Érintésvédelem: 230V-50Hz-30W IP20-Fu: F1T 500mA
A WS elektroporátor előző társaihoz képest sokkal nagyobb teljesítményű készülék, ezért
bizonyos érintés védelmi szabályok betartása szükséges az esetleges kellemetlen, de teljesen
veszélytelen kisfeszültségű áramütések miatt.
A WS készülék működési elvéből kifolyólag igen nagy elektromos mező jön létre a kezelő fej
közvetlen környezetében, ami azt eredményezi, hogy ha a közvetlen környezetébe egy másik
vezető kerül, akkor kiszámíthatatlan elektromos kisülések keletkezhetnek (mint egy
villámcsapás, persze egészen kicsiben..). Ezért a készüléket lehetőleg szigetelt, tehát
elektromos áramot nem vezető műanyag felületű tartóra (polc, asztal, stb..) helyezzük.
A készüléket használat közben csak a felső részen található sötétszürke kezelő felületen
érinthetjük meg. A készülék által generált elektromos mező csak működés közben a kezelőfej
közvetlen környezetében jön létre, ezért aki a kezelő fejjel működés közben érintkezésbe lép,
nem viselhet fém tárgyakat, ékszereket.
A készülék kezelőfejét, ill. bármi más fém eszközt, keretet ne érintsünk meg egyszerre (pl.:
számítógép, mobil telefon..). Aki a kezelő fejjel érintkezésben van, az kerüljön minden más
elektromossággal működő fémházas készüléket, ill. minden egyéb fém tárgyat. A kezelés
során a kezelő és a kezelt személy kerüljenek minden egyéb fizikai kontaktust más harmadik
személlyel.
A WS elektroporátor kezelő fejének közvetlen környezetében lévő elektromos készülékek,
adathordozásra alkalmas eszközök (mobiltelefon, számológép, számítógép, magnó kazetta,
floppy, merevlemez, memóriakártya…) súlyos és visszafordíthatatlan károkat szenvedhetnek.
A kezelést kizáró tényezők:
1.) a kezelt személy szervezetébe pacemakert ültettek
2.) epilepsziában szenved
3.) terhes
4.) a kezelt bőrfelületen aktív aknés elváltozások láthatók
Forgalmazó: Medist Kereskedelmi Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1, Tel: + 36 20 545
5518 +36 1 266-5011
Email: info.medist@gmail.com

Wave System elektroporátor
(Made in France – BFP Electronique)

Használati útmutató
A készülék tartozékai: 1db hálózati csatlakozó, 1 db 2,3 cm átmérőjű kezelőfej, 1db 5 cm
átmérőjű kezelőfej, 2db biztosíték.
Használat:
Vegyük ki a csomagolásból az elektroporátort, majd a hálózati csatlakozóval csatlakoztassuk
(1. ábra).
1.Válasszuk ki a kezeléshez szükséges kezelőfejet (2.-3.ábra) – arc, nyak, dekoltázs, has,
comb, fenék kezeléséhez ajánlott a nagy kezelőfej használata, -arc ill. szem és ajak körüli
ráncok kezelésére a kis kezelőfej használata javasolt. A kezelőfejet csatlakoztassuk a gép
hátsó részén (4. ábra).
2. Fertőtlenítsük a kezelőfejet és a letisztított kezelendő felületet (ajánlott bőr és
eszközfertőtlenítő: Octenisept).
3. Az elektroporátor ki/bekapcsolása (on/off) 0/I gombokkal (5.ábra) történik.
Bekapcsoláskor megjelenik a „Bienvenue” üdvözlő felirat.
4. Válasszuk ki a megfelelő fokozatot, a gépen található gombok megnyomásával (6. ábra)
(1) low-sensitive -nagyon érzékeny bőr esetén,
(2) medium – közepes fokozat, arckezelésre,
(3) high – magas fokozat, testkezelésre.
5. A gép indítása a start gomb megnyomásával történik (6. ábra).
A kezelési idő megjelenik a kijelzőn.
A kezelés végén a ki/bekapcsolás gombokat használjuk (5. ábra).
FIGYELEM! A kezelésekhez kizárólag a gép forgalmazója által javasolt hatóanyagok
használata engedélyezett. Kérem, figyelmesen olvassa el az Érintésvédelmi szabályokat!
Működési elv: Az elektroporátorral végzendő fájdalommentes rádiófrekvenciás módszer –
elektroporézisen alapuló beviteli módszer, melyben a kezelőfejből szétterjedő rádióhullámok
a bőrben és a bőrsejtek membránján (akvaporin 2) hatóanyag csatornákat nyitnak meg,
lehetővé téve a hatóanyagok bejuttatását a megfelelő helyre.
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