
 

 

 VALGUSEPILAATOR IPL850 (88588) 

KASUTUSJUHEND 
 

 

SEADME OSAD 

 

1 Sisse-/väljalülitusnupp (ON/OFF), intensiivsuse regulaator 

2 Toitejuhtme pistikupesa 

3 Tuulutusavad 

4 Nahakontakti andurid 

5 Valgustusala, sisseehitatud UV filtriga 

6 Nahatooni andur 

7 Intensiivsuse näidik 

8 Päästik 

9 Valmisoleku indikaator 

 

  



 

 

OLULINE INFORMATSIOON. HOIDKE JUHEND ALLES EDASPIDISEKS. 

Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage edaspidiseks. Kui seade 

vahetab omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa. See juhend peab alati seadmega kaasas 

olema. Selles sisaldub olulist teavet seadme kasutusele võtmise ja kasutamise kohta.  

• Lugege juhendit põhjalikult. Juhendi eiramine võib kaasa tuua tõsist isikukahju või seadme 

kahjustumise.  

• Kaitske seadet niiskuse eest! Hoidke seadet kuivas kohas.  

• Hoiatus – optiline kiirgus. Võimalik silmade kahjustumise oht (nägemise kaotus) või 

nahakahjustused, kui juhendi nõudeid ei täideta.  

• Kaitske silmi. Ärge kasutage seadet silmalaugudel ega silmade ümbruses. Ärge kunagi 

vaadake valgusallikasse.  

• Seade on ette nähtud kasutamiseks vaid siseruumides. 

• Seadme kaitseklass on II.  

• Kasutage seadet vaid juhendis ettenähtud tingimustel ja otstarbel. Mistahes väärkasutamine 

tühistab seadme garantii.  

• Ärge kasutage seadet, kui teie nahatüüp on VIII/IX (mis tähendab päikesepõletuse all mitte 

kannatav ja väga tugevalt päevituv) või väga tumepruun nahk.  

• Järgige juhendis olevat valgustusintensiivsuse tabelit.  

• Seade ei ole sobiv valgete /hallinenud karvade peal kasutamiseks. Sellistel puhkudel 

pöörduge enne kasutamist arsti poole.  

• Ärge kunagi kasutage seadet pärast päevitamist ega kunstliku päevituse pealekandmist, 

vältimaks nahakahjustusi.  

• Jätke päevitamise /kunstpäevituse pealekandmise ja seadme kasutamise vahele 4 nädalat 

aega.  

• Pärast seadme kasutamist ei tohi vähemalt kahe (2) nädala vältel seadmega töödeldud 

nahapiirkonda päikesekiirguse mõju all hoida üle 15 minuti ega ka kunstpäevitada. 

Komplikatsioonide vältimiseks kandke töödeldud nahale päikesekaitsekreemi, mille 

kaitsefaktor (SPF) on vähemalt 30.  

• Mõne inimese puhul võib selle seadme kasutamine tuua kaasa vastupidise efekti (ehk 

karvakasvu tugevnemise). Pöörduge arsti poole.  

• Mistahes juhtumil võtke enne seadme kasutamist ühendust arstiga, kindlustamaks, et 

kõnealuse seadme kasutamine ei tooks kaasa tervisekahju.  

• Ärge kasutage seadet kunagi rasedana ega rinnaga toitmise perioodil.  

• Ärge kasutage seadet, kui kannatate kasvõi ühegi järgnevalt loetletud terviseprobleemi all: 

o Ekseem, psoriaas, haavandid või lahtised haavad 

o Põletikud, armid, marrastused või nahapõletus 

o Päikesepõletus, punetus, villid 

o Diabeet või muud ainevahetushaigused 

o Nahavähk, potentsiaalne melanoom, epilepsia, kollageeni ainevahetushäired, herpes 

või vere hüübimishäired 

o Immuunpuudulikkus (nt. HIV/AIDS) 

• Paranevate nahahaavade puhul oodake naha täieliku paranemiseni enne, kui seadet 

kasutama hakkate.  

• Seadet ei tohi kasutada pärast kiiritus- või keemiaravi 3 kuu vältel.  

• Kasutamist tuleks ka piirata, kui kasutaja kannatab fotosensitiivsuse või muu 

valgustundlikkuse all (nt. polümorfne valgusdermatoos, valgusurtikaaria, luupus jne).  

