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Az ultrahang szerepe a kozmetikában 

 

1. ...................................................................................................................... Bevezetés 

a.) ................................................................................................................ Az ultrahang 

feltalálása 

 

A 20-20 00Hz közötti hallható hangnak, a 20 Hz-nél alacsonyabb frekvenciájú rezgéseket 

infrahangnak, a 20 000 Hz-nél magasabb frekvenciájú hangokat ultrahangnak nevezzük. Az emberi 

fül számára ezek rezgések nem hallhatóak, de sok állat köztük például a kutyák is reagálnak rá. A 

delfinek és a denevérek maguk állítják elő az ultrahangot tájékozódásuk során. 1880-ban a Curie 

házaspár nevéhez fűződik a piezoelektromos hatás felfedezése, mely az ultrahang előállításának 

alapja. Ennek a mechanikai rezgésnek az előállítása speciális kristály ( piezo kristály) segítségével 

történik, amely a piezoelektromos hatás alapja. Ha a kristály oldallapján nyomás hatására 

elektromos töltések jelennek meg, piezoelektromosságról beszélünk. Az elektromos feszültség 

nagysága a kristályban ható mechanikai feszültség nagyságától függ. A jelenség megfordítható: ha 

elektromos feszültséget adunk a kristály két szemközti lapjára, akkor a kristályban mechanikai 

feszültség keletkezik (a kristály összehúzódik, vagy tágul).  E jelenséget diagnosztizálásra a 

szülészet, sebészet, belgyógyászat terén, de a műszaki gyakorlatban (pl.: mikrofonban) és a 

hadiiparban is találkozhatunk vele. A XX. század végétől frekvenciaszámtól függően már a 

kozmetikában is alkalmazzuk.  

 

b.) A kozmetikai ultrahang 

Az ultrahang indirekt kozmetikai eljárás. Indirekt eljárásnak nevezzük azt, amikor az eljárás 

során az elektromos áramot másféle energiává alakítjuk át. 
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Az abszorpció (elnyelődés) mértéke függ a hőhatástól. A hőhatás a határfelületeken (pl.: 

csontok felett) aktívabb. Az UH különböző mértékben nyelődik el a szövetekben. A szövet 

elnyelődési tulajdonsága a fél érték (half-value depth, rövidítve: HVD) jellemezhető. A HDV érték 

az a távolság, ahol a hullám energiája a felére csökken. A felmelegedés sorrendje: 

csontizombőrzsigerekzsír. 

A kezelt szövettől függően az UH több mm, akár több cm mélyre is képes behatolni. A 

frekvencia nagyságával csökken a behatolási mélység. 

A behatolási mélység az a távolság, amely a közegben való haladáskor a kozmetikai hatás 

eléréshez a legkisebb értéket mutatja. 

 

                                                         Mély kezelés: 1 MHz   Felületik kezelés: 3MHz 

 1MHz 3MHz 

A bőr 11mm 4mm 

Az izom 9mm 3mm 

A zsírszövet 50mm 16,5mm 

 

A HVD értékek az 1 MHz-es készülékeknél:           

 zsírszövet: kb. 80 mm, 

 izomszövet: kb. 30 mm, 

 csontszövet: kb. 2,5 mm. 

 

2. Tárgyalás 

a.) Az ultrahang fizikai hatásai 

Fizikai hatásra a sejtek térfogata nyomás következtében gyakran csökken, illetve növekszik. 

Szöveti kompresszió jön létre. A folyadékban fél periódusig kis üregképződés jön létre, majd az 

üregek fala összecsapódik, és az üregek eltűnnek, ezt kavitációnak nevezzük.  

A fizikai hatás a mikromasszázshoz hasonló. A különböző szövettípusokban az ultrahang eltérő 

terjedési sebességű, így a különböző szövetalkotók másként rezegnek, eltérő frekvenciával. 
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A mikromasszázsból következően hőképződés jön létre (belső szöveti felmelegedés). 

