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JONOSONIC MG 200 / PLUS
INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Aparat umożliwia wykonanie zabiegów mezoterapii bezigłowej 
poprzez wprowadzanie preparatów wykorzystując funkcje 

elektroporacji, sonoforezy i jonoforezy. 

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
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WIDOK  PŁYTY  CZOŁOWEJ  APARATU

1. Włącznik sieciowy
2. Gniazdo głowicy ultradźwiękowej
3. MODE rodzaj pracy aparatu 

SON - Sonoforeza
J - Jonoforeza
JS - Sonoforeza + Jonoforeza
ELP - Elektroporacja

4. INTENSITY  - moc 
5. PULSE praca impulsowa głowicy
6. TIMER ustawiany czas pracy w minutach
7. BAND gniazdo wtyczki opaski
8. OPERATION / PRESS- pokrętło zmiany ustawień 

 - przez naciśnięcie krótkie akceptacja ustawień lub 
długie naciśniecie wyjście z zabiegu.
 W opisie opisany jako skrót O/P

DANE  TECHNICZNE:
• Zasilanie 230 V; 50 Hz
• Moc pobierana 30 W
• Wymiary 220 x 150 x 65 mm
• Ciężar 2.0 kg

• Częstotliwość drgań głowicy 1MHz
• Częstotliwość modulacji drgań głowicy
     0-90 Hz (impulsowanie)
• Max. natężenie ultradźwięków 0,5W/cm2
• Max. całkowita moc ultradźwięków 5W
• Zakres regulacji prądu galwanicznego 0,1-5mA
• Impulsy elektroporacji 2kHz i 20us
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WYPOSAŻENIE APARATU: 
 
GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE

SONOFOREZA
- Głowice okrągłe 

o średnicy 2,8cm (twarz) i 4cm (ciało)  
  

ELEKTRODY CZYNNE 

JONOFOREZA
- stożek  
- rolka 
- duży talerzyk 
- mały talerzyk 
- kulka 
- BioDirecte    
  

mała 2,8cm              duża 4cm

KABLE I OPASKA 
DO JONOFOREZY

OPASKA DO SONOFOREZY, 
JONOFOREZY+SONOFOREZY,
PROGRAMY GOTOWE

KABEL - PRZEDŁUŻACZ
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MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA

Mezoterapia bezigłowa to nieinwazyjna metoda wprowadzenia substancji 
aktywnej  w pożądane miejsce. Jest to zabieg bezbolesny. Nie daje 
nieprzyjemnych odczuć a po zabiegu skóra wygląda bardzo dobrze, bez 
widocznych efektów ubocznych, przeciwnie do mezoterapii igłowej.

Preparat (kosmetyk, lek) może wniknąć w skórę poprzez:
- mieszki włosowe
- gruczoły potowe
- gruczoły łojowe

Miejsca te są nierównomiernie rozłożone na powierzchni skóry i są zbyt małe, 
aby umożliwić wchłanianie substancji w stopniu wystarczającym.

Rolą urządzenia jest otworzenie dróg wprowadzania aktywnych składników 
tak, by dostarczyć w głąb skóry pożądane substancje aktywne.

W mezoterapii bezigłowej, w zależności od sposobu wprowadzania preparatu 
rozróżniamy dwie metody wykonania zabiegów

– sonoforezę - ułatwia wchłanianie substancji aktywnych w głąb skóry. 
Poprawia mikrokrążenie i ujędrnia ją. Przyspiesza odnowę komórkową. 
Skóra po zabiegach wygląda młodziej i ma zdrowszy wygląd.

– jonoforezę - metoda wprowadzania preparatów do skóry właściwej z 
wykorzystaniem działania prądu stałego. Aktywne jony preparatów 
wnikają w głębokie partie skóry dostarczając skórze cennych substancji 
odżywczych i terapeutycznych

Obydwie metody w zależności od potrzeb i technicznych możliwości, można 
wykonać albo oddzielnie albo w kolejności dla dobranego zestawu preparatów.
Zaleca się  wykonanie elektroporacji, która to metoda pozwala na utworzenie, 
na krótki okres, przerw w komórkach skóry i tkankach podskórnych. Umożliwia 
to transport składników aktywnych, zawartych w preparatach, do mezodermy. 

ELEKTROPORACJA

Metoda pozwalająca na utworzenie na krótki okres, przerw w komórkach skó-
ry i tkankach podskórnych. Umożliwia to transport składników aktywnych, za-
wartych w preparatach, do najgłębszych warstw i zwiększa absorbcję składni-
ków aktywnych.
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Zalecenia odnośnie prawidłowego przeprowadzenia zabiegu

Oceń skórę i jej potrzeby

Ustal przeciwwskazania

Dobierz metodę wykonania 
zabiegu

Dobierz preparaty i ilość 
zabiegów

Oczyść skórę

Nałóż preparat na skórę

Wykonaj zabieg  
(poszczególnymi preparatami)

Wykonaj masaż manualny

Staraj się 
wykorzystać z 

każdej trzech grup 
w tabeli nr 1 

Korzystaj z aparatu 
Jonosonic MG200

Najlepszy 
efekt - peeling 

kawitacyjny(aparaty 
Biomak)

Postępuj zgodnie z 
instrukcją obsługi 

aparatu

Korzystaj z tabeli 
Nr 1,2,3  

Używaj kremów do 
pielęgnacji  

Ilość powtórzeń 
zależna od doboru 

preparatów.
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Zrób wywiad z Klientką

1. Oceń skórę i jej potrzeby (przykład cera wokół oczu, dojrzała z 
tendencja do zmarszczek, naczynkowa).

2. Dokonaj analizy ewentualnych przeciwwskazań wykonania 
zabiegu zarówno pod kątem zastosowanych metod jak i użytych 
preparatów.

3. Dobierz metodę wykonania zabiegu - wraz z klientką oceń 
przeciwwskazania (dobrano metody jonoforeza mieszana i 
sonoforeza wykonywana aparatem Jonosonic).

