MOC MEDYCYNY
Najważniejsze jest, by zabieg, jakim jest przekłucie ucha był bezpieczny dla zdrowia. Dlatego w
kolczykach Studex użyto tytanu, złota (9-cio, 14-to, 18-to karatowego) oraz stali chirurgicznej 316 L.
Ten rodzaj stali chirurgicznej oraz tytan są od wielu lat używane w medycynie. Między innymi w
drutach protetycznych, śrubach podtrzymujących złamane kości czy elektrodach rozrusznika serca.
Dlatego kolczyki Systemu 75 doceniane są w szczególności przez mamy, które dbając o swoje
pociechy wybierają to co dla nich bezpieczne.
BEZ STRACHU
Dbamy przede wszystkim o spokój dzieci podczas zabiegu. Dla nich ważne jest, by moment przekłucia
kojarzył się pozytywnie. Przekłuwanie Systemem 75 pozwala na bezstresowe wykonanie zabiegu.
Podczas przekłuwania tym systemem nie wydobywa się, charakterystyczny dla urządzeń do
przekłuwania wcześniejszej generacji, dźwięk strzału. Dzięki temu dziecko czy osoba dorosła nie
odczują strachu. Pozwala to uniknąć niepotrzebnego płaczu i powoduje, że zabieg przekłucia
zapadnie w pamięć jako pozytywne przeżycie.
BEZ BÓLU
Materiał (zarówno stal chirurgiczna 316L jak i pozostałe), z którego wykonywane są kolczyki pozwala
na jubilerskie wychudzenie igły. Dzięki temu cienka część przekłuwająca ucho przechodzi przez skórę
jak igła medyczna. Pozwala to na uniknięcie bólu a co za tym idzie płaczu dziecka. Zastosowanie
cienkiej igły wypływa także na przyspieszenie procesu gojenia i minimalizuje ryzyko infekcji.
BEZ TOKSYN
W naszych produktach nie znajdziecie, coraz częściej używanych do zabiegów kosmetycznych
materiałów wysoce przetworzonych przez człowieka. Produkty wykonane ze stali chirurgicznej 316 L
oraz tytanu nie przedostają do organizmu niebezpiecznego dla zdrowia chromu oraz szkodliwych
ilości niklu. Nie uwalniają również niezwykle szkodliwego dla organizmu BPA zawartego w produktach
z tworzyw sztucznych, który w niektórych krajach jest już zakazany do produkcji opakowań
żywnościowych (np. w USA).
HIGIENICZNIE
Urządzenia Studex zapewniają maksimum higieny wykonywanego zabiegu. Kolczyk i zapinka są
zamknięte we wkładzie jednorazowego użytku, który jest montowany bezpośrednio do aparatu.
Skóra przekłuwanej osoby nigdy nie ma kontaktu ze skórą specjalisty od przekłuwania uszu.
Dodatkowo zapinki do kolczyków są w kształcie motylków, dzięki czemu zapewniona jest doskonała

cyrkulacja powietrza, co przyspiesza proces gojenia po przekłuciu. Ponadto urządzenia są tak
precyzyjne, że przekłuwają perfekcyjnie wybrany przez klienta punkt miejsca przekłucia. Dodatkowo
brak uderzenia spowodował uniknięcie powstawania mikropęknięć skóry, wpływających na
przedłużenie procesu gojenia ucha.
BEZPIECZNIE
Każdy kolczyk Studex posiada specjalne nacięcie , które unieruchamia zapinkę. Dzięki temu
zaostrzona końcówka kolczyka nie ma możliwości zranienia przekłutej osoby.
Z UŚMIECHEM
Dzięki naszym produktom przekłucie uszu jest zabiegiem dostępnym dla każdego, nawet
najmniejszych dzieci. Po przekłuciu dzieci wychodzą z salonu uśmiechnięte i szczęśliwe a ich mamy
mogą cieszyć się tym, że dokonały dla nich najlepszego wyboru.

NAJWAŻNIEJSZE JEST ZDROWIE TWOJE I TWOICH BLISKICH!

