NÁVOD K OBSLUZE
Soft laser model BR-1180

LASERFORCE
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ÚVODEM
Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním
použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou
pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených
pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se
vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.
Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti či nesrovnalosti, neváhejte nás
kontaktovat na emailové adrese: rma@santadria.cz

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Před prvním použitím si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a
návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
První použití můžete konzultovat se svým praktickým lékařem.
Pokud přístroj upadl na zem, poškodil se a nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho
neuvádějte do provozu.
Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí.
Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice
neumožňuje bezpečné používání přístroje.
Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň,
atd.)
Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě kontaktujte prodejce.
Distributor neručí za škody, které způsobilo nesprávné používání. Není odpovědný za
následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
Přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Za případné škody na zdraví či majetku při
jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.
Přístroj nesdílejte s druhými osobami.
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PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE
BeautyRelax laserforce je kosmetický přístroj, který využívá jednu z nejpoužívanějších technologií v
dermatologii tzv. Soft Laser o specifické vlnové délce 670nm. Obrovskou výhodou používáním Soft
Laseru je nastartování přirozených hojivých procesů na úrovni buněk.

Obecná definice laseru a jeho účinky v dermatologii
Laser je optický zdroj elektromagnetického záření o určitém výkonu a vlnové délce. Světlo je
vyzařováno ve formě úzkého svazku. V dermatologii se používají lasery s obecným názvem LLLT (Low
Level Laser therapy = terapie nízko-úrovňovým laserem). Laser v oblasti neinvazivního ošetření
funguje na principu biostimulace. Laserové světlo stimuluje mitochondrie v buňkách k výrobě ATP
(adenosintrifosfátu). Prostřednictvím ATP dochází ke značnému uvolnění množství energie. Hlavním
výsledkem působení laseru na pokožku je:
1. větší produkce kolagenu
2. zlepšení látkové výměny přes buněčnou stěnu
Tyto dva procesy jsou nezbytné pro nastartování procesu regenerace a celkově ke zdravější kůži. Pro
tento typ laseru se obecně ukotvil termín Soft Laser. Vlnová délka Soft Laseru se pohybuje v rozmezí
od 635 do 670 nanometrů (nm). Soft laser patří do kategorie neinvazivní terapie – nezpůsobuje
žádnou bolest, poranění či zarudnutí.
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Opary
Běžné onemocnění způsobené virem Herpes Simplex. Projevuje se výskytem puchýřků naplněných
tekutinou v oblastech kolem rtů, nosu či brady. Kožní buňky, které jsou postiženy herpetickým virem,
mají mnoho vlastních mechanismů pro léčbu. Soft Laser významným způsobem k tomuto procesu
přispívá, protože buňky vyžadují zvýšenou buněčnou energii (stimulací mitochondrií v buňkách).

Aknózní pleť
Výskyt a intenzita akné se může individuálně velmi lišit. Pokud je stav aknózní pleti skutečně těžký a
závažný, je nezbytné se poradit s dermatologem. Nic však nebrání tomu požívat na tento stav pleti
Soft Laser. Pokud je používán důsledně, má velice příznivé účinky na vyskytující se záněty. Ideální
vzdálenost pleti od zdroje laseru je 1 centimetr.

Vrásky
Soft Laser neumí mechanicky odstranit hluboké vrásky. Stimulací pleti přístrojem Laserforce však
výrazně podporuje tvorbu nových buněk. Podporou krevního oběhu zlepšuje vitalitu buněk a jejich
látkovou výměnu.

Záněty, drobné jizvičky
Jednou ze zásadních funkcí Soft Laseru je protizánětlivý a hojivý efekt zejména po úrazech. Soft Laser
významným způsobem přispívá k regeneraci podkoží.
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POPIS PŘÍSTROJE
zdroj laserového paprsku

tlačítko ON/OFF

kryt baterií

OBSAH BALENÍ
•
•

přístroj LASERFORCE
návod k obsluze
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OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE & POSTUP OŠETŘENÍ
1. Důkladně omyjte a osušte místo, na které budete přístrojem působit.
2. Vždy dbejte na to, aby světelný paprsek nemířil přímo do očí. Rovněž se vyhněte přímému
pohledu na světelný paprsek.

NIKDY NEMIŘTE SVĚTELNÝM PAPRSKEM PŘÍMO DO OČÍ!
3. Odstraňte zadní kryt baterie.
4. Vložte 2ks baterie typu AAA (nekombinujte staré baterie s novými; pokud přístroj delší dobu
nepoužíváte, baterie vyjměte).
5. Vraťte zpět kryt baterií na původní místo.
6. Přístroj zapnete stisknutím tlačítka ON/OFF.
7. Aplikační hlavici držte od místa ošetření v minimální vzdálenosti 1cm.

NIKDY NEDRŽTE APLIKAČNÍ HLAVICI V PŘÍMÉM KONTAKTU S POKOŽKOU!
8. Doporučený čas ošetření se pohybuje kolem 15 až 30 minut nejlépe každý den.
9. Přístroj vypněte stisknutím tlačítka ON/OFF.

Pomocí soft laseru se nastartují přirozené hojivé procesy. Pozitivní výsledky lze očekávat při dodržení
délky ošetření v průběhu 4 až 5 dní. Vždy závisí na rozsahu ložiska problému a stádiu, ve kterém se
nachází. Používání přístroje je bezbolestné, neinvazivní, bez jakýchkoliv vedlejších či nepříjemných
pocitů. Pokud to bude situace vyžadovat a nedojde k zřetelnému zlepšení, konzultujte další kroky se
svým praktickým lékařem.
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TECHNICKÉ PARAMETRY
•
•
•
•
•
•
•

typ laseru: LLLT (Low Level Laser therapy) třída 3A
vlnová délka: rozsah od 635 do 670nm
provozní režim laseru: stálé světlo
výkon: 6mW
napájení: 2x baterie typu AAA
rozměry: 13x2x2cm
hmotnost: 90g

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Při čištění přístroje nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch
přístroje. Tělo přístroje v případě potřeby očistěte lehce navlhčenou utěrkou. Vždy dbejte na to, aby
se vlhkost nedostala dovnitř přístroje. Aplikační hlavice se nesmí dostat do kontaktu s pokožkou.
Proto není třeba speciální údržby.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH
A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité
elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.
Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete
vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a
napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek
zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo
od svého prodejce.

CERTIFIKACE
Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o
shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE
SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454
V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: rma@santadria.cz
Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.
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