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Marka Medika, to profesjonalne sprzęty dedykowane kosmetologii oraz

medycynie estetycznej.

Medika prężnie się rozwija, dzięki interdyscyplinarnej wiedzy naszego

zespołu, wykorzystywaniu najnowszych technologii

i podejściu nakierowanemu na potrzeby Klientów.

Wysoka jakość komponentów, których używamy do produkcji jest dla

nas najważniejsza, a Corian® oraz unikalny design, to nasz znak

rozpoznawczy.

System zarządzania jakością ISO 13485

Medika.

Z zamiłowania do piękna!
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jak Innowacje

jak Kreatywność

jak Atrakcyjność
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Co kryje w sobie
Medika?

Medika to nie tylko najnowsza technologia urządzeń, piękno ich wykonania i profesjonalizm doceniany

wśród odbiorców na całym świecie. To przede wszystkim rzetelne i empatyczne podejście do człowieka,

konsultowana z lekarzami i naukowcami jakość, która wspólnie z przeszkolonym personelem wynosi walory

medycyny estetycznej znacznie wyżej. Nasza firma istnieje po to, by pomagać ludziom. Aby żyć pełnią życia

możesz zadbać o dobre samopoczucie, o prawdziwą radość uśmiechu, pewność siebie i trwanie w poczuciu,

że jesteś w dobrym miejscu i dobrym czasie. Nie chodzi o wygląd i piękno. Chodzi o Ciebie.

NASZA MISJA

NOWE ROZWIĄZANIA

CORIAN® , DESIGN, INDYWIDUALIZACJA

30 MIESIĘCZNA GWARANCJA

ZAMKNIĘTY OBIEG CHŁODZENIA

AUTORSKIE PROGRAMY ZABIEGOWE

IDEALNY STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY

jakMłodość

jak Estetyka

jak Długowieczność
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Carboxytherapy

Karboksyterapia to zatwierdzona przez FDA terapia

z zastosowaniem dwutlenku węgla, stanowiąca istotny

przełom wmedycynie estetycznej ze względu na szeroki

wachlarz zastosowań i dużą skuteczność. Warto zaznaczyć, że

jest to jednocześnie metoda bezpieczna, mało inwazyjna oraz

o potwierdzonej klinicznie skuteczności.

Carboxytherapy Medika to jedyne polskie urządzenie

certyfikowane medycznie, które do pracy

wykorzystuje medyczny dwutlenek węgla LAPAROS.

Gaz ten charakteryzuje unikalna czystość na

poziomie 99,5%.

Automatyczny system kontroli przepływu gazu

umożliwia precyzyjną regulację dawkowania

dwutlenku węgla w zakresie 40 cc do 200 cc.

SYSTEM AFC - AUTOMATIC FLOW CONTROL

AFC

Automatyczny system odpowietrzania urządzenia -

całkowite pozbycie się powietrza z układu urządzenia

minimalizuje ryzyko wystąpienia komplikacji

pozabiegowych.

SYSTEM AAV - AUTOMATIC AIR VENTING

AAV

System podgrzewania gazu regulowany od 20°C do

50°C, znacząco zmniejsza odczucia bólowe podczas

wykonywanego zabiegu.

SYSTEM PGH - PRECISE GAS HEATING
P
G
H

System elektronicznej kontroli ciśnienia gazu oraz

zastosowanie certyfikowanego medycznego reduktora

CO2 (reduktor bezobsługowy).

SYSTEM GPC - GAS PRESSURE CONTROL

GPC

CERTYFIKAT MEDYCZNY KLASA I IB

Odkryj piękno z urządzeniem Carboxytherapy Medika

Urządzenie samodzielnie

dobiera parametry

zabiegowe oraz wskazuje

miejsca iniekcji

Smart technology



Jedyne polskie urządzenie do karboksyterapii
certyfikowanemedycznie

5Odkryj piękno z urządzeniem Carboxytherapy Medika

Zeskanuj kod telefonem lub wejdź na stronę

medikapoland.com/carboxytherapy

i dowiedz się więcej o sprzęcie Medika

Sprawdź szczegóły
na stronie internetowej

Dane techniczne Nagrody

Waga

20 kg

Wymiar [cm]

97x40x40

Temperatura

20°C - 50°C

Medyczny

reduktor CO2

Ekran

dotykowy 8"

Butla CO2

1,5 kg

Tryb manualny

możliwość
dostosowania
parametrów

Gwarancja producenta

30 miesięcy

Tryb automatyczny

23 gotowe programy
zabiegowe

M A



Aktywny wodór efektywnie oczyszcza skórę na

poziomie komórkowym, neutralizując wolne rodniki

tlenowe, odpowiedzialne za starzenie się skóry.

