
STRESZCZENIE

Rozwój medycyny estetycznej i usług kosmetologicznych spo-
wodował, że wzrosła jednocześnie liczba powikłań i zdarzeń 
niepożądanych. Specjaliści wykonujący zabiegi w  tym za-
kresie, coraz częściej podnoszą fakt, iż konieczne jest lepsze 
i rzetelniejsze przeprowadzenie diagnostyki skóry na najwyż-
szym, dostępnym poziomie, co ma przyczynić się do zwięk-
szenia bezpieczeństwa zabiegów, jak również zmniejszenia 
ilości powikłań. Ultrasonografia wysokich częstotliwości jest 
metodą diagnostyczną, która pozwala w  sposób obiektywny 
i bezinwazyjny obrazować poszczególne warstwy skóry.

Celem pracy było przedstawienie aktualnego zakresu wie-
dzy na temat ultrasonograficznych badań skóry na podstawie 
dostępnego piśmiennictwa. Kolejno omówiono rozwój meto-
dy, fizyczne podstawy powstawania obrazu ultrasonograficz-
nego, typy i rodzaje aparatów oraz głowic stosowanych w ba-
daniach skóry, ultrasonograficzny obraz skóry, parametry, 
które mogą być poddane ocenie. 

Jak wykazała analiza piśmiennictwa oraz doświadczenia 
własne autorów, badania ultrasonograficzne wysokich czę-
stotliwości na gruncie medycyny estetycznej i  kosmetologii 
mogą znaleźć szersze zastosowanie. 
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ABSTRACT

The development of aesthetic medicine and cosmetolo-
gy procedures has resulted in an increase in the number of 
complications and adverse events. Specialists performing ex-
ertions in this area more and more often raise the necessi-
ty of better and more reliable skin diagnostics at the highest 
available level, which contributes to the safety of treatments 
as well as reduces the number of complications. A diagnos-
tic method that allows objective and non-invasively images 
of individual layers of the skin is high-frequency ultrasound.

The aim of the study was to present the current scope of 
knowledge on ultrasound examination of the skin based on 
the available literature. Subsequently, the development of 
the method, the physical basis for the formation of the ultra-
sound image, the types of apparatus and probes used in skin 
examinations, the ultrasound image of the skin, and the pa-
rameters that can be assessed are discussed.

As the analysis of the literature and the authors' own ex-
perience showed, high-frequency ultrasound examinations 
in the field of aesthetic medicine and cosmetology may find 
a wider application.

Keywords: skin diagnostics, high-frequency ultrasound, 
ultrasound examinations, complications
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WPROWADZENIE
W ostatnich latach obserwowany jest bardzo dynamicz-
ny rozwój medycyny estetycznej oraz kosmetologii. War-
tość tego rynku stale wzrasta, w roku 2018 wyceniano go na 
52,5  mld dolarów amerykańskich, a  już w  2021 na 99,1 mld. 
W  kolejnych latach prognozowany jest stały wzrost wyno-
szący 14,5% rocznie [1]. Wraz z  rosnącą wartością tego ryn-
ku, wzrasta liczba wykonywanych procedur, a co za tym idzie, 
wzrasta też liczba powikłań pozabiegowych.

W  większości gabinetów kosmetologicznych i  medycy-
ny estetycznej, diagnostyka skóry, a co za tym idzie planowa-
nie zabiegów, opiera się głównie na ocenie wzrokowej skóry 
i badaniu palpacyjnym. Stosunkowo rzadko wykorzystuje się 
urządzenia do pomiaru nawilżenia skóry, natłuszczenia czy 
elastyczności, choć i  one są metodami subiektywnymi, wy-
magającymi zachowania powtarzalnych warunków badaw-
czych (2, 3). Poza tym, ograniczają się tylko do powierzchni 
skóry. Ultrasonografia (USG, ultrasonography) pozwala zo-
brazować skórę w  nieinwazyjny, bezpieczny sposób. Jest to 
jednocześnie metoda obiektywna, która może być wykorzy-
stana w celach diagnostycznych, w trakcie przeprowadzania 
zabiegów, jak również długoterminowo do oceny skuteczno-
ści prowadzonych terapii [4, 5]. Zainteresowanie ultrasono-
grafią skóry i jej wykorzystywaniem w kosmetologii, medycy-
nie estetycznej czy dermatologii stale wzrasta, jednak wielu 
specjalistów nie zna jej pełnych możliwości i zastosowań.

