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HAKKIMIZDA
İNCELER MEDİKAL LTD. ŞTİ. 

2010 yılında Ankara’ da kurulmuştur. Türkiye’deki tüm 
sağlık kuruluşlarına ESWL-ESWT şok dalga sistemleri, 
pnömatik taş kırma sistemleri üzerine uzman kadrosuy-
la satış sonrası desteği vererek çalışmalarına başlamıştır. 
Zaman içerisinde dünyaca ünlü birçok markaya uygun 
yedek parça üretebilecek kapasiteye ve uzmanlık seviye-
sine ulaşmıştır.

İnceler Medikal, 2012 yılında kendi ürünlerini pro-
jelendirmeye  başlamıştır.  Pneumatic  litotripsi  sistemi  
olan ilk ürünü Lithobox’ı sonrasında vücut dışından şok 
dalgaları ile terapi sistemi olan Modus’u ve vücut dışın-
dan şok dalgaları ile böbrek taşı kırma sistemi Spark’ı 
pazara çıkartmıştır.

Üretimini yapmış olduğumuz cihazlar yüksek güvenlik, 
ileri teknoloji, ekonomik ve estetik parametrelerini bir 
arada bulunduracak şekilde dizayn edilmektedir. İnceler 
Medikal Ltd. Şti. sektördeki varlığını ar-ge şirketi olarak 
devam ettirmeyi hedeflemektedir. İnceler Medikal Ltd. 
deneyimli kadrosu ve kaliteli hizmet anlayışı ile müşter-
ilerinin güvenini kazanmıştır İN
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ÜRÜNLERİMİZ

LITHOBOX
PNÖMATİK L  İTHOTRİPSİ S İSTEMİ 

LITHOBOX ZERO MODUS ESWT
YÜKSEK FREKANSLI RADYAL
ŞOK DALGA TERAPİ SİSTEMİ

DÜŞÜK YOĞUNLUKLU FOCUS 
MODEL ŞOK DALGA TERAPİ 
SİSTEMİ

MODUS CELLULITE AWT
MODUS SELÜLİT AKUSTİK DALGA 
TERAPİ SİSTEMİ

MODUS BASİC ESWT

SPARK ESWL

ELEKTROMANYETİK 
LİTOTRİPSİ SİSTEMİ
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ULTRASONİ K PNÖMATİK 
KOMBİNE LİTOTİRİPSİ

EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA 
L İTOTRİPSİ

MODUS BASİC ESWT



Şok dalga tedavisi böbrek taşı kırma, ortopedi, fizyoterapi, spor 
tıbbı, üroloji, estetik, güzellik ve veterinerlik tıbbında kullanılan 
çok amaçlı bir tedavi sistemidir. İnvaziv operasyonlara ve ilaçlara 
gerek kalmadan, iyileşmeyi hızlandırmak, akut ve kronik ağrıya 
sebep olan endikasyonları ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan 
etkili bir tedavi yöntemidir.

Şok dalgası uygulanan dokularda; 
• Yeni damar oluşumu sağlanır.
• Mekanik olarak daha güçlü bir doku elde edilir.
• Uygulanan dokuda kolojen sentezi artar.
• Dokuda anjiyogenez ve oksijenasyon artarak doku iyileşmesi

hızlanır.

Tedavi sonrasında hastalar günlük yaşamlarına devam edebilirler. 
Hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır. Seanslarda ilaç veya cerrahi 
girişim gerektirmez.

Benzer bir tedavi olan litotripsi ise böbrek taşlarının tedavisinde 
kullanılır. Litotripsi sistemi basınçlı hava ile hareket eden 
titanyum proba çarpan merminin uyguladığı elektro-pnömatik 
balistik enerjinin böbrek taşı üzerinde oluşturduğu kuvvetin taşa 
aktarılarak parçalaması prensibi ile çalışır.

ŞOK DALGA TEDAVİSİ
NEDİR?

SPARK EM-ESWL
ELEKTROMANYETİK
LİTOTRİPSİ SİSTEMİ



LITHOBOX
PNÖMATİK LİTOTRİPSİ SİSTEMİ

böbrek taşı kırma sistemidir. Basınçlı havanın titanyum proba 
uyguladığı elektro pnömatik balistik enerjinin böbrek taşı 
üzerinde oluşturduğu kuvvetin taşı parçalaması prensibi ile 
çalışır. Lithobox kullandığı kapalı sistem ve kilitlemeli pnömatik 

Esnek, yarı esnek ve sert maddeden ve her türlü ihtiyaca yönelik 
olarak üretilmiş 6 farklı proba sahiptir. Lithobox pnömatik problar 
istenilen ölçüde üretilebilmektedir. 