Dodatkowo, dzięki zastosowaniu przełomowej

technologii Hydrogen 5D kompleksowo poprawiamy

kondycję skóry, a efekt liftingu widoczny jest już po 1

zabiegu.

generator wodoru

licznik wytworzonego wodoru

automatyczny system start/stop

vacuum control

3 programy zabiegowe:

Cechy urządzenia

Dane techniczne

Hydrogen Peel

Waga

20 kg

Wymiar [cm]

97x40x40

Pobór mocy

150 VA

Zasilanie

AC 230 V

Wytwornica wodoru

wbudowana

Ciśnienie wyjściowe

max 5 bar

Głowice zabiegowe

2 sztuki

Gwarancja producenta

30 miesięcy

6 Perfekcyjnie oczyszczona skóra

2

Hydrogen 5D



Zaawansowany program Hydrogen 5D
kompleksowa terapia każdego typu skóry

7Perfekcyjnie oczyszczona skóra

Hydrogen 5D

Głęboko oczyszcza i redukuje

wolne rodniki. Przygotowuje skórę

do kolejnych etapów.

Masaż mikroprądami powoduje

napięcie i uelastycznienie skóry,

nawet w jej głębokich warstwach.

Rozszerza naczynia krwionośne,

wzmaga metabolizm, dotlenienie

i odżywienie komórkowe.

Dostarcza składników aktywnych,

a odpowiedni przebieg prądów

pozwala na ich zatrzymanie we

wnętrzu skóry.

Wzmacnia naczynia i wpływa na

zwiększenie elastyczności

warstwy zewnętrznej skóry.

1 . HYDROGEN PEEL

4. B IO LIFT MCT

2. HYPERAEMIA

5. SENSO MEMBRANA

3. COLD AQUA THERAPY

Zeskanuj kod telefonem lub wejdź

na stronę

medikapoland.com/hydrogenpeel

i dowiedz się więcej o sprzęcie

Medika
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RFrax Lift

Najnowsza technologia przebudowy skóry

Rewolucyjne urządzenie, które za pomocą mikroigieł przesyła

falę radiową na odpowiednią głębokość, dając efekt

równomiernego i precyzyjnego podgrzania określonych struktur

skóry. Dzięki takiemu działaniu zostaje zapoczątkowany proces

remodelingu włókien kolagenowych, a co za tym idzie, liftingu.

Mikroigłowy system RF, 3 wymienne kartridże

zabiegowe. Możliwość regulowania częstotliwości

1 - 5 MHz.

GŁOWICA ZABIEGOWA RFRAX

RF bipolarny, moc do 60 W.

Częstotliwość impulsu: 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz.

GŁOWICA ZABIEGOWA SRF

RFRAX

Zeskanuj kod telefonem lub wejdź na stronę

medikapoland.com/rfrax i dowiedz się więcej

o sprzęcie Medika

Dane techniczne

A

Waga

20 kg

Wymiar [cm]

97x40x40

Moc wyjściowa

60W

Moc pobierana

do 100W

Tryb automatyczny

3 programy zabiegowe

Kardridż

3 rodzaje kardridżów

Ekran

dotykowy 8"

Gwarancja producenta

30 miesięcy

SRF



HIFU

9Nowoczesna technologia HIFU

Nowoczesna technologia dla wymagających klientów.

