Urządzenie 4w1 AT-332 mikrodermabrazja + peeling kawitacyjny + ultradźwięki +
głowica ciepło – zimno

AT-332 to profesjonalne i wielofunkcyjne urządzenie kosmetyczne, które pozwala na wykonywanie
czterech różnych rodzajów zabiegów: mikrodermabrazji diamentowej, peelingu kawitacyjnego,
zabiegów z użyciem ultradźwięków i zabiegów łagodzących przy użyciu głowicy ciepło-zimno.
W skład urządzenia wchodzą:
- baza urządzenia
- 2 dysze do mikrodermabrazji
- 9 frezów diamentowych o różnej gradacji i wielkości
- głowica ciepło-zimno
- szpatuła do peelingu kawitacyjnego i sonoforezy
- elektroda bierna
- 2 głowice ultradźwiękowe do ciała i do twarzy
Parametry techniczne:
- napięcie 230 V
- częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz
- moc 75 W
Wymiary: wys. 12 cm x szer. 33 cm x dł. 26 cm
Instrukcja obsługi:
• Zmontuje wszystkie części urządzenia
• Włącz przycisk ON/OFF aby włączyć ekran LCD
• Naciśnij przycisk „funkcja” aby wybrać jedną z czterech funkcji urządzenia : 1 –
peeling kawitacyjny, 2 – ultradźwięki, 3 – mikrodermabrazja diamentowa, 4 –
głowica ciepło zimno.
• Po włączeniu do żądanej funkcji, ustawić poziom i czas pracy, a następnie nacisnąć przycisk
"Start / Pauza", aby funkcję rozpocząć.
FUNKCJE
Peeling kawitacyjny:
Peeling kawitacyjny wykorzystuje zjawisko kawitacji do oczyszczania skóry z martwych komórek i
innych zanieczyszczeń. W funkcji peelingu kawitacyjnego do wyboru mamy 3 rodzaje fali
ultradźwiękowej.
•

Należy włączyć urządzenie do sieci oraz włączyć ekran LCD

•

Wybieramy pożądany rodzaj fali ultradźwiękowej, poziom intensywności ( w trakcie
zabiegu dopasowujemy go do odczuć klienta), oraz czas. Urządzenie po włączeniu pokaże
nam domyślne ustawienia które można edytować jak powyżej.

•

Po wyborze parametrów wciskamy przycisk start / pauza.

•

Na nadgarstek klienta zakładamy opaskę z elektrodą bierną, zamykającą obwód, należy
zwilżyć ją wodą. Podczas peelingu kawitacyjnego ustawiamy szpatułę pod kątem 45°,
przesuwamy ją do przodu.
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Ikona funkcji
Ikona intensywności
Ikona czasu
Start / pauza
Wybór
Zmniejszanie intensywności
Zmniejszanie czasu
Ikona rodzaju fali ultradźwiękowej
Funkcja
Funkcja
Zwiększanie energii
Zwiększanie czasu

UWAGA
•

Należy pilnować aby obwód był zamknięty, gdy elektroda bierna nie będzie przylegała do
skóry klientki, urządzenie nie będzie działało.

•

Sprawdź dokładnie, czy nie ma problemów, takich jak złe połączenie, uszkodzona
elektroda etc.

•

Podczas zabiegu skóra powinna być ciągle zwilżana wacikiem nasączonym wodą lub
tonikiem. W przeciwnym razie zjawisko kawitacji nie zaistnieje.

•

Ustaw wybraną falę, czas oraz intensywność ( zacznij od min), następnie przyłóż elektrodę
bierną na nadgarstek i wykonaj zabieg.

UWAGA
•

Należy przestrzegać przeciwwskazań do wykonywania zabiegu (m.in .:choroby serca,
choroby zakaźne, choroby neurologiczne, metalowe implanty, nowotwory).

•

Nie należy przytrzymywać szpatuły w jednym miejscu dłużej niż 3 sekundy – można
doprowadzić do poparzenia skóry.

•

Nie należy ciągnąć za kable i przewody.

•

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w trakcie pracy, należy wyłączyć urządzenie i
odłączyć. Nie wolno własnoręcznie zajmować się naprawą sprzętu, należy go odesłać do
sprzedawcy, lub do serwisu.

Ultradźwięki
Częstotliwość ultradźwięków wynosi 20 000 Hz. Ultradźwięki wnikają w głębokie warstwy skóry.
Ultradźwięki wywołują nagrzanie tkanek co ma na nie dobroczynny wpływ na tkanki. Poprawia
krążenie krwi, zwiększa metabolizm, wpływa regulująco na układ nerwowy, pomaga usuwać
skurcze mięśni, pomaga walczyć z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Ultradźwięki wywołują też efekt
chemiczny, zwiększają procesy regeneracyjne w skórze oraz produkcję kolagenu i innych białek.
Do wyboru podczas zabiegu mamy trzy rodzaje fal ultradźwiękowych
- fala ciągła - w sposób ciągły przenika do skóry, bez przerwy na nią oddziałując
- fala przerywana o krótszym przebiegu fali
- fala przerywana o dłuższym przebiegu fali
Instrukcja obsługi ultradźwiękowe
•

Należy włączyć urządzenie do sieci

•

Włącz przycisk "ON / OFF" i ekran LCD.

