
GALWAN GV 100

Galwan jest aparatem s³u¿¹cym do galwanizacji (oddzia³ywanie na 
skórê pr¹dem "+" lub "-") i jonoforezy (wprowadzanie jonów 
kosmetyków). Pomocny przy tr¹dziku, naczynkach, odnawianiu 
skóry. Mo¿na przeprowadziæ nim zabieg elektroporacji, który 
przygotuje skórê do wprowadzenia kosmetyków pr¹dem 
galwanicznym.

INSTRUKCJA DLA U¯YTKOWNIKA

DANE  TECHNICZNE:

· zasilanie                                                        230V, 50Hz
?· zakres regulacji pr¹du galwanicznego         0-2mA
?· zakres regulacji napiêcia elektroporacji       0-20V/2kHz
?· wymiary                                                        150x60x15mm
?          ciê¿ar                                                            0,25kg

05-820 Piastów
ul. S³oñskiego 13

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

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



PRZYGOTOWANIE DO PRACY:
W³o¿yæ zasilacz do gniazda sieciowego. 

Zapal¹ siê trzy diody:  

B³yszcz¹cy wa³ek z przodu, to 

elektroda czynna, s³u¿¹ca do 

wprowadzania preparatu. 

Dwa boczne okr¹g³e "guziki" - 

to elektrody bierne.

Przyciski        i          sùu¿¹ do ustawiania wielkoœci pr¹du (CURRENT), 
a       do w³¹czania pr¹du (ON/OFF). Przyciskiem      (drugi od do³u) 
wybieramy rodzaj zabiegu i jego polaryzacjê.

UWAGA ! Praca z Klientem/Pacjentem 
Jeúli chcesz przeprowadziã zabieg nie na sobie a na Kliencie - naleýy 
doùàczyã do Galwanu elektrodæ biernà - opaskæ. (opcja)
Jeýeli wykonujesz zabieg na sobie - nie musisz doùàczaã opaski. 
Opaskæ wpina siæ w otwór (w guziki), znajdujàcy siæ z lewej lub z prawej 
strony aparatu. 

PRZYST¥PIENIE DO ZABIEGU       
Na oczyszczon¹ skórê na³o¿yæ wybrany preparat. Elektrody bierne 
trzymaæ zwil¿onymi wod¹ palcami. Jeœli polaryzacja pr¹du zosta³a 
odpowiednio ustawiona do jonów preparatu i œwieci siê zielona dioda 
MIN , w³¹czyæ pr¹d naciskaj¹c przycisk ON/OFF      . 

Teraz  przytkn¹æ elektrodê czynn¹ do skóry i stopniowo zwiêkszaæ 
natê¿enie pr¹du przyciskiem CURRENT      .
Wartoœæ natê¿enia widaæ po iloœci œwiec¹cych diod. Dwie ostatnie 
czerwone oznaczaj¹ pr¹d 1,8mA i 2,0mA. Regulacja od 0,2 mA do 2 
mA. Wartoœæ natê¿enia nale¿y dobraæ do zabiegu oraz indywidualnych 
mo¿liwoœci. Ka¿dy odczuwa inne natê¿enie pr¹du. 

Przed zabiegiem jonoforezy, warto przeprowadziæ zabieg 
elektroporacji  celem otwarcia porów skóry. Lepiej wch³ania siê 
preparat. Wybieramy na aparacie funkcjê "electroporation". Zabieg 
elektroporacji powinien trwaæ od 1-5 minut. Dla otwarcia kana³ów 
wybieramy "-". Po zakoñczonym zabiegu w³aœciwym – jonoforezie – 
wybieramy "+" i zamykamy "wejœcia w skórze" od 1-5 minut.

Wartoœæ natê¿enia widaæ po iloœci œwiec¹cych diod. Dwie ostatnie 
czerwone oznaczaj¹ pr¹d 1,8mA i 2,0mA. Regulacja od 0,2 mA do 2 
mA. Wartoœæ natê¿enia nale¿y dobraæ do zabiegu oraz indywidualnych 
mo¿liwoœci. Ka¿dy odczuwa inne natê¿enie pr¹du. 

Przed zabiegiem jonoforezy, warto przeprowadziæ zabieg 
elektroporacji  celem otwarcia porów skóry. Lepiej wch³ania siê 
preparat. Wybieramy na aparacie funkcjê "electroporation". Zabieg 
elektroporacji powinien trwaæ od 1-5 minut. Dla otwarcia kana³ów 
wybieramy "-". Po zakoñczonym zabiegu w³aœciwym – jonoforezie – 
wybieramy "+" i zamykamy "wejœcia w skórze" od 1-5 minut.

UWAGA! Przy zabiegu jonoforezy, elektroda czynna jest dodatnia, gdy 
œwieci siê dioda "+",a ujemna, gdy jest " - ".

Czas zabiegu nie powinien przekraczaæ 10-15 minut.
Nie nale¿y przeprowadzaæ zabiegu w obszarach wystêpowania 
zapaleñ i alergii skóry.
Przed zabiegiem klient powinien zdj¹æ z cia³a elementy metalowe tj. 
³añcuszki, pierœcionki itp.
Nie przeprowadzaæ zabiegu w przypadku, gdy klient posiada 
metalow¹ protetykê w jamie ustnej, metalowy implant lub rozrusznik 
serca.

CURRENT - MIN  

polaryzacja - (minus)

IONOPHORESIS  
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W przypadku klientek u¿ywaj¹cych spirali domacicznej nie 
przeprowadzaæ zabiegu w okolicy lêdŸwiowo- miednicowej. Zabieg 
mo¿e byæ bezpiecznie wykonywany np. w obszarze twarzy, szyi oraz 
dekoltu.
Z³ote korony i plomby amalgamatowe nie stanowi¹ przeciwwskazania 
dla przeprowadzenia zabiegu.

UWAGA ! 
Praca z Klientem/Pacjentem 
Jeú l i chcesz przeprowadziã 
zabieg nie na sobie a na Kliencie - 
naleýy doùàczyã do Galwanu 
elektrodæ biernà - opaskæ. (opcja)
Jeýeli wykonujesz zabieg na 
sobie - nie musisz doùàczaã 
opaski. 
Opaskæ wpina siæ w otwór (w 
guziki), znajdujàcy siæ z lewej lub 
z prawej strony aparatu. 

OPASKA
Elektroda bierna

Notatki
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