• Ärge kunagi kasutage seadet, kui võtate üht või mitut alljärgnevalt loetletud ravimit: 



 

 

o Nahka valgustundlikuks muutva mõjuga ravimid, kaasa arvatud mittesteroidsed 

põletikuvastased ravimid (nt. aspiriin, ibuprofeen, paratsetamool). tetratsükliin, 

fenotiasiin, tiasiid-diureetikumid, sulfonüüuuread, sulfonamiidid, dakarbasiin (DTIC), 

vinblastiin, griseofulviin, alfa-hüdroksühapped (AHA), beeta-hüdroksühapped(BHA), 

Retin-A®, Accutane® ja / või toopilised retinoidid. 

• Samuti ärge kasutage seadet järgnevatel juhtudel: 

o Kui nahk on hiljuti saanud või on minevikus hooldatud alfa-hüdroksühapetega (AHA), 

beeta-hüdroksühapetega (BHA), paikselt peale kantud isotretinoiini ja 

aselaiinhappega. 

o Kui teid viimase 6 kuu jooksul on ravitud Accutane® -ga. 

o Kui viimase 3 kuu vältel olete saanud ravikuuri steroididega. 

o Kui viimase 8 nädala sees olete saanud nahakoorimise või muud 

nahasilumisprotseduuri. 

o Juhul kui teil on aktiivseid implantaate, näiteks südamestimulaator, 

inkontinentsusseade, insuliinipump jne. 

• Kui pole kindel, kas saadud / saadav ravi või implantaatseade võiks valgusepilaatori toimega 

kokku sobida/sobimatuks osutuda, siis pöörduge oma arsti poole. Juhendis loetletud punktid 

ei kujuta endast mingil juhul kõikehõlmavat loetelu võimalikest vastunäidustustest! 

• Seade on sobiv kasutamiseks ainult üle 18 aasta vanustele isikutele. 

• Kunagi ärge vaadake otse seadme valgusallikasse.  

• Kunagi ärge kasutage seadet niisketes ruumides nagu seda on vannitoad, duširuumid, 

pesuruumid, basseini ligidus – elektrilöögi oht!  

• Hoidke seadet märjaks saamise ja vedelike eest! Niiskeks saanud seadet kasutada ei tohi. 

• Ärge sisestage midagi seadme korpusesse.  

• Ärge kasutage seadet, kui leiate sellel mingi kahjustuse või märgi valest kasutamisest.  

• Kui seadme töö häirub mistahes moel, ärge parandage seadet ise.  

• Seadet tohib lasta remontida vaid volitatud hooldusettevõttes või muus sarnaselt 

kvalifitseeritud ettevõttes.  

• Seadet võivad kasutada isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekuse 

poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada - vaid 

sellisel juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui 

nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

• Lastele tuleb õpetada, et seadmega mängida ei tohi. Hoidke seadet eemal laste käeulatusest. 

• Seade on ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides, koduse majapidamisega sarnastes 

tingimustes ja mitte mingil juhul äriotstarbel.  

• Ärge kunagi kasutage seadet järgnevatel kehaosadel: 

o Silmade ja kulmude ligiduses. 

o Nibudel ja nende ümber oleval pigmenteerunud alal; häbememokkadel, vagiina, 

päraku piirkonnas, nina limaskestadel ega kõrvade sees. 

o Meestel – näol ega munandikottidel 

o Augustatud kehaosadel ega metallesemete peal nagu kõrvarõngad ja muud ehted. 

o Tätoveeringutel, jumestatud nahal, tüügastel, maalingutel, tedretähnidel, 

tumenenud nahaosadel jne. 

o Naha kahjustunud või pragunenud osadel või piirkondades, mis võivad kahjustuda. 

o Kehaosadel, kuhu soovite et karvad ka edaspidi kasvaks. 

• Kui tuvastate nahal seadme kasutamisel punetust, ville või põletust, lõpetage kohe seadme 

kasutamine!  



 

 

• Kui valgustatud piirkond nahal (5) või nahk ise peaks kuumaks muutuma, lõpetage seadme 

kasutamine.  

• Ärge kunagi suunake valgusimpulssi õhku. Valgustusala 5 peab olema alati nahapinnaga täiel 

määral kontaktis.  

• Ärge kasutage seadet samal nahapiirkonnal mitu korda järjest. Vältige valgustusimpulsside 

ülekattumist. 

