTISKO 
ĶIRURĢIJU?
HIFU ir neķirurģiska procedūra 
un optimāls risinājums klientiem, 

fāzes beigās ir redzams galarezultāts: 
stingra āda, uzlabots tonuss un 
mīmikas muskulatūra, kas nodrošina 
ādas liftingu, kā arī atjaunota ādas 
struktūra. Kopumā tas viss rada jaunas 
ādas izskatu. Pēc procedūras nav 
nepieciešama rehabilitācija.

VAI ŠO PROCEDŪRU DRĪKST VEIKT 
ARĪ ĶERMENIM? KĀDĀS ZONĀS?
Procedūru īpaši iecienījušas 
sievietes pēc dzemdībām un vīrieši, 
lai koriģētu vēdera ādu pēc svara 
samazināšanas. Abos gadījumos 
āda tiek pievikta, redzami mainās 
ādas struktūra, apjoms un elastība. 
Ar šo procedūru tiek nostiprināta 
un atjaunota arī augšdelmu āda jeb 
tautā sauktie spārniņi, nostiprināta 
sēža un augšstilbu iekšpuses. Arī 
pēc šīm procedūrām nav vajadzīga 
rehabilitācija.

KĀ VEIC ŠO PROCEDŪRU, UN VAI TĀ 
IR SĀPĪGA?
Procedūras gaitā speciālists veic ādas 
attīrīšanu, tad – speciālu marķēšanu 
apstrādājamās zonās. Kad marķēšana 
veikta, tiek uzklāts ultraskaņas gels, kas 
nodrošina manipulas pārvietošanos un 
vadāmību. 
Procedūras gaitā tiek izmantoti speciāli 
kārtridži (sejai: 1,5 mm, 3 mm, 4,5 
mm; ķermenim: 4,5 mm; 13 mm) un 
speciāla aparātprocedūras tehnika, 
kas nodrošina procedūras drošību un 
rezultāta garantiju.

kas vēlas izskatīties jaunāki, taču 
neuzdrošinās veikt plastisko operāciju. 
Ķirurģiska iejaukšanās vienmēr 
ir saistīta ar papildu riskiem, ilgu 
un sāpīgu rehabilitācijas periodu, 
iespējamām izskata pārmaiņām, 
nervozēšanu, anestēzijas risku, nav 
izslēgts arī cilvēciskais faktors – kļūdas 
cena ir pārāk augsta.

KĀDA IR HIFU DROŠĪBA UN 
EFEKTIVITĀTE?  
Katrai apstrādājamajai zonai SHIFU 
PLUS 2.0 aparātā ir ieprogrammēti 
drošas ieteicamās ekspozīcijas 
 parametri. HIFU procedūras drošība 
un efektivitāte ir apstiprinātas 
daudzos klīniskajos pētījumos, kā arī 
praksē  vairākās lielās ārvalstu klīnikās 
un zinātniskajos centros Amerikas 
 Savienotajās Valstīs (Hārvarda  Univer
si tātes Medicīnas skolā, Velmenas 
Fotomedicīnas centrā, Ziemeļrietumu 
Universitātes Medicīnas skolā, 
Kalifornijas Universitātē Sandjego).
Ultraskaņas liftinga procedūras efekts 
novērojams 89% pacientu, un tas 
pieaug 90 dienu laikā pēc procedūras. 
Tas ir tik ievērojams un drošs, ka 
aparatūras tehnoloģija pirmo reizi 
vēsturē ir reģistrēta FDA (Pārtikas un 
zāļu pārvalde ASV kvalitātes kontroles 
birojā) kategorijā Liftings.
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