
 
Milloin tulokset alkavat näkyä ja kauanko ne 
pysyvät näkyvissä? 
Kiinteytymistä voi huomata heti hoidon jälkeen, mutta 
lo pullinen tulos tulee näkyviin 3-6 kuukauden kuluessa 
hoidosta, kun heikentynyt kollageeni korvautuu uudella. 
Jatkos sa uusilla huoltavilla hoidoilla voidaan edelleen 
vähentää ihon luonnollisen vanhenemisen vaikutuksia.  
Ultherapyn® ihon kollageenin tuotantoa lisäävä vaikutus on 
tieteellisesti todistettu.

Miltä hoito tuntuu?
Kun pieni määrä ultraäänienergiaa kohdistetaan tarkasti 
ihokudokseen, se voi tuntua syvällä ihossa nipistelynä tai 
lämpönä. Se on kuitenkin osoitus siitä, että uuden kollagee-
nin syntyminen on käynnistetty. Osalle potilaista hoito 
saattaa tuntua epämukavalta, mutta tuntemukset kestävät 
ainoastaan ultraäänienergian kohdistamisen ajan. Hoitava 
lääkäri tai sairaanhoitaja pyrkii tekemään hoitokokemukses-
ta mahdollisimman miellyttävän. Suurin osa potilaista ko-
keekin hoidon vain lievästi epämukavana ja saavutettavan 
tuloksen arvoisena.
 
Onko Ultherapy turvallista?
FDA-hyväksyttyjä Ultherapy® -hoitoja on maailmanlaajuis-
esti tehty turvallisesti yli miljoona kertaa – ja Suomessakin 
on tehty jo yli 1 000  hoitoa. Ultraääntä on käytetty turval-
lisesti lääketie teessä jo yli 50 vuoden ajan. Lisäksi jokai nen 
Ultherapy®-hoitoja tekevä lääkäri tai sairaanhoitaja on kou-
lutettu perusteellisesti hoitomenetelmään ja laitteen käyt-
töön.  

Hoidon jälkeen iholla voi esiintyä joitakin 
tunteja kestävää punoitusta, muutamia 
päiviä kestävää turvotusta tai joitakin viik-
koja kestävää kihelmöinnin tunnetta tai 
kosketusarkuutta. Tällaiset oireet ovat 
kuitenkin yleensä lieviä ja ohimene-
viä. Myös harvinaisemmat hoidon  
jälkeiset vaikutukset, kuten ohime-
nevät mustelmat tai tunnottomat 
alueet iholla, ovat mahdollisia. 
Mikäli tällaisia vaikutuksia esiin-
tyy, asia käydään läpi hoitavan 
lääkärin  kanssa.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Ultherapy® kohdistaa fokusoitua ultraäänienergiaa sii-
hen ihokerrokseen, jota tyypillisesti käsitellään plas-
tiikkakirurgisin toimenpitein. Ihon pintaa ei leikata 
eikä muutenkaan käsitellä. Ultraäänienergia käyn-
nistää ihossa luonnollisen vasteen, joka saa aikaan 
uuden kollageenin syntymistä sekä heikentyneen kol-
lageenin vahvistumista.  

Osa potilaista huomaa tuloksia jo välittömästi hoidon 
jälkeen, mutta varsinainen hyöty tulee näkyviin 3-6 
kuukauden kuluessa hoidosta, kun uusi kollageeni 
vähitellen kohottaa ja kiinteyttää kasvoja ja kaulaa 
sekä tasoittaa dekolteen ihoa.
 
Toisin kuin esimerkiksi laseriin tai radiofrekvenssiin 
perustuvat menetelmät, Ultherapy® ohittaa ihon pin-
takerroksen kokonaan, ja energia pystytään kohdis-
tamaan optimaalisella lämpötilalla tarkasti halutulle 
syvyydelle. Ultherapyn® ainutlaatuisiin etuihin kuuluu 
myös ultraäänikuvantaminen, jonka avulla hoitava 
lääkäri tai sairaanhoitaja näkee hoidettavat kudosker-
rokset. Näin energia saadaan kohdistettua turvalli-
sesti juuri sinne, missä siitä on suurin hyöty. 

Vaikka Ultherapyn® avulla ei päästäkään täysin vas-
taavaan hoitotulokseen kuin plastiikkakirurgialla, se 
on erinomainen vaihtoehto potilaille, jotka eivät ole 
valmiita leikkaushoitoon. Ultherapyn® avulla voidaan 
myös pidentää plastiikkakirurgisten toimenpiteiden 
tulosten pysyvyyttä.

Mikä Ultherapyssa® on ainutlaatuista?
Ulthera on teknologian alkuperäinen kehittäjä. Ultherapyn® 
menestyksen myötä markkinoille on tullut paljon kopioita. 
Ultherapyn erot näihin ”HIFU”-laitteisiin ovat mm;
• Ultherapy® on ainoa laite,  jossa on reaaliaikainen 

ult raäänikuvantaminen – vain siten hoito voidaan koh-
distaa tarkasti juuri oikeaan ihokerrokseen.

