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CellSonic makinesi, hastanelerde cerrahlar 
tarafından kemik tedavilerinde, yaralanmalarda 
ve spor sakatlanmalarında kullanılmaya uygun 
bir lithotripterdir. Xray 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 lithotripteri 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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Bazı yaralar eninde sonunda kendiliğinden 
iyileşir. Diğerleri de doktorların yoğun ilgisi ve 
verdikleri bütün ilaçlara rağmen asla iyileşmez. 
Birkaç yıl önce, Dr. Wolfgang Schaden 
Viyana’da iyileşmeyen kemiklerin tedavisi için 
şok dalgalarıyla çalışmaya başlayınca, ne zaman 
deri bozulsa beklediğinden daha güzel 
iyileştiğini gözlemler. Yaptığı birkaç denemeden 
sonra, ilaçsız vücut iyileştirmesinde mucizevi bir 
yol sağlayan bir sihirli değnek keşfettiğini fark 
etti. Bir hasta olarak siz, sadece tedavinin işe 
yarayıp yaramadığına dair güvence istersiniz ve 
bulgularını ISMST’ye raporlayan doktorlara 
göre başarı oranı %80’in üstündedir. Bu konu 
hakkında Haziran 2008’de Fransa’da yapılan 
konferansta verilen raporlarla alakalı görüş 
birliği sağlanmıştır.

Gerçek tedavi basit. Şok dalgalarını yaraya 
uygulayın. Bu bir güzellik salonunda yapılabilir. 
Oradaki makine hastanelerde kullanılanla 
aynıdır. Tabi yine de yarayla başa çıkabilecek 
yetkide olduğunuzdan emin olun. CellSonic Ltd. 
Size yetki veremez. Bu konuda tıp otoritelerine 
danışınız. 

Yarayı temizleyin. Her şey ameliyathanelerdeki 
kadar temiz ve steril olmalıdır. Ölü et ve 
kabukları kesin. Deri altındaki boşluklara steril 
su veya jel enjekte edilmelidir çünkü şok 
dalgaları sadece su veya jel gibi sulu ortamlarda 
hareket edecektir. Eğer hava boşluğu olursa şok 
dalgası durur.

Sonsuz şok başlığını kullanın. Yaranın her bir 
bölgesine bütün açılardan 300 şok verin. Şok 
dalgaları bakterileri öldürecek ve kan akışını 
hızlandıracak. Kandaki akyuvarlar da onarımı 
yapacak. Şokun toplam sayısı yaranın boyutuna 
bağlıdır. 50mm çapında bir alanı olan şok başlığı 
en az 300 şok gerektirir. Bazı doktorlar daha 
fazla uygularlar. Anesteziye gerek yoktur. Bu 
tedavi haftada bir uygulanır. Kıyafetlerinizi 
temiz tutunuz. Şartlar uygunsa yarayı açık 
bırakmak her zaman en iyisidir. 

6-8 haftada yeni deri yarayı kapatacak. Deri 
hassas ve elastik olacaktır. Altında ise et düzgün 
şekilde oluşacaktır. Ayağında 70 senedir 
geçmeyen bir yara olan 90’lı yaşlarda bir kadın 2 
ayda tedavi oldu. Diyabetik ülser gittikçe 
yaygınlaşıyor ve CellSonic şok dalgaları bunu 
tedavi etmenin kesin yoludur.. 
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