
Piyasadaki en eksiksiz Cihaz
2 tedavi ve 7 uygulama modu, hepsi bir modülde. Modula Carbiox medikal piyasadaki tüm olanakları sunar. İkili iletim, hem karbon-
dioksit hem de oksijen ile çalışmanıza izin verir ve toplam yedi farklı işlem vardır.  Bu da maksimum müşteri memnuniyeti için 
tasarlanmış eksiksiz bir cihaz sunar.

CEA – Geliştirilmiş Karboksiterapi Yardımlı
AIME (Italian Society of Aesthetic Medicine, İtalyan Estetik Tıbbı Derneği) 
profesyonelleri arasında yapılan işbirliğinin ardından ve "Tor Vergata" Roma 
Üniversitesi 2. seviye Estetik TIP Master programının bir parçası olarak 
oluşturulan bu yeni yöntem, C0²’nin daha büyük bir dağınımına izin verir,Hasta 
için ani bir analjezik etkiye neden olur ve her terapi seansı için iletim süresini 
yarıya indirir.

Maksimum etkinlik, sıfır güçlük
Güvenilir ve kademeli akış iletimi hastanın ağrısız tedavilerden geçmesini 
sağlar. Modula Modüler Sistem Carbiox, aslında, akışta kontrollü artış ve 
düşüşler sağlayan gelişmiş bir gaz yönetim sistemi sunar. Bu şekilde, hasta 
tam bir rahatlık içinde daha güvenli ve daha konforlu terapilerinden geçebi-
lecek.

Derinin altında soğukluk yok
Modula ile hastalarınıza maksimum konfor sunabilirsiniz. GTC (Gas Tempera-
ture Control) Gaz Sıcaklık Kontrolü sayesinde, sistem, cildin altındaki hoş 
olmayan soğuk hissi ortadan kaldırarak verilen karbondioksiti ısıtır ve tedaviyi 
daha keyifli hale getirir.

Modüler tarz ve kolaylık
Modula'yı seçerseniz, her zaman daha 
fazla fırsatınız olur. Modüler konsept, 
sonuçları çoğaltmak için birkaç teknolojiyi 
birleştirmenize izin verir. Örneğin selülit 
önleyici tedavi durumunda, karboksi 
terapinin faydalarını, radyofrekansın 
kaldırma etkisiyle veya akustik dalgaların 
canlandırıcı etkisiyle birleştirebilirsiniz. Ve 
hastalarınıza daha eksiksiz ve uygun fiyatlı 
paketler sunabileceksiniz.

Tüm parametreler kontrol altında

TVC (Total Volume Control) ile, Modula'nın 
kullanıcı dostu arayüzünde gaz hacmi ve akışı 
gerçek zamanlı olarak açıkça görülebilir ve 
tüm tedavi parametrelerini sürekli olarak 
izleyebilirsiniz.

Rahatınız için

Wavemed, çalışmanızı kolaylaştır-
mak için her ayrıntıyı inceledi. 
Ürünle birlikte verilen saklama-ko-
ruma tutucu vagona kolayca 
bağlanabilecek ve böylece 
gereksiz tüm engelleri ortadan 
kaldıracaksınız.
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