• Katke enne töötlemist lapiga kinni kehaosad sünnimärkide, tätoveeringute, tumepruunide 

või mustade laikude, tedretähnide, tüügastega jne.  

• Ärge kunagi kasutage nahal tuleohtlikke vedelikke enne valgusepilaatori kasutamist 

(parfüüm, desinfektsioonivahend, alkoholi sisaldavad ained, atsetoon jne).  

• Seadme kasutamine võib kaasa tuua naha pigmentatsiooni muutused.  

• Kunagi ei tohi seadet ümber ehitada ega koost lahti võtta.  

• Ärge kunagi haarake seadme järele, kui see satub vette /vedelikesse. Esmalt eemaldage 

seade vooluvõrgust, siis pöörduge volitatud remondiettevõttesse seadme kontrollimiseks ja 

parandamiseks.  

• Ärge jätke seadet vooluvõrku ühendatuna ilma järelvalveta.  

• Seade lülitub automaatselt välja umbes 3 minuti kasutamise järel. 

• Hoidke seadme toitejuhet kuumuse ja kahjustuste eest.  

• Ärge kasutage seadet, mis on kahjustunud või mille juhe on kahjustunud.  

• Ärge kasutage seadet siis, kui sellest tuleb suitsu või kui selle sees asuv ventilaator ei tööta. 

• Seade tuleb alati eemaldada vooluvõrgust töötamise järel ja ka enne puhastustoiminguid. 

• Mingeid tarvikuid ega lisavarustuse osi, mis seadme juurde ei kuulu ja mida tootja pole 

soovitanud, koos seadmega kasutada ei tohi.  

• Ärge kasutage seadet ka mingi muu voolu toitel, mis erineb seadme tüübisildil kirjeldatust. 

• Seadet ei tohi kasutada keskkonnas, kus levib süttivaid gaase, anesteetilisi gaase, puhast 

hapnikku või naerugaasi. 

 

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED KASUTAJALE 

Kui seadet kasutatakse juhendis toodud otstarbel ja viisil, on kõrvaltoimed väga harvad. 

Sellegipoolest võib mistahes kosmeetiline võte olla potentsiaalse ohu allikas. Seetõttu on oluline, et 

oleksite kursis võimalike ohtudega, mis seonduvad valgusepilatsiooni (intensiivse impulssvalgustuse 

=IPL ) tehnoloogiaga kodukasutamisel. 

Võimalik on kerge nahapunetuse teke töötlemise järel, naha suurem tundlikkus või üldine 

ebamugavustunne. Need reaktsioonid on enamasti kahjutud ja mööduvad kiirelt. Kuid kui siiski 

tunnete mingit ebameeldivat reaktsiooni püsivat 24 tunni möödudes töötlemisest, pöörduge arsti 

poole. 

Pärast kasutamist võivad tekkida päikesepõletusele, marrastusele või pigmentatsioonile sarnanevad 

muutused. Samuti võib tekkida paistetust või tugevat punetust. Need nähud peaks 2-7 päevaga 

taanduma. Kauem kestvate komplikatsioonide puhul tuleb pöörduda arsti poole. 

Väga äärmisel juhul võib esineda infektsioone, sinikaid / kontusioone. Sellisel juhul tuleb kohe 

pöörduda arsti poole. Seadme kasutamine võib äärmiselt harvadel juhtudel tuua kaasa siniseid või 

roosasid hematoome, mis püsivad 5-10 päeva. Hematoomi kadumisel võib asemele tekkida 

roostepruune naha värvimuudatusi (hüperpigmentatsioone) mis võivad jääda püsima. 

Valgustugevuse intensiivistamine (reguleeritav vahemikus 1…4) ühest küljest parandab seadme mõju 

intensiivsust, kuid teisest küljest toob kaasa suurema ohu kõrvaltoimete tekkeks. Seetõttu alustage 

kasutamist alati kõige madalama valgusintensiivsuse juures (aste 1). Alles siis, kui mitme kasutamise 

järel ei ole päevade möödudes ühtki kõrvaltoimet tekkinud, võib valgusintensiivsust ühe astme võrra 



 

 

lisada (olenevalt ka naha ja karvade tüübist, vastavalt tabelis toodud väärtustele). Koostoimes 

raseerimisega võib seadme toime põhjustada sügelust ja nahakuivust. Sümptomid on enamasti 

kahjutud ja mööduvad mõne tunniga. Tugevam valu võib kasutamise ajal või selle järgselt tekkida 

järgnevalt loetletud tingimustel: 

o Kui valgustugevus on nahatooni jaoks liiga intensiivne; 

o Kui seadet kasutatakse raseerimata nahal; 

o Kui üht ja sama nahapiirkonda töödeldi valgusimpulssidega mitu korda samal 

kasutuskorral; 

o Kui kasutada seadet lahtistel haavadel, põletikulise, tätoveeritud või põletusega 

nahal. 

