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SPIS TREŚCI





Napięcie: 110V/220V AC (+/-10%), 60/50 Hz Całkowita waga: 8kg

Pobór mocy: 110 Watt Natężenie dźwięków: 1MHz

Rozmiary: 39x40x34cm Temperatura działania: 5-40

1. WPROWADZENIE

1.1 Podstawowe informacje

Urządzenie PH – 07 jest nowoczesnym aparatem pełniącym trzy funkcje:
urządzenia do mikrodermabrazji diamentowej, głowicy ciepło-zimno oraz ultradźwięków 
(sonoforeza).
Mikrodermabrazja diamentowa polega na mechanicznym ścieraniu naskórka specjalną 
końcówką diamentową pod wysokim ciśnieniem. Poprzez umiarkowane usuwanie górnych 
warstw naskórka w jego warstwie podstawnej dochodzi do bardziej nasilonego tworzenia 
się nowych komórek. Dzięki temu metoda ta znalazła szerokie zastosowanie w odmładzaniu 
skóry, korekcji zmarszczek i blizn, eliminacji przebarwień, oczyszczaniu skóry oraz elimi-
nacji zmian trądzikowych. Po zabiegu zaleca się stosowanie aktywnych preparatów 
zawierających witaminy, substancje rewitalizujące i regenerujące, które wnikają w głąb skóry 
i stymulują metabolizm komórek. Efekty mikrodermabrazji widoczne są już po pierwszym 
zabiegu. Skóra staje się wygładzona, napięta, nabiera zdrowego kolorytu.
Głowica Cold Hammer, czyli tzw. zimna głowica służy do zmniejszania podrażnień skóry 
bezpośrednio po mikrodermabrazji. Powoduje uspokojenie i wyciszenie skóry, szczególnie 
skłonnej do gry naczyniowej. Stosowana na przemian z głowicą ciepłą może służyć do krót-
kiego mikromasażu termicznego zwiększającego napięcie skóry.
Głowica Hot Hammer, czyli tzw. ciepła głowica służy do przygotowania skóry 
do szybszego wchłaniania aktywnych preparatów odżywczych. Powoduje większe prze-
krwienie, rozszerzenie naczyń krwionośnych, otwarcie porów i czyni skórę bardziej chłonną.
Zabieg ultradźwiękami (sonoforeza) polega na wytwarzaniu fal akustycznych o sile 1 MHz 
(milion razy na sekundę). Ponieważ ultradźwięki  zmieniają  właściwości błon komórkowych 
zwiększając  ich przepuszczalność, zjawisko to jest wykorzystywane w celu polepszania 
penetracji substancji odżywczych do skóry. Fachowo przeprowadzony zabieg powoduje 
kilkukrotne zwiększenie dostępności wtłaczanych składników do komórek skóry.
Nieodczuwalne zmysłami głębokie ciepło wytworzone przez ultradźwięki penetruje głębiej 
tkankę, aby odprężyć skórę i mięśnie, podczas gdy głęboki delikatny masaż poprawia 
przepływ krwi i limfy, metabolizm i regenerację komórek.  Efektem tego jest spłycenie 
zmarszczek, ujędrnienie, nawilżenie i wygładzenie skóry, stymulacja mięśni, zlikwidowanie 
przebarwień oraz dokładne odżywienie. 
Ultradżwięki przyspieszają również metabolizm i rozpad komórek tłuszczowych, powodując 
rozpad skupisk tłuszczu, zwiększają ukrwienie i poprawiają krążenie, dzięki czemu 
wspomagają odchudzanie i likwidują cellulit.

1.2 Opis techniczny urządzenia
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1. Uchwyt na akcesoria 5. Otwór ssący 9. Miernik podciśnienia

2. Włącznik głowicy ciepło zimno 6. Przyciski do ultradźwięków 10. Gniazdo ultradźwięków

3. Gniazdo głowicy ciepło zimno 7. Włącznik ssania 11. Bezpiecznik

4. Pokrętło regulacji ssania 8. Podstawki na rączki 12. Gniazdo kabla zasilającego

1.3 Budowa urządzenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12 11

2



Gumowy wąż podciśnienia

Bawełniane filtry (zapasowe)

Uszczelki i bezpieczniki (zapasowe)

