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UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
•

Wtyczkę sieciową włączać do gniazda z bolcem uziemiającym.

•

Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien być
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oddany do producenta celem przeglądu.
•

Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w
zakładzie serwisowym na nowy, tego samego typu.

•

VACUUM SPRAY VS01
INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie jest
zabronione.

•

Aparat VS 01 (Nr kat.11001) jest elektronicznym urządzeniem pełniącym
dwie odrębne funkcje.
Pierwszą funkcją jest ukrwienie powierzchni skóry, poprawa krążenia na
obszarze przeprowadzanego zabiegu zamykanie porów oraz usuwanie
zanieczyszczeń pochodzenia komórkowego.
Drugą funkcją jest rozpylanie płynów takich jak toniki i inne preparaty
czyszczące przy wykorzystaniu zimnego natrysku.

Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z utratą
gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i
bezpieczne działanie urządzenia.

Dane techniczne:
• zasilanie
• moc pobierana
• ciężar
• wymiary
VS01

VS01

230 V, 50 Hz
150 W
2,7 kg
220x150x65 mm

Wyposażenie:
• 2 butelki z rozpylaczem (Nr kat. 01006)
• rurka plastikowa (Nr kat. 01004) zakończona korkiem (Nr kat. 01005)
• rurka plastikowa (Nr kat. 01004)
• 3 ssawki szklane:
bez otworu bocznego (Nr kat. 01001)
z wąską ssawką (Nr kat. 01002)
z okrągłą ssawką (Nr kat. 01003)

ZALECENIA
•
•
•

KONSERWACJA

a) MECHANICZNE OCZYSZCZANIE SKÓRY
Na wyposażeniu aparatu są dwie szklane ssawki, które posiadają dodatkowy
otwór boczny. Ssawka z wąskim wylotem (Nr kat. 01002) służy do usuwania
zaskórników, ze średnim wylotem (Nr kat. 01003) do osuszania trądziku i
wyprysków.

Po zakończonym zabiegu należy:
1.Wyjąc korek ze ssawki.
2.Wyrzucić zużyty zwitek waty.
3.Umyć i wysterylizować używane ssawki. Do sterylizacji użyć sterylizatora
termicznego lub specjalnie przeznaczonych do tego celu płynów.

b)MASAŻ LIMFATYCZNY
• Zabieg aktywizujący naczynia limfatyczne przeprowadzać przy pomocy
szerokiej ssawki bez otworu bocznego (Nr kat. 01001)

WYKORZYSTANIE APARATU DO NAWILŻANIA SKÓRY

PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY

Urządzenie można stosować do nanoszenia na powierzchnię skóry toników i
preparatów zmywających o konsystencji wody.
Można je również wykorzystać do zimnego nawilżania skóry. Efektem tego
zabiegu są:
- Usunięcie naprężeń skóry.
- Stymulacja końcówek nerwów.
- Przeciwdziałanie przekrwieniu skóry.
- Zamknięcie porów, uprzednio rozszerzonych przy pomocy wapozonu

1. Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego 220V,50Hz z uziemieniem.
2. Rurkę zakończoną korkiem nasadzić wolnym końcem na trzpień nad napisem
VACUUM.
3. W otwór korka włożyć zwitek waty. Wata jest filtrem zabezpieczającym przed
dostawaniem się usuwanych ze skóry zanieczyszczeń do pompy ssącej
aparatu. UWAGA! Brak filtru może spowodować uszkodzenie pompy.
4. Wybraną ssawkę szklaną zamknąć korkiem.
5. Włączyć urządzenie przyciskiem ON/OFF.

PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY

PRZYSTĄPIENIE DO ZABIEGU
•
•
•

•
•
•

Unikać prowadzenia zabiegu zbyt długo a także stosowania pełnej mocy.
Zabieg nie powinien być prowadzony w miejscach gdzie występują
rozszerzenia naczyń krwionośnych.
Dla ułatwienia zabiegu zaleca się najpierw zmiękczenie skóry poprzez natrysk.

1. Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego 220V,50Hz z uziemieniem.
2. Rurkę bez korka nasadzić na trzpień nad napisem SPRAY.
3. Sprawdzić czy w butelce z rozpylaczem znajduje się odpowiedni płyn.
Uzupełnienia płynu jak i wymiany butelki można dokonać odkręcając kolorowy
korek.
4. Drugi koniec rurki nasadzić na trzpień rozpylacza.
5. Włączyć urządzenie przyciskiem ON/OFF.

Skóra przygotowana tak jak do zabiegu usuwania zanieczyszczeń.
Szklaną ssawkę chwycić jak ołówek podczas pisania. Palec wskazujący
powinien być oparty na otworze bocznym.
Przed rozpoczęciem zabiegu ssawkę sprawdzić na ramieniu. Siłę ssania
ustawić przy pomocy pokrętła INTENSITY tak, aby była ona zawsze łagodna.
W położeniu „MAX” siła ssania jest największa i maleje w kierunku położenia
„0”.
Właściwym ułożeniem ssawki jest układ prostopadły do skóry. Otwór boczny
ssawki powinien być zakryty w czasie gdy ssawka dotyka skóry i otwierany gdy
jest ona odsuwana od skóry.
Czas trwania kontaktu ssawki ze skórą nie powinien być dłuższy niż 2-3
sekundy, a cały zabieg powinien trwać około 4 minut.
Po dokonaniu kilku przyssań skóra w miejscu zabiegu może się zaróżowić a w
górnej części zmarszczek można dostrzec lekki obrzęk. Obrzęk ten zniknie w
ciągu paru minut.

PRZYSTĄPIENIE DO ZABIEGU
Natryskiwanie przeprowadza się trzymając butelkę z rozpylaczem tak, aby dysza
była skierowana na miejsce prowadzonego zabiegu w odległości ok. 30cm.
Spryskiwanie następuje po zakryciu otworu bocznego znajdującego się na
trzpieniu rozpylacza. Odsłonięcie tego otworu zatrzymuje strumień rozpylanej
cieczy.

VS01

VS01