 

b.) Az ultrahang kémiai hatásai 

Kémiai hatásokra a sejtfalra való nyomás megváltozik. A sejtmembrán permeabilitása javul. A 

diffúziós folyamatok felgyorsulnak. ATP aktivitást okoz, a sejtekben elraktározódott energia hővé 

alakul. Az anyagcsere folyamatok felgyorsulnak. Csökken a pH. 

 

 

c.) Az ultrahang biológiai hatásai 

Biológiai hatásnál a hőhatásra az erek kitágulnak, vérbőség jön létre. Javul az O2 felhasználása. 

Az UH hatására a kötőszövet rostjainak folyadék felvevőképessége megnő. A bőr 

áteresztőképessége megnő, a nyirokkeringés élénkül. Fokozódik a zsírbontás, a kollagénszintézis. A 

gyulladások enyhülnek. A feszült, merev izmok ellazulnak, rugalmasabbak lesznek és 

vérellátottabbak. 

 

d.) Indikációk, indikációs anyagok 

Az ultrahangot felhasználhatjuk fogyasztásra, cellulit kezelésre, (a zsírsejteket rezgésbe hozva a 

felhalmozódott zsír és salakanyagok kilökődését elősegíti) hatóanyag bejuttatásra, bőrfeszesítésre ( 

fellazítja a bőr szarurétegének szerkezetét, a Barrier réteget átjárhatóvá téve javítja a bőr felületére 

alkalmazható hatóanyagok felszívódását). 

 

Indikációk: 

 zsírok, olajok, O/V, V/O emulziók felszívódásának serkentésesonoforézis 

 mikromasszázs, regeneráció-ultrahangos kezelés 

 vízfelvevő képesség növelés 

 vérellátás fokozódik, tónus normalizálódik, görcsös állapot csökken 

 sejtanyagcsere fokozó 
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e.) Kontraindikációk, kontraindikációs területek, kontraindikációs anyagok 

Kezelési kontraindikációk: 

 lázas állapot 

 vírusos elváltozás a bőrön 

 gombás elváltozás a bőrön 

 daganatos betegségek 

 vérzéshajlam 

 csontritkulás 

 terhesség  

 nyílt sebek 

 krónikus megbetegedések 

Kontraindikációs területek: 

 szemhéj 

 koponya, fül mögött 

 halántéknál óvatosan 

 pajzsmirigy felett 

 gerincoszlop 

 fém implantátumok felett (szájban is) 

 mellek felett 

 szívkörnyék 

 petefészek környéke 

 visszértágulatok felett 
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 csontos területeken 

 műtéti friss hegek után 

Kontraindikációs anyagok: 

 poranyagot tartalmazó krémek 

 levegőbuborékos krémek 

 liposzómák ( ha a gyártó nem ad rá külön utasítást) 

 

f.) Ultrahangos készülékek és jellemzésük 

 Kozmetikai ultrahang 

Generátorral állítják elő azt a nagyfrekvenciás áramot, amely az ultrahang fejlesztéséhez szükséges. 

Ezt egy kábel vezeti a kezelőfejbe, ahol egy bárium-titán kristályt helyeztek el. A kristály 

piezoelektromos hatásával jön létre a mechanikai energia. A kristályhoz lapuló fémfelület átveszi 

ezt a rezgést, és továbbítja a bőrfelületre, köztianyagon keresztül. 

 

 

o Intenzitás szabályozó: 

W/cm
2 
: egységnyi területre jutó teljesítmény. 

A kezelőfej közepén a legerőteljesebb a sugárzás, amelyet óvni kell ütéstől, hőtől és a 

szennyeződésektől, mert könnyen tönkremehet. 

Ma már olyan gépeket készítenek, amelyeknek az impulzusideje beállítható. 

o Touch kontroll CDM
®

 -automatika: kontaktus ellenőrzés 

Készülék érzékeli a kezelőfelületen az ultrahang elvezetését, s csak akkor adja le a teljes beállított 

teljesítményt, ha annak elvezetése tökéletes (így kíméli a kezelőfejet).  