4. Dobierz odpowiednie preparaty (patrz tabela strona 8-9) w 
zależności od konieczności stosowania substancji aktywnych   - wraz 
z klientką oceń przeciwwskazania (wybrano główne substancje: 
ekstrakt z rośliny Tara, kolagen, purnanarva, kasztanowiec, 
witaminy).

Graf zabiegu (zmienny w zależności od oceny problemu)

1. Oczyść skórę. Dla lepszego efektu wykonaj peeling kawitacyjny 
(np. urządzeniem Biosonic BS300, BS400 lub UltraFit z funkcją 
peelingu kawitacyjnego). Klient powinien mieć zamknięte oczy.

• wacik moczymy w toniku do kawitacji (ewentualnie w wodzie 
przegotowanej lub soli fizjologicznej)

• peeling wykonujemy cieńszą stroną głowicy
• wacik musi być mocno nawilżony płynem (nie wyciskamy 

wacika), im więcej cieczy tym lepiej
• głowicą delikatnie muskamy skórę, nie dociskamy
• jednorazowe przesunięcie głowicą po skórze, oczyszcza ją, nie 

ma potrzeby przesuwania kilka razy w tym samym miejscu
• cały zabieg peelingu trwa ok. 2-5 minut

2. Wybrany preparat nałóż na skórę Klientki.

3. Przystąp do zabiegu urządzeniem Jonosonic, postępując zgodnie 
z instrukcją obsługi, pracując ok. 0,5 cm od dolnej linii rzęs, omijając 
powieki oraz tarczycę.
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4. Po zakończonej fazie zabiegu lub całym zabiegu nadmiar preparatu 
wmasuj manualnie lub zetrzyj wacikiem nasączonym odpowiednim 
tonikiem lub solą fizjologiczną.

5. Jeśli przystępujesz do kolejnej fazy zabiegu, nałóż kolejny preparat 
i postępuj zgodnie z pkt. 6-7.

6. Wykonaj masaż relaksujący, wmasuj pozostały na skórze preparat, 
w razie konieczności nawilżając go tonikiem, solą fizjologiczną 
lub zetrzyj wacikiem nasączonym odpowiednim tonikiem lub solą 
fizjologiczną.

7. Nałóż odpowiedni dla cery krem.

8. Zdezynfekuj głowice.

Cały zabieg powinien trwać około 60 minut:
- 2-5 minut peeling kawitacyjny, 
- 20-30 minut mezoterapii bezigłowej, 
- pozostały czas poświęca się na demakijaż, nakładanie preparatów, 

masaż.

Dla uzyskania najlepszych efektów zabieg powinien być wykonywany 
co 3-4 dni przez  1,5 miesiąca. 
Seria powinna zawierać od 6 do 10 zabiegów. 
Przerwy między zabiegami nie mogą być krótsze niż 2 dni i nie 
dłuższe niż tydzień. 

Następnie należy wykonywać zabieg przypominający raz na 4-6 
miesięcy. 

Wykonanie jednego zabiegu wpłynie korzystnie na poprawę estetyki 
skóry, jednak pełne działanie jest widoczne po zastosowaniu serii 
zabiegów. 

 



-8-

Grupa nawilżająca Grupa
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- KOLAGEN,
- ALGI MORSKIE

- KWAS HIALURONOWY
- ARNIKA
- KASZTANOWIEC

- KWAS HIALURONOWY
- PUNARNAVA

- PUNARNAVA
- RUSZCZYK
- EKSTRAKT Z OGÓRKA

- KOLAGEN

- CHLOREK WAPNIA

- KWAS HIALURONOWY

- PUNARNAVA
- KASZTANOWIEC
- OSTROPEST PLAMISTY

- PUNARNAVA
- KIEŁKI PSZENICY
- KIEŁKI SOI

Odżywiona, gładsza, ujędrniona 
skóra, odpowiednio nawilżona.

Mniej widoczne, obkurczone  
i wzmocnione naczynka. Podraż-
nienia i zaczerwienienia zreduko-
wane. Odpowiednie nawilżenie 
skóry.

Skóra staje sie wyraźnie gład-
sza, odzyskuje jędrność oraz  
elastyczność, wyrównany koloryt.

Odpowiednio nawilżona, rozja-
śniona skóra o równomiernym 
kolorycie. Plamki i piegi mniej wi-
doczne.

Wygładzanie zmarszczek, inten-
sywne nawilżanie i uelastycznie-
nie skóry.

Uszczelnione naczynka krwiono-
śne, zredukowane stany zapalne, 
koloryt skóry wyrównany.

Skuteczne uzupełnienie nie-
doborów kwasu hialuronowe-
go. Skóra staje się odpowiednio  
nawilżona, zmarszczki wypełnio-
ne.

Skóra wyraźnie rozjaśniona. 
Redukcja zmarszczek i cieni pod 
oczami.

Skóra ujędrniona i rozjaśniona. 
Zredukowane przebarwienia.