Diamentowe końcówki (głowice) 
9 sztuk różnej o gradacji w zestawie

1.4 Akcesoria
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Rękojeść ultradźwięków

Głowica ciepło-zimno       

Rączki do dermabrazji – 3 sztuki

Urządzenie PH - 07
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2. Instrukcja obsługi

2.1 Przygotowanie do zabiegu mikrodermabrazji

1. Konsultacja, podczas której należy ocenić stan skóry oraz ustalić plan zabiegów.

2. Osoba wykonująca zabieg powinna mieć jednorazowe rękawiczki oraz maseczkę.

3. Skórę należy oczyścić preparatem  do demakijażu.

2.2 Dermabrazja diamentowa

Aby rozpocząć zabieg należy połączyć ze sobą: diamentową głowicę, rączkę, wąż 
podciśnienia, a następnie podłączyć te elementy do otworu ssącego w urządzeniu.

1. Należy wybrać odpowiednią głowicę diamentową, a następnie przykręcić ją do rączki.   
    Następnie należy umieścić z przeciwnej strony węża ssącego bawełniany wacik.
    Po każdym zabiegu wacik należy wymienić.

2. Włączyć przycisk ssania (7)

3. Siłę ssania należy regulować za pomocą pokrętła (4) zgodnie z poniższą tabelą.

4. Nie należy przykładać głowicy zbyt długo w jedno miejsce.

5. Delikatnie napiąć skórę pomiędzy palcami i przesunąć głowicą 2-3 razy. Należy wykonywać 
    ruchy w liniach krzyżujących się.

6. Po zabiegu nałożyć odpowiedni preparat.

Zalecana siła ssania w zależności od obszaru zabiegu:
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Obszar zabiegu Skóra normalna (inHg) Skóra wrażliwa (inHg)

Twarz 12-22 8-12

Czoło 12-22 10-12

Dekold 15-20 15-18

Nos 10-15 10-14

Szyja 16-18 10-15

Okolice oczu 8-12 8-10



2.3 Głowica ciepło zimno

1. Należy podłączyć głowicę do gniazda w urządzeniu (3).

2. Aby rozpocząć zabieg należy włączyć funkcję ciepło-zimno w urządzeniu (2) oraz włączyć 
    przycisk znajdujący się na głowicy.

3. Należy odczekać 3 min., aby głowica osiągnęła odpowiednią temperaturę.

4. Zazwyczaj jeden zabieg trwa 5-10 min. Nie należy przykładać głowicy zbyt długo 
    w to samo miejsce.

5. Po zabiegu należy wyłączyć urządzenie, a następnie odłączyć głowicę.

6. Głowicę należy umyć przed i po każdym zabiegu

2.4 Ultradźwięki

1. Przed zabiegiem skórę należy oczyścić, a następnie nałożyć odpowiedni preparat.

2. Należy wybrać odpowiednią rękojeść i podłączyć do gniazda w urządzeniu (10).
    Rękojeść z większą powierzchnią jest do twarzy, a z mniejszą do okolicy oczu.

3. Włączyć funkcję ultradźwięków w urządzeniu – zapali się zielona lampka.

4. Intensywność ultradźwięków można regulować przy pomocy przycisków UP (zwiększanie)
    i DOWN (zmniejszanie). Aktualne natężenie ultradźwięków jest widoczne na wyświetlaczu.

Częstotliwość zabiegów:
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 Wskazania Częstotliwość (dni) Całkowita liczba zabiegów

Peeling twarzy 6-10 3-5

Likwidacja delikatnych zmarszczek 7-13 6-8

Szyja 12-14 3-5

Blizny potrądzikowe 7-12 8-10

Przebarwienia 7-12 8-10



5. Przycisk MODE pozwala wybrać tryb działania – pulsujący lub ciągły. Po wybraniu jednego 
    z nich zapali się odpowiadająca mu zielona lampka. 

