THERMCELL MEDIKA
ThermCell jest to urządzenie wyprodukowane w Polsce, które doskonale poradzi
sobie z tzw. „pajączkami”, niezależnie od miejsca występowania. Precyzyjna rękojeść
zamyka naczynka w trybie termolizy, przy zastosowaniu prądu o wysokiej
częstotliwości 32MHz. W tym urządzeniu został zastosowany innowacyjny zabieg
połączenia trzech metod, o których przeczytasz poniżej. Obudowa ThermCell
wykonana jest z antybakteryjnego, ekologicznego materiału Corian, którego design
został zaprojektowany specjalnie dla urządzeń Medika.

Jak to działa?
Termoliza to dosłownie rozkład związku chemicznego pod wpływem podwyższonej
temperatury. Metoda ta doskonale sprawdza się w niwelowaniu rozszerzonych
naczynek. Przepływ prądu wielkiej częstotliwości przez naczynko koaguluje
hemoglobinę i trwale niszczy naczynko. Metoda ta jest szybka, bezkrwawa, mało
bolesna i co najważniejsze - bardzo skuteczna.

URZĄDZENIE THERMCELL ŁĄCZY W SOBIE
3 METODY:

1. TERMOLIZA
- zabieg wykorzystujący działanie prądu zmiennego o wielkiej częstotliwości i o
niskim natężeniu
2. ELEKTROLIZA
- zabieg wykorzystujący prąd stały (galwaniczny)
3. BLEND
- metoda wykorzystująca równocześnie działanie prądu galwanicznego oraz
zmiennego

Korzyści











Wysoka skuteczność
Natychmiastowe efekty już po 1 zabiegu
Bardzo krótki czas zabiegu 2-3 s
Precyzja i bezpieczeństwo – urządzenie działa wyłącznie na okolice zabiegowe,
urządzenie nie uszkadza okolicznych tkanek
Pełna kontrola i intensywność impulsów
Bezinwazyjny zabieg
Minimalny dyskomfort - nie jest wymagane znieczulenie
Jednorazowe igły typu Balette
Tryb pracy ciągły lub impulsowy
Duży, dotykowy ekran
Intuicyjne menu w języku polskim



Obudowa z materiału Corian
Corian jest plamoodporny, łatwy do czyszczenia, a prawidłowo czyszczony
uniemożliwia rozwój pleśni i grzybów. Posiada zarówno certyfikat LGA dotyczący
odporności na bakterie i grzyby zgodny z europejską normą DIN EN ISO 846, jak
i certyfikat GREENGUARD Certified dla materiału o niskiej emisji lotnych
związków organicznych.



Nowoczesny design
Wszystkie urządzenia Medika charakteryzują się nowoczesnym,
niepowtarzalnym wyglądem, zaprojektowanym specjalnie dla naszych urządzeń



Gwarancja producenta 30 miesięcy

Zastosowanie
ThermCell został wyprodukowany specjalnie do zamykania naczynek.

Efekty

Dane techniczne
• Częstotliwość prądu 32 MHz
• Wymiary: 38x29x15,5
• Waga: 4kg