 

ÜLDIST 

Täname, et olete ostnud selle toote! Medisana IPL850 on valgusimpulss-tehnoloogial töötav 

epilatsiooniseade. Seade on ette nähtud nii soovimatute kehakarvade eemaldamiseks kui ka nende 

tagasikasvu tõkestamiseks nii naistel kui ka meestel. Seade sobib kasutamiseks käsivartel, 

kaenlaalustel, bikiiniäärte piirkonnas, rinnal, kõhul, seljal ja (naiste) näol põsesarnadest allpool.  

 

Ohutu ja kauapüsiva epileerimistulemuse saavutamine: 

Soovitame, et esmalt loeksite hoolikalt seadme juhendit. Kontrollige, et teie uus seade oleks 

nähtavate vigastusteta ja et kaasas oleks kõik allpool loetletu. Kahtluste korral või kui leiate seadmelt 

mistahes kahjustuse, ärge võtke seadet kasutusele, vaid pöörduge seadme edasimüüja poole. 

Seadme karbist leiate: 

• 1 MEDISANA valgusepilatsiooni seade IPL 850 

• 1 kassett 200,000 valgusimpulsi jaoks 

• 1 toitejuhe 

• 1 lühijuhend 

• 1 kasutusjuhend 

• 1 säilituskott 

 

Pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt. 

 

 IPL ehk intensiivse valgusimpulsi tehnoloogia saadab naha sisse valgusimpulsi, mille karvajuur 

absorbeerib. Need valgusimpulsid tekitavad nahas selektiivset karva kuumenemist, mis stimuleerib 

karvafolliikuli üleminekut puhkeolekusse. Melaniini-nimeline pigment, mida karvades leidub, samuti 

punased verelibled võtavad valgusenergiat eriti hästi vastu – see on ka põhjuseks, miks jämedad ja 

tumedad karvad reageerivad IPL-töötlemisele rohkem, kui õhukesed blondid karvad.  

Töötlemise järgselt langevad olemasolevad karvad välja ja uue karva kasv on pärsitud.  

Karva kasvamise tsükkel koosneb erinevatest faasidest. Selleks, et mõju oleks tõhusam, võiks IPL-

töötlemist rakendada karva kasvamise kõigis faasides. Kuna inimkeha kõik karvad ei kasva 

samaaegselt samas faasis, siis tuleks seadet kasutada pikema ajaperioodi vältel. 

Karva kasvamise täielik tsükkel sõltub indiviidi puhul erinevates teguritest ja olenevalt karva tüübist, 

karvakasvu tihedusest ja kehaosast võib kesta vahemikus 18 kuni 24 kuud. Seega püsiv karva 

eemaldamine on võimalik vaid siis, kui seadet kasutatakse karva kasvamise kogu perioodil.  

Kasutaja kaitsmiseks on seadmel sisseehitatud nahakontakti andurid nahakontakti väljal 4. Andur 

võimaldab valgusimpulssi väljastada vaid siis, kui seade on nahaga täielikult kontaktis. Sedasi 

välditakse valgusimpulsi eraldamist õhku.  

Seadmel on sisseehitatud UV filter (valgustusimpulsi väljal 5), mille abil blokeeritakse kahjulik UV 

kiirgus.  



 

 

Nahatooni andur: seadmel on nahatooni andur 6, mis on kassetti integreeritud. Andur mõõdab 

nahatooni enne ja pärast seadme kasutamist. Kui nahatoon on töötlemise järel liiga tume, 

vähendatakse valgustusimpulsside tugevust. 