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
 

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
 

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+)

Tabela preparatów         do mezoterapii

tabela nr 1 Zasady korzystania z „Tabeli Preparatów„

- zastanów się jakiego typu zabiegi możesz wykonać za pomocą posiadanego sprzętu  
   ( sonoforeza, jonoforeza ),
- określ, w porozumieniu z klientem, jego problem skórny,
- przy pomocy „Tabeli Preparatów” dobierz odpowiednie preparaty łącząc je w zabieg 
- sugestia producenta -skorzystaj z minimum po jednym z preparatów, z każdej z głównych 
grup.  W kolejności - Grupa nawilżająca; Grupa aktywna; Grupa odżywcza. 
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aktywna Grupa odżywcza
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- KWAS SALICYLOWY 
- EKSTRAKT Z WIERZBY 
- EKSTRAKT Z OGÓRKA

- ALGI MORSKIE 
- GUARANA Z KOFEINĄ
- MOCZNIK

- CYKORIA 
- EKSTRAKT Z ROŚLINY TARA

- EKSTRAKT Z KASZTANOWCA 
- KWASY OMEGA 3 I 6 
- WITAMINY A, E, H, B5

- KRZEMIONKA 
- KWAS HIALURONOWY 
- KWAS SALICYLOWY
- EKSTRAKT Z WIERZBY

- KOMPLEKS MULTIMINERALNY 
- GUARANA Z KOFEINĄ

- KIEŁKI PSZENICY 
- CYKORIA 
- EKSTRAKT Z ROŚLINY TARA

- KWAS HIALURONOWY 
- EKSTRAKT Z CYTRYNY 
- MORSZCZYN

- KOLAGEN
- KWAS HIALURONOWY
- CYKORIA

- GUARANA Z KOFEINĄ 
- KIEŁKI PSZENICY
- KIEŁKI SOI

Redukcja stanów zapalnych skóry i 
wydzielania sebum. Skóra nawilżo-
na i wygładzona, bez nadmiernego 
błyszczenia.

Odżywiona i dotleniona skóra. 
Przywrócenie odpowiedniego po-
ziomu nawilżenia skóry.

Natychmiastowy lifting - efekt 
botoksu. Przy systematycznym 
stosowaniu zmniejsza się ilość 
zmarszczek a skóra jest się jędrna 
i elastyczna.

Skóra odżywiona odzyskuje blask         
i zdrowy wygląd.

Matowa i rozjaśniona skóra. Zre-
dukowane stany  zapalne. Zmniej-
szone wydzielanie sebum.

Poprawa ogólnego stanu skóry, 
która odzyskuje młody i jędrny 
wygląd.

Napięta skóra. Natychmiastowy  
lifting - efekt botoksu.  Zmniejszo-
na ilość zmarszczek, odżywiona 
skóra.

Jędrna, elastyczna i wygładzo-
na skóra. Rozjaśnienie i redukcja 
blizn.

Skóra uzyskuje odpowiedni poziom 
nawilżenia i zdrowy wygląd. Jest 
jędrna     i wygładzona. Natychmia-
stowy lifting - efekt botoksu. 

Odżywiona i dotleniona skóra. 
Przywrócenie jędrności I elastycz-
ności.

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)

Tabela preparatów         do mezoterapii

Korzystając z własnego doświadczenia, możesz w różny sposób w różnej kolejności łączyć  
preparaty pamiętając o czasie przeznaczonym na zabieg ( chłonność komórki ),

- łącz zabiegi w serie powtarzalne co dwa cztery dni -masz swobodę co do zmiany prepara-
tu w zabiegach serii. W zależności od potrzeb można wybierać preparaty alternatywne.
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Preparat 10 plus
- efekt liftingu. Stosować do cery z 

naczynkami i dla cery dojrzałej. Działanie 
- odbudowuje barierę lipidową,ujędrnia, 

nawilża,odżywia,stymuluje syntezę 
kolagenu (sprawdź oddziaływanie 

substancji).

Preparat 5 plus
skóra sucha i dojrzała wokół oczu, 

dekoltu i szyi. Działanie naprężające 
z efektem przeciwstarzeniowym, 

stymuluje syntezę kolagenu.

Preparat 17 plus
dla cery suchej i zmęczonej, pokrytej 
zmarszczkami. Działanie - redukuje 

zwiotczałość skóry.  Wygładza 
zmarszczki wokół oczu. Zwiększa 

elastyczność skóry nadając jej 
gładki, jedwabisty wygląd. Powoduje 

zatrzymanie wody zwiększając 
nawilżenie, stymuluje syntezę 

kolagenu.

Preparat 1 plus 
Redukuje wiotkość skóry. Wygładza 
zmarszczki wokół oczu. Zwiększa 

elastyczność skóry nadając jej 
gładki, jedwabisty wygląd. Powoduje 

zatrzymanie wody zwiększając nawilżenie 
powierzchniowe.

Preparat 1.1 plus
dla skóry dojrzałej. Działanie silnie 
ujędrniające odbudowujące włókna 

kolagenowe.

Preparat 6 plus 
pielęgnacja wokół oczu. Działanie 

rozjaśniające, przeciwzmarszczkowe, 
nawilżające (sprawdź oddziaływanie 

substancji).

Preparat 3 plus
skóra z nierównym kolorytem,piegi. 
Działanie - intensywne rozjaśnienie, 

ochrona przed starzeniem.

Preparat 4 plus
zalecany na koniec zabiegu. 
Działanie odżywcze, silnie 

rewitalizujące dzięki zawartym 
witaminom.       

 Preparat 13 plus
skóra dojrzała. 

Działanie - skóra odzyskuje jędrność, 
elastyczność i równomierny koloryt.

zamień gdy występuje uczulenie na 
algi lub skóra nie wymaga dodatkowej 

poprawy mikrokrążenia i dotlenienia

zamień gdy cera nie naczynkowa można 
stosować wokół oczu 

(sprawdź oddziaływanie substancji)

zamień gdy cera bardzo dojrzała wymaga 
odbudowy kolagenowej  

(sprawdź oddziaływanie substancji)

zmień gdy cera młoda z intensywnymi 
przebarwieniami 

(sprawdź oddziaływanie substancji) 

zmień gdy cera bardzo dojrzała z 
przebarwieniami

(sprawdź oddziaływanie substancji)

Przykładowy dobór preparatów. Preparaty, w tym ich ilość dobieramy  
w zależności od oceny stanu skóry osoby poddawanej zabiegowi. 

albo

albo

albo

albo

albo
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PRZYGOTOWANIE SKÓRY DO ZABIEGU
Skórę oczyścić i wykonać peeling (kawitacyjny lub ręczny) dla lepszego wchła-
niania się preparatów. Jeśli to konieczne należy ogolić miejsce poddane zabie-
gowi. Miejsca nie objęte zabiegiem przykryć, aby ich nie wyziębić.