ROZWÓJ ULTRASONOGRAFII SKÓRY
Początków ultrasonografii należy upatrywać w skonstruowa-
niu sonaru, co miało miejsce na początku XX wieku. Nato-
miast jednym z  pierwszych, który zastosował ultradźwięki 
w medycynie, był neurolog, psychiatra Karl T. Dussik. Poddał 
on ocenie guzy mózgu (fot. 1) [6]. 

W ciągu następnych lat konstruowano coraz lepsze apa-
raty, a badania ultrasonograficzne upowszechniły się w wie-
lu dziedzinach medycyny. W tym okresie podejmowano rów-
nież próby ultrasonograficznego obrazowania największego 
narządu ciała ludzkiego jakim jest skóra. Niestety wiele z tych 
prób kończyło się niepowodzeniem, gdyż stosowano aparaty 
wyposażone w głowice o zbyt niskiej częstotliwości i nie uda-

wało się uzyskać obrazu skóry [8]. Stało się to możliwe dopie-
ro po wprowadzeniu głowic o  wyższych częstotliwościach – 
powyżej 10 MHz. Pierwsza praca dotycząca ultrasonograficz-
nego obrazowania skóry ukazała się w roku 1979, a jej autorzy 
Aleksander i Miller podjęli próbę oceny grubości skóry z wy-
korzystaniem głowicy 15 MHz [9]. W kolejnych latach pojawia-
ły się nowe aparaty, które wykorzystywały głowice o częstotli-
wościach 20-25 MHz [10]. Pod koniec lat 90. XX wieku, Yano 
wraz ze współpracownikami opracowali ultrasonograf wypo-
sażony w głowicę 40 MHz [11]. Na przełomie lat 80. i 90. pra-
ce badawcze trwały głównie w Niemczech, Danii, Włoszech 
i koncentrowały się na ocenie skóry zdrowej, jak również ob-
jętej chorobami (np. twardzina) oraz ocenie guzów skóry. Pro-
wadzone były również pionierskie badania dotyczące ultra-
sonograficznego obrazowania czerniaka [12].

W Polsce, prace w  tym zakresie rozpoczęto w  latach 90. 
XX wieku, badania prowadzone były głównie w  ośrodkach: 
warszawskim, wrocławskim i  katowickim. Prawdopodobnie 
pierwszą polską pracą dotyczącą ultrasonografii skóry był ar-
tykuł opublikowany w  1995 roku autorstwa Pierzchały i  Ru-
bisz-Brzezińskiej [13]. Istotny wkład w rozwój polskich badań 
ultrasonograficznych miały prace prowadzone w  Zakładzie 
Ultradźwięków Instytutu Podstawowych Problemów Techni-
ki (IPPT) Polskiej Akademii Nauk (PAN) pod kierownictwem 
prof. Andrzeja Nowickiego, który wraz ze swoim zespołem 
opracował pierwszy polski aparat do badań skóry. Badania 
prowadzone za pomocą tego aparatu zaowocowały pierw-
szym polskim artykułem, który został opublikowany na ła-
mach zagranicznego czasopisma w 2000 roku [14]. Wiek XXI, 
a  wraz z  nim dynamiczny rozwój technologii spowodował, 
że aparaty stały się coraz bardziej dostępne, a  tym samym 
zwiększyła się liczba doniesień z  tej dziedziny. Polscy bada-
cze na przestrzeni ostatnich 20 lat opublikowali prace doty-
czące zastosowania ultrasonografii na gruncie dermatologii 
[15-17] (monitorowanie leczenia twardziny, atopowego zapa-
lenia skóry, łuszczycy, raka podstawnokomórkowego, naczy-
niaków jamistych u dzieci, brodawek łojotokowych) oraz me-
dycyny estetycznej i kosmetologii [18, 19].