• Todistetusti tehokas ja turvallinen - eniten kliinisiä 
tutkimuksia ja julkaisuja

• Tehokkaampi ja tuloksellisempi - hoitopulssien juuri 
oikea koko, etäisyys, syvyys sekä lämpötila 

• Suomessa laite on käytössä vain terveydenhuollon 
toimintaympäristöissä;  laitteen käyttäjät ovat aina 
erikoislääkäreitä tai terveydenhuollon ammattihen-
kilöitä

• Ultherapy® on ainoa ei-invasiivinen hoitomenetelmä, 
jolla on FDA-hyväksyntä ihokudoksen kohottamiseen.

Voit tarkistaa aidot Ultherapy® -palveluntarjoajat  
osoitteesta https://locator.ultherapy.com/finland 
 
Kauanko hoito kestää?
Hoidon kesto riippuu hoidettavasta ihoalueesta sekä 
yksilölli sestä hoitosuunnitelmasta. Kasvojen ja kaulan hoito 
kestää 60–90 minuuttia, dekolteen hoito puolestaan noin 
30 minuuttia.
 
Tarvitaanko hoidon jälkeen aikaa toipumiseen?
Ultherapy®-hoidon jälkeen voi välittömästi palata normaa-
leihin toimien pariin. Minkäänlaisia erityisiä jälkihoitotoi-
menpiteitä ei tarvitse noudattaa.

Mistä Ultherapy®-hoidossa on  
kysymys?

Tieteellisesti todistettu kollageenin 
tuotantoa lisäävä vaikutus

Tulokset ainutlaatuisesta Ultherapy®-tutkimuksesta*, 
jossa potilaat saivat Ultherapy® -hoitoa vain toiselle 
kasvopuoliskolleen, ovat todistaneet kollageenin 
tuotantomäärän lisääntymisen Ultherapy-hoidon 
seurauksena. Ihokudosanalyysi todisti tieteelli sesti, 
että Ultherapy-hoito lisäsi kollageenin tuotan-
tomäärän keskimäärin 1,4-kertaiseksi. Vanhenemi-
seen useimmin liitettyjen kollageenityyppien (I ja 
III) osalta kollageenin tuotantomäärä oli Ultherapy-
hoidetulla kasvopuoliskolla 42% korkeampi kuin 
hoitamattomalla kasvopuoliskolla.  
Tutkimus vahvistaa potilaille, että Ultherapy-hoito ei 
tuota tuloksia pelkästään ihon pinnassa. Se vaikut-
taa siellä, missä siitä on eniten hyötyä: ihon syvissä 
kerroksissa. 

*tutkimus on toteutettu yhteistyössä KineMed Inc -yhtiön kanssa

TIETOA ULTHERAPY® -hoidosta
  
Ultherapy® -hoito on ainoa USA:n elintarvike- ja 
lääkevirasto FDA:n hyväksymä ei-invasiivinen 
(ei leikkausta vaativa) hoitomenetelmä kaulan, 
leuanalusihon ja kulmien kohotukseen ja kiintey-
tykseen. Nyt FDA on erityisesti hyväksynyt me-
netelmän käyttöön myös ainoana ei-invasiivisena 
hoitomenetelmänä dekolteen juonteiden ja ryp-
pyjen hoitoon.

Ultherapy®-hoidon avulla saadaan raikkaampi ja 
nuorekkaampi ulkonäkö, ja ilme kasvojen, kaulan 
ja dekolteen alueella virkistyy silminnähtävästi. 
• Ei vaadi leikkausta 
• Ei sairausloman tarvetta 
• Edistää kollageenin tuotantoa 
• Luonnollinen lopputulos 
• Yksi hoitokerta useimmiten riittää
• Turvallinen ultraäänimenetelmä
• Voidaan tehdä kaikkina vuodenaikoina

Keskustele ULTHERAPY®-hoidoista tarkemmin lääkärisi kanssa!



Maahantuoja: 

Melon Oy
Hatanpään valtatie 48 
33900 TAMPERE 
Puh +358 10 423 7222
melon@melon.fi
www.melon.fi
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Kulmien kohottaminen

Leuan alaosan kiinteyttäminen

Kaulan ihon kiinteyttäminen

Dekolteen ihon kiinteyttäminen 

Ultraäänellä  
uusi ilme  
kasvoille, 

kaulalle  
ja dekolteelle

KULMAT

KAULA JA DEKOLTEE

KASVOJEN YLÄOSA

KOKO KASVOT

KASVOJEN ALAOSA

www.ultherapy.fi 

ULTHERAPY®:  Monipuoliset mahdollisuudet, loistavat tulokset!


