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سلصونيك الطبية
هناك نوعان من السمات األساسية التي تتميز بها تقنية الموجات
الصوتية الصادمة او مايسمى بالشوك ويف وهي كالتالي :أوال أن
تكون فجائية وثانيا أن تخترق المكان المطلوب في الجسم .قامت
شركة سلصونيك باستثمار ثمان سنوات من البحث للوصول إلى
أفضل السبل لتحقيق هذه األهداف الشيء الذي يمكنها اآلن من تقديم
أحدث وأفضل ليثوتربتر من النوع المحمول باليد المتوفر في يومنا
هذا .تعرف الصدمات على أنها انفجار مفاجئ ناتج عن قفز فالش
كهربائي عالي الضغط بين نقطتين أربع مرات في الثانية؛ ليس
هناك اسرع من ومضة /فالش الضغط العالي .يتم تركيز الضربة
المفاجئة في الجسم عن طريق عاكس وذلك كي ال يحصل إبطاء
للموجات الصوتية الصادمة.
تعمل شركة سلصونيك على اختيار مكونات أجهزتها من مصادر
موثوقة بها من العالم معظمها تأتي من بريطانيا العظمى حيث يتم
التركيز على الجودة والموثوقية والمتانة .يأتي جهاز سلصونيك
الطبي مرفقا بمدة عشر سنوات مدة الضمان .تتوفر رؤوس الجهاز
الذي يقدم الصدمات الصوتية على  05555من الضربات كما
يتوفر الجهاز على برنامج البدء المعتدل وذلك للتخفيف من األلم.

يتم استعمال جهاز سلصونيك الطبي لعالج الجروح وجميع أنواع
اإلصابات الرياضية في كل من اإلنسان والحيوان .تتميز الموجات
الصوتية الصادمة بخاصية التسبب في تكاثر الخاليا الجدعية.
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جهاز سينكرويف

جهاز الليثوسبليت

يعتبر جهاز السينكرويف مشابها لجهاز الليثوسبليت حيث
يتوفر على نفس الميزات التصميمية المؤكدة؛ يستعمل
الجهاز للمعالجة الطبيعية بميزة إضافية :يتم تمرير تيار
العالج الكهربائي بالتزامن مع موجات الصدمة الشعاعية.
تستعمل هذه التقنية لتنشيط العضالت.

عملت شركتنا على صناعة هذا الجهاز لمدة أربعة عشر سنة وتعتبر الليثوسبليت من األجهزة
األكثر استعماال في العالم لتكسير الحجر في الكلى حيث تتميز بكونها قوية واقتصادية وسهلة
الحمل وسعرها معقول .تعتبر الليثوسبليت من األجهزة المفضلة لدى الجراحين الذين يفتخرون
بسمع تهم الجيدة .نسلم الجهاز في حقيبة ويعمل عادة عن طريق إمدادات األوكسجين الرئيسية
المتواجدة في المستشفى .يعتبر كسر الحجر في الكلى االستخدام األصلي واألفضل لموجات
الصدمة الشعاعية.

جهاز السلسوفليتر
قمنا بصناعة جهاز الديجيكارب لسنوات عديدة حيث يتميز هذا الجهاز بجودة عالية
لالستعمال داخل غرف العمليات ،باالعتماد على ذلك التصميم الناجح قمنا بصنع جهاز
السلسوفليتر بهدف حقن غاز ثاني أكسيد الكربون الطبي وذلك بالتحكم في كمية وحجم الغاز
المحقون الشيء الذي يقضي على الجروح المصابة بالعدوى والقروح والخاليا الدهنية
والعمل على تحسين حالة جلد الوجه والجسم .يستعمل الجهاز من طرف األطباء فقط .ال
يتواجد هذا الجهاز في صالونات التجميل العادية.

حامل عمودي
طريقة أنيقة ومناسبة لوضع اآلالت واألجهزة
الصغيرة في متناول اليد.

تقوم شركة سلصونيك بصناعة أجهزة إلكترونية طبية خاصة بالمسالك البولية والجراحة والتجميل؛ تصنع الشركة  71نوعا من األجهزة الطبية وكذلك المواد
الهالمية/الجيالت والكريمات
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