
YÜZEY ENFEKSİYONLARINA DİJİTAL TEDAVİ

BELİRGİN ÖZELLİKLERİ 

Deri/Yüzey enfeksiyonlarını etkili ve oldukça hızlı tedavi eder

Montajı ve kullanımı basit

Sivilceler, Akne, Ayak mantarı, Tırnak mantarı için etkin tedavi

Kolay zamanlayıcı kullanımı, 30 ile 180 saniye

Dijital Otomatik Enerji Düzeyi Ayarı

Uzun ömürlü MagicWire Problar

Ultra Yüksek Hızlı Mikroişlemci

Full Dijital 

Basit Dokunmatik Tuşlar

Geliştirilmiş Enerji Kontrolü için Bulanık Mantık

Taşınabilir, Hafif sistem

Ücretsiz Taşıma Çantası

Rahat koşullarda tedavi uygulayabilme

Bakım/Onarım maliyeti yok

Az Enerji harcar

Çok düşük çalışma maliyet/tedavi başına

Düşük maliyetli elektrodlar

Asus
Vurgu



- Sadece eğitilmiş operatör tarafından kullanılmak üzere olan etkili bir makinedir. 

- Sektörde basit, nazik ve asgari eğitim gerektiren bir makineye ihtiyaç vardı ve biz 
CellSploder'i yaptık. 

- İsminden de anlaşılacağı üzere mikrop hücrelerini patlatır, infilak eder. 

- CellSploder vücudun yüzeyine negatif iyonlar gönderir. CellSonic makinesinde 
olduğu gibi vücuda nüfuz etmez. 

- CellSploder'i yüzeydeki mikropların neden olduğu ayak mantarı, diş çürükleri, 
Staflokok Aureus (SA) gibi hastalıkların tedavisinde kullanabilirsiniz.

Kullanımı : Uçları yavaşça hareket ettiriniz, cilde temas etmeyiniz, ucu ciltten 2mm ile 
10mm uzaklıkta tutunuz ve cilde temas edecek şekilde gezdirmeyin. Mikrop ve 
bakterilerin patlamasına olanak/zaman vermek için ucu yavaşça hareket ettiriniz. Ucu 
ciltten yaklaşık 5mm uzak tutunuz. Sadece yavaşça hareket ettiriniz. Ucu tek 
pozisyonda tutmak sadece küçük bir bölgenin iyileşmesine neden olur. Eğer ucu 
uzağa götürürseniz tedavi durur ve kesikli bir vızıldama/sinyal sesi duyarsınız.

• Enfekte olmuş her ayak için 2 dakika harcayınız.
• Enfekte olmuş bir diş 2 dakika gerektirir.
• Enfekte olmuş tırnak en az 15 dakika ile 45 dakikaya kadar tedavi görmeli. Çünkü
negatif iyon sinyallerinin tırnağın kalın yüzeyini geçerek yönlerini bulmaları gerekecek.
• Ülser tedavisinde her santimetrekare için bir dakika uygulama yapın.
• Tedavisi en zor olan siğil içinse haftada bir ve altı hafta süreyle uygulama gerekir.

Tedaviden sonra dezenfeksiyon kremleri uygulanabilir. İki tekniği bir arada kullanmak 
etkin tedaviye yardımcı olur. Tek başına bir teknik kullanmaktan daha avantajlıdır.

CellSploder'i kullanmadan önce bütün kremleri temizleyin ki, yüzeydeki krem, iyonların 
mikrop ve bakterilere nüfuz etmesine engel olmasın. Siğili öldürdükten sonra ölü deri 
hala orda kalabilir ve yeni deri ile değişimi biraz zaman alabilir.



 
 

     
  

Teknik Özellikler
Kontrol Ünitesi

tod
Besleme Gerilimi 
Güç
Sigorta 

 Sınıf 
 ip 

Güç Girişi
Tedavi devir 
zamanlama
Açık devre çıkışı 

 Çıkış Akımı 
Çalışma Sıcaklığı 
Boyutlar
Ağırlık 
Korunma Derecesi

Ultra Yüksek Hızlı İşlemci

  Hızı Şişme

IEC C14 inlet üç telli ayrılabilir kablo montaj. 
30 ile 180 saniye aralığında 30 saniyelik değişimler ile ayarlama
(ön tuşlar ile programlanabilme)
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El Parçası
Boyutlar
Bağlantı
Ağırlık 

syon metodu

   
Sürekli konsola bağlı

 r (yaklaşık  
MagicWire - Etilen Oksit, Formaldehit, Glutaraldehit 2% veya Formalin 
buharu ile steril edilebilir. El Parçası ise sadece Formalin buharı ile 
sterilize edilebilir.

 
CellSonic Ltd Resmi Üreticisidir. 

uysalgoksel@gmail.com 

Kalitesi Onaylanmış

 

   Üretici :

mailto:apexmeditech@gmail.com
http://www.apex-meditech.com
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