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Güç kaynağı:  90-240 vac 50/60 Hz

Sigortalar: 2 x T3,15A

Güç çıkışı: 150 W

Ultrasound frekansı:  Nominal 40 KHz (bağlı olan başlıkla değişebilir)

Atım modu: Sabitlenmiş frekans (otomatik ayarlanmış), otomatik ayarlı frekansa bağlı 
olarak %10 ayarlanabilir tarama

Otomatik ayar sistemi: Mikroişlemci tarafından kontrol edilen ve hedef bölgedeki en iyi etkiyi yapacak 
olan ultrasound frekans ayarı

SCP sistem, Sonication Controller Program: Kavitasyon programının daha güvenli ve etkin bir şekilde olmasını sağlayan 
özel teknoloji

Ultrasonik akım: Kullanıcı tarafından 3W/cm²'ye kadar ayarlanabilir

Tedavinin süresi: 1'-99' arasında ya da sürekli

Programlar: Önceden tanımlı ya da kişiselleştirilebilen ayarlar

Ayarlanabilir parametreler: Atım Modu /Açık kalma süresi / Kapalı kalma süresi / Atım gücü

Parametre ayarları: Döndürülebilir ayar çubuğu ile seçilebilen menü

Kontroller: • Mönüden istenilen seçeneğin ayarlanabilmesi için kullanılan, dönen ayar butonu

• Başlatma ve fabrika ayarlarına dönebilme butonu

• Ayakla kontrol edilebilen ultrosound atımı

                     Emniyet: • Elektriği kesebilme imkanı veren buton

• Acil durum butonu

• Güvenli Kavitasyon Sistem (SCP)

Ekran:  240x120 led

Çalışma süresince oluşan sıcaklık: 10-35 °C

Çalışma süresince oluşan nem:  %30-%75

Çalışma süresince oluşan basınç: 500mbar-1060 mbar

Boyutlar(uzunlukxyükseklikxgenişlik) :  57x103.5x48 cm

Ağırlık: 21 kg.

Cihazın teknik özellikleri değişebilir.

Teknik Bilgiler
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Güzellik Endüstrisinde Bodyka'nın Yeri:
• Bölgesel yağ hücrelerin azaltılması

• Selülitli bölgelerin azaltılması 

Adipose edematosa

• Lipoma 

Bu tedavi cerrahi müdahalelerden önce yağ hücrelerinin olduğu bölgeyi ve cerrahi müdahale sonrası  

oluşacak yara izini azaltmak için uygulanır.

• Yeniden şekillendirme 

Bölgesel yağ hücrelerine etki ederek, vücudun yeniden şekil alması sağlanır.

Sonicphor teknolojisi, lipoliz tedavisi ile yağ hücrelerinin yıkımı ve selülitli bölgelerin 

giderilmesi konusunda , Novavision Group tarafından geliştirilmiş ve tescillenmiştir.

Sonicphor, aynı zamanda düşük frekanslı sonication(ultrasound'lu kavitasyon ) 

sayesinde  cerrahi müdahale olmaksızın tedaviye imkan verir.

SCP, Safety Cavitation Program (Güvenli Kavitasyon Program) teknolojisi, sonicphor 

–ultrasound'lu kavitasyon- ile yapılan tedavinin güvenli şekilde uygulanabilmesi için 

Novavision Group tarafından patentlenmiş yazılım ve donanım bütünüdür.

SONICPHOR ve PATENTLİ SCP TEKNOLOJİSİ

Ana Özellikler:
• SCP kontrol sistem

• Sonicphor – ultrasound'lu kavitasyon – teknolojisi

• Otomatik ayar sistemi

• SCP teknolojisi ile operatör ve müşteri için güvenli uygulama

• Tanımlanmış çoklu atım modu

• Güvenli,çabuk,etkili ve ağrısız tedavi

Bodyka, non-invasiv özellikli teknoloji, özellikle bölgesel yağ hücreleri ve selülitli 

bölgelerin tedavisinde uygulanan cerrahi liposuction'a alternatif oluşturmaktadır.

Bodyka, ultrasonik dalgaların düşük frekanslı sonication(ultrasound'lu kavitasyon) 

ile sonophorez uygulamasının birleşimini temel alır.

Novavision Group ve Pavia Üniversitesi tarafından yapılan, 2 yıllık proje  araştırma 

geliştirme sürecinin sonucunda tam anlamıyla güvenli uygulama ve mükemmel 

sonuçlar garanti edilmektedir.

Eşsiz Bodyka “otomatik frekans ayarlama” sistemi ve tarama sistemi, kullanıcı 

tarafından en iyi sonucun elde edilebilmesi için frekansı (%1-%10)  ayarlanabilme 

olanağı verir.

