If it is not CellSonic it is expensive

De ESWT Lithotripter van CellSonic

TM.

Wereldwijd het goedkoopste systeem
Hoge kwaliteit met 10 jaar garantie
Medische ESWT nog toegankelijker voor patiënt en specialist.
ISMST lid en sponsor :

http://www.ismst.com/start.htm (Devices)

CellSonic:

www.cellsonic-medical.com

Email Benelux :

info@operandi-hmt.nl

ISO 13485:2003
ISO 9001:2008

De CellSonic machine is een “hand held” lithotripter die schokgolven genereert
en projecteert in het lichaam van een mens of van een dier om calcificaties af te
breken en de genezing van wonden en botfracturen te bevorderen.
In eerste instantie waren lithotripters ontwikkeld voor het vergruizen van
nierstenen zonder invasieve ingreep.
Maar dit type machines is in de laatste veertig jaar geëvolueerd en er zijn andere
toepassingsmogelijkheden ontdekt voor deze machine.
Slecht helende botfracturen, hielspoor,tenniselleboog en schouderverkalking
bijvoorbeeld worden al meer dan 15 jaar behandeld met schokgolven.
Ook blessures van renpaarden worden al langer d.m.v. schokgolven behandeld.
En steeds vaker vinden ook honden en katten hun weg naar de dierenarts voor
schokgolfbehandeling.
De laatste jaren is er in verschillende centra veel onderzoek verricht naar
wondbehandeling met schokgolven, waarbij de resultaten verbluffend zijn ( ulcus
cruris, decubitus, brandwonden etc.).
CellSonic Ltd. heeft een project opgezet om aan te tonen dat het genezen van
wonden d.m.v. schokgolven goedkoper is dan het langdurige gebruik van
smeersels en verband.
Ook in een traumacentrum kan een CellSonic acute wonden behandelen.
Bacteriën worden vernietigd,vascularisatie wordt gestimuleerd en de
genezingstijd verkort.
Zeer recent onderzoek concentreert zich op het mogelijk bestrijden van virussen
d.m.v. deze schokgolven.
De oorsprong van de CellSonic gaat terug naar de eerste lithotripter in het
Londense St. Thomas ziekenhuis in 1987. Jaren later werd de machine ook in
Mexico ingezet, waarmee nog steeds onderzoek wordt gepleegd.
Begin jaren 2000 is een joint venture opgezet met een geavanceerde medische
elektronica fabrikant uit India, Apex MediTech.
Onze doelstelling: Een naar eigen specificaties hoogenergetisch medische
lithotripter van optimale kwaliteit bouwen voor een betaalbare prijs, zowel in
aanschaf als in gebruik.
CellSonic produceert nu de goedkoopste lithotripter wereldwijd van optimale
kwaliteit en met tien jaar garantie.
Alle machines hebben een CE certificaat en volledige ISO-certificering.
De verkoop loopt via distributeurs in vele landen.
FDA goedkeuring voor de Verenigde Staten is in voorbereiding.
www.cellsonic-medical.com

