
DARSONVAL DERMO-LUX

Darsonval jest elektronicznym urządzeniem do masażu i terapii 
z wykorzystaniem tzw. prądów d`Arsonvala. 

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

DANE  TECHNICZNE:

?zasilanie          230V,50Hz
?moc pobierana        20W
?ciężar       0,4kg
?długość rączki      23 cm
?średnica rączki        4 cm

05-820 Piastów
ul. Słońskiego 13

tel/fax (0-22) 723-69-54
tel.(0-22) 723-70-72

e-mail: biomak@biomak.pl
www.biomak.eu

WYPOSAŻENIE
?rączka do mocowania pelot 
?pelota grzybek  

W opcji możliwość dokupienia pelot o 
innym kształcie



ZASTOSOWANIE

Wytworzony w czasie zabiegu ozon, działa antybakteryjnie 

jednocześnie hamując ich rozwój. Przyspiesza gojenie się stanów 

zapalnych. Używany w celu zwalczania trądziku, łupieżu. Wspomaga 

gojenie się opryszczki. Wpływa korzystnie na przemianę materii, 

zwiększa absorpcję substancji aktywnych, zawartych w preparatach 

kosmetycznych.

Przeciwwskazania: trądzik różowaty, teleangiektazja - cera mocno 

unaczyniona, stany alergiczne skóry, stany zapalne i zakażenie skóry, 

padaczka, ciąża. W szczególnych przypadkach lekarz może zalecić 

stosowanie.

PRZYGOTOWANIE  APARATU  DO  ZABIEGU

1. Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego 230V.

2. Trzymając aparat w ręku włożyć w gniazdo pelotę szklaną. 

3. Uruchom aparat przekręcając pokrętło w pozycję ON

4. Pelota może wymagać „pobudzenia” w przypadku gdy jest nowa lub 

długo nie była używana. 

Pelotę można pobudzić na kilka  sposobów:

– rozgrzać przez pocieranie

- rozgrzać pod żarówką

- dotykać do metalowego przedmiotu przy włączonym urządzeniu. 

   Nie dotykać innych urządzeń włączonych do prądu. 

WIDOK  APARATU

1. Darsonval - aparat

2. Włącznik i regulacja  

3. Gniazdo na pelotę

4. Pelota szklana    1

2

3
4

pozycja off on pozycja mocy

gniazdo do
peloty szklanej
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Jak przeprowadzić zabieg darsonvalem:

O ę, w razie konieczności wykonujemy demakijaż. 

Tonizujemy. Skórę należy dokładnie osuszyć, odczekać aż tonik się 

wchłonie lub odparuje. Zabiegi darsonval'em przeprowadza się na 

suchej skórze. Nie wolno stosować darsonval'a na mokrej lub wilgotnej 

skórze.

Dobieramy odpowiednią dla zabiegu pelotę. Np. grzybek do twarzy, 

łukowa do większych powierzchni, grzebień - włosy i skóra głowy. 

Punktowa i długa do niewielkich powierzchni lub trudniej dostępnych - 

np. przy nosie, za uszami.

Zabiegi można wykonywać codziennie, nie dłużej niż 5-10 minut. Nie 

wolno trzymać peloty w jednym miejscu dłużej jak 5-10 sekund. Dłuższe 

przytrzymanie peloty w jednym miejscu może grozić podrażnieniem 

skóry (jest zaczerwieniona, może być lekko opuchnięta) lub w skrajnych 

wypadkach - poparzeniem. W miarę poprawy zabiegi wykonuje się 

rzadziej aż do stosowania urządzenia np. raz na tydzień, raz na dwa. 

Skórę pelotą delikatnie muskamy. Nie dociskamy peloty do skóry. 

Rewelacyjnie wprowadza się urządzeniem kosmetyki o odpowiedniej 

konsystencji. Nie mogą być wodniste, muszą być oleiste. Kosmetyk 

można wprowadzać przez gazę. 

