Návod k použití
Fotonová terapie – Infračervené světlo
SD-956IR

UPOZORNĚNÍ: ČTĚTE POZORNĚ
NÁVOD K OBSLUZE

Poslední revize návodu byla provedna dne 23.4.2010

Představení výrobku
Projekt osobní péče o pleť
Potíže
s pletí
jsou
způsobené mnoha faktory,
které
mají
souhrnné
působení. Jsou to například:
znečištěné životní prostředí,
dieta, dlouhodobé používání
kosmetických
přípravků,
životní styl a zvyšující se
stres.
Kombinací
nejnovějšího výzkumu o péči
o pleť a moderní technologie, série produktů Photon Beauty je bezpečná a efektivní pro všechny
druhy pleti.

Co je Fotonová terapie – infračervené světlo?
Fotonová terapie je založená na použití přírodního
světelného vlnění vyzářeného do pleti. V závislosti na
použité vlnové délce, světlo je cíleno buďto na hemoglobin
ve škáře nebo na melanin v pokožce. Specifický cíl je
zahříván a zničen, tímto vás zbaví nechtěné hyperpigmentace nebo přerušených krevních cévek. Tepelný
účinek generovaný přístrojem Photon Beauty zvyšuje
lokální metabolismus a krevní oběh, tím stimuluje přirozené
formování kolagenu. Tyto příznivé buněčné a metabolické
efekty odstraní skvrny stárnutí a tmavé pigmenty, odstraní
přerušené krevní cévky, pomohou zjemnit linky a vrásky,
zanechají vaší pleť hebkou a lesklou.
Photon Beauty pomáhá oživovat buňky, zvyšuje krevní
oběh, zlepšuje zásobování kůže kyslíkem, posiluje pleťové
tkáně a zlepšuje látkovou výměnu použitím přirozených
světelných vln, které přenáší do kůže, aktivuje buňky citlivé
na světelnou energii, kde energie je absorbovaná
byhemoglobinovými proteiny, karbohydráty a tuky a tím
dochází ke zlepšení stavu vaší kůže
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Funkce a vlastnosti

Funkce
•
•
•
•
•
•

Vlastnosti
•

Proti vráskám
Vylepšuje krevní oběh, zajišťuje
rovnováhu pleti
Předchází vytváření melaninových
pigmentů
Zpevňuje kůži
Vyhlazuje dírky a zmírňuje jizvy
Pomáhá proti akné a zánětům kůže

•
•
•
•

Infračervené paprsky: prostoupí až
10 mm hluboko do kůže
Malý výkon: nepotřebuje chladící
médium
Kontrola teploty: zahřátý a komfortní
Nízká hmotnost: jednoduchý na
přenos a použití v jakékoliv době
Vhodný: pro všechny typy pleti

Bezpečnostní informace
1. Abyste se vyhnuli úderu elektrickým proudem a možného zničení přístroje, nepoužívejte
Photon Beauty v blízkosti zdroje vody, u bazénu, ve vaně, u umyvadla plného vody apod.
Nepoužívejte také v příliš vlhkém prostředí, jako je např. sauna apod.
2. Nepoužívejte Photon Beauty na vlhké části na těle. Používání na vlhkých částech těla může
způsobit vážné popáleniny.
3. Děti a mentálně postižení nesmí přístroj používat bez vhodného dozoru
4. Teplota přístroje je dostatečně vysoká na to, aby mohla při nesprávném použití způsobit
popáleniny. Nepoužívejte na zanícené, zarudlé nebo na poraněné kůži. Nepoužívejte na
invalidních osobách, osobách, které spí nebo jsou v bezvědomí.
5. Nedržte ani netlačte přístrojem na části těla, kde zahřívání a tlak začíná být bolestivý.
6. Používejte přístroj Photon Beauty PŘED aplikací krému a určitých kosmetických přípravků.
NEPOUŽÍVEJTE na místech, kde již byly tyto kosmetické přípravky aplikovány. Před použitím
Photon Beauty pečlivě umyjte a vysušte části na těle, kde byly použity některé kosmetické
přípravky.
7. Neaplikujte na ty části těla, které byly nedávno ozařovány či podobně léčeny, popř. na části,
které jsou spálené či podrážděné slunečním zářením.
8. Neaplikujte na hlavu, oči či jiné citlivé části těla. Před použitím na křečové žíly se poraďte se
svým lékařem či jiným odborníkem. Pokud máte nějaké pochybnosti ohledně vhodnosti použití
přístroje na určité obtíže, obraťte se opět na svého lékaře či jiného odborníka.
9. Přestaňte přístroj okamžitě používat, pokud zaznamenáte na kůži změnu barvy v důsledku
používání přístroje.
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10. Nepoužívejte ve vodě nebo v její blízkosti.
11. Nepoužívejte Photon Beauty na bolavém břichu. Použití na bolavém břichu může způsobit
určité komplikace. Pokud bolest přetrvává, kontaktujte vašeho lékaře
12. Nepoužívejte Photon Beauty na oblast očí. Použití na oblast očí může způsobit vážné
popáleniny. Nedívejte se do červeného světla vycházející z přístroje.
13. Nepoužívejte na oblasti těla s malou cirkulací krve
14. Absolutní zákaz používáni lidem s kardiostimulátorem a implantáty

Popis přístroje
Produkt zahrnuje:
Přístroj Photon Beauty x 1
AC adaptér x 1
Návod k obsluze x 1
Obal – krabice x 1

Instrukce k použití
1. Umyjte a utřete si obličej
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2. Zapojte jeden konec el. kabelu do spodní části přístroje a druhý konec do zásuvky 230V.

