
CellSonic Ltd Türkiye

CellSonic makinesi, hastanelerde cerrahlar 
tarafından kemik tedavilerinde, yaralanmalarda 
ve spor sakatlanmalarında kullanılmaya uygun 
bir litotriptördür. X-ray ve ultrason tarayıcıları 
ile bağlantılı olarak böbrek taşlarını kırabilir. 
Başlığın içindeki bir buji ve parabola ile ani bir 
patlama yapılır ve akustik şok dalgaları 
odaklandırılır.CellSonic litotriptörü küçülttü, 
güzellik salonlarında kullanmaya güvenli hale 
getirdi ve güzellik tedavisinde dünya geneline 
ulaşabilmek için fiyatını düşürdü.

Makine Açıklaması 

Elektronikler dikey bir silindir içine 
yerleştirilmiştir. Şok dalgaları, esnek bir 
kablonun ucundaki başlığın içinde ki bir elektrik 
darbesi ile yapılır. Şok başlığı nihayetinde 
yıpranacaktır ve değiştirilmesi gerekecektir. 
Başlık, bağlantı kablosu ve makinenin üstüne 
bağlı fiş, birer birimdir. Bu başlık yenilenemez 
ve makinenin güvenliğini sağlamak açısından, 
doğru başlıkların kullanılmasından emin olmak 
için bir elektronik çip tanıma sistemi vardır. 
Makinenin hiçbir parçası tamir edilemez. Bir 
problem olduğunda, yerel distribütör makineyi 
değiştirecektir ve bu teminat 10 yıl için 
geçerlidir.
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Prosedür 
1. Tedavi edilecek alanı seçin..
2. Başlığı seçin. 5mm başlık, selülit tabakasının 

altındaki yağa nüfuz eder. Sonsuz şok başlığı ise 
pürüzsüz bir cilt bırakmak için selülitleri parçalar.

3. CellSonic jeli deriye ve biraz da başlığa 
uygulayın böylece şok dalgaları jelden 
vücuda geçebilecek. Eğer hava boşluğu 
olursa şok dalgaları hiç bir etki 
göstermeyecektir.

4. Hastayı, şok başlığını tedavi uygulanacak 
alana dik tutabilecek şekilde 
pozisyonlandırın.

5. Makineyi kullanabilmek için terapistin ilk önce 
teknik el kitabını okuması ve CellSonic adına 
yerel distribütör tarafından yapılan eğitim 
kursunda verilen talimatları takip etmesi gerekir.

6. Terapist makineyi açtığında makine 
saniyede 4 patlama yapar. Başlığı 
yumuşak bir şekilde yalnızca bir kaç 
milimetrede dairesel biçimde gezdirin. 
Başlıkla bölgeye bastırmayın. Baskıya 
ihtiyaç yok. Makine tüm işi yapar. 
Makine ayarlanmış şok sayısından sonra 
(genellikle 1000) 

7. Diğer alanlara ilerleyin. Daha çok jel 
uygulayın ve tedaviye devam edin.

8. Bir tedavi seansı genellikle 1 saatte son 
bulacaktır. Tedavi edilen toplam alan 
terapistin hangi bölgeye ne kadar 
yoğunlaştığına bağlıdır.

9. Tedaviden sonra, kalan jeli temizleyin ve 
CellSonic kremden sürün.  Hem jel hem 
de krem, yağların silindiği bölgelerde 
derinin daha pürüzsüz oluşabilmesi için 
cilt sıkılaştırıcı maddeler içerir.

10.Deriyi  forma sokmak ve sıkılaştırmak 
için her gün CellSonic kremini kullanın.

11. Bir sonraki tedavi için diğer hafta salona 
tekrar dönün.  

12. Unutmayın ki tedavi sadece sıkışmış yağ 
ve selülitleri serbest bırakır. Bunları 
vücuttan silmek için en iyi yol 
egzersizdir.  Bu öneri her tedavi için 
geçerlidir ve herkesin hayatında temel 
ilke olmalıdır.
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