Taşınabilir kompresör, trolley ve çantası ile kolay kullanım sağlar.

KULLANIM ALANLARI VE TEDAVİLER;

• Böbrek alt havuzcuklarına yerleşen taşların perkütan
nefrolitotomi yönetimi ile tedavisinde,

• Üreter taşlarının üreteroskopi yönetimi ile tedavisinde,

• Mesane taşlarının tedavisinde minimal invaziv girişimle her
büyüklükte ve konumdaki taşların tedavisinde hızlı, yüksek
başarılı ve güvenli sonuçlar sağlar.
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Lithobox,  elektro  pnömatik  prensiple  çalışan  intrakorporeal 

elcek  sayesinde  çok  efektif  ve  stabil  atışlar  sağlar.  Elcek  ve 
pnömatik problar her türlü sıvı ve gaz sterilizasyona uygundur.



L İTHOBOX ZERO

için özel bir avantaj sağlar.

parçalanması ve parçalanan taşın aspire özelliği ile geri emilme 
prensibine dayanır. Lithobox ZERO kombine kullanıma uygun 
olarak tasarlanmıştır. Sistem, ultrasonik olarak taş kırarken aynı 
zamanda pnömatik problar aracılığı ile operasyonun çok daha 
kolay ve hızlı tamamlanmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI VE TEDAV İLER;

• Böbrek alt havuzcuklarına yerleşen taşların perkütan
nefrolitotomi yönetimi ile tedavisinde,

• Üreter taşları nın üreteroskopi yönetimi ile tedavisinde,
• Mesane taşlarının tedavisinde minimal invaziv girişimle her 

büyüklükte ve konumdaki taşların tedavisinde hızlı, yüksek 
başarılı ve güvenli sonuçlar sağlar.
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LITHOBOX ZERO Vücut içinden Ultrasonik Pnömatik Kombine 
Böbrek Taşı Kırma Sistemidir. Cihaz, genel veya spinal anestezi 
uygulanarak kullanılmaktadır. Bu tasarım klinik verilerle birlikte 
sistem hastalarının renal, üretral ve böbrek taşlarında kullanımı 

Cihazın  çalışması,  gönderilen  ultrasonik  titreşimlerle  taşın 

ULTRASON K PNÖMAT K KOMB NE L TOTR PS



MODUS ESWT
YÜKSEK FREKANSLI RADYAL
ŞOK DALGA TERAPİ SİSTEMİ

• Aşil tendonu
ağrısı

• Akupunktur
• Trokanterik bursit
• Selülit
• Entesopati
• Enzimatik lipoliz
• Topuk dikeni
• Miyofasial tetik

nokta
• Patellar tip

sendrom

• Plantar fasit
• Gebelik çatlakları
• Bant sürtünme

sendromu
• Sırt ve bel ağrıları
• Liposuction

sonrası çabuk
iyileşme

• Tenisçi ve golfçü
dirseği

• Yara ve kırışıklık
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Modus ESWT yüksek frekanslı radyal şok dalgalarını aplikatör 
aracılığıyla uygulanan yüzeye ileterek mekanik strese ve mikro 
travmaya sebep olur. Bu travma ve stres dokuda anjiyogenik 
faktörlerin oluşmasına yol açar. Bu neovaskülarizasyon 
sonucunda dokudaki kan akışı hızlanır ve dokuda iyileşme 
belirtileri gözlenmeye başlar. 10 kg ağırlığındaki Modus ESWT, 
320 mm x 120 mm x 390 mm ölçülerinde ve taşınabilir sehpasıyla 
portatif ve estetiktir. İstenildiğinde sehpasından ayrılarak kolayca 
taşınabilir.  Hasta kaydı ve takibine olanak sağlar.

KULLANIM ALANLARI VE TEDAVİLER;

•

•
•

•

Cilt ve bağ doku 
sıkılaştırma
Varis
Omuz 
kireçlenmesi
Koşucu bacağı 
tedavisi 
hastalıklarında 
kullanılmaktadır.



Bilgi paketi!  Tüm markalar için ESWT Elcek Revizyon Kitleri üretilmektedir.