3. Jakmile přístroj zapojíte, zapněte přepínací tlačítko a světelný zdroj začne zářit

4. Přístroj obsahuje zabudovaný automatický vypínač, který přístroj po 10-ti minutách vypne.
Vypnutí je signalizováno 2x pípnutím. Chcete-li v užívání pokračovat, znovu přístroj zapněte.
5. Užívejte takto: Jemně držte přístroj Photon Beauty blízko pokožky a masírujte. Na každou
oblast cca 10 minut, maximálně však 30 minut na jednom místě.

6. Přístroj po použití vždy vypněte a uložte na vhodné místo.
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Údržba
1. Před čištěním se ujistěte, že napájecí kabel je rozpojený a přepínač je
v pozici „OFF“
2. Čistěte přístroj Photon Beauty suchým hadříkem a nepoužívejte vodu ani
žádné čistící přípravky.
3. Pokud přístroj čistíte, nevytahujte světelný filtr, abyste nezpůsobili vnitřní
poškození.
4. Vyvarujte se pádu přístroje, velkému tlaku a poškrábání
5. Netahejte za napájecí kabel
6. Nerozebírejte přístroj
7. Po použití skladujte v krabici a v suchu.

Technické údaje
Napájení přístroje
LED
Oblast expozice
Časovač:
Přepínač
Hmostnost
Rozměry:

Síťový adaptér 230V AC / 15V DC
24 neviditelných infra LED, 6 viditelných červených LED
3,5cm/1.4”
Automatické vypnutí po 10ti minutách
ON/OFF
162 g
16 x 3 x 5 cm

Otázky a odpovědi
•

Jsou pro použití Photon Beauty vhodné všechny typy pleti?

Ano. Díky našemu výzkumu jsme zjistili, že pulzní světelná terapie se hodí pro všechny lidi a všechny
typy pleti.
•

Je cítit nějaká bolest při použití Photon Beauty?

Nikdy. Pokud používáte Photon Beauty na kůži, můžete pocítit jemné brnění nebo zahřívání. Nicméně,
tento pocit by nikdy neměl být bolestivý nebo nepříjemný. Pokud se objeví určitá bolest, přestaňte
přístroj používat.
•

Které látky by mohly mít za následek kvalitativní změny se světlem?

Látky, které jsou reaktivní se světlem, jako například vitamin C by mohl způsobit kvalitativní změny.
•

Jak dlouho bude trvat, než uvidím změny v mojí pokožce?
Problémy s pletí
Omlazení pleti
Protizánětlivý účinek
Kontrola a léčba zanícení
Zlepšený oběh krve
Uvolnění napjatých svalů
Regenerace pleťových buněk

Čas, za jaký jsou vidět výsledky
Několik dnů – několik týdnů
Několik dnů – několik týdnů
Několik minut – několik hodin
Několik minut
Několik minut – několik dní
Několik dní
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•

Můžu přístroj používat, když mám citlivou pleť, růžovku nebo zlé akné?

Ano. Nicméně, Photon Beauty by měl být udržovaný v nepatrné vzdálenosti od kůže
•

Můžu používat Photon Beauty i když mám make up?

Toto není doporučené
•

Jaké jsou vlastnosti přístroje Photon Beauty?
Nový přístup k léčbě akné.
Malá intenzita a úzké spektrum obnovuje kůži.
Krátká doba léčení, s více než 4 týdny léčení dosáhnete úchvatné výsledky.
Žádné postranní efekty, žádná bolest.
Vhodný pro všechny oblasti na těle, zahrnující i oblast s vousy.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná
dokumentace je k dispozici u dovozce.
Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.
549 245 575; 602 766 759

Photon Beauty SD-956IR byl certifikován jako zdravotnický prostředek třídy IIa. Schválení provedla
notifikovaná osoba č.0434: DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS VERITASVEREN1, 1322
HOVIK, NORWAY
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EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 034

Podle směrnic pro zdravotnické prostředky: 93/42/EEC
Níže podepsaní, George Chiang, reprezentující Skylark Device &
Systems Co., LTD.; 2F-9,40-2, Sec. 1, Ming Shen N.Rd., Kui Shan, Tao
Yuan, Taiwan, R.O.C.; výrobce prohlašuje, že zařízení popsané dále:
Fotonové terapeutické zařízení
Za předpokladu, že je přístroj užívaný a udržovaný v souladu s obecně
uznávanými pravidly o správném použití a doporučení v návodu k obsluze,
splňuje základní
bezpečnostní a zdravotní požadavky směrnic pro
zdravotnické prostředky.
Pro největší specifická rizika tohoto zařízení, bezpečnost a vyhovění
základních požadavků směrnic byly založeny na standardech:
- evropská norma EN 60601 -1 : 1990 - bezpečí zdravotnických zařízení;
Elektrické příslušenství - Všeobecné bezpečí.
- evropská norma EN 60601 - 1 - 1 : 1993 - všeobecné ustanovení pro
bezpečí -vedlejší standard : Bezpečnostní požadavky pro zdravotnické
zařízení.
- evropská norma EN 60601 - 1 - 2 : 1993 - všeobecné ustanovení pro
bezpečí -vedlejší standard : Elektromagnetická kompatibilita požadavky a
testy.
- evropská norma EN 46001 : 1994 – Kvalitní systémy- zdravotnické
zařízení- zvláštní požadavky pro použití normy EN 29001.
- evropská norma EN 29001 : 1994 - Kvalitní systémový model pro zajištění
jakosti v oblasti designu/vývoj, produkce, instalace, a servis.
Datum
: 14 červenec 2009
Podpis
:
Kvalifikace : Prezident/George Chiang
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