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Klinik ÇalışmalarUygulama Alanları



Uzman Görüşleri

Dr. Jean Louis Sebagh, MD

“Ultraformer III'ü bir yıldan uzun bir süredir kullanıyorum ve 
klinik sonuçlarından çok memnunum. Ultraformer III'ün cilt 
sıkılaştırma konusunda en etkili cihazlardan biri olduğuna 
inanıyorum. Enjeksiyonlar ve cerrahi, HIFU'dan önce cilt 
sıkılaştırma için güzel seçeneklerdi, ancak şimdi 
Ultraformer III' ün cerrahi olmayan yöntemi tedavi olarak 
daha iyi sonuçlar veriyor. ”

Dr. Nobuhiro Suetake, MD      

“Ultraformer III, hastalarıma tam bir tedavi sunan çok 
etkili ve tatmin edici bir cihazdır. Diğer HIFU 
cihazlarını da deneyimledim, ancak Ultraformer III'ten 
önce, yüksek ağrı seviyeleri ve tatmin edici olmayan 
klinik sonuçları nedeniyle diğer cihazlardan memnun 
kalmadım . ”

Dr. Benjamin Ascher, MD

Ultraformer III'ü ilk kez deneyimledikten sonra 
cilt sıkılaştırma sonuçlarından çok etkilendim. 
Mükemmel sonuçlar elde etmek için HIFU 
teknolojisinin önemli bir buluş olduğunu 
düşünüyorum. Classys 'nin sıra dışı teknolojisi ile 
sektörün önde gelen global şirketlerden biri 
olacağına inanıyorum. ” 

Dr. Franco Lauro, MD

“Ultraformer III’ün cilt sıkılaştırma etkileri şaşırtıcı. Lazer 
teknolojisinin kullanımı, klinik sonuçlar ve etkiler 
açısından sınırlıdır. Ultraformer III, özellikle SMAS 
katmanına enerji sağlayan HIFU teknolojisi  kullanarak 
mükemmel bir cilt sıkılaştırma sunuyor. Enerji eski 
kolajeni parçalıyor ve yeni kolajen oluşumunu etkili bir 
şekilde başlatıyor.”

Dr. Klaus Fritz, MD           

“Ultraformer III, yüz için farklı kartuşlarla anında 
sıkışma etkisi yaratıyor. Cilt germe prosedürleri için 
cerrahi ilk etapta önerilen bir seçenekti ancak 
şimdi Ultraformer III'ü non-invaziv uygulamaları 
cerrahiye yakın sonuçlar sunuyor. Hastalarım 
uygulama sonrası elde ettikleri klinik sonuçlara 
şaşırıyor. ”

Yüz
Dört farklı derinliğe sahip kartuşları ile daha sıkı ve 
daha genç bir cilt için gerekli kolajen üretimini 
tetiklemek adına ultrason enerjisini özenle yüzün 
birçok katmanına iletir. Ayrıca 2.0 mm’lik ince mikro 
odaklı kartuş küçük alanlara hassas ve daha hızlı 
enerji ile uygulama yapma imkanı vermektedir.
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Sık Sorulan Sorular

Ultraformer III' ün avantajları nelerdir?
Ultraformer III yüzün sıkılaşması ve gerginleştirilmesi; vücudun 
yeniden şekillendirilebilmesi için farklı derinliklere odaklanan 
kartuşlara sahiptir. Stabil ultrason enerjisi ve MMFU ile çalışan 
hassas  enerji iletim sistemi ile yüz ve vücudun istenilen 
bölgelerine kişiye özel uygulamalar yaptırabilir.

Ultraformer tedavisi hangi amaçla kullanılır?
Boyun ve yüzdeki ince kırışıklıklarda , çene hattının 
belirginleştirilmesinde, boyun ve yüzdeki  elastikiyet kaybında, 
gıdı sarkmasında ve kaş düşüklüğünde  ‘ameliyatsız yüz 
germe’ olarak ‘lifting amaçlı’ uygulanır. 

Uygulama süresi ne kadardır?
Uygulama süresi yapılan bölgeye göre değişmekle birlikte tüm 
yüz ve boyuna yapılan uygulama ortalama 45 dakika kadar 
sürmektedir. 

Uygulamanın sonuçları ne zaman ortaya çıkar?
Yüz germe, sıkılaştırma ve vücut şekillendirme için uygulama 
sonrasında tatmin edici sonuçlar ortalama  3 ay sonra ortaya 
çıkmakla beraber, tam sonucun alınması 6 ayı bulabilir. Tek 
seans genellikle yeterlidir. Etkinliği kişinin yaşına ve kollajen 
yapısına göre 1-2 yıl sürmektedir.

Tedavi sırasında herhangi bir ağrı olur mu?
Ultraformer III, sadece CLASSYS tarafından tasarlanan ve 
geliştirilen enerji iletim sistemiyle konforlu uygulamalar sunar. 
Birçok hasta ve uygulayıcı, diğer cihazlarla karşılaştırıldığında, 
Ultraformer III uygulaması esnasında minimal ağrı 
hissedildiğini ve bu hissin uygulamadan hemen sonra geçtiğini 
bildirmiştir. 

Avantajları
Mikro & Makro kombinasyonları 

Çoklu derinliğe fokuslanan kartuşlar 

Verimli & Kullanışlı

Non-Invaziv uygulama

Yüz & Vücut uygulaması       

Kişisel uygulama planı

Vücut
 6.0mm, 9.0mm ve 13.0mm derinliğe ulaşan makro 
odaklı kartuşlar, aynı zamanda, farklı vücut alanlarının 
subkutan dokusuna eşit yoğunlukta ultrason enerjisi 
ileterek istenilen vücut hatlarına kavuşmak için inatçı 
yağ hücrelerinin doğal olarak elimine edilmesini 
sağlar.

Fat layer

Muscle
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Neokolajenezi
HIFU tarafından tetiklenen 
yüzdeki kollajen yenilenmesi 
ciltteki kırışıklıkları ve sarkmayı 
azaltmak için SMAS tabakasının 
ısıtılmasını sağlar. Şekillerde 
gösterildiği gibi üç ana fazdan 
oluşur.
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