UWAGA!
Żele kontaktowe i preparaty nie powinny zawierać dużo gliceryny, chemicz-
nie obojętne, nie zawierać barwników, zapachów, bez cząsteczek mikroga-
zowych. Należy pamiętać, że ultradźwiękami, wprowadza się wszystkie sub-
stancje zawarte w kosmetykach do ultradźwięków.

Sposób poruszania głowic ultradźwiękowych podczas wykonywania zabie-
gu.

1)krótkimi i delikatnymi ruchami po parę centymetrów nakładając je na siebie

2)małymi okrężnymi ruchami, nakładając je ruchem po spirali

Uwaga – w czasie zabiegu musi być zapewnione mocne nawilżenie pomiędzy 
głowicą a skórą.  Uzyskamy to, nakładając na skórę odpowiednią ilość prepa-
ratu lub żelu.
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PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY

Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego z uziemieniem.
Włączyć zasilanie sieciowe POWER ON/OFF (1) i wybrać żądany rodzaj za-
biegu, obracając pokrętłem O/P. Następnie poczekać 2s lub nacisnąć O/P.

Ekran powitalny po włączeniu aparatu.

Następnie pojawią się do wyboru rodzaje zabiegów:

Przed wykonaniem zabiegu z  wykorzystaniem funkcji właściwej, sonoforezy 
bądź jonoforezy, zaleca się skorzystanie z funkcji elektroporacji.

Przy ponownym włączeniu aparatu, ustawia się ostatnio wybrany zabieg.
Jeśli chcesz powrócić to listy wyboru zabiegu wciśnij długo pokrętło PRESS.

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

JONOSONIC MG-200

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

SONOFOREZA 

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

JONOFOREZA

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

SONO+JONOFOREZA

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

ELEKTROPORACJA

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

PROGRAMY GOTOWE

Obracając pokrętło 
O/P wybieramy 
dany program.

Akceptujesz przez
krótkie naciśnięcie
pokrętła O/P lub

odczekanie około 2s.

Powrót do wyboru programu:
- naciśnij i trzymaj długo  

pokrętło O/P.

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

*BIOMAK*

opis str. 16

opis str. 19

opis str. 24

opis str. 13

opis str. 27
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ELEKTROPORACJA  

Elektroporację wykonaj bezpośrednio przed zabiegiem, ok. 1/4 czasu całego 
zabiegu, czyli zwykle 2-5 minut. Na skórę nałóż preparat, który użyjesz jako 
pierwszy w zabiegach. 

Dopiero później należy przeprowadzić zabieg właściwy, również na tym pre-
paracie. Przy elektroporacji preparat służy jako nośnik oraz ułatwia prowa-
dzenie głowicy.

Na koniec zabiegu wykonać ok. 2-5 minut, elektroporację zamykającą - na 
aparacie znak +. 

 

głowica ultradźwiękowa do sonoforezy
        na ciało     lub     na twarz

Wtyczkę opaski włożyć do gniazda BAND. Pod opaskę włożyć zwilżoną 
wodą wacik lub gazę i opaskę założyć na  rękę klienta. Dla lepszego przewo-
dzenia pod metalową część należy podłożyć podkład nasączony wodą.
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Wybierz program elektroporacja jak przedstawiono na stronie 11.

Wybieramy pokrętłem O/P polaryzację impulsów na “–” w celu otwarcia 
przestrzeni międzykomórkowych. Po krótkim naciśnięciu O/P zatwierdzamy 
znak polaryzacji. 

Teraz miga pozycja INTENSITY  i ustawiamy pokrętłem O/P wielkość prądu 
impulsów od 0 – 5mA. Krótkim naciśnięciem O/P zatwierdzamy wartość.

UWAGA: Należy pamiętać, że powierzchnia metalowa głowicy ultradźwięko-
wej jest zawsze elektrodą czynną, a opaska bierną.

Po zatwierdzeniu wielkości prądu, ustawiamy czas pracy w poz. TIMER, (do 
10 min – czas konieczny do wykonania prawidłowego zabiegu) i po 2 sek. 
pokaże się START.

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

ELEKTROPORACJA

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

ELP -0.0mA     05

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

ELP -0.0mA     05

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

ELP -0.8mA     05

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

ELP -0.8mA     05

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

START

Krótkim naciśnięciem O/P zatwierdzamy wartość.
Po akceptacji czasu pojawi się napis START.
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Rozpoczynamy pracę naciskając pokrętło O/P. 

W trakcie pracy lub pauzy jest możliwość regulacji prądu impulsów elektro-
poracyjnych w razie negatywnego ich odczuwania.

Sposób poruszania głowic ultradźwiękowych podczas wykonywania zabie-
gu.

1)krótkimi i delikatnymi ruchami po parę centymetrów nakładając je na siebie

2)małymi okrężnymi ruchami, nakładając je ruchem po spirali

Uwaga – w czasie zabiegu musi być zapewnione mocne nawilżenie pomiędzy 
głowicą a skórą.  Uzyskamy to, nakładając na skórę odpowiednią ilość prepa-
ratu lub żelu.

UWAGA- Na koniec zabiegu wykonać ok. 2-5 minut, elektroporację zamyka-
jącą - na aparacie znak +. 

Długim przytrzymaniem pokrętła O/P powrócić do głównego menu wyboru 
metody.