Obecnie zarówno w Polsce jak i na świecie, badania doty-
czące ultrasonografii skóry trwają w wielu ośrodkach, co po-

Fot. 1 Pierwsze próby obrazowania za pomocą ultradźwięków guzów mózgu podejmowane przez Karla T. Dussika Źródło: [7]
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twierdza liczba publikowanych doniesień. Zgodnie z  dany-
mi uzyskanymi z bazy PubMed, po wpisaniu do wyszukiwarki 
hasła „skin high frequency ultrasound” zauważamy, że licz-
ba prac naukowych stale wzrasta. W roku 1978 opublikowa-
no dwie prace, w roku 2000 – 14 prac, w roku 2010 – 53 prace, 
a w 2021 – 166 prac (rys. 1). 

Tematyka tych badań gromadzi się wokół dwóch osi: der-
matologii i  szeroko rozumianej medycyny estetycznej i  ko-
smetologii. Rozwój tej dziedziny przejawia się również w roz-
woju aparatury, która może być wykorzystywana w badaniach. 
Na rynku pojawia się coraz więcej aparatów przeznaczonych 
do badań skóry. Pierwszy aparat USG do badania skóry wy-
produkowano w Polsce 10 lat temu. Producenci nieustannie 
udoskonalają aparaty, wprowadzają nowe rozwiązania, które 
zwiększają możliwości diagnostyczne. 

Mając na uwadze dynamiczny rozwój ultrasonografii skóry, 
który obserwujemy w ostatnich latach, można przypuszczać, 
że ta metoda ma szansę upowszechnić się. 

DZIAŁANIE ULTRASONOGRAFU 
– PODSTAWY FIZYCZNE 
W badaniach ultrasonograficznych do uwidaczniania tkanek 
i narządów ciała człowieka wykorzystuje się ultradźwięki. Są 
to fale mechaniczne o częstotliwości większej od 20 000 Hz, 
w  związku z  czym są niesłyszalne dla człowieka, gdyż ucho 
ludzkie odbiera dźwięki w zakresie 20-20 000 Hz. W diagno-
styce typowo lekarskiej, służącej do obrazowania np. narzą-
dów jamy brzusznej, czy w ginekologii, stosuje się fale w za-
kresie od 2 000 000-15 000 000 drgań na sekundę, czyli 2-15 
MHz, natomiast w  okulistyce oraz diagnostyce skóry stoso-
wane są fale o wyższych zakresach drgań dochodzących na-
wet 80-100 MHz [20, 21]. Fale ultradźwiękowe mają szereg 
specyficznych właściwości, a  cechą charakterystyczną jest 
możliwość rozchodzenia się tylko w ośrodkach materialnych. 
Jeśli fala ultradźwiękowa dotrze do granicy dwóch ośrodków 

o różnej impedancji akustycznej, gdzie impedancja akustycz-
na to miara oporu jaki stawia ośrodek rozchodzącej się w nim 
fali ultradźwiękowej, nastąpi podział jej energii. Część ulegnie 
odbiciu, załamaniu, absorpcji, tłumieniu, a część przejdzie do 
kolejnego ośrodka. Jak duża część fali ulegnie np. rozprosze-
niu, odbiciu czy absorbcji zależy od typu ośrodka, przez któ-
ry przechodzi fala. Na granicy utworzonej przez ciało stałe-
-gaz lub płyn-gaz fale akustyczne nie przenikną w głąb, a je-
dynie zostaną całkowicie odbite. I właśnie zjawisko odbicia fal 
zwane również echem, powstające na granicy dwóch ośrod-
ków różniących się właściwościami akustycznymi jest naj-
istotniejsze, gdyż pomiar odbitego echa jest podstawą obra-
zowania. 

