
   CellSonic Ltd Türkiye
    Uygulama Çizelgesi 

Çizelgede yer alan sayılar , aşağıda ikinci tabloda yer alan uygulama açıklamasını işaret etmektedir

Yol gösterici el kitabı. Son uygulamayı doktor yapacaktır. 
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Cilt/Deri

Arteriyel (iskemik ülser) 1 

Venöz/varisli damar 1 

Nörotropik (diyabetik) 1 

Travmatik yaralar ve yanıklar 1 

Enfekte ülser (virüs,bakteri,mantar 
parasit) örn: Kronik TB, cüzzam, 
buruli ülseri

1 

Inflamatuvar Ülser (çeşitli romatizma 
hastalıkları, lupus) 

1 

Tümör/ iyi huylu ve kötü huylu 1 

Yağ 19 

Selülit 19 

Deride çatlaklar 20 

Plastik Cerrahi 1 

Akne 10 20 

Sedef Hastalığı 14 

Ayak Mantarı 10 

Spor 
yaralanmaları
sakatlıkları

Topuk Dikeni 5 

Tenisçi Dirseği 6 

Omuz Kireçlenmesi 7 

Tendinit (tendon iltihabı) 8 

Fizyo-
terapi 11 

Sinirler Ülserden korunma/engelleme 21 

Diş
Peritonit 22 23 

Diş Çürüğü 10 

Kemik Nekrozu(osteonekroz)

Üroloji

Böbrek Taşları 17 

Sertleşme/Ereksiyon sorunu 15 

Penis kılıfının sertliği (Peyronie hastalığı) 24 

İdrar teşhisi/tanısı 18 

Ameliyathane Işık Kaynağı ve insufflator 27 

Veteriner Atlar 16 

Evcil hayvanlar 25 



1 Yara Bakım Protokolü

Her tedaviden önce olduğu gibi yarayı tamamen temizliyin. Ölü deri 
parçaları v.s  

Tedaviden sonra yaranın içinde kalabilecek kabarcıksız bir krem uygulayın. 
Üzerine streç film serin(bakteri bariyeri gibi düşünülebilir). Şok dalgalarını 
toplaması/emmesi/iletmesi için olağan ultrasound jeli filmin üzeribe 
uygulayınız. 

Enerji seviyesini 2 yapınız ve odak uzunluğu sonsuz olan şok başlığı kullanınız 

Yaranın her santimetre karesi için 100 şok dalgası artı 350 şok dalgası 
yeterlidir, fazlasına gerek yoktur. Yani, 3 santimetre karelik bir yara sadece
 300 şok + 350 = 650 şok gerektirir. 

Streç filmi kaldırınız ve kirlenmiş bir cisim gibi atınız/imha ediniz. Şok Başlığını 
herzamanki gibi tamamen temizleyiniz.

Yarada olabildiğince az merhem ve krem bırakın, yarayı kendi tercihinize göre 
örtünüz kapatınız. Şok dalgaları bütün sargı bezleriyle uyumludur ayrıca sargı 
bezleri ve pansuman giderlerini ortadan kaldırıyor çünkü enfeksiyonu 
öldürmektedir/yok etmektedir.

2 http://www.cellsonic-medical.com/protocols.htm 

3 http://www.cellsonic-medical.com/scars.htm 

4 http://www.cellsonic-medical.com/feet.htm 

5 http://www.cellsonic-medical.com/heelspur.htm 

6 http://www.cellsonic-medical.com/tenniselbow.htm 

7 http://www.cellsonic-medical.com/calcifiedshoulder.htm 

8 http://www.cellsonic-medical.com/achillodynia.htm 

9 http://www.cellsonic-medical.com/teeth.htm 

10 http://www.cellsonic-medical.com/cellsploder.htm 

11 http://www.cellsonic-medical.com/physiotherapy.htm 

12 http://www.cellsonic-medical.com/synchro.htm 

13 http://www.cellsonic-medical.com/varicoseveins.htm 

14 http://www.cellsonic-medical.com/psoriasis.htm 

15 http://www.cellsonic-medical.com/ed.htm 

16 http://www.cellsonic-medical.com/animals.htm 

17 http://www.cellsonic-medical.com/lithosplitd.htm 

18 http://www.cellsonic-medical.com/digiflow_st2.htm 

19 CellSonic Shape kullanım talimatlarına göre ultrasound ve radyo frekansı 
sistemi kullan

20 http://www.cellsonic-medical.com/cellsufflator.htm 

21 Sonsuz şok başlığını ve 2. Enerji seviyesini kullanınız.  Sinirleri yeniden 
canlandırıp diyabetik ülserin patlak vermesini engellemek için düzenli olarak 
bütün bir bacağa ve ayağa 1000 şok uygulayınız.
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22 Yara gibi tedavi edin. Dişler ve yanak arasını jel ile doldurun ve şok dalgalarını 
enfeksiyonun saklandığı diş etine hedeflendiriniz. Enerji Seviyesi 2.

23 Medikal CO2 enfeksiyonu öldürmek için diş doğrultusunda diş etine enjekte 
edilebilir. Antibiyotik kullanımı gerektirmez.

24 Sıkışmış hücrelein bölgesine doğro hedef alın. Yara bakım protokolünü  takip edin 

25 İnsanlarda yaralarda,eklemlerde ve tendonlarda olduğu gibi hayvanlara da 
uygulayınız

27 http://www.cellsonic-medical.com/surgery.htm 
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