Seadme valgusimpulsi tugevust saab reguleerida vahemikus 1…4. Alustuseks tuleb kasutada impulssi 

tugevusega 1. Komplikatsioonideta kasutamistulemuste korral võib-olla suurendada valgusimpulsi 

intensiivsust. Vajadusel kasutage intensiivsema valgusimpulsi seadistust - vaadake valgusintensiivuse 

tabelit juhendi lõpuosas. Tabel näitab, millised valgustustugevused on sobivad vastavalt naha ja 

karvade toonile või siis et kas valgusepilatsioon on inimese jaoks sobiv üleüldiselt (negatiivne vastus 

sellele on tähistatud tabelis X-iga). 

IPL850 valgusepilaator on kasutamiseks sobiv vaid nahatüüpide I kuni VII puhul. Tumedama 

nahatüübi (alates VIII) ning ka tugevalt pruunistunud naha puhul ärge seadet kasutage.  

Enne kasutamist tuleb läbi käia viis järgnevalt loetletud punkti: 

1. Lugeda hoolikalt läbi juhend ja tutvuda võimalike kõrvalmõjudega, mis seadme kasutamisel tekkida 

võivad. 

2. Kasutades valgusintensiivsuse tabelit (juhendi lõpuosas) teha kindlaks, milline valgusintensiivsus 

on kasutaja nahale kõige sobivam (vastavalt naha ja karvade värvusele). X märgistus tähendab, et 

seadet ei tohi sellise naha / karvade puhul kasutada. 

3. Töödeldava naha pind peab olema karvadest nii palju puhtaks raseeritud, kui võimalik. Karvu võib 

sealt ära raseerida või lühemaks kärpida. Kuid ärge kasutage selleks karvaeemalduskreeme. 

4. Töödeldav nahk peab olema karvavaba, täiesti kuiv ja puhas rasvastest / õlistest ainetest, 

jumestusest, deodorandist vms. 

5. Enne seadme IPL850 esmakordset kasutamist tuleb teha nahatest (vt. järgnevat peatükki). 

Nahatesti eesmärk on teha kindlaks naha taluvust ja võimalikke reaktsioone protseduurile. Tehke test 

vähemalt 48 tundi enne esmakordset seadme kasutamist suuremal nahapinnal.  

 

Toimige järgnevalt: 

1. Ühendage seade toitepistikusse. Valmisoleku indikaator 9 vilgub rohelisena. 

2. Vajutage sisse/väljalülitusnuppu 1. Valgusintensiivsuse näidik 7 osutab tasemele 1 (vilgub) ning 

seadme jahutusventilaator lülitub sisse. Seade on nüüd valmis nahale asetamiseks. 

3. Paigutage valgusimpulsi ala vastu nahka. Intensiivsuse näidik lõpetab vilkumise. 

4. Vajutage uuesti sisse/väljalülitusnuppu. Intensiivsuse näidik osutab jälle tasemele 1. 

5. Vajutage päästikunuppu, et vabastada valgusimpulss intensiivsusega 1. Nahakontakti andurid 

peaks olema täielikult naha vastas, et valgusimpulss saaks toimuda. Valgusimpulsist annab märku ere 

sähvatus ja võib kuulda ka tasast klõpsatust. 

6. Nüüd paigutage seade uuele asukohale nahal, kuniks seade end järgmiseks valgusimpulsiks üles 

laeb. 

7. Siis väljastage valgusimpulss. 

8. Korrake mõned korrad veel - piirkonnas kus soovite edaspidi karvu eemaldada. 

9. Pärast taluvustesti sooritamist lülitage seade välja, vajutades ja hoides sisse-/väljalülitusnuppu 

ning jälgige testi tulemusi 48 tunni möödumiseni. Kontrollige valgusimpulssidega töödeldud naha 

piirkonda. Kui mingeid ebatavalisi ilminguid ei ole (nahk on tavaline või vaid kergelt punetav), siis 

võib testitud nahapiirkonda valgusepilaatoriga edaspidigi töödelda. Kuid kui testipiirkonna naha pind 

tundub muutunud, valulik või ilmnevad muud ebatavalised reaktsioonid, ei tohi testitud nahal 

mingeid edasisi protseduure valgusepilaatoriga teha. Abi saamiseks tuleb kohe pöörduda arsti poole. 

10. Kui kavatsete järgmisel kasutuskorral tõsta valgusimpulsi intensiivsust, tehke sellele eelnev test 

planeeritud kõrgema intensiivsusega. Või kui soovite mujal kehaosadel seadet kasutada, tehke eelnev 

test selles nahapiirkonnas. Nahatesti läbiviimise ajal tekkiva valu, paistetuse või mistahes muu 



 

 

reaktsiooni korral katkestage test koheselt. Ärge seadme kasutamist enam jätkake. Pöörduge arsti 

poole. 