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

ELP -0.8mA  ||05
MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

ELP -0.8mA   >05

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

ELP -0.8mA   >05
Możesz regulować
moc obracając
pokrętło O/P.
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SONOFOREZA 

EFEKTY DZIAŁANIA SONOFOREZY (ultradźwięków) :
• terapeutyczne – wprowadzanie substancji aktywnych w obszar skóry wła-

ściwej 
• mechaniczne – mikromasaż - zmiany ciśnienia w tkankach
• termiczne i biologiczne – wytworzenie ciepła w tkankach, co powoduje 

lepszą przepuszczalność skóry, podwyższone krążenie krwi, rozbicie zło-
gów tłuszczowych 

• wzrost przekrwienia w warstwach naskórka i skóry właściwej, poprawa 
lokalnego metabolizmu

• wzrost przepuszczalności membran komórek – poprawia wymianę komór-
kową i lepsze wchłanianie płynów 

PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY

Wtyczkę głowicy dźwiękowej  włożyć  do gniazda OUTPUT na płycie czoło-
wej

Wtyczkę opaski włożyć do gniazda BAND, a zwilżoną wodą opaskę, założyć 
na  rękę klienta. Dla lepszego przewodzenia pod metalową część należy pod-
łożyć podkład nasączony wodą.

głowica ultradźwiękowa do sonoforezy
na ciało     lub     na twarz
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Zanim przystąpimy do zabiegu sonoforezy zaleca się wykonanie zabiegu 
elektroporacji ( wykonać jako opcja zalecana )
Gdy wykonaliśmy zabieg elektroporacji lub chcemy wykonać zabieg sonofo-
rezy należy wybrać program sonoforezy jak przedstawiono na stronie 11.

Obracając pokrętłem O/P zwiększamy i zmniejszamy moc ultradźwięków. 
Intensywność ultradźwięków regulujemy w zakresie od 50 -100% Na ekra-
nie widzimy zmieniające się słupki. Po krótkim naciśnięciu O/P zatwierdzamy 
moc ultradźwięków. 

Następna pozycja do ustawienia to - Pulse (praca ciągła lub pulsacyjna).
Wartość ustawiona na 0 oznacza ciągłą pracę głowicy ultradźwiękowej (bez 
impulsowania). Można to zmienić pokrętłem O/P, wprowadzając impulsowa-
nie od 1- 9 (10 – 90Hz).

Krótkim naciśnięciem O/P zatwierdzamy wielkość impulsowania.

Pracy pulsacyjnej – mikromasażu – nie wykonywać na młodej skórze
(poniżej 25 roku życia).

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

SONOFOREZA

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

SON  _.... 0  05

.....  mała moc

___..  średnia moc

_____  duża moc MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

SON  ___.. 0  05___

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

SON  _.... 0  05
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Pozycja timera. Ustawić czas pracy w poz. TIMER (max. 15 min.) pokrętłem 
O/P.

 

Przygotowany wcześniej preparat lub żel nanieś na skórę. Wziąć głowicę do 
ręki i lekko dotykając ciała rozpoczynamy pracę naciskając pokrętło O/P. 

W trakcie pracy lub pauzy jest możliwość regulacji mocy ultradźwięków.

Po czasie ustawionym w timerze, głowica sama się wyłączy.

Sposób poruszania głowic ultradźwiękowych podczas wykonywania zabie-
gu.

1)krótkimi i delikatnymi ruchami po parę centymetrów nakładając je na siebie

2)małymi okrężnymi ruchami, nakładając je ruchem po spirali

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

SON  _.... 0  05

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

START

Krótkim naciśnięciem O/P zatwierdzamy wartość.
Po akceptacji czasu pojawi się napis START.

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

SON _.... 0 || 05
MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

SON  _.... 0 >05

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

SON  ___.. 0  05___
Możesz regulować
moc obracając
pokrętło O/P.
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Uwaga – w czasie zabiegu musi być zapewnione mocne nawilżenie pomiędzy 
głowicą a skórą.  Uzyskamy to, nakładając na skórę odpowiednią ilość prepa-
ratu lub żelu.

UWAGA- Na koniec zabiegu wykonać ok. 2-5 minut, elektroporację zamyka-
jącą - na aparacie znak +. 

Długim przytrzymaniem pokrętła O/P powrócić do głównego menu wyboru 
metody.



-20-

JONOFOREZA

EFEKTY DZIAŁANIA JONOFOREZY (prądu galwanicznego) :
• terapeutyczne – wprowadzanie substancji aktywnych w obszar skóry wła-

ściwej
• łagodzi nerwobóle, zapalenia nerwów i stawów
• usuwa zwiotczenia skóry i mięśni. Zmiękcza blizny
• łagodzi trądzik i odmrożenia

PODŁĄCZENIE KABLI DO APARATU

Wtyczkę od rączki elektrody (przewód czerwony i czarny) włożyć  do gniazda 
OUTPUT na płycie czołowej.

Opaskę „żółtą„  nasączyć solą fizjologiczną lub wodą z kranu. Nie używać 
wody destylowanej !  Włóż w kieszeń elektrodę i załóż opaskę na ramię.
Zalecane pod opaskę włożyć zwilżony podkład. 
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Przy zabiegu używać elektrod –  czynne
1. Z kompletu elektrod wymiennych wybrać potrzebne do zabiegu.

2. Uchwyt do elektrod wymiennych poluzować odkręcając końcówkę uchwy-
tu w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

3. W otwór uchwytu wsunąć trzpień elektrody.

4. Końcówkę uchwytu dokręcić w kierunku zgodnym ze wskazówkami zega-
ra.

5. Założenie elektrody do serum BioDirecte
 a) odkręć wieczko serum
 b) załóż na buteleczkę elektrodę

• 

przykład zamocowania elektrody czynnej
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 c) wsuń końcówkę kabla (bananek) w gniazdo elektrody 

6. Zwilżyć dokładnie całą opaskę wodą zmieszaną z solą fizjologiczną. Nie 
należy stosować wody destylowanej, gdyż nie przewodzi ona prądu.

7. Wsunąć elektrodę bierną blaszaną w kieszeń opaski.

8. Opaskę z elektrodą bierną najlepiej zamocować na ręku prawym przy za-
biegu na twarz lub jak najbliżej wykonywanego zabiegu.

PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY

Zanim przystąpimy do zabiegu jonoforezy zaleca się wykonanie zabiegu elek-
troporacji ( wykonać jako opcja zalecana ).
Gdy wykonaliśmy zabieg elektroporacji lub chcemy wykonać zabieg jonofore-
zy należy wybrać program jak przedstawiono na stronie 11.

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

JONOFOREZA

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

J +0.0mA     05
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Ustawić pokrętłem O/P znak polaryzacji prądu galwanicznego (-; + lub +/-) i
zatwierdzić naciskając pokrętło O/P.

Następnie ustawić wielkość prądu  0 mA obracając pokrętłem O/P.

Krótkim naciśnięciem O/P zatwierdzamy ustawienie.

Pozycja timera. 
Ustawić czas pracy w poz. TIMER (max. 25 min.) pokrętłem O/P.

 

Przygotowany wcześniej preparat lub żel nanieś na skórę. 

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

J +0.0mA     05

Polaryzację preparatu przeczytaj z ulotki lub etykiety.

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

J +0.0mA     05

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

J +0.0mA     15

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

START

Krótkim naciśnięciem O/P zatwierdzamy wartość.
Po akceptacji czasu pojawi się napis START.
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Wziąć rączkę z elektrodą do ręki i lekko dotykając ciała rozpoczynamy pracę 
naciskając pokrętło O/P.  Pokaże się znak pracy.

W trakcie zabiegu dokonujemy regulacji prądu galwanicznego dopasowując 
jego natężenie do odczuć indywidualnych, obracając pokrętłem O/P 

Gdy potrzebujemy ponownie ustawić polaryzację i czas zabiegu długo naci-
snąć  pokrętło O/P.

Sposób poruszania głowic ultradźwiękowych podczas wykonywania zabiegu.

1)krótkimi i delikatnymi ruchami po parę centymetrów nakładając je na siebie

2)małymi okrężnymi ruchami, nakładając je ruchem po spirali

Uwaga – w czasie zabiegu musi być zapewnione mocne nawilżenie pomiędzy 
głowicą a skórą.  Uzyskamy to, nakładając na skórę odpowiednią ilość prepara-
tu lub żelu.

UWAGA- Na koniec zabiegu wykonać ok. 2-5 minut, elektroporację zamykają-
cą - na aparacie znak +. 

Długim przytrzymaniem pokrętła O/P powrócimy do głównego menu wyboru 
zabiegu.

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

J +0.0mA   || 15
MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

J +0.0mA    >15

Możesz regulować
moc obracając
pokrętło O/P.

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

J +0.8mA    >15

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

JONOFOREZA

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

J +2.5mA    >15
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ZABIEG JONOFOREZY Z SONOFOREZĄ 
Zanim przystąpimy do zabiegu sonoforezy zaleca się wykonanie zabiegu 
elektroporacji ( wykonać jako opcja zalecana ) patrz str. 12.

Wtyczkę głowicy dźwiękowej  włożyć  do gniazda OUTPUT na płycie czoło-
wej.

Wtyczkę opaski włożyć do gniazda BAND, a zwilżoną wodą opaskę, zało-
żyć na  rękę klienta. Dla lepszego przewodzenia pod metalową część należy 
podłożyć podkład nasączony solą fizjologiczną lub wodą z kranu. Nie używać 
wody destylowanej ! 

Gdy wykonaliśmy zabieg elektroporacji lub chcemy wykonać zabieg jonofore-
zy+sonoforezy należy wybrać program jak przedstawiono na stronie 11.

Przeczytaj  na ulotce preparatu jaką polaryzację należy ustawić. Na aparacie 
ustawić pokrętłem O/P znak polaryzacji prądu galwanicznego (-; + lub +/-) i 
zatwierdzić naciskając pokrętło O/P. 

głowica ultradźwiękowa 
na ciało     lub     na twarz

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

JONO+SONOFOREZA

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

JS+0.0 _.... 0 05
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Następnie ustawić wielkość prądu  0 mA obracając pokrętłem O/P.

Krótkim naciśnięciem O/P zatwierdzamy ustawienie.

Obracając pokrętłem O/P zwiększamy i zmniejszamy moc ultradźwięków. 
Intensywność ultradźwięków regulujemy w zakresie od 50 -100% Na ekranie 
widzimy zmieniające się słupki. Po krótkim naciśnięciu O/P zatwierdzamy moc 
ultradźwięków. 

Następna pozycja do ustawienia to - Pulse (praca ciągła lub pulsacyjna).
Wartość ustawiona na 0 oznacza ciągłą pracę głowicy ultradźwiękowej (bez 
impulsowania). Można to zmienić pokrętłem O/P, wprowadzając impulsowanie 
od 1- 9 (10 – 90Hz).

Polaryzację preparatu przeczytaj z ulotki lub etykiety.

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

JS+0.0 _.... 0 05

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

JS+0.0 _.... 0 05

.....  mała moc

___..  średnia moc

_____  duża moc

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

JS+0.0 _.... 0 05

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

JS+0.0 ___.. 0 05___
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Krótkim naciśnięciem O/P zatwierdzamy wielkość impulsowania.

Pracy pulsacyjnej – mikromasażu – nie wykonywać na młodej skórze
(poniżej 25 roku życia).

Pozycja timera. Ustawić czas pracy w poz. TIMER (max. 15 min.) pokrętłem 
O/P.

 

Przygotowany wcześniej preparat lub żel nanieś na skórę. Wziąć głowicę do 
ręki i lekko dotykając ciała.  

Rozpoczynamy pracę naciskając pokrętło O/P. 

W trakcie zabiegu dokonujemy regulacji prądu galwanicznego dopasowując 
jego natężenie do odczuć indywidualnych, obracając pokrętłem O/P .

Po czasie ustawionym w timerze, głowica sama się wyłączy.

UWAGA- Na koniec zabiegu wykonać ok. 2-5 minut, elektroporację zamyka-
jącą - na aparacie znak +. 