Wykorzystuje najnowszą, sprawdzoną i skuteczną technologię

II generacji HIFU (High Intensive Focused Ultrasound) - wysoko

skoncentrowanej wiązki ultradźwięków.

efekt liftingu, napięcia i zagęszczenia skóry, redukcja

zmarszczek, podniesienie linii brwi, poprawa owalu twarzy

głębokie warstwy skóry są ogrzewane do temp. 60° C, co

prowadzi do obkurczenia tkanek i skutecznego remodelingu

kolagenu

Cechy urządzenia

Dane techniczne

Waga

20 kg

Wymiar [cm]

97x40x40

Gęstość energii

0.1 - 2.5 J/cm²

Częstotliwość

4 Mhz

Interwał

1 - 4

Kardridż

5 rodzajów kardridżów

Ekran

dotykowy 8"

Gwarancja producenta

30 miesięcy

Zeskanuj kod telefonem lub wejdź na stronę

medikapoland.com/hifu i dowiedz się więcej

o sprzęcie Medika



Thermi MED

1 0 Nowoczesna technologia HIFU

Thermi MED to metoda alternatywna dla liftingu

chirurgicznego. Skuteczność urządzenia polega na

zastosowaniu fali radiowej o częstotliwości 470 kHz.

Klinicznie udowodniono, że zastosowana częstotliwość

napina skórę, wygładza zmarszczki, a także poprawia

objętość policzków i kontur twarzy. Dodatkowe

zastosowanie technologii pomiaru temperatury głowicy

i impedancji tkanki sprawia, że praca na urządzeniu jest

bezpieczna i przyjemna.

bezpieczeństwo i skuteczność w jednym zabiegu

pomiar temperatury głowicy

pomiar impedancji tkanki

Cechy urządzenia

Dane techniczne

3

Waga

20 kg

Wymiar [cm]

97x40x40

Moc wyjściowa

300W

Częstotliwość

470 kHz

Zasilanie

230 V

Głowice zabiegowe

3 rozmiary

Ekran

dotykowy 8"

Gwarancja producenta

30 miesięcy

Zeskanuj kod telefonem lub wejdź na stronę

medikapoland.com/thermimed i dowiedz się

więcej o sprzęcie Medika



1 1Błyskawiczne efekty liftingu bez skalpela

Plasma ARC / ARC Duo

Plasma ARC działa wykorzystując

zjawisko plazmy, czyli jonizacji gazów

zawartych w powietrzu. Generowana

mikrowiązka plazmy nie powoduje

przepływu prądu przez ciało pacjenta

oraz przez operatora.

Podczas zabiegu tworzy się niewielki łuk

plazmowy, który sprawia, że naskórek

przechodzi ze stanu stałego w gazowy –

obkurcza się. Najważniejszym czynnikiem

przy tworzeniu skutecznego urządzenia

jest metoda doboru specyficznej

częstotliwości prądu dla wywołania

efektu plazmy.

Urządzenie wykorzystywane jest do:

niechirurgicznego liftingu powiek,

likwidacji zmarszczek oraz usuwania

zmian skórnych.

Zeskanuj kod telefonem lub wejdź

na stronęmedikapoland.com/arc

i dowiedz się więcej o sprzęcie

Medika

Sprawdź szczegóły
na stronie internetowej

Automatyczny system zliczania energii.

SYSTEM ECS - ENERGY COUNTING SYSTEM

Automatyczny system zliczania impulsów.

SYSTEM PCS - PULSE COUNTING SYSTEM

ECS

PCS



Pierwsza plasma w Polsce z płynną regulacją
mocy łuku plazmowego oraz jego energii

Urządzenie precyzyjnie dawkuje energię przekazaną do skóry od 10 ms do 2 s. Dbając o bezpieczeństwo

pacjentów, do urządzenia został dodany licznik energii przekazanej do skóry.

1 2 Błyskawiczne efekty liftingu bez skalpela

Dane techniczne

Plasma ARC Plasma ARC Duo

Waga

4 kg

Wymiar [cm]

38x29x15

Głowica
Prąd zmienny

Głowica
Prąd zmienny

Głowica
Prąd stały

Moc pobierana

35 W

Ekran

dotykowy 8"

Gwarancja producenta

30 miesięcy
Tryb manualny

możliwość
dostosowania
parametrów

Tryb automatyczny

3 gotowe programy

M A
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Laser diodowy 808 SLD

Skuteczne usuwanie owłosienia

Laser Diodowy Medika to urządzenie, które bez

najmniejszych problemów poradzi sobie z niechcianym

owłosieniem. Zrobi to niemal bezboleśnie i skutecznie. Zaletą

Lasera jest niezwykle prosty interfejs, który przeprowadzi Cię

przez płeć oraz części ciała klienta, po czym ustawi za Ciebie

preferencyjne, gotowe programy zabiegowe. Zastosowana

technologia SLD to gwarancja dłuższej żywotności emitera.

