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Dziesięć porad,
które ułatwią Ci wybór urządzenia do karboksyterapii

Z astanawiasz się nad zakupem urządzenia do karboksyterapii, ale nie wiesz, na co należy zwrócić 

uwagę? Boisz się inwestycji, która może okazać się nietrafiona? Przedstawiamy zbiór dziesięciu 

porad, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. 

1PO PIERWSZE
 | Regulacja przepływu CO

2

Po pierwsze i najważniejsze – każde dobre urządze-
nie do karboksyterapii musi posiadać regulację prze-
pływu CO2. Zakres od 1 do 150 cc/min umożliwia 
wykonanie bezpiecznego i co najistotniejsze – sku-
tecznego zabiegu karboksyterapii. Przepływy po-
wyżej 150 cc/min nie są w żaden sposób przebadane 
i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta.

2PO DRUGIE
 | Medyczny CO

2

Tylko urządzenia pracujące na certyfikowanym 
gazie medycznym dają gwarancję bezpiecznego za-
biegu. Przy zakupie urządzenia poproś o okazanie 
certyfikatu gazu i butli!

3PO TRZECIE
 | Inteligentne menu zabiegowe

Jest to jedno z najważniejszych udogodnień urzą-
dzeń do karboksyterapii. Szczególnie polecany dla 
osób, które dopiero zaczynają pracę z karboksytera-
pią. Aparatura dobiera wszystkie parametry zabie-
gowe, łącznie ze stadium zaawansowania problemu. 
Znacząco zwiększa to komfort i bezpieczeństwo 
pracy operatora.

4PO CZWARTE
 | Podgrzewanie gazu. Pojedyncze czy PODWÓJNE? 

Jakie korzyści przynosi system podgrzewania gazu? 
Przede wszystkim minimalizuje odczucia bólowe 
pacjenta, co wpływa bezpośrednio na jego komfort 
podczas zabiegu. Warto wziąć pod uwagę urządze-
nia oferujące podwójne podgrzewanie – umożliwia 
to osiągnięcie temperatury wylotowej gazu prak-
tycznie identycznej jak temperatura ciała pacjenta. 
Dzięki temu zabieg jest bezbolesny, co w połączeniu 
z fenomenalnymi efektami karboksyterapii jest 
gwarancją zadowolonego klienta

5PO PIĄTE
 | Odpowietrzanie systemu

Czy wiesz, że najczęstszą przyczyną powstawania 
powikłań pozabiegowych jest podanie powietrza 
pod tkankę pacjenta? Prawidłowe wykonanie zabie-
gu karboksyterapii wymaga każdorazowego odpo-
wietrzania całego systemu podawania CO2. Warto 
wziąć to pod uwagę przy wyborze urządzenia – nie-
które aparaty oferują automatyczne systemy odpo-
wietrzania, które minimalizują ryzyko wystąpienia 
powikłań pozabiegowych praktycznie do zera.

6PO SZÓSTE
 | Filtracja CO

2

Wiele osób nie zwraca uwagi na fakt, że wraz z zu-
żywaniem się podzespołów urządzenia w przewo-
dach gazu mogą pojawić się drobne zanieczyszcze-
nia. Jeśli podamy je pod skórę pacjenta, możemy 
doprowadzić do powstania poważnych stanów za-
palnych. W związku z tym niezbędną kwestią są 
systemy filtracji CO2, które efektywnie utrzymują 
najwyższą czystość podawanego gazu.

Artur Stosik

Materiał powstał 
we współpracy  
z Arturem Stosikiem,

trenerem, specjalistą ds. 
karboksyterapii, ekspertem 
w dziedzinie kosmetologii i 
medycyny estetycznej.
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7PO SIÓDME
 | Cena urządzenia + pakiety startowe

Im urządzenie droższe, tym lepsze? Niekoniecznie. Dobre urzą-
dzenie to takie, które spełnia nasze oczekiwania. Dlatego zanim 
zainwestujesz, odpowiedz sobie na podstawowe pytanie: jakie 
cechy powinna według Ciebie posiadać aparatura do karboksy-
terapii? Dodatkowo zwróć uwagę, co zawiera cena urządzenia. 
Wiele firm gwarantuje atrakcyjne pakiety startowe, certyfiko-
wane szkolenia oraz pełne wsparcie marketingowe bez pono-
szenia dodatkowych kosztów.

8PO ÓSME
 | Modułowa budowa

Zdecydowaliśmy się na konkretne urządzenie, pracowało bez 
zarzutów, aż do teraz. Problem polega na tym, że urządzenie 
jest sporych gabarytów i odesłanie go do serwisu wiąże się 
z wysokimi kosztami i problematyczną wysyłką. Czy może-
my się przed tym uchronić? Owszem, wybierając urządzenia 
o modułowej budowie. Dzięki temu wysyłka ogranicza się tylko 
i wyłącznie do niewielkiej przesyłki kurierskiej. 

Karboksyterapia jest obecnie najpopularniejszą i jedną z naj-
bardziej skutecznych metod walki z niedoskonałościami ciała 
i twarzy. Jeśli nastawiasz się na szybki rozwój swojego salonu, 
terapia dwutlenkiem węgla zdecydowanie pomoże Ci osiągnąć 
założone cele. 

9PO DZIEWIĄTE
 | Design

Na pierwszy rzut oka sprawa kompletnie nieistotna, ale… więk-
szość klientów salonów kosmetycznych to kobiety, które szcze-
gólnie zwracają uwagę na estetykę gabinetu. Nie jest tajemnicą, 
że panie chętniej korzystają z usług kosmetycznych wykony-
wanych w ekskluzywnym salonie, na profesjonalnym, dobrze 
wyglądającym sprzęcie. 

10PO DZIESIĄTE
 | Produkty krajowe

Dlaczego? Sprawa jest prosta – wszelkie naprawy, serwis, 
wsparcie techniczne są na miejscu i zwykle odbywają się w cią-
gu kilku dni. Co więcej, niektóre polskie firmy oferują na swoje 
urządzenia dożywotnią gwarancję i urządzenia zastępcze na 
czas dłuższych napraw. Dzięki temu nie musisz przerywać cią-
głości zabiegów i narażać się na stratę klienta.