Należy również pamiętać, że głębokość na którą może 
przeniknąć fala ultradźwiękowa jest ograniczona. Istotne 
w  ultrasonograficznych badaniach skóry jest określenie za-
leżności między częstotliwością fal ultradźwiękowych, a  ich 
tłumieniem w  tkankach. Wraz ze wzrostem częstotliwości 
fali ultradźwiękowej ich tłumienie jest większe, co przekłada 
się z kolei na głębokość ich penetracji, która maleje wraz ze 
wzrostem częstotliwości. W związku z tym, w badaniach skó-
ry konieczne jest stosowanie wysokich częstotliwości, gdyż 
tylko wówczas możliwa jest jej ocena. Z tej zasady wynika fakt, 
że w badaniu jamy brzusznej, której narządy położone są głę-
boko, stosujemy głowice o częstotliwości 3,5 MHz, a w bada-
niu skóry, która jest położona powierzchniowo, głowice o czę-
stotliwości od około 20 MHz do 100 MHz.

Aparat ultrasonograficzny zbudowany jest z  głowicy zwa-
nej również sondą, komputera wraz z monitorem, na którym 
widoczny jest obraz wybranej tkanki czy narządu. Najważ-
niejszym elementem każdego aparatu jest głowica ultraso-
nograficzna, w  której znajdują się przetwornik/przetworni-
ki piezoelektryczne, dzięki czemu głowice są jednocześnie 
emiterami i  odbiornikami fal ultradźwiękowych. Zgodnie ze 
zjawiskiem piezoelektrycznym odkrytym w roku 1880 przez 

Rys 1. Wzrost liczby publikacji naukowych dotyczących ultrasonografii wysokich częstotliwości skóry w latach 1978-2021 w oparciu o dane z bazy PubMed
Źródło: Opracowanie własne autorów
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Piotra Curie, po przyłożeniu zmiennego pola elektrycznego, 
przetwornik zaczyna emitować fale akustyczne o określonej 
częstotliwości. Fale te przenikają przez tkanki, ulegają roz-
proszeniu i absorpcji, a odbijając się od różnych ośrodków ge-
nerują tak zwane echo. Echo po przejściu przez głowicę do-
ciera do przetwornika powodując, że na jego powierzchni za-
czynają się pojawiać ładunki elektryczne. Są one następnie 
analizowane, przetwarzane i za pomocą algorytmów zamie-
niane na widoczny na ekranie obraz. 

Powracające w postaci echa informacje do głowicy można 
przedstawić w kilku prezentacjach. W większości badań me-
dycznych i badaniach skóry stosuje się prezentację B, której 
nazwa wywodzi się od angielskiego słowa brightness ozna-
czającego jasność. W prezentacji B dochodzi do zamiany echa 
ultradźwiękowego na świecące punkty (plamki) na ekranie 
aparatu ultrasonograficznego. Na obrazie ultrasonograficz-
nym obraz właściwości akustycznych odwzorowywany jest za 
pomocą skali szarości w  jej różnych odcieniach – od czerni 
w przypadku braku echa, do bieli w przypadku bardzo dużego 
echa. Zazwyczaj w aparatach ultrasonograficznych stosowa-
na jest 256-stopniowa skala szarości [20, 21]. 

Omawiając podstawy działania ultradźwięków, nie można 
pominąć ultrasonografii dopplerowskiej. Mimo, że jest ona 
głównie wykorzystywana w diagnostyce chorób krążenia, co-
raz częściej pojawiają się prace pokazujące użyteczność tej 
metody w  badaniach skóry [22]. W  badaniu dopplerowskim 
analizuje się zmiany częstotliwości fal ultradźwiękowych od-
bitych od poruszających się krwinek, dzięki czemu można 
określić prędkość i kierunek (do/od głowicy) przepływu krwi 
[20, 21].

