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GEÇEN DERS HAKKINDA

İyontoforez ile vücut bakım uygulamaları nedir, nasıl uygulanır ve 
Etkileri nelerdir konuları işlnedi.



HAFTALIK AKIŞ

Ultrasound sistemleri
Ses dalga türleri
Kullanım amaçları
Uygulamanın uygun olmadığı durumlar
Uygulamada kullanılan kozmetikler
Uygulama metodu
Uygulamada dikkat edilecek hususlar 



HAFTALIK ÖĞRENİM KAZANIMLARI

Ultrasound ısı sistemlerini kullanma becerisine sahip olma.



DERS İÇERİĞİ BAŞLIĞI

ULTRASOUND ISI SİSTEMLERİ



ULTRASOUND
“Ultrasound” insan kulağının işitmeyeceği kadar yüksek 
frekanslı ses dalgalarına verilen isimdir. “Öteses” ve 
“ultrases” de bu kavram için önerilen adlardandır. 
Ultrasound temelde, elektrik enerjisini ses dalgalarına 
çevirerek yüksek frekanslı titreşim veren bir sistemdir.



Vücut bakımında ses dalgaları yardımıyla epidermisin 
birikimlerden arındırılması, özel kozmetiklerin yağ dokusuna 
ulaştırılması ve yağ hücrelerinin küçültülmesi amacıyla 
yapılan işlemlere “ultrasound ile vücut bakımı” denir.





Ses Dalgası Türleri
Ses dalgaları, insan tarafından duyulabilirliklerine ve 
frekanslarına göre dörde ayrılır:

Infrases (sesötesi, infrasound): 20 hertz veya 
altındaki frekanslarda olan, duyulamayan sestir.
İşitilebilir ses (audible sound): 20-20 000 hertz 
arasında frekansı olan duyulabilir sestir.



Ultrases (ultrasound): 20 000 hertz ile 1 Ghz (cigahertz) 
arasındaki frekansa sahip duyulamayan sestir.
Hiperses: 1 GHz’den yukarıda frekansı olan, duyulamayan 
sestir.



Özellikleri
“Ses” cisimlerin titreşimi sonucunda meydana gelir. Sesin 
iletilebilmesi için bir ortam (madde) gereklidir. Sesin 
yayılımı, bir yerden başka bir yere enerji taşınımı şeklindedir. 
Ses dalgalarının yayılma hızını, ortamın cinsi, yoğunluğu, ısısı 
ve diğer bazı faktörler belirler.
Ortam ne kadar yoğun ise yayılma hızı o kadar artar.



Ultrases, infrases ve işitebilir ses, darbe, sürtünme ve hava 
hareketleri ile oluşur.
Ultrases elektromanyetik değil, akustik bir dalgadır. Başka bir 
deyişle gaz, sıvı veya katı ortamdaki mekanik bir dalgadır



Mekanik Etki
Ses dalgalarının tekrarlanan seri basınç dalgalarından 
meydana geldiği ve yayıldığı ortamlardaki molekülleri 
titreştirerek ilerlediği bilinmektedir. Dokulara uygulanan 
ultrasound dalgaları, su ile dolu bir havuza atılan taşın 
oluşturduğu dalgalara benzer bir etki yapar. Taşın suda 
meydana getirdiği etkiye benzer şekilde, dokuda 
hareketlenme oluşturulur.



Ultrases bir organda yayılırken organın hücre grupları 
periyodik basınç değişimine maruz kalır. Bu olaya sesin 
mikro masaj etkisi denir. “”Ultrasound” un yarattığı mikro
masaj, dokuların sıkıştırılmasına, genişlemesine, hücre 
sürtünmesine ve defibroza (kolajen liflerin selülitli dokuda 
kalınlaşarak oluşturduğu bantların normale dönmesine) 
neden olur.



Termal Etki
Ultrasound tarafından açığa çıkarılan enerji, ısıya dönüşerek 
kasların genişlemesini sağlar. Mekanik ve termal etkilerin 
sonucunda yerel toplardamarlar ve lenfatik dolaşım 
etkinleşir, kaslar gevşer.