A szökőkút effektus révén tesztelhetjük a kristály megfelelő működését.  Ezt a műveletet 

úgy a legegyszerűbb elvégezni, hogy ultrahang zselét helyezünk a kezelőfejre, és ha 

levegőbuborék képződik, akkor jó a kontaktus. 
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o 50%-os üzemmód: 

– mérsékelt hőhatás 

– kémiai hatás 

– mikromasszázs 

– hatóanyag bevitelhez optimális 

o 20%-os üzemmód: 

– erős vibráció (masszázs) hatás 

– mechanikai, kémiai hatás 

– hőhatás nincs 

– narancsbőr kezelés 

o Kezelés  

 arc: maximum 0,5 W/cm
2
 

 moduláció általában: 50% 

 test: maximum 1,5-2 W/cm
2
 

 moduláció általában: 20% 

 folyamatosan mozgatva 

 merőleges a kezelőfej a bőrrel 

 a kezelési idő:5-10perc 
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1 .ábra  

 

 

 

 

 „Kavitációs” ultrahang 

Minden ultrahang képes a kavitáció előállítására, ám ha a  kavitáció a testen belül, a kötőszövetben 

irányítottan zajlik, erős lökéshullámokkal a zsírsejtek irányítottan roncsolhatóak. A kavitációs 

ultrahang a zsírsejtek vékony falának felszakadását, ezáltal a felesleges lipidek intracellularis térbe 

kerülését segíti elő. Az eljárás során a ledobott zsírsejtek a szervezetből a nyirokrendszeren 

keresztül a májba kerülnek, majd elégnek. Kiürülésük feltétele viszont a sok folyadékfogyasztás. 

 

 

2. ábra 

 

 

 

 

 Ultrahangos „gőzölő”(porlasztó) 
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Hideg és meleg gőzt egyaránt képes létrehozni. A meleg gőzt felpuhításra használjuk, a 

hideg gőzzel az enzimes peelingeket nedvesen tarthatjuk, kiváló bőrnyugtató hatású, 

hidratáló. A frekvenciától függ a porlasztás.  

 

 

      3. ábra 

 

 

   

 

 Ultrahangos szőrtelenítő készülék 

IMPRESA
tm

 mozaikszó az IMmediate (azonnali), PREcise (preciz) and Selective (szelektív) 

Acoustics (hangsáv) angol kifejezésekből származik, mely egy új technológia: az első, 

klinikai eredményekkel alátámasztott biztonságos és hatékony ultrahangos eljárás a 

szőrtelenítésre. Működésének elve: ultrahang energia jut a szőrszálba egy csipesz 

segítségével, szelektíven, megkímélve a környező szövetet hőenergia segítségével felhevíti a 

szőrtüszőt. Előnyei: szőrszálszíntől független, bőrtípustól független, fájdalommentes. 

Általában  6-12 hónapot vesz igénybe, 2-4 hetente 5-15 alkalom. 

 

Kontraindikációk: 
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o lázas állapot 

o bőrbetegség 

o pacemaker 

o daganatos megbetegedés 

o terhesség 

o fémprotézis felett 

o szív felett 

o mellkas 

o érrendszeri megbetegedés 

o reuma 

Indikációk: 

o porcos részen alkalmazható 

o fájdalommentes 

 

       4. ábra 
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3. Összefoglalás 

Ultrahang 

Fizikai hatás Kémiai hatás Biológiai hatás 

mikromasszázs sejtfalra nyomás hőhatás miatt vérbőség alakul 

ki 

kavitáció sejtmembrán 

áteresztőképessége megnő 

nyirokkeringés élénkül 

hőhatás diffúziós folyamatok 

felgyorsulnak 

bőr áteresztőképessége megnő 

 ATP aktivitást okoz kötőszövet rostjainak folyadék 

felvevőképessége megnő 

kollagén szintézist fokozza 

 pH érték csökken  izomtónus normalizálódik 

  rugalmas, vérellátottabb izom 

 

 

A kozmetikai ultrahangot a XX. század végétől szeretettel használják a kozmetikusok. Az 

ultrahang egy indirekt kozmetikai eljárás, melynek során az elektromos áramot hanggá alakítja át. A 

20 000 Hz-nél magasabb frekvenciájú hangokat ultrahangnak nevezzük. Az emberi fül számára 

ezek rezgések nem hallhatóak. Kezelés során több mm, vagy akár több cm mélyre is képes 

behatolni az UH. Az elnyelődés mértéke a hőhatástól függ. Először a csontok, majd az izom, a bőr, 

a zsigerek és legvégül zsír melegszik fel. 3 hatás érvényesül: a fizikai, a kémiai és a biológiai. 