6. Przycisk HOLD/START służy do przerwania zabiegu.

7. Głowicę delikatnie przesuwamy kolistymi ruchami po miejscu objętym zabiegiem. Nie wolno   
    zatrzymywać głowicy w jednym miejscu (szczególnie na strukturze kości), ani trzymać jej   
    włączonej bez styczności ze skórą

Środki ostrożności
- Nigdy nie należy przykładać rękojeści do jednego miejsca na skórze, powinna ona być cały  
  czas w ruchu.
- Nie należy przykładać rękojeści w okolice klatki piersiowej.
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3. Zasady bezpieczeństwa

1. Nie należy wykonywać zabiegów urządzeniem PH-07 u osób cierpiących na następujące 
schorzenia:
- choroby serca
- szmery  w sercu lub nieregularna częstość rytmu serca
- osoby z rozrusznikiem serca lub innego typu aparatem regulującym czynność serca
- ciążą
- padaczka
- choroba alkoholowa
- wrzody
- choroby żołądka, jelit, wątroby i trzustki
- nowotwór piersi
- terapia przeciwnowotworowa
- większe zabiegi chirurgiczne w ciągu ostatnich kilku lat
- astma
- przeziębienie, grypa, rozstrój żołądka
- inne poważne schorzenia

2. Nie należy wykonywać zabiegów urządzeniem PH-07 na następujących obszarach:
- skóra wrażliwa
- wysypka
- zakażenia, uszkodzenia, stany zapalne skóry
- blizny chirurgiczne (do 12 miesięcy)
- opuchnięcia skóry
- skóra powiek
- genitalia

3. Zabieg należy rozpoczynać stopniowo obserwując wygląd skóry i sprawdzając efekty do-
tykiem. Zbyt duże podciśnienie może spowodować odczyn zapalny.

4. Po zabiegu mogą pojawić się opuchnięcia i wybroczyny, które ustępują po kilku godzinach.

5. Zbyt agresywnie wykonany zabieg może prowadzić do złuszczania się naskórka przez 
następne 3-4 dni.

6. Nie należy wykonywać dermabrazji na obszarach wrażliwych, takich jak powieki.
Powieki powinny być zamknięte przez cały czas wykonywania zabiegu. Można nałożyć waciki.

7. Podczas zabiegu należy omijać: usta, znamiona, plamy wątrobowe, zmiany nowotworowe 
skóry, pieprzyki, naczyniaki.

4. Utrzymanie
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4. Utrzymanie

4.1 Czyszczenie

1. Diamentowe końcówki, rączki, głowica ciepło zimno, rękojeści ultradźwięków i aparat powinny być regu-
    larnie czyszczone oraz przechowywane w chłodnym i suchym miejscu.

2. Diamentowe końcówki należy czyścić za pomocą szczoteczki lub wacika zwilżonego alkoholem, a 
    następnie należy je wysterylizować w odpowiednim preparacie, wysokiej temperaturze lub promieniami 
    UV.

3. Głowicę ciepło-zimno należy czyścić samą wodą.

4. Obudowę aparatu należy czyścić za pomocą środka odkażającego, ale nie alkoholu. Płynu nie należy   
    rozpylać bezpośrednio na aparat, tylko czyścić szmatką zwilżoną środkiem.

4.2 Wymiana filtra

1. W celu prawidłowego funkcjonowania urządzenia filtr należy wymieniać regularnie.

2. Należy odkręcić gniazdo ssania ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i  wymienić filtr.
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4.3 Wymiana bezpiecznika

Obudowa bezpiecznika znajduje się z tyłu urządzenia. Aby wymienić bezpiecznik należy 
odkręcić obudowę ruchem przeciwnym do wskazówek zegara.

5. Rozwiązywanie problemów technicznych

Urządzenie nie działa po 
włączeniu

- należy upewnić się czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony

- należy upewnić się czy urządzenie zostało podłączone do właściwego źródła   

  zasilania zgodnie z jego wymogami technicznymi

- należy wymienić bezpiecznik

- jeżeli w dalszym ciągu urządzenie nie działa należy wezwać serwis.

Zbyt niska moc ssania - należy sprawdzić czy wąż jest prawidłowo podłączony do otworu ssącego i rączki

- należy ustawić pokrętło siły ssania na maksymalną wartość i zablokować palcem 

  otwór ssący, następnie włączyć funkcję dermabrazji i sprawdzić czy wskaźnik 

  ssania osiągnie wartość 60 cmHg

Ultradźwięki nie działają - należy ponownie włączyć wtyczkę

- należy sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania

- należy sprawdzić czy funkcja ultradźwięków jest włączona i czy nie jest 

Głowica ciepło-zimno nie działa - należy ponownie włączyć wtyczkę

- należy sprawdzić czy włącznik na głowicy jest włączony

Nie wolno na własną rękę dokonywać napraw urządzenia. Wszelkich napraw może 
dokonywać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
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Schemat regeneracji naskórka po zabiegu mikrodermabrazji
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