Biyolojik Etki
Yapılan araştırmalar sonucunda, frekansı ve yoğunluğu 
ultrasound dalgalarının lipolitik (yağ eritici) etki oluşturduğu 
tespit edilmiştir.



Ultrases dalgası, seçilen vücut bölgesinde özel olarak yağ 
hücrelerini hedefler ve kan damarı, sinirler gibi çevre 
dokulara zarar vermez. Ultrases dalgaları dokuya verildiği 
zaman, santral sinir sisteminden bağımsız olarak yağ 
dokusunda nor-adrenalin hormonunun salıverilmesini artırır. 



Serbestleşen nor-adrenalin, yakınında bulunan, yağ yakımını
başlatan alıcılar ve yağ hücreleri tarafından alınır. Bunun 
sonucunda yağ yakımı ve ortama serbest yağ asitleri 
salıverilmesi başlar. 



"Trigliserit" olarak da bilinen yağ asitleri, hücreler arası 
mesafeye geçerek damarsal ve lenfatik sistem yoluyla 
karaciğere taşınır ve burada parçalanarak vücuttan atılır. 
Ortamda bulunan yüksek yağ asidi ve gliserol, bu 
uygulamanın devamında spor veya benzeri egzersizler ile 
tüketilmelidir.



Phoresis (Ürün Yedirme) Etkisi
Ultrasound uygulamalarıyla özel ürünlerdeki yağ parçalayıcı 
ajanların yağ dokusunda, mezoterapi veya lipoliz
uygulamalarına göre daha derin ve daha geniş alanlara etki 
ettiği bulunmuştur. Ultrasound 28-32 Khz aralığında aktardığı 
ses dalgaları ile derin ısı etkisi yaratarak kan dolaşımını 
arttırıp metabolizmanın çalışmasını hızlandırmaktadır.





Kullanım Amacı
Günümüzde kimya, gıda ve daha birçok alanda ultrasound
teknolojisinden yararlanılmaktadır.
Tıpta ultrasound:

Fizik tedavide düşük frekanslı ses dalgalarıyla dokunun 
ısıtılmasında,
Özellikle üst solunum yolu rahatsızlıklarında ihtiyaç 
duyulan soğuk buhar üretiminde,
Cerrahide suyu titreştirmek suretiyle tıbbi cihazların mikro 
seviyede temizliğinde,
Teşhis amaçlı görüntülemede kullanılmaktadır.



Kozmetik amaçlı uygulamalardan vücut bakımında ise,
Selülit (3. ve 4. derece) giderme bakımlarında: Yağların 
harekete geçirilmesi, selülitli dokulardaki şekil 
bozukluklarının giderilmesi ve dokuya taşınan oksijen

ve besin miktarının arttırılması amacıyla,
Bölgesel incelme



Ürün yedirme
Epidermisin birikimlerden arındırılması işlemlerinde tek ya 
da kombine bakım olarak,
Lipoliz/ mezoterapi vakumterapi, pressoterapi,  
işlemleriyle ve obezite tedavisiyle kombine ve tamamlayıcı 
bakım olarak, kullanılmaktadır



Uygulanmasının Uygun Olmadığı Durumlar
Aşağıdaki durumlarda ultrasound uygulaması kesinlikle 
yapılmamalıdır:

Hamilelere
Kalp pili bulunanlara
Alkollü kişilere
12 yaş altındakilere



Aşağıdaki durumlarda ise ilgili doktora danışmadan 
uygulama yapılmamalıdır.

Virüs enfeksiyonu olanlara (verem, AİDS, sarılık vb.),
Tansiyon hastalarına,
Kanser hastalarına,
Böbrek hastalarına,
Damar tıkanıklığı olanlara,



Kılcal damarların genişlemesi bulunanlara,
Bulaşıcı hastalığı ve enfekte cilt lezyonu bulunanlara,
Yüksek ateşi olanlara,
Alerjisi olanlara,
Plastik cerrahi uygulanmış olanlara,
Vücudunda implant (metal protez, silikon, dolgu 
maddeleri vb.) bulunanlara yapılmamalıdır.