MODUS CELLULITE AWT
MODUS SELÜLİT AKUSTİK DALGA TERAPİ SİSTEMİ
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AWT sistemi tarafından üretilen akustik dalgalar, uygulanılan 
dokularda yaptığı mekanik uyarılar bazı biyoaktif maddelerin 
salgılanmasını tetikler. Böylece dokuda yeni damar oluşumu ve 
ortamdaki oksijenarasyonun artması sağlanmış olur. Bu durumda 
dokunun iyileşmesi hızlandırılır.

Soft aplikatörler hassas bölgeler için dizayn edilmiştir. Ağrılı 
bölgelere uygulanan şok dalgalarının absorbsiyonu sağlayarak 
noktasal ve bölgesel tedavi amaçlı kullanıma uygun tasarlanmıştır.

KULLANIM ALANLARI VE TEDAVİLER;

•
•
•
•
•
•
•

Selülit tedavisi
Cilt ve bağ dokusu sıkıştırma
Enzimatik lipoliz
Skar ve kırışıklık tedavisi
Gebelik çatlakları
Örümcek ağı tipi varis tedavileri
Liposuction sonrası çabuk iyileşmelerinde 
Modus CELLULITE AWT cihazımız 
kullanılmaktadır.



ED-SWT sistemi, radyal şok terapi sisteminden farklı olarak 
seçilmiş bir anatomik bölgeye hedeflenme ve odaklanma sağlar. 
Modus ED-SWT, Modus ESWT gibi fizyoterapi, ortopedi, 
veterinerlik uygulamaları vs. uygulamalarda kullanılmasının yanı 
sıra halk arasında iktidarsızlık olarak bilinen erektil disfonksiyon 
rahatsızlığının tedavisinde de kullanılır.

Modus ED-SWT’nin çalışma prensibi Elektohidrolik odaklama 
merkezlidir. Şok dalga tedavisi ile vücudun bazı bölgelerinde 
neovaskülarizasyon adı verilen bir süreci başlatmak amacıyla 
akustik dalgaları kullanır. Bu tedavi yöntemi tamamen 
noninvazivdir. İşlem sırasında ve sonrasında anestezi, 
sakinleştirici gibi ilaç uygulaması gerektirmez. ED-SWT tedavi 
başarısı %80’in üzerindedir. 

MODUS ED-SWT 
DÜŞÜK YOĞUNLUKLU FOCUS MODEL ŞOK DALGA TERAPİ SİSTEMİ

KULLANIM ALANLARI VE TEDAVİLER

Bilgi paketi! 
Tüm markalar için ESWT Elcek Revizyon Kitleri üretilmektedir.

Modus ESWT’nin tedavi alanları ile Modus EDSWT’nin tedavi 
alanları neredeyse aynıdır. Ancak Modus EDSWT farklı olarak 
erektil disfonksiyon (ED) tedavisinde de kullanılmaktadır.
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MODUS ESWT | APLİKATÖRLER

Bilgi paketi!  Tüm markalar için ESWT Elcek Revizyon Kitleri üretilmektedir.

6 mm, Radial 0 - 90 mm

Acupuncture with Shockwave
Theraphy

10 mm, Radial 0 - 85 mm

Radial Shockwave Theraphy,
Tendinopathies

15 mm, Trigger 0 - 80 mm

Chronicle Diseases, Deep Placed
Diseases, High Energy Needs

15 mm, Focus 0 - 70 mm

Head and Neck, Fascial Muscles,
Close to Surface Pains

15 mm, Radial 0 - 70 mm

Radial Shockwave Theraphy,
Tendinopathies

20 mm, Radial 0 - 70 mm

Muscle Connective Tissue,
Myofasciale Trigger Theraphy,
Trigger Diagnose, Skin Elasticity

35 mm, Radial 0 - 75 mm

Muscle Connective Tissue,
Myofasciale Trigger Theraphy,
Trigger Diagnose, Skin Elasticity

35 mm, Radial 0 - 40 mm

Muscle Connective Tissue,
Myofasciale Trigger Theraphy,
Trigger Diagnose, Skin Elasticity
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Modus Basic ESWT 
ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI
Şok Dalga Tedavisi; Fizyoterapi, Ortopedi, Üroloji, Spor Hekimliği, Estetik, 
Güzellik ve Veteriner Hekimliğinde kullanılan çok amaçlı bir tedavi 
sistemidir. Halk arasında iktidarsızlık olarak bilinen Erektil Disfonksiyon 
bozukluğunun tedavisinde kullanıldığı gibi, non-invaziv ve ilaçlara 
ihtiyaç duymadan iyileşmeyi hızlandırmak, akut veya kronik ağrıya 
neden olan endikasyonları ortadan kaldırmak için kullanılan etkili bir 
tedavi yöntemidir.