długotrwałe efekty zabiegowe

bezobsługowy system chłodzenia

predefiniowane programy zabiegowe

Cechy urządzenia

Dane techniczne

Waga

45 kg

Wymiar [cm]

105x37x44

Gęstość energii

2 - 125 J/cm²

Długość fali

808 nm

Częstotliwość

1 - 10 Mhz

Czas impulsu

10 ms - 500 ms

Plamka zabiegowa

12 mm x 12mm

Ekran

dotykowy 9.7"

System chłodzenia

powietrze, czynnik

półprzewodnik

Gwarancja producenta

30 miesięcy

Zeskanuj kod telefonem lub wejdź na

stronęmedikapoland.com/laser808

i dowiedz się więcej o sprzęcie Medika



Laser Diodowy Medika to przełomowe urządzenie łączące

w sobie trzy wiązki fal 755nm + 808nm + 1064nm

w technologii SLD. Zastosowanie szerokiego spektrum

długości fal to gwarancja wysokiej skuteczności zabiegu,

a technologia SLD wydłuża żywotność emitera.

Niepowtarzalnym atutem lasera jest niezwykle wydajny

i bezobsługowy system chłodzenia, a także predefiniowane

programy zabiegowe.

gwarancja skuteczności oraz trwalszej żywotności

emitera.

TECHNOLOGIA SLD

Dane techniczne

Waga

45 kg

Wymiar [cm]

105x37x44

Gęstość energii

2 - 125 J/cm²

Długość fali

755 + 808 + 1064 [nm]

Częstotliwość

1 - 10 Mhz

Czas impulsu

10 ms - 500 ms

Plamka zabiegowa

12 mm x 12mm

Ekran

dotykowy 9.7"

System chłodzenia

powietrze, czynnik

półprzewodnik

Gwarancja producenta

30 miesięcy

Zeskanuj kod telefonem lub wejdź na

stronęmedikapoland.com/triolasersld

i dowiedz się więcej o sprzęcie Medika

Trio Laser SLD
755 nm + 808 nm + 1064 nm

1 4 Skuteczne usuwanie owłosienia



Laser V-Light

1 5Skuteczne zamykanie naczynek

Atutem Lasera VLight jest możliwość łatwej i wygodnej zmiany

rozmiaru plamki zabiegowej, którą dostosowuje się za pomocą

pokrętła do preferowanej wielkości. Zastosowana wiązka

o długości światła 810 nm jest najbezpieczniejsza, a zarazem

najskuteczniejsza. Taka długość charakteryzuje się wysokim

poziomem pochłaniania przez hemoglobinę, co gwarantuje

skuteczność zabiegu.

Zeskanuj kod telefonem lub wejdź na stronę

medikapoland.com/vlight i dowiedz się

więcej o sprzęcie Medika

Usuwa naczynka szybko i bezboleśnie

Najwyższej jakości emiter firmy

Cechy urządzenia

Dane techniczne

Waga

20 kg

Wymiar [cm]

105x37x34

Moc emitera

30W

Długość fali

810 nm

Wiązka celownika

650 nm, <5 mW

Czas impulsu

10 ms - 500 ms

Gęstość energii

60 J/mm²

Ekran

dotykowy 8"

System transmisji

światłowód ze złączem

SMA

Gwarancja producenta

30 miesięcy



1 6 Skuteczne zamykanie naczynek

Thermcell

Termoliza - Zabieg wykorzystujący

działanie prądu zmiennego o wielkiej

częstotliwości i niskim natężeniu.

Elektroliza - Zabieg wykorzystujący

prąd stały.

Blend - Metoda łączona prądu stałego

oraz zmiennego.