Uygulamada Kullanılan Kozmetikler
Ultrasound uygulamalarında, elektrostimülasyon işleminde 
olduğu gibi iletken jel ve yüzey ve cilt için dezenfektanlar 
kullanılmaktadır



Uygulama
Ultrasound dalgaları vücuda hareketli problar veya sabit 
pedler yardımı ile uygulanır. Ultrasound tedavilerinde 
derindeki yağ dokusunun etkilenebilmesi için ultrasound
pedlerinin işlemin yapılacağı bölgede sabit olarak 
bağlanarak en az 20 dakika süreyle kalması gerekmektedir. 
Bu süre uygulama yapılacak müşterinin problemine, 
kullanılan cihaza ve seçilecek programa göre 20-90 dakika 
arasında değişmektedir



Uygulama Metodu
Ultrases tedavisi daha yoğun olarak karın, bel ve basen 
bölgelerine uygulanır. Bazı kişilerde bacak iç yüzlerine de 
uygulama yapılabilmektedir.
Ultrasound pedlerine jel sürülür ve selülitli bölgelere 
yerleştirilir. Pedler, gevşekliği ayarlanabilen bantlar ile 
sabitlenir. Kendinden yapışkanlı pedler içinse sabitleme 
bantlarına ihtiyaç yoktur. Prop kullanılan cihazlarda da 
bölgeye uygun proplar seçilir ve cihaza yerleştirilir



Probleme uygun program seçilir, sistematik bir şekilde tüm 
bölgeye ultrason uygulanır ve tedavi başlar. Program 
bittiğinde cihaz ultrasound akımını durduracaktır. Bazı 
modellerde sesli uyarı da yapabilmektedir. Uzman, cihazı 
kapatıp bantları ve/veya yapışkanlı pedleri çözmeli ve iletken 
jel artıklarını, hafif dezenfektanla nemlendirilmiş sünger 
yardımıyla silmelidir.



Herhangi bir iyileşme süreci yoktur ve takip gerektirmez. 
Uygulama süresi, kullanılan cihazın ve programın özelliğine 
göre 20 dk. ile1.5 saat arasında değişir. Üç haftada bir tekrar
edilebilir ve genellikle 1-4 seans yeterlidir.



Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar
Müşteriye işlem öncesinde üç saat aç kalması gerektiğini, 
randevu verirken hatırlatınız.
Program seçimini vücut ve cilt analizi sonuçlarına göre 
yapınız.
Jeli pedlerin tüm yüzeyine hiç boşluk kalmayacak şekilde 
sürünüz.



Pedlerin tüm yüzeyini cilde tam olarak temas ettiriniz ve 
sabitleyiniz.
Kalp, beyin ve yara çevresine uygulama yapmayınız.
Benlerin üzerine uygulama yapmayınız.
Uygulama sonrasında açığa çıkan serbest yağ asitlerinin 
atılımı için 30-45 dakika egzersiz ya da buna eş değer bir 
cihaz uygulaması için müşteriyi yönlendiriniz.



HAFTANIN ÖZETİ

Ultrasound ses sisitemi ile vücut bakım uygulamaları nedir?
Etkileri nelerdir? Uygulama yöntemleri hakkında bilgiler verildi.



SORU VE ÖNERİLER

Ultrasound ses sistemi ile çalışan cihazları araştırınız.



ÖNERİLEN HAFTALIK ÇALIŞMALAR

Radyofrekans uygulamaları ile yapılan vücut bakım 
Uygulamalarını araşatırınız.



BAŞVURULAN KAYNAKLAR



BİR SONRAKİ DERS HAKKINDA

Radyo frekans ile vücut bakım uygulamaları ve etkileri hakkında
konular işlenecek.