CİHAZ AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERE SAHİPTİR:
• Cihaz portatiftir ve ergonomik olarak tasarlanmıştır.
• Spesifik tedaviler için tasarlanmış çeşitli aplikatörlere sahiptir.
• Elceğin dokuya etkisi 5 bardır.
• Cihaz ile kullanılan aplikatörler medikal sterilizasyon teknikleri ile
sterilize edilebilir. Etilen oksit ve diğer tıbbi sterilizasyon kimyasallarına
dayanıklıdır.

ŞOK DALGANIN UYGULANDIĞI DOKULARDA:
• Yeni damar oluşumu sağlanır.
• Mekanik olarak daha güçlü bir doku elde edilir.
• Uygulanan dokuda kolajen sentezi artar.
• Dokuda artan anjiyogenez ile doku iyileşmesini artırır.
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Elcek Revizyon Kitleri retilmektedir.Bilgi paketi!  Tüm markalar için ESWT



ESWL tedavilerinin başarılı olmasındaki en önemli etken 
odaklanma işleminin doğru yapılmasıdır. Spark ESWL sisteminin 
kompakt ve kolay kumanda edilebilir yapısı odaklanma işlemini 
kolaylaştırmaktadır. 

Floroskopi sistemi  ESWL ünitesi  ile  kombine kullanılabilmektedir 
ve ayrıca yüksek çözünürlüklü görüntüleme standartlarında 
üretilmektedir. Spark bağımsız bir C kollu skopi ile kullanmak 
isteyenler için kolsuz olarak da üretilebilmektedir. Sağ, sol ve 
90 derece eğik hareketlerle taşın görüntülenmesi ve odaklanma 
işlemleri çok kolaydır. Hastaya anestezi uygulanmasına gerek 
duyulmaz.

SPARK ESWL 

Bilgi paketi!  Tüm markalar için ESWT Elcek Revizyon Kitleri üretilmektedir.
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EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA LİTOTRİPSİ



İnceler Medikal üretim ve AR-GE faaliyetlerinin merkezine şok 
dalga tedavisi ve litotripsi çözümlerini almıştır. Bu kapsamda 
Modus ESWT, Modus EDSWT ve Modus Cellulite ile şok dalga 
terapi teknolojisine yeni bir soluk getirmiş; Spark ESWL ve 
Lithobox ile litotripsi teknolojisini bir üst seviyeye çıkarmıştır. 

aksesuar ve yedek parça üretimi de yapılmaktadır. Böylece tüm 
ihtiyaçlarınızı tek yerden karşılayarak zaman ve paradan tasarruf 
edebilirsiniz.

Ayrıca tüm markalar için ESWT Elcek Revizyon Kitlerinin üretimini 
de gerçekleştirmektedir.

HİZMET VE

SERVİSLER

Ayrıca  bu  cihazların  kurulum,  bakım  ve  onarım  işlemleri  ile 



İnceler Medikal alanında uzman kadrosu ile AR-GE, bakım-
onarım ve teknik destek faaliyetlerine hız kesmeden devam 
etmektedir.

ESWT, ESWL ve EDSWT alanında öncü olacak teknolojiler 
geliştirmekte; mevcut teknolojilerin üzerine koyarak sektöre yön 
vermektedir. Ürettiğimiz teknolojiler yazılım ve donanım olarak 
eşsizdir.

Üretilen yazılımlar sürekli geliştirilerek cihazların fonksiyonları 
sürekli artırılmaktadır. Ürünlerimiz kaliteli, dayanıklı, portatif ve şık 
donanımıyla kullanılabilirlik ve sağlamlık açısından üst düzeydir.

KALİTE VE

ARGE



İnceler Medikal kurulduğundan bugüne kadar hem Türkiye 
hem de dünyada yüzlerce fizyoterapi merkezi, güzellik merkezi, 
üniversite, hastane, veteriner kliniği ve rehabilitasyon merkezine 
güvenle hizmet vermiştir. Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan 
Afrika’ya onlarca ülkeye Modus, Lithobox ve Spark teknolojisini 
ulaştırmıştır.

Bulunduğunuz bölgede distribütörümüzün olup olmadığını 
öğrenmek için bize e-posta  gönderebilirsiniz.

MARKET AĞI VE

DİSTRİBÜTÖRLER



SERTİFİKALAR
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