APARATURA I GŁOWICE WYKORZYSTYWANE 
W BADANIACH USG SKÓRY 
Do badań największego narządu ciała człowieka jakim jest 
skóra, wykorzystywane są w praktyce dwa rodzaje apara-
tów ultrasonograficznych tj.: aparaty klasyczne, powszech-
ne w badaniach lekarskich np. jamy brzusznej czy w gineko-
logii oraz aparaty wysokich częstotliwości przeznaczone do 

badań skóry. Podstawowymi kryteriami podziału na aparaty 
klasyczne i  wysokich częstotliwości do badań skóry są: czę-
stotliwość i typ głowicy, które zostaną omówione w artykule. 

Bez względu na typ stosowanego aparatu, zgodnie z  wy-
tycznymi Europejskiej Federacji Towarzystw Ultrasonogra-
fii w  Medycynie i  Biologii (EFSUMB, European Federation of 
Societies for Ultrasound in Medicine and Biology), minimal-
na częstotliwość głowicy dla badania skóry powinna wynosić 
15 MHz – badanie z użyciem wysokich częstotliwości. Głowi-
ce o częstotliwości > 20 MHz nazywane są głowicami bardzo 
wysokiej częstotliwości, natomiast głowice 30-70 MHz zali-
czono do przetworników ultrawysokiej częstotliwości, które 
umożliwiają badanie małych struktur, przydatków, takich jak 
np. gruczoły łojowe [23]. 

Jeżeli wykonywane jest badanie aparatem klasycznym, to 
wówczas konieczne jest zastosowanie elektronicznej głowi-
cy liniowej o częstotliwości około 15 MHz zbudowanej z wie-
lu kryształów (rys. 3), choć zdecydowanie lepsze obrazy uzy-
skuje się stosując głowice o częstotliwościach około 20 MHz. 
Obecnie wielu producentów ultrasonografów oferuje głowice 
liniowe o częstotliwościach 18 MHz, a nawet 22 MHz. Najlep-
sze obrazy skóry uzyskuje się na ultrasonografach wysokiej 
klasy, które posiadają wiele opcji poprawiających obrazowa-
nie. Wadą klasycznych aparatów jest jednak ich wysoka cena 
i fakt, że są to bardzo duże urządzenia. W ostatnich kliku la-
tach wprowadzone zostały aparaty mobilne, jako alternaty-
wa dla dużych, klasycznych aparatów, które pozwalają na wy-
konywanie badań po podłączeniu głowicy do tabletu, a nawet 
smartfona, jednak nie posiadają one wszystkich opcji, które 
występują w dużych aparatach (fot. 2) [24, 25]. 

Jak opisano, aparaty przeznaczone do badań skóry nazy-
wane są aparatami wysokiej częstotliwości, gdyż wyposażo-
ne są w głowice o częstotliwości powyżej 20 MHz. Są to jed-
noelementowe głowice mechaniczne, które mogą mieć czę-
stotliwość od 20 do 100 MHz (rys. 3). Obecnie na rynku jest 
kilku producentów tego typu aparatów. Wszystkie znane au-
torom niniejszego artykułu aparaty, są aparatami niewielkich 
rozmiarów i są łatwe do przenoszenia [23, 24]. 

Fot. 2 Głowice ultrasonograficzne stosowane w badaniach skóry. A – wieloelementowa głowica liniowa stosowana w aparatach kla-
sycznych pracująca w zakresie 4-12 MHz, B – jednoelementowa głowica mechaniczna stosowana w ultrasonografach przeznaczonych 
do badań skóry o częstotliwości 35 MHz Źródło: Opracowanie własne autorów
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Zarówno w aparatach klasycznych, jak i w większości ultra-
sonografów wysokich częstotliwości, otrzymujemy obrazy 
w prezentacji B, w skali szarości. W niektórych aparatach wy-
sokich częstotliwości istnieje możliwość wybrania innej ska-
li niż skala szarości.

Nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, który aparat jest lep-
szy do diagnostyki skóry. Wybór ultrasonografu będzie uzależ-
niony od celu badania i struktur, które mają być obrazowane.

