


دستگاه پالسما یک DSP-950مدل دستگاه پالسماجت 
دستگاه با این .باشدفرکشنال با قابلیت های فراوان می 

DBDپالسماجت و پالسمای ،بهره مندی از منوهای متعدد
ال ک و همچنین با برخورداری از محیطی کاربر پسند به کم

ایی و و زیبدر زمینه پوست ( تاچ اسکرین)لمسی سی دی 
وجود منوهای متنوع امکان انتخاب . کارایی دارددرمان 

اتوماتیک توان کاری دستگاه در درمان های مختلف را 
فراهم می سازد که این مزیت موجب حداقل سازی خطای 

.  شودانسانی در فرآیند درمانی به کمک دستگاه مذکور می
سطحی، چین و چروک های درمان افتادگی پلک، 

ها، و استرچ مارک، اسکارها زانتالسما، آکنهها، فیبروماس 
اده از و با استف.گرددپالسماجت میسر می با استفاده از  

DBD زخم های ادرار، اختیاری درمان بی پالسما می توان
سزارین و پس از عمل بخصوص های رحم، عفونت دهانه 
پالسما در DBDهمچنین . را درمان نمود عمل دیگر یا هر 

د کاربرهموروئید نیز کمک به درمان شقاق ناحیه آنال و 
ما نهایت با استفاده از دستگاه دی بی دی پالسدر . دارد

HPVویروس عوارض ناشی از کنترل وبهبود می توان برای 
.کمک گرفت

دستگاه پالسماجت چیست؟

ت بدون دستگاه پالسماجت که از آن تعبیر به دستگاه لیف
جراحی می شود از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا 

است که از روش های غیر تهاجمی برای جوان سازی و رفع
.  افتادگی پوست استفاده می کند

DSP-950ویژگی های دستگاه پالسماجت مدل 
چیست؟B.K.Gشرکت 

ت؟عملکرد دستگاه پالسماجت به چه صورت اس

ریق این دستگاه مبتنی بر مولد شار الکترونی است که از ط
ولت است و یونیزه کردن گاز ۵۰۰۰ایجاد اختالف ولتاژ تا 

ار با اعمال ش. مابین پراب دستگاه و بدن انسان کار می کند
پمپ الکترونی بر موضع مورد نظر در بدن، بر غشای سلولی و

ندین پتاسیم تاثیر گذاشته و با کنترل این شار در چ-سدیم
(  پالستیبلفارو)سطح مختلف، نه تنها برای رفع افتادگی پلک 

و تالنژکتازی)بلکه درمان هایی نظیر رفع ضایعات عروقی 
ه کارایی داشته که به جای استفاده از لیزر و دور( همانژیوم

ت را درمان طوالنی، وظیفه برداشتن اسکین تگ، خال و یا وار
بدون ایجاد دودهای سمی را انجام داده و موجب جوانسازی، 

.لیفت، رینکل ریموال و رفع سیاهی زیر چشم می شود

-DSPعوارض جانبی دستگاه پالسماجت مدل 
چیست؟950

گی عوارض جانبی درمان با دستگاه شامل التهاب و برافروخت
ناحیه مورد نظر است که ممکن است دو تا سه روز بطول 

این عوارض برای نواحی اطراف چشم ممکن است. بیانجامد
قی تا ده روز طول بکشد و تورم ناشی از آن نیز چندین روز با

تن سر خوابیدن با چند بالش اضافی برای باال نگه داش. بماند
سته همچنین پو. می تواند کمک مناسبی در این مرحله باشد

پوسته شدن و یا ایجاد دلمه های نقطه مانند کوچک روی 
تا ده پوست از دیگر مواردی هستند که می توانند از یک هفته

آنچه که در این دوران بسیار حائز . روز باقی خواهد ماند
اهمیت است این است که اجازه دهید پوسته ها بدون 

دخالت ناپدید شوند و با دست سعی در مالش روی سطح 
.پوست جهت برداشتن آن ها ننمائید

برای چه DSP-950دستگاه پالسماجت مدل 
کسانی مناسب نیست؟

:کسانی که
 دارند( پیس میکر)باطری قلب.
افرادی که باردار هستند.
مبتال به صرع هستند.
مبتال به سرطان هستند.
شرایط التهابی حاد دارند.

در زمره افراد واجد شرایط برای بهره مندی از خدمات این 
.دستگاه نیستند



تعداد درمان هایی مورد نیاز با این دستگاه چقدر است؟

فقط . ودلیفت چشم بدون نیاز جراحی و جوانسازی پوست معموالً فقط یک یا دو جلسه طول خواهند کشید تا نتیجه مطلوب حاصل ش
وان پس از یک جلسه خواهید دید نتایج اولیه بطور قابل توجهی محسوس بوده و در صورت ادامه فرآیند درمانی در ماه های آتی می ت

اده از برداشتن خال، زگیل و تگ پوستی نیازمند به یکبار استف.سال ادامه یابد5مشاهده نمود که حتی نتیجه بلند مدت آن ممکن است تا 
.این دستگاه است

:  دنمونه هایی از درمان هایی که بوسیله دستگاه پالسماجت حاصل شده ان