Urządzenie Thermcell Medika łączy

w sobie 3 metody działania

Zeskanuj kod telefonem lub wejdź

na stronę

medikapoland.com/thermcell

i dowiedz się więcej o sprzęcie

Medika

Sprawdź szczegóły
na stronie internetowej

Dane techniczne

A

Waga

4 kg

Wymiar [cm]

38x29x15

Moc wyjściowa

15 W

Częstotliwość

32 Mhz

Tryb automatyczny

ciągły / impulsowy

Ekran

dotykowy 8"

Gwarancja producenta

30 miesięcy



1 7Odkryj piękno jakie gwarantuje Lipolaser Duo

Nowatorskie połączenie wiązki laserowej

oraz podczerwieni prowadzi do

biostymulacji naturalnych kanałów

metabolicznych. Pod wpływem

przenikającego przez skórę

promieniowania laserowego dochodzi do

naturalnej reakcji chemicznej powodującej

rozbicie trójglicerydów na wolne kwasy

tłuszczowe i glicerol, które przekazywane są

do układu limfatycznego, a następnie

metabolizowane, czyli usuwane naturalną

drogą z organizmu.

Wymiar [cm]

38x29x15

Moc pobierania

do 100W

Moc

120 mW na pad

- laser czerwony 650 nm

12 W na pad

-podczerwień 940 nm
Ekran

dotykowy 8"

Gwarancja producenta

30 miesięcy

Lipolaser Duo

Dane techniczne

Waga

4 kg

Ilość głowic

6 padów

Zeskanuj kod telefonem lub wejdź na

stronęmedikapoland.com/lipolaser

i dowiedz się więcej o sprzęcie Medika

Intensywna redukcja tkanki tłuszczowej

Zabiegi wyszczuplające, redukcja cellulitu

Odblokowuje kanały przepływu limfy

Stymuluje funkcjie metaboliczne organizmu

Cechy urządzenia



Automatyczne dostosowanie

parametrów

TRYB AUTOMATYCZNY

Tryby pracy

Samodzielne dostosowanie

paramietrów podczas zabiegu

TRYB MANUALNY

Kontrolowane nakłuwanie skóry

w celach medycznych

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA

1 8 Permanent Make-Up Medika

Najnowsze profesjonalne urządzenie marki Medika pozwala na precyzyjne i dokładne wykonanie makijażu

każdego obszaru twarzy, a także pigmentacji medycznej. Urządzenie zostało wyposażone w Precise

Injection Counting (PIC) – mikroprocesor który zapewnia pracę igły ze stałą częstotliwością, dostarczając

skórze tą samą ilość pigmentu. Dzięki zastosowaniu w urządzeniu dużej mocy pracy igły oraz wysokiej

częstotliwości nakłuć minimalizujemy urazy skóry i krwawienia, uzyskując równocześnie równą

i nieposzarpaną linię nakłuć.

Permanent Make-Up

Zeskanuj kod telefonem lub wejdź

na stronę

medikapoland.com/permanent

i dowiedz się więcej o sprzęcie

Medika

Sprawdź szczegóły
na stronie internetowejA

M



1 9Komfort wyboru dowolnej konfiguracji

Marka Medika to profesjonalne urządzenia

dedykowane kosmetologii i medycynie estetycznej.

Dzięki wiedzy naszego zespołu, wieloletniemu

doświadczeniu, oraz wykorzystaniu najnowszych

technologii i podejściu nakierowanemu na potrzeby

klienta stworzyliśmy linię Medika Premium, która jako

jedyna w Polsce została wyposażona w system

inteligentnego rozpoznawania głowic przy pomocy

jednego kabla.

Moduły do wyboru

RF MonopolarAnalizer skóry

Faler radiowe

Peeling kawitacyjny

Liposukcja

Ultradźwięki

Dermomasaż

Mezoterapia bezigłowa

Oksybrazja

Infuzja tlenowa

Mikrodermabrazja

diamentowa

Lipolaser Duo

Skonfiguruj
swoje własne urządzenie



20 Komfort wyboru dowolnej konfiguracji

Moduły do wyboru

Analizer skóry

Faler radiowe

Peeling kawitacyjny

Liposukcja

Ultradźwięki

Dermomasaż

Mezoterapia bezigłowa Mikrodermabrazja

diamentowa

Zeskanuj kod telefonem lub wejdź na stronę

medikapoland.com/premium i dowiedz się

więcej o sprzęcie Medika



Dostępny
w różnych konfiguracjach

2 1Komfort wyboru dowolnej konfiguracji

Marka Medika to profesjonalne urządzenia dedykowane

kosmetologii i medycynie estetycznej. Linia Medika Basic

powstała w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów,

szukających ekonomicznych rozwiązań, przy jednoczesnym

zachowaniu najwyższej jakości komponentów

Pełna kontrola w przystępnej cenie

Zeskanuj kod telefonem lub

wejdź na stronę

medikapoland.com/basic

i dowiedz się więcej o sprzęcie

Medika

Sprawdź szczegóły
na stronie internetowej



Zmęczona i zniszczona skóra

Szary koloryt cery

Przebarwienia

Zwiotczenie skóry

Trądzik różowaty

Zmarszczki i oznaki starzenia

Wskazania do zabiegu:

Infuzja tlenowa to jedna z nowości odmładzania skóry.

