
 

 

 



  

 

 

 

  

 B.K.Gمحصول شرکت  CT-500مدل  AIGENERتراپی دستگاه کربوکسی
این  د.باشهای فراوان میتراپی هوشمند با قابلیتکربوکسی یک دستگاه

ه در زمین اسکریندی تاچسیبا ال های متعدددستگاه با وجود داشتن منو
ل با قابلیت فشار گاز قاباین دستگاه  .داردپوست و زیبایی و درمان کارایی 

یاهی و های ستوسط کاربر به صورت تمام اتوماتیک در درمان انتخاب
اسکارها، و استرچ  ، آکنه،های سطحیگودی زیر چشم، چین و چروک

 و ها و درمان ریزش مو و از بین بردن سلولیت و رفع چربی موضعیمارک
 گردد.می . استفاده..

 

 

م دقت باال در تنظی بااندیکاسیون هوشمند  32این دستگاه دارای 
دارای  CT-500 دستگاه باشد.میزان فشار و حجم گاز خروجی می

و گرم  UVCسیستم استریلیزاسیون  ،سه مرحله فیلتر گاز خروجی
 و رفع کبودی پس از درمان جهت کاهش درد تزریق 2COکن گاز 

 باشد.می



  

های از جمله روش کربناکسید دیتراپی یا درمان با استفاده از گاز کربوکسی
سازی پوست در دنیا است. قدمت این روش درمانی پرطرفدار و فراگیر جوان

گردد و به مرور شاهد توسعه و ارتقای عملکرد میالدی باز می ۱۹3۰ی به دهه
 ایم.آن بوده

 اکسیددیتوان نوعی مزوتراپی دانست. در این روش گاز کربوکسی تراپی را می
ها وارد بافت کربناکسید دیشود. های زیرین پوست تزریق میبه الیه کربن

واکنش  یابد. بدن درشده و به صورت موضعی در محل تحت درمان انتشار می
های جبرانی مکانیسمسازی کربن، شروع به فعالاکسید افزایش میزان دی هب

 .کندمی

کربن در فرآیند تولید انرژی توسط اکسید گاز دی دانیدمی همانطور که
ها با استفاده از مواد غذایی )مثل شود. سلولهای بدن ما تولید میسلول

کربن تولید اکسید ند تنفس سلولی، انرژی و دیقندها( و گاز اکسیژن، در فرآی
-و دی شتهبه طور مداوم به اکسیژن نیاز دابدن ما  دلیل همین بهکنند. می

 .کندبازدم دفع می از طریقکربن تولیدی را اکسید 

 

توان برای رفع استرچ مارک تراپی میاز کریوکسی
 استفاده کرد

ع استرچ توان برای رفوکسی تراپی میباز کر
 استفاده کرد سلولیت

 درمان ریزش مو جهتتوان وکسی تراپی میباز کر
 استفاده کرد

رفع سیاهی زیر  جهتتوان تراپی میوکسیباز کر
 تفاده کردچشم اس

آکنه و اسکارهای  جهت درمانتوان تراپی میاز کریوکسی
 تفاده کرداس ناشی از آن



 

 :تعداد جلسات مورد نیاز چند جلسه است 
 ۱۰تا  برای سیاهی زیر چشم جلسه 2بسته به نوع آن متفاوت است و از  به طور کلی روند درمان با کربوکسی تراپی

  پذیر است.امکان موضعی جلسه برای الغری
 

 فاصله زمانی بین جلسات چقدر باید باشد: 
هفته یکبار و  دو هر جلسه 4، جلسه هر هفته یکبار 4بصورت جلسه  ۱۰طی  CT-500 تراپیروند درمان با کربوکسی

 باشد.جلسه ماهی یکبار می 2
 

  دادکربوکسی انجام ،آیا می توان در یک جلسه به همراه دیگر  مراقبت ها: 
-دقیقه گاز کامال جذب می 5ا ت 3بدون التهاب و درد است و بعد از گذشت   CT-500از آنجایی که روند درمان با

 .داد پوستی را انجام هایتراپی دیگر مراقبتوان در یک جلسه بعد از کربوکسیمی ،گردد
 

 آیا کربوکسی تراپی عوارض دارد: 
و التهاب بوده اعمال فیلتر درمان به همراه با درد در دستگاه های قدیمی به علت تزریق گاز بصورت سرد و بدون 

 این عوارض به حداقل رسیده است.  CT-500های جدید مانند است اما در دستگاه
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