Nasal Allergy Treatment

Használati útmutató
BioNette™
Egy forradalmian új eszköz az allergiás
allergi nátha (szénanátha) kezelésére. A BioNette™ enyhíti és
hatékonyan megelőzi azz allergiás náthához kapcsolódó tüneteket: : torok viszketést,
viszketés szem viszketést, orr
viszketést, orrfolyást, könnyezést,
könnyezést tüsszentést, szem körüli vizenyőt. A kezelésnek nincs ismert
mellékhatása, mint a gyógyszeres kezelésnek. A kezelés a fototerápia alapelvein nyugszik.
(Kezelés fény energiával.)
A BioNette™ eszköz alacsony energiájú, szűk spektrumú vörös fény energiát alkalmaz.

AZ ALKALMAZÁS MÓDJA
Egy
gy kezelés alkalmanként kb. 4,5 percig tart. Naponta 2-3
2 kezelés javasolt. A maximális hatékonyság
elérése és a panaszok optimális enyhítése érdekében javasolt a BioNette™ kezelések elkezdése azonnal
a nátha első tüneteinek megjelenésekor. Ahogyan javulás észlelhető,, a kezelések gyakorisága
fokozatosan csökkenthető, egészen a panaszok teljes megszűnéséig.
megsz
BioNette™ egy kicsi eszköz, amely akár a legkisebb zsebben is elfér.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
EL
Húzza ki az elem vékony, átlátszó záró szalagját.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Nyomja le és tartsa nyomva a gombokat a készülék mindkét oldalán (1).. A két áttetsző
áttetsz villa vörös
fényt bocsát ki.
villog
• Győződjön meg róla, hogy a fény folyamatosan világít és nem villog.
• Helyezze be a két villát az orrnyílásokba úgy, hogy közben nyomva tartja a gombokat.
• Ezután elengedheti a gombokat,
gombokat a készülék nem fog kiesni az orrából.

• Ha a kezelés befejeződött,
dött, kb. 4,5 perc elteltével,
elteltével, a vörös fény automatikusan kialszik. (Ha egyszer
be lett kapcsolva a fény, akkor már kezelés közben nem kapcsolható ki).
ki
• Kövesse a tájékoztatóban alábbiakban található tisztítási útmutatót.
• A készüléket naponta 2-3-szor
szor ajánlott használni. Az eredményesség
edményesség növelése érdekében többször is
alkalmazható.
Figyelmeztetés: • Gyermekek elől
elő elzárandó! • Gyermekek cask szülőii felügyelettel használhatják.
használhatják • Ne
nézzen közvetlenül a fényforrásba!.

ELEM CSERE
A BioNette csomag a készülékben (1) található elemeken kívül 2
db jó minőségű lithium CR2032 (3V) elemet tartalmaz.
Emelje ki a készülék aljánn található az elemtartót (2) és helyezze be
a tartalék elemeket (3) megfelelő pozícióban, ahogy az az ábrán
látható.

TECHNIKAI ADATOK
Fény tulajdonsága

Szűkk spektrumú, 630 nm-es vörös fény

Teljesítmény

Minimum 10.0
10 mW (+/-20%) mindkét orrnyílásba

Energia dózis

2.7 joule

Időzítő

Nyomógombos működtetés,
m
kb. 4,5 perc után
automatikusan kikapcsol.

Időzítő pontosság

+/- 15%

Energia forrás

2X CR2032 (3v)

Áramerősség (Max)

0.03A

Elem élettartam
Alacsony elem töltöttség
kijelzés

1.

ábra

Elem csere

Kb. 80 kezelés
A LED fényforrás
ényforrás villog

Súly

18 gramm
m elemekkel

Méret

52x38x15 mm

KÖLCSÖNHATÁSOK
Nincs ismert kölcsönhatás, amennyiben a fényterápiát gyógyszerszedés mellett alkalmazzák.
alkalmazzák A
BioNette™ gyógyszerek,
ek, mint például antihisztaminok vagy szteroidok vagy egyéb
gyulladáscsökkentőkk szedésével egyidejűleg
egyidej
is alkalmazható.

MELLÉKHATÁSOK
A BioNette™ alkalmazásának nincs ismert mellékhatása. Még a súlyos allergies tünetektől
tünetekt szenvedők
is naponta több, mint 3 alkalommal használhatják a BioNette™ -t bármilyen mellékhatás nélkül.

