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INSTRUKCJA DLA U¯YTKOWNIKA
BIO LIGHT UV Bl200

W lampie Bio Light zamontowanych jest 238 diod LED.
Lampa emituje úwiatùo nadfioletowe UV oraz úwiatùo czerwone do
fototerapii i chromoterapii.

WIDOK LAMPY
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DANE TECHNICZNE:
?
Zasilacz 230 V; 50 Hz
?
Moc pobierana 23W
?
Wymiary œr. podstawy 560, wys 580mm
?
- œr. klosza lampy 190mm
?
Ciê¿ar ~3,5 kg netto / ~5,0 kg brutto

1. Klosz lampy
2. W³¹cznik zasilania
3. Przyciski sterowania
kolorami

Lampa Bio Light UV sùu¿y do diagnostyki skóry úwiatùem nadfioletowym
UV oraz úwiatùem czerwonym fototerapii i chromoterapii. W lampie Bio
Light zamontowanych jest 238 diod LED. Generuj¹ one fale
elektromagnetyczne z zakresu œwiat³a czerwonego oraz nadfioletowego
UV. Lampa emituj¹c œwiat³o pulsuj¹ce o czêstotliwoœci 100 Hz.
W odró¿nieniu od termoterapii stosowanej w lampach typu Sollux, przy
terapii lamp¹ Bio Light nie odczuwamy ciep³a na skórze a emitowane
œwiat³o dzia³a bezpoœrednio na problem. Lampa przystosowana jest do
zamocowania na statywie, stoliku lub w imade³ku.
To w³aœnie te zakresy œwiat³a widzialnego potrzebne s¹ do
„pod³adowania” mitochondriów odpowiedzialnych za od¿ywianie
komórek, syntezy NO-tlenku azotu i wielu innych funkcji organizmu.
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Œwiat³o czerwone o d³ugoœci fali 630-700nm charakteryzuje siê du¿¹
zdolnoœci¹ penetracji w g³¹b skóry. Pobudza fibroblasty do
intensywniejszej pracy. Fibroblasty produkuj¹ kolagen, elastynê,
glikoproteiny i glikozoaminy dlatego œwiat³o to stosowane jest w
opóŸnianiu efektów starzenia. Poprawia równie¿ kr¹¿enie i wspomaga
likwidacjê worków i cieni pod oczami. Zmniejsza i ³agodzi podra¿nienia
skóry typowe po zabiegach np. mikrodermabrazji. Odtwarza jednolit¹
pigmentacjê skóry i zmniejsza ból.
Œwiat³o nadfioletowe UV o zakresie d³ugoœci fali 380-390nm.
Stosujemy do rozpoznawania grzybicy skóry. Stany grzybicze silnie
fluoryzuj¹ w oœwietleniu UV.
W œwietle nadfioletowym szybko mo¿emy zaobserwowaæ zmiany
skórne oraz rodzaj skóry:
?
skóra normalna – w kolorze niebiesko-fioletowym,
?
skóra sucha, odwodniona – blado-róýowe,
?
skóra zawieraj¹ca odpowiedni¹ iloœæ wody – ciemnoniebieskie lub

ciemnofioletowe,
?
skóra t³usta – prawie czarne,
?
nadmierne rogowacenie skóry – bia³e.
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Lampa emituje úwiat³o pulsuj¹ce o czêstotliwoœci 100 Hz, maj¹ce
ogólne oddzia³ywanie tonizuj¹ce i ³agodz¹ce monotoniczne bóle. Czas
trwania zabiegu 10, maksymalnie 15 minut.

Dzia³anie œwiat³a:
œwiat³o niebieskie uwidacznia zmiany skórne jak: grzybica,
zrogowacenia, plamy, przebarwienia, stany skóry.
- œwiat³o czerwone dziaùa przeciwzapalnie, przeciwbólowo, stymuluje
produkcjê kolagenu, stosuje siê je w zabiegach przeciw starzeniu
skóry, poprawia mikrokr¹¿enie,

URUCHOMIENIE LAMPY - PRACA
- Lampê Bio Light pod³¹czyæ do sieci 230V i w³¹czyæ podœwietlanym
zielonym przyciskiem - Sieæ.
- Przyciski koloru na obudowie lampy s³u¿¹ do w³¹czania
odpowiednich kolorowych diod.
- Krótkie naciœniêcie w³¹cza / wy³¹cz¹ dany kolor. Powoduje, ¿e diody
œwiec¹ w maksymalnym natê¿eniu.
- D³ugimi naciœniêciami regulujemy intensywnoœæ œwiecenia diod.
Mo¿liwe jest ( w zale¿nie od terapii) za³¹czenie wszystkich kolorów
jednoczeœnie.
Uwaga-za³¹czenia diod dokonywaæ poza obszarem wzroku w celu
unikniêcia zjawiska "oœlepienia".
Zaleca siê stosowanie okularów ochronnych w czasie wykonywania
zabiegów na twarz.
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PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU
- wykonaã demakija¿ ( przy zabiegu na twarz)
- zdj¹æ metalowe elementy, w tym bi¿uteriê
Zabiegi z u¿yciem œwiat³a UV powinno byæ wykonywane w
zacienionym pomieszczeniu.
Naœwietlanie jednego miejsca powinno trwaæ 4–10 minut. Powy¿ej
10min pracy, diody samoczynnie siê wy³¹cz¹. W celu dalszej pracy,
nale¿y za³¹czyæ powtórnie w³aœciwe, diody.

BIO LIGHT UV Bl200
UV

OFF
HOLD BUTTON

RED

Poluzowaæ delikatnie pokrêt³o, aby móc
regulowaæ po³o¿enie poch³aniacza.
Nastêpnie dokrêciæ pokrêt³o w celu
zablokowania po³o¿enia.
- pokræt³o prawe - regulacja d³ugoœci i
k¹ta pochylenia ramienia roboczego
- pokrêt³o lewe - regulacja wysokoœci
po³o¿enia ramienia roboczego

pokrêt³o lewe
pokrætùo prawe

REGULACJA WYSOKOŒCI I K¥TA RAMIENIA
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PRZECIWWSKAZANIA
-

niewydolnoœæ kr¹¿eniowa,
sk³onnoœæ do krwawieñ,
zaburzenia w ukrwieniu koñczyn,
ostre stany zapalne skóry i tkanek miêkkich,
uczulenie na œwiat³o lub przyjmowanie leków fotouczulaj¹cych,
implanty
infekcje,
choroby zakaŸne
w okolicy lêdŸwiowo-miednicowej w czasie ci¹¿y i miesi¹czki

KONSERWACJA
Czyszczenie obudowy mozna wykonac przy uzyciu wilgotnej szmatki
bez uzycia rozpuszczalników wylaczajac wczesniej wtyczke z gniazdka
sieciowego.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wady wynikle z
niestosowania niniejszej instrukcji.
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