ULTRASONOGRAFICZNY OBRAZ SKÓRY ZDROWEJ
Na ultrasonograficznym obrazie skóry zdrowej, bez względu 
na typ aparatu, widoczne są trzy podstawowe warstwy [18, 24, 
26] (fot. 3): 
1) naskórek – jasna, cienka linia;
2) skóra właściwa – niejednorodna struktura, w której w dol-

nej części można zaobserwować jaśniejsze (hiperechoge-
niczne) odbicia od włókien kolagenowych oraz ciemniejsze 
(hipoechogeniczne) odbicia od macierzy zewnątrzkomór-
kowej. W tej warstwie można zobrazować również drobne 
naczynia krwionośne, mieszki włosowe oraz gruczoły;

3) tkanka podskórna – utworzona z ciemniejszych odbić po-
chodzących od zrazików tłuszczowych oraz jaśniejszych, 
przebiegających liniowo odbić od włókien tkanki łącznej. 
W  zależności od typu ultrasonografu wykorzystywane-
go do badania, możemy zobrazować górną część lub całą 
tkankę podskórną.
Oprócz opisanych trzech warstw skóry, na niektórych ob-

razach pojawia się również ciemne pasmo zlokalizowane po-
między naskórkiem a skóra właściwą. Jest to podnaskórkowe 

bezechowe lub niskoechogeniczne pasmo (SLEB, subepider-
mal low echogenic band, inaczej określane jako SENEB, sub- 
epidermal non echogenic band), (fot. 4). Najczęściej SLEB wy-
stępuje w obszarach ciała poddanych intensywnemu działa-
niu promieni słonecznych i w związku z tym traktowany jest 
jako marker fotostarzenia skóry [27, 28].

OCENA OBRAZÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH – 
PARAMETRY PODDAWANE OCENIE
Uzyskane w trakcie badania obrazy skóry, są poddawane za-
równo analizie ilościowej i  jakościowej. Analiza jakościowa 
jest dokonywana przez jednego lub kilku badaczy i polega na 
wizualnej ocenie obrazu i ewentualnie porównaniu obrazów 
z tej samej lokalizacji, ale wykonywanych w różnym czasie. 

Analiza ilościowa polega na wyznaczeniu konkretnych pa-
rametrów poprzez dokonanie pomiarów. Obecnie wszystkie 
ultrasonografy umożliwiają ocenę grubości: naskórka, skó-
ry właściwej, tkanki podskórnej, SLEB lub innych poddawa-
nych ocenie. Dokonywanie pomiarów grubości, szczególnie 
tak cienkich struktur jak naskórek, obarczone jest dużym ry-
zykiem popełnia błędu pomiarowego, dlatego w  niektórych 
ultrasonografach wysokich częstotliwości wprowadzono 
możliwość automatycznego dokonywania pomiarów (fot 5). 

Bardzo użyteczny okazuje się również pomiar pola po-
wierzchni, który może być wykorzystywany w zależności od 
celu badania np. do zmierzenia pola powierzchni pasm tkan-
ki podskórnej wrastających w skórę właściwą, co ma miejsce 
przy cellulicie. Niektóre z  aparatów wysokich częstotliwości 
posiadają opcję umożliwiającą pomiar pikseli przypisanych 
do danego stopnia w  skali szarości, dzięki czemu możliwe 
jest obserwowanie zmian w echo strukturze tkanek [24]. Na-
tomiast klasyczne aparaty wysokiej jakości pozwalają również 
na ocenę przepływu krwi oraz sztywności (twardości) tkanek 

Fot. 5 Ultrasonograficzne pomiary grubości. A – ręczny pomiar grubości naskórka i skóry wła-
ściwej ultrasonograf z głowicą mechaniczną 50 MHz, B – ręczny pomiar grubości skóry wła-
ściwej ultrasonograf z głowicą mechaniczną 48 MHz, C – automatyczny pomiar grubości na-
skórka ultrasonograf z głowicą mechaniczną 48 MHz, D – ręczny pomiar tkanki podskórnej 
ultrasonograf klasyczny 
Źródło: Opracowanie własne autorów