Fizikai hatás a mikromasszázs, a kavitáció és a hőhatás. Kémiai hatás során nő a sejtfalra való 

nyomás, a sejtmembrán áteresztőképessége megnő, felgyorsulnak a diffúziós folyamatok, ATP 
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aktivitást okoz, csökken a pH érték.  Biológiai hatások során a hőhatás miatt vérbőség alakul ki, 

megélénkül a nyirokkeringés, megnő a  bőr áteresztőképessége, a kötőszövet rostjainak folyadék 

felvevő képessége megnő, ami fokozza a kollagén szintézist, normalizálódik az izomtónus, az 

izmok rugalmasabbak és vérellátottabbak lesznek. Az ultrahangot használjuk cellulit kezelésre, 

hatóanyag bejuttatásra és bőrfeszesítésre is.  Mielőtt valakit ultrahanggal kezelnénk, ki kell zárni a 

kontraindikációkat. Nem kezelünk olyan vendéget, aki lázas, beteg, valamilyen vírusos, gombás 

bőrelváltozást találunk a kezelendő bőrfelületén, daganatos, csontritkulásos, terhes. Ha ezeket 

kizártuk a vendégkartont aláíratjuk vele, hogy nincs eltitkolt betegsége. A kezelést letisztítással 

kezdjük, majd peelingezünk. Télen mikrodermabrasios kezelés után használhatjuk, így a V/O vagy 

O/V emulziók is könnyen bejuttathatóak. A kontraindikációs területeknél tilos használni a 

készüléket: szemhéj, koponya, fül mögött, pajzsmirigy felett, gerincoszlop, fém implantátumok 

felett, mellek felett, szív környékén, petefészek környékén, visszértágulatok felett, műtéti friss 

hegek után. Poranyagot, levegőbuborékot tartalmazó krémeket, liposzómákat nem tudunk bejuttatni 

ultrahanggal. Az arcon maximum 0,5 W/ cm
2 

–es beállítást használunk 50%-os moduláción. Testen 

1,5-2 W/cm
2 

–es beállítást használunk 20%-os moduláción. A fekvő vendég mögött, vagy mellette 

ülve végezzük a kezelést. Folyamatosan mozgatjuk a kezelőfejet, ami merőleges a bőrrel. 

Egyenletesen eloszlatva, kis köröket teszünk meg a bőrön, ügyelve a kontaktusra. A kezelési idő 5-

10perc. A kezelés végén szemmel látható eredményt érhetünk el. A bőr feszesebb, az izmok 

rugalmasabbak, vérellátottabbak lesznek, a nyirokkeringés megélénkül. Fontos az otthoni ápolás is, 

hogy ezt az állapot minél tovább megőrizhessük, ezért hidratáló krémet adunk a vendégnek, és 

felhívjuk a figyelmét a napi folyadékmennyiség bevitelére.  

. 

4. Irodalomjegyzék 

 Seres Jánosné: Műszaki kiadó: Elektrokozmetika 3.kiadás 2009. 

 WWW.WIKIPEDIA.HU 

 WWW.DRDERM.NET 

 Ábrák:  1.ábra: WWW.DRDERM.NET 

2.ábra: WWW.DRDERM.NET 

3.ábra: WWW.ALVEOLA.HU 

4.ábra: WWW.DRDERM.NET 

http://www.drderm.net/
http://www.drderm.net/
http://www.drderm.net/
http://www.alveola.hu/
http://www.drderm.net/
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