To zabieg nieinwazyjny, oparty na technologii

hiperbarycznego tlenu. Już po jednym zabiegu skóra

odzyskuje swój młodzięczy blask. Cera wygląda

bardzo promiennie, zdrowo i naturalnie.

Dane techniczne

Waga

15,5 kg

Wymiar [cm]

50x39x24,5

Pobór mocy

400 VA

Ciśnienie wyjściowe

40-70 kPa

Strumień wyjściowy

0,5-5 l/min

Stężenie tlenu

87%-95,5%

Poziom hałasu

≤48dB (A)

Gwarancja producenta

30 miesięcy

Infusion Oxyjet

2 2 Redukcja niedoskonałości skóry

Zeskanuj kod telefonem lub wejdź

na stronę

medikapoland.com/infusionoxyjet

i dowiedz się więcej o sprzęcie

Medika

Sprawdź szczegóły
na stronie internetowej



Karboksyterapia
- "Odżywczy dwutlenek węgla"

Zabieg polega na podaniu dwutlenku węgla śródskórnie lub podskórnie.

Gaz rozchodzący się równomiernie pod skórą rozszerza naczynia

krwionośne, poprawia dotlenienie i odżywienie tkanek. Pobudzony zostaje

proces powstawania nowych, drobnych naczynek krwionośnych. Iniekcje

wywołują lekki stan zapalny, który stymuluje produkcję białek

podporowych. Proces przebudowy skóry zaczyna się zwykle już po

pierwszym zabiegu.

Bardzo dużą skuteczność karboksyterapii zaobserwowano w przypadku

niwelowania cieni pod oczami. W trakcie zabiegu tworzą się nowe sieci

naczyń włosowatych, dzięki czemu zwiększa się przepływ tkankowy,

a zacienienia ulegają redukcji. Karboksyterapia jest również skuteczna

w redukcji blizn, rozstępów oraz nadmiernej tkanki tłuszczowej i cellualitu.

W trakcie zabiegu gaz częściowo przekształca się w kwas węglowy, który

uszkadza komórki tłuszczowe. Pobudzony zostaje metabolizm komórkowy,

co usprawnia odprowadzanie zbędnych produktów przemiany materii.

Karboksyterapia może być z powodzeniem stosowana w terapii cellulitu

(redukcja ze stopnia III na II ) oraz redukcji tkanki tłuszczowej. Warto

również podkreślić efekty, jakie uzyskuje się w terapii różnych odmian

łysienia. Karboksyterapię można także stosować w połączeniu z osoczem

bogatopłytkowym. Zabiegi karboksyterapii są bezpieczne.. Dwutlenek

węgla po wstrzyknięciu do organizmu dostaje się do krwiobiegu

i wydalany jest głównie wraz z wydychanym powietrzem. Pacjent po

zabiegu nie wymaga rekonwalescencji, może od razu wrócić do swoich

zajęć.

Początek karboksyterapii datuje się na lata 30. XX wieku. Terapię tę

stosowano w leczeniu zaburzeń krążenia. Z czasem jednak odkryto jej

pozytywny wpływ na poprawę wyglądu skóry. Dopiero rozwój

medycyny estetycznej w latach 90. zapoczątkował szerokie użycie

karboksyterapii w usuwaniu defektów kosmetycznych.

W centrum medycznym

Dermoklinika pracujemy na

urządzeniach Medika,

marki która znalazła swoje

miejsce na polskim rynku

medycyny estetycznej.

Polecam

Dr hab. n. med.

prof nadzw

Aleksandra Lesiak

„
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ul. Jerzmanowska 107
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+48 794 151 415

kontakt@maxmedik.pl
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