•

Wybieramy pożądany rodzaj fali ultradźwiękowej, poziom intensywności ( w trakcie
zabiegu dopasowujemy go do odczuć klienta), oraz czas. Urządzenie po włączeniu pokaże
nam domyślne ustawienia które można edytować jak powyżej.

•

Po wyborze parametrów wciskamy przycisk start / pauza.

1. Ikona wybranej głowicy
2. Ikona intensywności
3. Ikona czasu
4. Start / pauza
5. Przycisk „wybór”
6. Zmniejszanie intensywności
7. Zmniejszenie czasu
8. Ikona wybranej fali ultradźwiękowej
9. Funkcja
10. Wybór funkcji ultradźwięków
11. Zwiększenie intensywności
12. Zwiększenie czasu

UWAGA
•

Urządzenie i podzespoły powinny być utrzymywane w czystości i oczyszczone za każdym
razem po wykorzystaniu i dezynfekowane preparatem do dezynfekcji narzędzi lub skóry.

•

podczas korzystania z ultradźwięków, unikać okolic oczu.

•

Czas zabiegu nie powinien przekraczać 15 minut

•

Jeśli są wątpliwości czy głowica działa należy nanieść na nią kroplę wody, a następnie
włączyć urządzenie i sprawdzić czy woda „drży”.

Mikrodermabrazja diamentowa
Funkcje mikrodermabrazji:

1. Usunięcie zrogowaciałej warstwy naskórka.
2. Zwiększenie elastyczności skóry, eliminacja zmarszczek, poprawa struktury skóry
3. Niwelowanie przebarwień skórnych i naskórkowych
4. Niwelowanie blizn i rozstępów.
Urządzenie przeznaczone jest do mechanicznego ścierania martwych komórek na skórka za
pomocą diamentowych frezów różnej gradacji i z możliwością regulacji pompy ssącej. Jest to
urządzenie najnowszej generacji.
Urządzenie zawiera 9 głowic ściernych o różnej gradacji i wielkości, dopasowanych do różnych
potrzeb skóry oraz partii zabiegowych (twarz, ciało).
•

Do diamentowej głowicy włóż filtr bawełniany lub siateczkowy, włóż uszczelkę, następnie
skręć z dyszą.

•

Dyszę włóż w gumowy wężyk.

•

Podczas zabiegu palcem należy zasłaniać boczny otwór, aby zapewnić ssanie w dyszy.

•

Po zabiegu należy zdemontować diamentową głowicę oraz filtr siateczkowy i
zdezynfekować i umyć ją za pomocą myjki ultradźwiękowej i preparatu do dezynfekcji
narzędzi. W przypadku filtru bawełnianego należy go wyrzucić.

•

Gumowy wężyk należy raz na jakiś czas przepłukać pod bieżącą wodą. Odczekać do
całkowitego wyschnięcia.

1.

Ikona wybranej głowicy

2. Ikona intensywności
3. Ikona czasu
4. Start / pauza
5. Przycisk „wybór”
6. Zmniejszanie intensywności pompy ssącej
7.

Zmniejszenie czasu

8. Funkcja
9. Wybór funkcji
10. Zwiększenie intensywności zasysania pompy ssącej
11. Zwiększenie czasu

Frezy najlepiej myć w myjce ultradźwiękowej która nie uszkadza fizycznie struktury frezu i
nie ściera materiały ściernego z jego powierzchni, tak jak np. mycie szczoteczką.

Głowica ciepło - zimno
Głowica ciepła – przygotowuje skórę do innych zabiegów kosmetycznych, nagrzewa ją, zmniejsza
ciśnienie i zwiększa wchłanialność substancji aktywnych w głąb skóry. Polepsza efekty zabiegów.
Głowica zimno – łagodzi skórę po zabiegach inwazyjnych np. kwasy, mikrodermabrazja, depilacja
woskiem. Ma działanie niwelujące ból.

Instrukcja obsługi
•
•

Podłącz urządzenie do sieci
Po włączeniu panelu głównego należy skonfigurować funkcję na gorącą lub zimną, oraz
ustawić temperaturę i czas, następnie należy włączyć przycisk Start / Pauza aby rozpocząć
pracę. Urządzenie osiąga pożądaną temperaturę po około 5 min. Jeśli chcemy zmienić
funkcję z ciepłej na zimną lub na odwrót potrzeba na to około 5 min.

•

Ikona głowicy ciepło – zimno

•

Wyświetlanie temperatury

•

Czas

•

Przycisk start / pauza

•

Brak działania w ramach tej funkcji

•

Zmniejszanie intensywności

•

Zmniejszanie czasu

•

Rzeczywisty wskaźnik temperatury

•

Wybór funkcji

•

Zmiana funkcji ciepło <-> zimno

•

Zwiększanie intensywności

•

Zwiększanie czasu