Et IPL850 valgusepilaatori kasutamise tulemused oleks ilmsed, kulub mitmeid kasutamiskordi, 

korratuna kindlate ajavahemike tagant umbes 18 kuni 24 kuu vältel. Toome välja mõned erinevused 

keha- ja näokarvade töötlemise ajakava vahel (näokarvu peaks töötlema ainult naised, põsesarnadest 

allpool). 

Kehakarvad 

Esimese 3-4 kasutuskorra vahe peaks olema 2 nädalat. 

5. -7. kasutuskorra vahe peaks olema 4 nädalat. 

Alates 8. kasutuskorrast peaks seadme kasutamine toimuma aeg-ajalt (umbes iga 4. ja 8. nädal) kuni 

on saavutatud pikaajaliselt püsiv tulemus. 

Näokarvad 

Esimese 6 kasutuskorra vahe peaks olema 2 nädalat. 

7.-12. kasutuskorra vahe peaks olema 4 nädalat. 

Alates 13. kasutuskorrast peaks seadme kasutamine toimuma aeg-ajalt (umbes iga 4. ja 8. nädal) kuni 

on saavutatud pikaajaliselt püsiv tulemus. 

 

See ajakava on tootjapoolne soovitus parimate võimalike tulemuste saamiseks. Olenevalt kasutaja 

nahatüübist, karvade värvusest, kasutamise piirkonnast ja muudest teguritest, mis inimeseti 

erinevad, võivad tulemusedki varieeruda vastavalt nendele. 

 

KASUTAMINE 

Kindlustage, et töödeldav nahapiirkond oleks raseeritud, kuiv, puhas ja mitte kaetud kreemide, 

deodorantide vms. Toimige järgnevalt: 

1. Ühendage seade toitepistikusse. Valmisoleku indikaator 9 vilgub rohelisena. 

2. Vajutage sisse/väljalülitusnuppu 1. Valgusintensiivsuse näidik 7 osutab tasemele 1 (vilgub) ning 

seadme jahutusventilaator lülitub sisse. Seade on nüüd valmis nahale asetamiseks. 

3. On kaks võimalust valida valgusimpulsi intensiivsust:  

a. Seadistage see intensiivsus, mida olete juba proovinud ja mis on sobiv - vajutades 

sisse/väljalülitusnupule lühikeste vajutustega niikaua, kuni soovitud valgusintensiivsuse tase 

on vastaval näidikul näha. 

b. või: Paigutage valgusimpulsi ala otse vastu nahka. Kasutades seadme nahatooni andurit, 

valib seade automaatselt kõige ohutuma intensiivsuse taseme. Valmisoleku indikaator 9 

süttib rohelisena põlema, automaatselt valitud valgusintensiivsuse tase on intensiivsuse 

näidikul nähtav. Kui valgusintensiivsuse näidik endiselt vilgub, on nahatoon töödeldaval alal 

liiga tume. Võimalusel valige muu piirkond. 

4. Valgustusala 5 peab täielikult naha vastas olema, et valgusimpulss saaks eralduda. Valgusimpulsi 

käivitamiseks vajutage päästikule 8. Valgusimpulsist annab märku ere sähvatus ja võib kuulda ka 

tasast klõpsatust. 

5. Nüüd paigutage seade teisele kohale nahal, kuniks seade end järgmiseks valgusimpulsiks üles laeb. 

6. Siis väljastage valgusimpulss teisele kohale nahal. 

7. Korrake sama toimingut muudel naha piirkondadel. 

8. Lülitage seade välja, vajutades ja hoides sisse-ja väljalülitusnuppu 1 vajutatuna. 

Valmisolekuindikaator 9 vilgub rohelisena ja ventilaator seiskub. Ärge kunagi väljastage mitut 

valgusimpulssi nahal samas kohas järjest! 

 

Seadme kasutamise ajal tekkiva valu, paistetuse või mistahes muu reaktsiooni korral katkestage 

kasutamine koheselt. Ärge seadme kasutamist enam jätkake. Pöörduge arsti poole. 