Darsonval działa lekko ściągająco i wysuszająco. Po zabiegu skóra 

bardzo dobrze chłonie, więc należy zaaplikować krem, serum lub 

preparat odżywczy czy odpowiedni dla naszej skóry.

czyszczamy skór

WSKAZANIA DO STOSOWANIA:

- trądzik

- likwidowanie wyprysków i blizn potrądzikowych

- opryszczka

- zapalenie mieszków włosowych

- po zabiegu depilacji woskiem

- zmarszczki

- łupież różnego pochodzenia

- łojotok skóry

- przetłuszczanie się włosów

- wypadanie włosów różnego pochodzenia

A
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F

Lista oferowanych pelot

A)  grzybek (niebieski) 

B)  z metalowym przepustem

C)  łukowa

D)  długa

E)  punktowa

F)  grzebień

zastosowanie

- do twarzy 

- intensywne działanie miejscowe

- szyja, nogi

- okolice małżowin usznych

- działanie miejscowe

- skóra głowy, włosy
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- zamykanie łusek włosów

- długo nie gojące się rany

- egzemy

- redukowanie blizn

- odmrożenia

- rozstępy

- ujędrnianie skóry

- stymulacja złuszczania martwego naskórka

- dotlenianie skóry i poprawa mikrokrążenia

- likwidowanie przebarwień

- dezynfekcja przed zabiegami oczyszczania

- ściąganie i domykanie porów - np. po oczyszczaniu skóry

- transport substancji odżywczych w głąb skóry. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zabiegu nie stosować na obszarach skóry zwilżonych łatwopalnymi 

substancjami (alkohol, eter itp.), ponieważ iskry mogą spowodować 

oparzenia. Nie stosować na mokrej i wilgotnej skórze. 

UWAGI I ZALECENIA

Urządzenie przeznaczone do użytku w pomieszczeniach zamkniętych i 

suchych. Nie narażać urządzenia w na silne działanie ciepła i wilgoci. 

Wyłączyć urządzenie z kontaktu jeśli jest nie używane przed dłuższy 

czas.

Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien być 

oddany do producenta celem przeglądu.

Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie 

jest zabronione. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy 

go wymienić w zakładzie serwisowym na nowy, tego samego typu.

Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z utratą 

gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i 

bezpieczne działanie urządzenia.

CZYSZCZENIE  I  KONSERWACJA

Przed zabiegiem czyszczenia wyłącz urządzenie z zasilania.

Po zabiegu należy przetrzeć urządzenie  wilgotną szmatką. 

Dezynfekować środkiem dezynfekującym lub spirytusem. Nie wolno 

namaczać i zanurzać w cieczach urządzenia. 



- zamykanie łusek włosów

- długo nie gojące się rany

- egzemy

- redukowanie blizn

- odmrożenia

- rozstępy

- ujędrnianie skóry

- stymulacja złuszczania martwego naskórka

- dotlenianie skóry i poprawa mikrokrążenia

- likwidowanie przebarwień

- dezynfekcja przed zabiegami oczyszczania

- ściąganie i domykanie porów - np. po oczyszczaniu skóry

- transport substancji odżywczych w głąb skóry. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zabiegu nie stosować na obszarach skóry zwilżonych łatwopalnymi 

substancjami (alkohol, eter itp.), ponieważ iskry mogą spowodować 

oparzenia. Nie stosować na mokrej i wilgotnej skórze. 

UWAGI I ZALECENIA

Urządzenie przeznaczone do użytku w pomieszczeniach zamkniętych i 

suchych. Nie narażać urządzenia w na silne działanie ciepła i wilgoci. 

Wyłączyć urządzenie z kontaktu jeśli jest nie używane przed dłuższy 

czas.

Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien być 

oddany do producenta celem przeglądu.

Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie 

jest zabronione. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy 

go wymienić w zakładzie serwisowym na nowy, tego samego typu.

Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z utratą 

gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i 

bezpieczne działanie urządzenia.

CZYSZCZENIE  I  KONSERWACJA

Przed zabiegiem czyszczenia wyłącz urządzenie z zasilania.

Po zabiegu należy przetrzeć urządzenie  wilgotną szmatką. 

Dezynfekować środkiem dezynfekującym lub spirytusem. Nie wolno 

namaczać i zanurzać w cieczach urządzenia. 



BIOMAK Sp.J. 05-820 Piastów, ul. Słońskiego 13, tel.: (022) 723 70 72, tel./fax: (022) 723 69 54, 
e-mail: biomak@biomak.pl      www.biomak.eu


