Urządzenie kosmetyczne AT – 333 RF Radiofrekwencja

AT-333 to profesjonalny sprzęt kosmetyczny działający przy użyciu fal radiowych i wykorzystywany
w nieinwazyjnych i bezbolesnych zabiegach wygładzających zmarszczki i zwiększających napięcie
skóry. Zabiegi radiofrekwencji opierają się na spowodowaniu kurczenia się włókien kolagenowych
zawartych w skórze poprzez nagrzanie tkanek. W efekcie, włókna kurczą się i napinają, dodatkowo
stymulując fibroblasty do produkcji nowego kolagenu i zagęszczenia struktury skóry – dzięki temu
nabiera ona młodszego i zdrowszego wyglądu, utrzymującego się przez długi czas po zabiegu.
W skład urządzenia wchodzi:
- baza
- elektroda bierna
- zestaw 7 elektrod zabiegowych emitujących fale radiowe
- kabel zasilający
- instrukcja
- gwarancja 12 miesięcy
Parametry techniczne:
- częstotliwość RF wyjściowa między elektrodami 0,3MHz / 0,5 MHz
- częstotliwość fali radiowej dla twarzy i ciała – 0,5 MHz
- zakres temperatury 10 st.C – 50 st.C
- ilość opakowań 1
- rozmiary elektrod: φ70mm/φ60mm/φ50mm/φ40mm/φ30mm/φ20mm/φ10mm。
Wymiary: wys. 12 cm x szer. 33 cm x dł. 26 cm

1. Ikona wybranej głowicy
2. Intensywność
3. Czas
4. Start / pauza
5. Przełącznik funkcji twarz / ciało
6. Zmniejszenie energii
7. Zmniejszenie czasu
8. Zwiększanie czasu
9. Zwiększanie energii
10. Zmiana rodzaju fali
11. Ikona rodzaju fali

1. Przewód elektrody czynnej – zabiegowej na ciało
2. Przewód elektrody biernej
3. Przewód elektrody czynnej – zabiegowej na twarz
4. elektroda ujemna
5. elektroda ceramiczna
6. elektroda ceramiczna
7. włącznik urządzenia 0-1
8. gniazdo na przewód zasilający

Schemat zabiegu:
1. włącz urządzenie do sieci i włącz ekran
2. wybierz głowicą jaką będziesz pracował, wybierz czas, ustaw min intensywność
3. podłącz odpowiedni do wybranej głowicy przewód i do uchwytu włóż odpowiednią
głowicę ceramiczną. Wybierz rodzaj fali zabiegowej
4. przed przystąpieniem do zabiegu należy podłożyć elektrodę bierną pod łopatkę lub udo
klienta
5. po ustawieniu parametrów włącz przycisk start / pauza i rozpocznij zabieg.
Zabieg można wykonywać max 15 min, 15 min na okolice oczu, 30 min na piersi lub inną
część ciała (czas zabiegu łącznie na wszystkich partiach ciała nie powinien przekraczać
więcej niż 2.5 godziny).

Zabieg na twarzy:
1. Czoło: najlepiej wybrać poziom energii 5-8
Pociągnij w górę od środka czoła do dwóch stron, powtórzyć 5-8 razy, aż pojawi się
zaczerwienienie. Okolice oczu 1 cm wokół brwi są bardziej wrażliwe – należy zmniejszyć
intensywność.
2. Oczy: najlepiej wybrać poziom energii 3-8
Podczas zabiegu wokół oczu, omijamu gałki oczne aż do kości oczodołowej.
3. Policzki, broda, okolice ust : najlepiej wybrać poziom energii 6-10
Kierunki prowadzenia głowicy:
Wykonuj ruchy zgodne z zasadami masażu klasycznego i zgodnie z przebiegiem mięśni

Ważne uwagi:
1. Należy pamiętać że nie wolno wykonywać zabiegów zbyt często, zbyt częste
wykonywanie zabiegów nie da lepszych rezultatów. Zabiegi RF wykonuje się raz
na 4 tygodnie. Nie częściej.
2. Nie należy przytrzymywać głowicy w jednym miejscu więcej niż 5 sekund,
ponieważ można doprowadzić do poparzenia skóry i tkanek podskórnych.
3. Po zakończeniu leczenia, należy pić dużo wody
4. Tego samego dnia klient nie powinien mieć wykonywanych więcej zabiegów które
powodują przegrzanie tkanek, np. sauna, solarium, IPL czy laser.
Należy przestrzegać przeciwwskazań do zabiegu, m.in:
-

choroby serca
cukrzyca
nadczynność tarczycy
nowotwory
nadciśnienie
metalowe implanty
rozrusznik serca
epilepsja
choroby skóry
ciąża
karmienie piersi
menstruacja

- świeże blizny