 

 

 

Seadme ekraan on kaherealine. Esimene/ülemine rida näitab valgusimpulsi intensiivsust ja seadme 

valmisolekut (vilkuv või püsivalt põlev number). Teine rida osutab väljastatud valgusimpulsside 

arvule. See uueneb iga 1000 välgatuse järel. Väärtus 001 tähendab 1000 välgatust. Kui 

valgussähvatuste arv ületab 180 (180000) siis osutab ekraan . See tähendab, et kassett hakkab 

tühjenema ja tuleb vahetada uue vastu. 

 

Suunates seadet uutele nahapiirkondadele võite toimida kahel erineval viisil:  

Esimene meetod: libistamine ja välgutamine. Hoidke päästikut vajutatuna. Seade eraldab 

valgusimpulsse niikaua, kuni valgustusala 5 on nahaga kontaktis. Pärast iga sähvatust libistage 

seadme valgustusala uuele nahapiirkonnale. Hoidke valgustusala nahaga kontaktis. See meetod sobib 

eelkõige suuremate pindade töötlemiseks, näiteks jalgadel. 

Teine meetod: peatamine ja välgutamine. Vabastage päästik 8 pärast iga valgusimpulssi. Järgmise 

impulsi andmiseks paigutage seade vahetult järgmise ala peale eelmise ala kõrval. Veenduge, et 

valgustusala 5 on nahaga kontaktis. See meetod garanteerib suurema täpsuse - näiteks põlvedel, 

pahkluudel. Seadme väljalülitamise järel eemaldage toitepistik elektrikontaktist ja võtke juhe ka 

seadme küljest ära. Puhastage seade. 

MÄRKUS: seade lülitub automaatselt välja umbes 3 minuti kasutamise järel. Et kasutamist jätkata, 

vajutage uuesti sisse-/väljalülitusnupule ja seadistage soovitud valgustusintensiivsus.  

Seadet ei tohi kasutada meeste nägudel. Seadet tohib kasutada vaid naiste nägudel, allpool 

põsesarnu asuvail piirkondadel.  

Ärge kasutage seadet kõrvade ja nina limaskestadel. Kuna näonahk on väga tundlik, soovitame sel 

piirkonnal kasutada valgusintensiivsust maksimaalselt 2. astmel.  

Seadet ülahuule kohal, põsel, lõual või kaelal kasutades olge ülimalt ettevaatlik. Vuntsipiirkonda/ 

suu ümbrust töödeldes tuleks huuled kokku suruda ja sissepoole tõmmata, vältimaks õrna 

huultenaha jätmist valgusimpulsi mõju alla.  

Võib ka kasutada valget silmaalaineri pliiatsit huuleäärte ja huulte katmiseks – sellisel viisil 

peegeldub valgusimpulss tagasi ega jõua huulte nahani.  

Pärast seadme kasutamist võib nahk kergelt punetada, kiheleda või tunduda soe. Kuid see on ohutu 

ja peaks mööduma kiirelt. Siiski võib kasutada mõningaid võtteid peale valgusepilaatori kasutamist, 

et kiirendada naha rahunemist. Määrige töödeldud kohti niisutatud ja lõhnavaba losjooniga – näiteks 

aloe verat sisaldavaga. Kohti võib jahutada ka niiske lapi ja jääkuubikute kompressiga mõne minuti 

vältel.  

Vältige koorivate, pleegitavate kreemide, deodorantide vms kasutamist töödeldud nahapinnal 

vähemalt 48 tunni vältel peale seadme kasutamist.  

Samuti tuleks vältida tavalist ja kunstpäevitust 48 tunni vältel peale seadme kasutamist. Selle aja 

möödudes oleks hea kasutada päikesekaitsekreemi kaitsefaktoriga (SPF) vähemalt 30, kui järgneva 

kahe nädala jooksul tuleb ette päikese käes viibimist.  

Vältige töödeldud kohtade raseerimist vahatamise või väljakitkumise teel.  

 

PUHASTAMINE 

Seadet tuleb puhastada pärast iga kasutuskorda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks 

puhastusaineid ega kõvu küürimismaterjale, et mitte kahjustada seadme pinda. Ärge kastke seadet 

ega selle osi vette, ärge kunagi peske neid voolava vee all. Puhastamiseks toimige järgnevalt: 

Veenduge, et seade oleks eemaldatud vooluvõrgust. 

Puhastage seadet puhta, ebemevaba ja kuiva lapiga. 