Fot 3. Ultrasonograficzny obraz skóry. A – aparat klasyczny z głowicą 18 MHz, B –ultrasono-
graf wysokich częstotliwości z głowicą mechaniczną 48 MHz. 1 – naskórek, 2 – skóra właści-
wa, 3 – tkanka podskórna/górna część tkanki podskórnej 
Źródło: Opracowanie własne autorów

Fot. 4 Ultrasonograficzne obrazowanie pasma o obniżonej echogeniczności SLEB 
(żółte strzałki). A – ultrasonograf wysokich częstotliwości z głowicą mechaniczną 50 MHz, B – 
ultrasonograf wysokich częstotliwości z głowicą mechaniczną 48 MHz 
Źródło:	Opracowanie własne autorów 
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i ich podatności na odkształcenie z wykorzystaniem opcji ela-
stografii [29]. Ostatnią nowością jest wprowadzenie opcji ob-
razowania przepływów MicroFlow, która pozwala wykrywać 
i  oceniać bardzo wolny i  słaby przepływ krwi nawet w  nie-
wielkich naczyniach, co wcześniej nie było możliwe [30]. 

TECHNIKA BADAŃ USG SKÓRY
Przeprowadzenie badania ultrasonograficznego skóry jest 
zbliżone do techniki wykonywania klasycznych badań ultra-
sonograficznych. W  przypadku skóry obrazowane są jednak 
struktury o  wiele mniejsze niż narządy wewnętrzne, dlatego 
istotne jest wykonywanie badania dokładnie w  tym samym 
miejscu, szczególnie w sytuacji, gdy uzyskane wyniki mają zo-
stać porównane w  różnych okresach czasu. Ponadto obrazu-
jąc skórę, zawsze należy nakładać dużą ilość żelu, wytwarzając 
tzw. „poduszkę żelową”. Alternatywnie można korzystać z goto-
wych dystanserów ultrasonograficznych. Głowica ultrasono-
graficzna powinna być utrzymywana tuż nad poduszką żelową 
i nie powinna bezpośrednio stykać się ze skórą. Dlatego oso-
bę badaną należy ułożyć w pozycji leżącej, a osoba wykonująca 
badanie powinna mieć podpartą rękę, w której trzyma głowicę. 
Istotne jest również wykonywanie niewielkich przesunięć gło-
wicy na skórze, dosłownie o kilka milimetrów.

PODSUMOWANIE
Badanie ultrasonograficzne skóry pozwala w bezpieczny i rze-
telny sposób obrazować jej podstawowe warstwy. W  związku 
z czym można je zastosować do diagnozy skóry, planowania te-
rapii z  zakresu kosmetologii i  medycyny estetycznej, jak rów-
nież monitorowania przebiegu zabiegu w czasie rzeczywistym 
oraz oceny skuteczności podejmowanych terapii. Biorąc pod 
uwagę, że aktualnie medycyna estetyczna i  kosmetologia nie 
posiadają metody, która umożliwiałaby wykonywanie wszyst-
kich wyżej wymienionych czynności, ultrasonografia ma szan-
sę upowszechnić się i  być obecna w  każdym gabinecie. Ogra-
niczeniem, które dotychczas spowalniało upowszechnianie się 
ultrasonografii na gruncie kosmetologii i  medycyny estetycz-
nej była wysoka cena aparatów ultrasonograficznych. Mając 
jednak na uwadze rozwój technologiczny oraz wprowadzenie 
do sprzedaży mobilnych aparatów klasycznych, których cena 
jest kilkunastokrotnie niższa w  porównaniu z  ultrasonografa-
mi stacjonarnymi, można sądzić, że bariera ta niedługo zosta-
nie zniwelowana. Większe zagrożenie dla upowszechnienia się 
ultrasonografii niż cena sprzętu, autorzy artykułu postrzega-
ją w zdobywaniu wiedzy i kompetencji do wykonywania badań, 
gdyż jest to metoda, której nie da się opanować w krótkim czasie. 
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