NÁVOD NA OBSLUHU
EarLaser

DOVOZCA: Margaréta Kačníková
Valaská Dubová 110, 034 96, kancelária: Miletičova 1, 821 08 Bratislava, Tel./fax:
02/55642101, mobil: 0905 500 150, www.vasogen.sk, e-mail: vasogen@vasogen.sk
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A = hlavový drţiak
B = ušná vloţka
C = regulačná skrutka
D = drţiak ušnej vloţky
E = laserový hrot
F = laserová hlavica
G = batérie
H = telo lasera
K = ON/OFF tlačidlo

POZOR: Prečítajte si pozorne priloţenú dokumentáciu.
Pouţitý materiál: kovové časti sú z antikorovej ocele + hliník, ušná časť z EPDM
Zariadenie triedy: typ B
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ÚDAJE
TinniTool EarLaser je vysokokvalitný, lekársky, laserový prístroj najnovšej technológie.
POZOR! Tento laser pouţívajte iba podľa uvedených pokynov na pouţitie.
OBSLUHA (pozri obrázok)
Inštalácia batérií: odskrutkujte tlačidlo ON/OFF (K) z tela lasera (H) a vloţte obidve
batérie (G) s (-) polom ako prvým.
Inštalácia drţiaka ušnej vloţky: odstráňte laserový hrot (E) z laserovej hlavice (F).
Potom zaskrutkujte drţiak ušnej vloţky (D) do laserovej hlavice (F).
Nastavte polohu drţiaka ušnej vloţky (D) pomocou regulačnej skrutky (C) na hlavovom
drţiaku (A). Teraz môţete nastaviť hlavový drţiak (A) opatrne tak, aby bol vhodne
nastavený podľa potreby.
Aktivujte laser stlačením tlačidla ON/OFF (K). Červené svetlo vyţaruje do ucha.
Následne si upravte v uchu ušnú vloţku (B) tak, aby vám perfektne sadla. Po liečbe
opäť stlačte tlačidlo ON/OFF (K).
LIEČENIE
Pri tinnituse 20 minút, raz denne počas 10 týţdňov. Detailné inštrukcie sú priloţené
v príručke.
EFEKT
Iba pravidelným pouţívaním je moţné dosiahnuť poţadovaného účinku. Vlastná liečba
s EarLaser je úplne bezpečná, bezbolestná a aseptická. Sprievodným znakom toho
prístroja je zahriatie, ktoré nie je škodlivé. Negatívna interakcia s inými terapiami nie je
známa.
KONTRAINDIKÁCIE – INDIKÁCIE
Uchovávajte mimo dosahu detí. Laserový lúč nesmie byť zaostrený priamo do oka,
eventuálne - nepozerajte sa priamo do lúča, a to ani cez optické pomôcky. Liečba sa
neodporúča v nasledujúcich prípadoch: nepouţívať na hlave u detí; u pacientov s
kardiostimulátormi v hrudníku alebo v blízkosti osoby s kardiostimulátorom; v brušnej
oblasti alebo v niţšej oblasti hrudníka v prípade tehotenstva; u pacientov s nádorom, s
podozrením na recidívu alebo metastázy; u detí s epifýzou aj pri podozrení ochorenia
na kostiach; na štítnej ţľaze, na vaječníkoch alebo semenníkoch alebo u pacientov
postihnutých epilepsiou.
TERAPIA
Vlastné ošetrenie s EarLaserom nenahrádza medicínsky nevyhnutnú liečbu ani
operácie.
V mnohých prípadoch ju však môţete s úspechom pouţívať ako doplnkovú terapiu.
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ČISTENIE
Vţdy sa vyhnite pouţitiu agresívnych čistiacich prostriedkov. Vyčistite telo prístroja
gázou alebo bavlnenou utierkou namočenou v alkohole. V prípade zranenia alebo
bakteriálnej infekcie, by nemal laser prísť do styku s miestom liečby. Avšak, ak bol
hrot lasera v kontakte s infikovaným miestom, môţe byť vyskrutkovaný za účelom
dezinfekcie. Odskrutkovateľné diely (nie telo lasera), môţu byť čistené s dezinfekčným
prostriedkom vo vriacej vode alebo iným sterilizátorom max 135°C.
ÚDRŽBA + LIKVIDÁCIA
Prístroj nepotrebuje pravidelnú kontrolu alebo údrţbu. EarLaser pouţíva 2 x 1,5 V
(LR03 AAA) batérie. Pouţívajte len alkalické batérie. Batérie vyberte, ak laser dlhodobo
nepouţívate. Nikdy sa nedotýkajte batérií a ošetrovaného súčasne pri prevádzke
EarLaser. Staré spotrebiče musia byť zlikvidované v súlade s ochranou ţivotného
prostredia a zákonov príslušnej krajiny.
VYHLÁSENIE ZHODY
Týmto potvrdzujeme, ţe TinniTool laser (EarLaser) označený značkou CE, spĺňa
poţiadavky podľa EC smernice 93/42/EEC a hodnotenie kvality podľa EC smernice
93/42/EEC, príloha VII a V. Zdravotná pomôcka zodpovedá poţiadavkám podľa EN
60601-1, EN 60601-1-2, EN 60825-1. Skupinová norma: elektromagnetická tolerancia poţiadavky a skúšky.
Notifikovaný orgán: Intertek (0413)
Výrobca: DisMark GmbH – 8124 Maur – Švajčiarsko
CERTIFIKÁTY: CE (Európa) 93-42 EEC
CB (medzinárodný) IEC-EN 60601
ETL (USA/Kanada) UL 60601
SKLADOVANIE:
Teplota:
-10°/+50°C
Vlhkosť:
max. 99%
Atmosférický tlak:max 5 atm

LASEROVÉ ŢIARENIE
VYHNÚŤ SA
PRIAMEMU
ŢIARENIU DO OČÍ
TRIEDA LASERA: 3R
650 nm

< 5 mW

IEC 60825-1 ED.1.2
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ZÁRUČNÝ LIST

Meno:

Adresa:

Model:

TinniTool EarLaser 5 mW

Dátum predaja:
Podpis predajcu:

ZÁRUKA
V prípade konštrukčnej chyby alebo chyby materiálu, garantujeme opravu alebo
bezplatnú výmenu výrobku alebo poškodenej časti. Opravy môţe vykonávať len
výrobca. Prosím, vráťte chybný prístroj svojmu predajcovi s dokladom o kúpe a
záručným listom. Záruka sa však nevzťahuje na batérie a škody spôsobené batériami.
Záruka platí dva roky odo dňa uvedeného predajcom v záručnom liste. Oprava
vykonaná na prístroji počas záručnej doby neznamená jej predĺţenie. Záruka je
neplatná, ak výrobok bol upravovaný neoprávnenými osobami alebo bol nesprávne
pouţitý.
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