Cihazda bulunan hareket algılama sensörleri, başlık düzgün kullanılmadığı takdirde 

ultrasound uygulamasını durdurur. Sahip olduğu başlık görüntüleme sistemleri ve 

ayakla kontrol mekanizmasındaki ultrasound denetleme sistemi kontrolsüz bir 

şekilde  uygulama yapılmasını engelleyerek, operatörün ve müşterinin güvenliğini 

ve rahatlığını garanti eder.

Yazılım güvenli ve kullanımı kolaydır; operatörün parametreleri ayarlamasına, 

ultrasound çıkışının 3W/cm²'ye kadar kontrol edebilmesine olanak verir. Bilimsel 

olarak test edilmiş prosedürler ve metotlar, tedavinin hızlı, güvenli, etkili ve ağrısız 

olduğunu,somut bir şekilde ispat etmiştir.  

Tedaviden önce maximum sıcaklık: 34.1°C

PAVIA ÜNİVERSİTESİ SAN MATTEO DI PAVIA GENERAL 
HOSPITAL FOUNDATION
FİZİKSEL SAĞLIK KOMPLEKSİ

CERRAHİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
PLASTİK CERRAHİ BRANŞI

Dünya'nın en eski üniversitelerinden olan Pavia Üniversitesi'nin Plastik Cerrahi bölümü ve Fiziksel Sağlık Kompleksinin ortak 
çalışmasıyla test edilen Bodyka kavitasyon cihazı, dünyada sağlık raporu olan tek kavitasyon cihazıdır. 

Bodyka, vücut dışı ve vücut içi analizlere tabii tutulmuştur. 
Bodyka, gerekli şartları sağlayan 18 denek üzerinde test edilmiştir. 
Bu denek grubu 16 kadın, 2 erkekten meydana gelmiştir.
Deneklerden 13'ü bacak, 5'i ise karın bölgesinden tedavi görmüşlerdir. 
Bacak ve karın bölgelerinin farklı bölgelerine (sağ-sol, alt ve üst kısmı gibi) farklı güçler (%50,%100) uygulanarak, cihazın 
etkinliği test edilmiştir.

Bunların dışında cihazın deneklerde ve operatörlerde oluşturabileceği yan etkiler test edilmiştir. 

Deneklere, uygulamalardan sonra;
Lipid testlerinden, total kolesterol ve trigliserit
Karaciğer fonksiyon testlerinin hepsi,
Pankreas fonksiyon testlerinden, amilaz
Böbrek fonksiyon testlerinden üre ve kreatinin,
Kas fonksiyon testlerinden, laktikdehidrojenaz' da artış görülse de, hiçbir zaman sınır değerlerin dışına çıkılmamış ve kısa bir 
süre sonra değerler normale dönmüştür.
Yapılan idrar testlerinde, pH, yoğunluk ve mikroskobik değerlendirmelerde hiçbir değişim görülmemiştir.

Operatör ve deneklerin güvenliğinin sağlanabilmesi için çeşitli fiziksel testler yapılmıştır; 

Operatörlerin el-kol sistemine yayılan titreşimlerin ölçümü sonucu, 
bu titreşimlerin Decree 81\08 'de belirlenen limitlerin altında çıktığı, 
diğer cihazların uzun süre kullanımında meydana gelen tenosinovit (eklem iltihabı) şikayetlerinin azaldığı görülmüştür.

Çevresel gürültü için yapılan ölçümler sonucu, ses değerlerinin Decree 81\2008 limitlerinin altında çıktığı görülmüştür. 

Elektromanyetik alan ölçümleri, cihazın farklı bölgelerinden, 5 cm, 50 cm ve 100 cm aralıklarla yapılmış ve bunun sonucunda 
European Reccommendation 1999\19\EC'ye göre normal limitlerde çıkmıştır.

Tedavi edilen dokunun termal analizi, operasyonla çıkarılmış parçalar üzerinde test edilmiştir. Bodyka'nın sahip olduğu, patentli 
SCP® (Safety Cavitation Program-Güvenli Kavitasyon Programı) sayesinde ısı cilt yüzeyinde hiçbir zaman 42˚C'yi 
(Proteinlerin denatüre olduğu sıcaklık 45˚C'dir)aşmamıştır ve canlı dokuda yapılan incelemelerde ultrasounda maruz kalan 
doku kendini  1ns-2dk arasında onarmaktadır. 
Yapılan termal analizlerde, SCP® probuna sahip Bodyka cihazı ile ultrasound tedavisi gören denekler, hiçbir zarar verici termal 
etkiye maruz kalmamışlardır.

Ultrasoundla yapılan %100 güç ve 20 dakikalık tedaviler sonunda, dokuda 2,5-6,5 cm'lik incelme görülmüştür.

BODYKA KAVİTASYON CİHAZI TEST RAPOR ÖZETİ

Instrument kit

AKSESUARLAR

Tedaviden 10 dakika sonra maximum 
sıcaklık: 36.6°C
Tedavi edilen bölgede SCP sistem monitörlerinden 
güvenli sıcaklık aralığında gözlemlenmiştir.
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