Długim przytrzymaniem pokrętła O/P powrócić do głównego menu wyboru 
metody.

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

JS+0.0 _.... 0 05

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

START

Krótkim naciśnięciem O/P zatwierdzamy wartość.
Po akceptacji czasu pojawi się napis START.

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

JS+0.0_.... 0||05
MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

JS+0.0 _.... 0>05

Możesz regulować
moc obracając
pokrętło O/P.MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

JS+0.0 ___.. 0>05___
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PROGRAMY GOTOWE

Do wyboru są gotowe programy z ustawionymi parametrami do poszczegól-
nych zabiegów i informującymi jakich użyć preparatów. Podana jest też in-
formacja o czasie zabiegu i ile czasu pozostało do jego zakończenia.  Aparat 
sam ustawia parametry (moc prądu, ultradźwięków) - również sam pamięta o 
elektroporacji na początku każdego preparatu - dla lepszego otwarcia kanałów 
i na koniec aby je zamknąć. 

Możesz mieć pewność, że zabieg jest bezpieczny i całkowicie bezbolesny a 
parametry odpowiednie.
(Można używać alternatywnych preparatów według tabeli preparatów firmy 
Biomak patrz tabela str. 8-9).

Programy w aparacie MG200 i MG200 PLUS
• NACZYNKA - PREPARATY (1, 2, 3, 4)
• ZMARSZCZKI - PREPARATY (9, 1, 13, 4)
• REWITALIZACJA - PREPARATY (1, 14, 15, 4)
• TRĄDZIK - PREPARATY (7, 8, 9, 4)
• POD OCZY - PREPARATY (1, 5, 6, 4)

Programy dodatkowe w aparacie MG200 PLUS
• ZMARSZCZKI 2 - PREPARATY (10, 1A, 13, 4)
• DOTLENIANIE - PREPARATY (11, 1A, 12, 4)
• PRZEBARWIENIA - PREPARATY (3, 15, 1A, 4)
• ANTYCELLULIT NOGI – żel drenująco-antycellulitowy 
• ANTYCELLULIT POŚLADKI -żel drenująco-antycellulitowy 
• UJĘDRNIANIE NOGI – Żel ujędrniająco-nawilżający
• UJĘDRNIANIE POŚLADKI – Żel ujędrniająco-nawilżający

Przy wykonywaniu zabiegów „programy gotowe„ nie musimy wykonać  
oddzielnie elektroporacji, gdyż jest ona uwzględniona w programie gotowym.
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PODŁĄCZENIE GŁOWIC DO  APARATU

Wtyczkę głowicy ultradźwiękowej  włożyć  do gniazda OUTPUT na płycie 
czołowej

Wtyczkę opaski włożyć do gniazda BAND, a zwilżoną wodą opaskę, zało-
żyć na  rękę klienta. Dla lepszego przewodzenia pod metalową część należy 
podłożyć podkład nasączony solą fizjologiczną lub wodą z kranu. Nie używać 
wody destylowanej ! 

PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY
Wybrać program „programy gotowe„ jak przedstawiono na stronie 11.

Następnie masz do wyboru zabiegi:
wybierz żądany zabieg naciskając pokrętło O/P/

głowica ultradźwiękowa do sonoforezy
na ciało     lub     na twarz

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

PROGRAMY GOTOWE

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

NACZYNKA      20

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

TRADZIK      21

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

ZMARSZCZKI 1  24

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

POD OCZY     08

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

REWITALIZACJA 21

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

PRZEBARWIENIA 21

tylko MG200 PLUS
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Liczby obok nazw zabiegów oznaczają czas ich trwania w minutach. 
W każdym z programów zabieg zaczyna się od Elektroporacji, a następnie 
prowadzone są zabiegi sonoforezy i/lub jonoforezy.

Po wyborze danego zabiegu naciśnij pokrętło O/P. 

dla przykładu wybraliśmy zabieg naczynka.

Sposób poruszania głowic ultradźwiękowych podczas wykonywania zabiegu.

1)krótkimi i delikatnymi ruchami po parę centymetrów nakładając je na siebie
2)małymi okrężnymi ruchami, nakładać je ruchem po spirali

Uwaga – w czasie zabiegu musi być zapewnione mocne nawilżenie pomiędzy 
głowicą a skórą.  Uzyskamy to, nakładając na skórę odpowiednią ilość prepa-
ratu lub żelu.

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

NACZYNKA      20

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

PREPARAT NR   1

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

nacisnij START

Po 2 sek pojawi się napis : 
naciśnij START a po zatwier-
dzeniu napis:

PREPARAT nr 1( lub 1.1) i po 
chwili: - nacisnij START

W tym momencie należy nało-
żyć wskazany preparat i naci-
snąć krótko O/P i rozpocząć 
pracę głowicą.

Na ekranie pojawi się nazwa zabiegu oraz odliczanie cza-
su dla danego preparatu. W tym przypadku na preparat 1 
mamy odliczane 5 min pracy głowicą. MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

NACZYNKA    >5.0

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

DOTLENIANIE   21

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

UJEDRNIANIE/N 70

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

ANTYCELLULIT/N70

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

UJEDRNIANIE/P 25

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

ANTYCELLULIT/P25

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

ZMARSZCZKI 2 27

tylko MG200 PLUS ANTYCELLULIT NOGI  tylko MG200 PLUS

UJĘDRNIANIE NOGI  tylko MG200 PLUS

ANTYCELLULIT POŚLADKI
tylko MG200 PLUS

UJĘDRNIANIE POŚLADKI
tylko MG200 PLUS

tylko MG200 PLUS
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Jeśli uznamy że dany czas jest zbyt długi możemy przejść do kolejnego pre-
paratu. W tym celu naciskamy krótko pokrętło O/P.

Jeśli uznamy, że dany czas jest zbyt długi możemy przejść do kolejnego pre-
paratu. W tym celu naciskamy krótko pokrętło O/P.