Niisutage puhast ebemevaba lappi mõne veepiisaga ja pühkige üle valgustusalal olevad 

andurid. 



 

 

Säilitage seadet kuivas ja tolmuvabas kohas, ideaaljuhul originaalpakendis, vastavalt seadme 

säilitustingimustele, mida on täpsustatud tehnilise teabe alajaotuses. 

 

Seadmega on kaasas 1 kassett, mis sisaldab 200000 valgusimpulssi. Tavalise kasutamise puhul ühe 

kasutaja poolt jätkub sellest hulgast mitmeteks aastateks.  

Kui kassetil on näha mingeid plekke, kui valgusimpulsse ei teki või kui lääts on katki, tuleks kassett 

uue vastu välja vahetada. Lülitage seade välja ja eemaldage seadme pistik elektrikontaktist. 

Tõmmake vana kassett välja ja sisestage uus. Järgnevalt mõned enamlevinud veaolukorrad ja kuidas 

neid parandada. Kui siit ei leia lahendust probleemile, võtke palun ühendust tootja poolt volitatud 

remondiettevõttega.  

 

VEAOTSING 

Probleem: seade ei lülitu sisse. 

Lahendus: Veenduge, et toitejuhe on korralikult ühendatud nii seadme enda juhtmepistikupessa kui 

ka elektrikontakti. Vajutage sisse-/väljalülitusnupule 1. 

Probleem: valgusimpulsi eraldumist ei toimu, kui päästikule vajutatakse. 

Lahendus: Valmisoleku indikaator peab valgusimpulsi eraldumiseks olema rohelist värvi ja püsivalt 

põlema. See toimub ainult siis, kui naha kontakt valgustusalaga 5 on piisav. Kui valgusintensiivsuse 

näidik vilgub, on nahatoon töödeldaval alal liiga tume. Võimalusel valige muu piirkond. 

Probleem: nahakontakt valgustusalaga on piisav ja naha toon on vahemikus I kuni VII, kuid 

valmisoleku indikaator ei ole roheline ja valgusimpulssi ei eraldu. 

Lahendus: Kui valmisoleku indikaator vilgub või põleb mingit muud värvi peale rohelise, siis võib tegu 

olla seadme veaga. Lülitage seade välja, eemaldage toitejuhe elektrikontaktist. Umbes 1 minuti 

möödudes ühendage seade uuesti toitega ja lülitage sisse. Kui seade endiselt tõrgub töötamast, siis 

võtke ühendust tootja poolt volitatud remondiettevõttega.  

 

KESKKONNAKAITSE 

Vananenud ja kasutuskõlbmatuks muutunud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. 

Kasutaja vastutab seadme toimetamise eest jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti, 

sõltumata sellest, kas seadmed sisaldavad mürgiseid aineid või ei. Pöörduge käitlemisalase 

teabe saamiseks kohaliku omavalitsuse poole. 

  



 

 

 

SPETSIFIKATSIOONID 

Nimetus ja mudel: 
Toide 

Adapter 

Tehnoloogia 

Maks. energiatase 

Valgustusala suurus 

Lainepikkus 

Valitavad 

intensiivsuse astmed 

Valgussähvatuse 

kestvus 
Kasutamise 

tingimused. 

Säilitamise tingimused 

 

Mõõtmed 

Kaal 

Artikli nr. 

EAN number 

Tarvikud 

MEDISANA valgusepilatsiooni seade IPL 850 
100-240V~ 50/60Hz 1 A 

SW24C-12002000-EU 

IPL (intensiivne valgusimpulss kodukasutuseks) 

Maksimaalselt 5 J/cm2 

2.45 cm² 

470 - 1200 nm 

 

4 (6 automaatses režiimis) 

 

6400 - 7600 μsekundit 
+10°C to +35°C; suhtelise õhuniiskuse juures: 3 % … 75 %; rõhk: 

700 … 1060 hPa 

-+35°C … +70°C; suhtelise õhuniiskuse juures: 10 % … 90 %; rõhk: 500 … 

1060 hPa 

u. 14 x 8.5 x 4.5 cm 

u. 260 g 

88588 

4015588 88588 4 

Varukassett (mahutavus umbkaudu 200000 valgusimpulssi 

artikkel 88589, EAN 4015588885891 

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma sellekohase 

etteteatamiseta.  

Käesolev juhendi versioon on leitav aadressil www.medisana.com 