A BIOLIGHT TERMÉKCSALÁDRÓL
A BIOLIGHT termékcsoport – amelynek a BioNette™ az egyik tagja – olyan termékekből
termékekb áll, amelyek
alacsony energiájú, szűkk spektrumú fényenergiát alkalmaznak non-invazív,
non invazív, gyógyszermentes
kezelésekhez.
Ezeket a készülékeket a fény biológiájában és a fényterápiában jártas tudósok és orvosok fejlesztik. A
hatásosságot nagy számú,, kórházakból és klinikákról kapott tudományos és klinikai adat támasztja alá.

Ezek az adatok és vizsgálatok világszerte elismert szakmai folyóiratokban kerülnek publikálásra. A
fényterápiás készülékek jelentős áttörést jelentenek a gyógyszer nélküli kezelésekben. Hatásuk
meggyőző és nincs ismert mellékhatásuk.
A BioNette™ készülék bevezetése egy forradalmian új, gyógyszermentes alternatívát kínál a szénanátha
kezelésében.
Egyéb BIOLIGHT termékek:
BIOSTICK™, BIOBEAM™ 660, BIOBEAM™ 940, és BIOBEAM™ ACNE.
BioNette™ bejegyzett védjegy.

TISZTÍTÁS
Tisztítás: A fényforrást enyhe tisztítóoldattal átitatott puha, nedves ruhával tisztítsuk.
A BioNette™ -t soha ne tegyük víz alá!.
Fertőtlenítés: A fényforrások tisztítását gyógyszertárban kapható impregnált fertőtlenítő kendőkkel
javasoljuk.
Hygiéniai védelem: Tartsuk a készüléket mindig a lehető legtisztábban!.

PROBLÉMA KEZELÉS
Probléma
A vörös fény nem világít

Lehetséges ok
Az elemek lemerültek
Az elemek nem megfelelően
lettek behelyezve
A BioNette meghibásodott

A vörös fény villog

Az elemek gyengék

Megoldás/Teendő
Cserélje ki az elemeket
Helyezze be helyesen
az elemeket
Ha a fentiek nem vezettek
eredményre, keresse meg a
forgalmazót
Cserélje ki az elemeket

A GYÁRTÓ KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSA

FIGYELMEZTETÉS

A vásárló felé tanúsított jótállás a biztosíték, hogy a készülék anyagát
és működését tekintve is hibamentes.
A jótállás a vásárlás időpontjától számított 2 évig érvényes.
A jótállás kiterjed a javításra illetve a készülék ingyenes cseréjére,
amennyiben a készülék meghibásodása normál működési
körülmények között és a használati útmutatónak megfelelő használat
mellett következett be.

Soha ne nézzen
közvetlenül a
fényforrásba!
Gyermekek csak
szülői felügyelet
mellett használhatják!.

A JÓTÁLLÁS NEM ÉRVÉNYES A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN:
a. A használati útmutatónak nem megfelelő használat
b. A készülék javítása nem a gyártó vagy a gyártó által felhatalmazott képviselő által történt.
c. Véletlenszerű törés vagy sérülés esetén
d. Nem megfelelő elem használatából bekövetkezett károsodás.

az allergiás nátha kezelésére
Szimbólumok a csomagoláson

A figyelmeztetés
szigorúan betartandó

Az Európai Unióban
felhatalmazott
képviselő

Gyártó

Nézze meg a
használati
útmutatóban

Type "BF" IEC 606011

A gyártás időpontja
id

WEEE – Elektromos
és elektronikai
készülék. Veszélyes
hulladék

A gyártást engedélyezte:
engedélyezte BioLight Medical Devices (IL) Ltd
No. 9 Bareket St. Petah Tikva, POB2263, Kiryat Ono, 5512201, Israel
Changzhou BioLight Medical Devices Co. Ltd
Israel Centre; Building 7C,
7C No. 123 He Xiang Rd. ,
Wujin Dist, Changzhou 213149, Jiangsu, China

CE0123

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel:+49-40-2513175/2513178
/2513178; Fax:+ 49-40-255726
Gyártói tanúsítványok: ISO 13485 (2012),
(20
MDD 2007/47 EEC (2007),
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Kizárólagos magyarországi forgalmazó:
Extramed kft.
4400 Nyíregyháza, Garibaldi u. 22. ¼.
tel.: +36 30 3116944
e-mail.:
mail.: info@extramed.hu
www.otthoni
www.otthoni-kezeles.hu