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

NACZYNKA    >5.0

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

NACZYNKA   ||5.0 znaczek pauzy || oznacza 
zakończenie pracy danego 
preparatu.

Naciśnij ponownie pokrętło 
O/P. Pojawi się napis jaki 
kolejny preparat trzeba przy-
gotować. 

W tym momencie należy nało-
żyć wskazany preparat i naci-
snąć krótko O/P i rozpocząć 
pracę głowicą.

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

PREPARAT NR   2

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

nacisnij START

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

NACZYNKA    >3.0

Na ekranie pojawi się nazwa zabiegu oraz odliczanie czasu 
dla danego preparatu. W tym przypadku na preparat 2 lub z 
danej grupy np. preparat nr 7 (patrz tabela str 12) 
odliczanie 3 min pracy głowicą. 

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

NACZYNKA    >5.0

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

NACZYNKA   ||5.0

Znak pauzy || oznacza zakoń-
czenie pracy danego prepara-
tu.

Naciśnij ponownie pokrętło 
O/P. Pojawi się napis jaki 
kolejny preparat trzeba przy-
gotować. 
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W tym momencie należy nało-
żyć wskazany preparat i naci-
snąć krótko O/P i rozpocząć 
pracę głowicą.

W tym momencie należy nało-
żyć wskazany preparat i naci-
snąć krótko O/P i rozpocząć 
pracę głowicą.

W tym momencie należy nało-
żyć wskazany preparat i naci-
snąć krótko O/P i rozpocząć 
pracę głowicą.

Na ekranie pojawi się nazwa zabiegu oraz odliczanie czasu 
dla danego preparatu. W tym przypadku na preparat 2 lub z 
danej grupy np. preparat nr 7 (patrz tabela str 12) 
odliczanie 3 min pracy głowicą. 

Na ekranie pojawi się nazwa zabiegu oraz odliczanie czasu 
dla danego preparatu. W tym przypadku na preparat 3 lub z 
danej grupy np. preparat nr 6 lub 13 (patrz tabela str 12) 
odliczanie 5.50 min pracy głowicą. 

Na ekranie pojawi się nazwa zabiegu oraz odliczanie czasu 
dla danego preparatu. W tym przypadku na preparat 4 lub 
z danej grupy   (patrz tabela str 12) odliczanie 6 min pracy 
głowicą. 

Po wprowadzeniu czterech preparatów pojawi się na ekranie napis:

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

PREPARAT NR   2

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

nacisnij START

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

PREPARAT NR   3

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

nacisnij START

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

PREPARAT NR   4

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

nacisnij START

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

NACZYNKA    >3.0

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

NACZYNKA    >5.5

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

NACZYNKA    >6.0

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

KONIEC ZABIEGU

Po zakończonym czasie lub jeśli uznamy, że dany czas jest zbyt długi możemy 
przejść do kolejnego preparatu. W tym celu naciskamy krótko pokrętło O/P.

Po zakończonym czasie lub jeśli uznamy, że dany czas jest zbyt długi możemy 
przejść do kolejnego preparatu. W tym celu naciskamy krótko pokrętło O/P.
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MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

SON  _.... 0  05

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

SONOFOREZA

WYŁĄCZANIE - WŁĄCZANIE DŹWIĘKU 

Gdy jesteś w pozycji zabiegu: 

przykład przy wybranym zabiegu sonoforezy. W każdym innym wybranym programem 
postępujemy analogicznie tak samo.

długim naciśnięciem 
PRESS wyjdź z za-
biegu

LUB

dźwięk załączony

dźwięk wyłączony

Następnie po raz drugi naciśnij długo pokrętło PRESS

Na ekranie pojawi się napis:

Pokrętłem O/P wybierz żądaną opcję
dźwięk załączony lub wyłączony.

Wybór zatwierdzamy krótkim naciśnięciem pokrętła 
PRESS

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

DZWIEK ZAL

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

DZWIEK ZAL
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MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

SON  _.... 0  05

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

SONOFOREZA

ZMIANA JĘZYKA MENU
Gdy jesteś w pozycji zabiegu: 

przykład przy wybranym zabiegu sonoforezy. W każdym innym wybranym programem 
postępujemy analogicznie tak samo.

długim naciśnięciem 
PRESS wyjdź z za-
biegu

LUB

dźwięk załączony

dźwięk wyłączony

Następnie po raz drugi naciśnij długo pokrętło PRESS

Na ekranie pojawi się napis:

Na ekranie pojawi się wybrany aktualnie język:

Pokrętłem O/P wybierz żądaną opcję
dźwięk załączony lub wyłączony.

Wybór zatwierdzamy krótkim naciśnięciem pokrętła PRESS

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

DZWIEK ZAL

polski english deutsch cesky русский

MODE   CURRENT   INTENSITY    PULSE     TIMER

DZWIEK ZAL

Pokrętłem O/P wybierz żądany język.

Wybór zatwierdzamy dwa razy krótkim naciśnięciem pokrętła PRESS
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Po zabiegu należy usunąć żel lub preparat z głowicy. Przetrzeć głowicę, elek-
trodę środkiem dezynfekującym lub 70% spirytusem. Głowica powinna być 
używana z ostrożnością. Unikać wstrząsów i upadków głowicy uszkodzona 
może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

UWAGA!
• Nie włączać zabiegu, gdy nie jest podłączona głowica lub elektroda do apa-
ratu.
• UWAGA – głowice aparatu nie działają na przedłużaczach kabli np. od 
Galvana GV08

PRZECIWWSKAZANIA - Zaleca się konsultację lekarską
- ciąża
- rozrusznik serca 
- metalowe części w ciele
- nowotwory (przebyte)
- niektóre alergie skórne i choroby skóry
- natężenie 0,5 Watt/cm2 przy zabiegach nie powoduje uszkodzenia leczonej 
skóry i muskulatury znajdującej się poniżej
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