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Uživatelský manuál 

Copyright  
Obsah těchto stránek může být chráněn obchodními známkami nebo být předmětem autorského 
práva či jiných právních úprav intelektuálního vlastnictví. Proto, pokud není výslovně uvedeno jinak, 
je zakázáno kopírovat, ukládat, upravovat, přenášet, distribuovat, publikovat, vysílat nebo jakkoli 
jinak používat tento obsah jakýmkoli způsobem, kterým by byla porušena tato práva. 
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Úvod 

Nejnovější lékařská plasma 

Nejedná se o elkektrický výboj, ale o metodu 
generování precizní PLASMY.

Vysoká bezpečnost díky vnitřní baterii přístroje.


 

Podpora pulsního módu 

Podpora pulsního módu 10, 20, 30, 40, 100, 

200 Hz a kontinuálního módu.

Výstupní energie plasmy je jemně řízena 

k minimalizaci poškození okolní tkáně.


 

Nejnovější OLED displej 

1,5” OLED displej podporuje š iroký úhel 
viditelnosti, podpora rychlého a jednoduchého 
nastavení. 
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Součásti přístroje 

(1) Tělo přístroje                                     (2) Adaptér              (3) Liftingové hlavy ( 3 typy )


                                                                                                   Jehla  Kulička  Ploška


(4) Nabíjecí stojan               (5) Nerezový box                        (6) Jehly ( 4 druhy )




	 	 	 	 	 	        ( Obecná koncovka ) ( Akupunkturní jehlička )

	 	 	 	 	 	          Vícenásobně 	 	  Jednorázová

	 	 	 	 	 	          použitelná
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Číslo Název Popis

1 Tělo přístroje Hlavní tělo přístroje pro výstup plasmy

2 Adaptér Patentovaná nabíječka pro Li-Polymer baterie

3 Liftingové hlavy ( 3 typy ) Dodány 3 hlavy pro lifting ( jehla, kulička, plošná )

4 Nabíjecí stojan Drží tělo přístroje a nabíjí jej

5 Nerezový box Uložení jehlových koncovek

6 Jehly ( 4 druhy ) Jednorázové a vícenásobně použitelné jehly
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Popis přístroje 
 

Číslo Název Popis

1 Krytka přístroje Pro zajištění jehly

2 Indikátor výstupu energie Indikuje stav plasma výstupu

3 Spoušť Aktivace plasma pulsu

4 OLED displej Obrazovka pro nastavení

5 Tlačítko výběru módu Volba provozního módu, pulsních nebo kontinuálního

6 Tlačítko výkon / Level Zapnutíé / vypnutí výstupního výkonu nebo volba úrovně 
výstupu LEVEOL 1, 2, 3 ( stiskněte a držte více než 2sec pro 
vypnutí výstupu, nebo automaticky, pokud není provoz po dobu 
5 minut )

7 Tlačítko paměť Vyvolání 3 paměťových nastavení

8 Apertura Část pro vložení aplikační jehly

9 Nabíjecí terminál Kontakty terminálu pro připojení určeného zdroje 

Str �  / �5 10



PLAXPOT Ion MultiPlasma System User Manual © Beneficium Euro Ltd

Použití - jehlová plasma 

Instalace jehlové koncovky 
Pootočte krytkou ( Head Cap ) proti směru hodinových ručiček. Zasuˇnte aplikační jehlu a 
zafixujte její polohu pootočením krytky po smwru hodinových ručiček. Nepřetáhněte.

POZOR: Pokud není krytka utažena dostatečně, může jehla vypadnout nebo bude mít 
špatný kontakt. 

Zapnutí

Stiskněte spínač POWER BUTTON.

Pokud není přístroj používán po dobu 5minut, samočinně se vypne.

Během používání můžete přístroj vypnout podržením tlačítka POWER BUTTON na dobu 
delší než 2 sec.
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Provoz jehlové koncovky po zvolení výstupního výkonu

Zvolte požadovanou úroveň výstupního výkonu: LEVEL 1 až LEVEL 3. Následným 
stisknutím spouště SHOT BUTTON vygenerujete plasma výboj v dané oblasti.




POZOR: Neaplikujte pulsy do jednoho místa po dobu delší než několik sekund. Došlo by 
k nadměrnému poškození kůže v místě aplikace. Při použití úrovně výstupního výkonu 
LEVEL 2 a LEVEL 3 se nezdržujte na jednom místě dée než 2 sekundy. 


Pro specifické procedury a podrobnosti použijte Klinický manuál. 

Úroveň Aplikace

LEVEL 1 Blepharoplastika, kožní spoty, malé měkké bradavice, ativní akné, vrásky, strie na 
břiše, xanthelasmata, malé neoformace, tetováže

LEVEL 2 Aktivní akné, vrásky, střední neoformace, malé keloidy, malé červené angiomy, 
face lifting, výrazná xanthelasmata

LEVEL 3 Velké útvary, keloidy, střední a velké červené angiomy, seborhoické léze, velké 
fibromy
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Použití - plasma lifting koncovka 

Instalace liftingové koncovky 
Pootočte krytkou ( Head Cap ) proti směru hodinových ručiček a odstraňte ji. Zasuňte 
aplikační liftingovou koncovku azafixujte její polohu pootočením krytky po směru 
hodinových ručiček. Nepřetáhněte. Odstraněná krytka se nepoužije.


POZOR: Pokud není aplikační hlavice utažena dostatečně, může jehla vypadnout nebo 
bude mít špatný kontakt. 

Provoz liftingové koncovk 
Zvolte výstuoní výkon a stiskbněte spoušť ke generování plasma pulsu.





Technika Popis

TAŽENÍ

( DRAGGING )

Pomalu masírujte tkáň podél linie.

Nejprve konatkt s místem uákroku, stisknutí spouště a pohyb koncovkou. Při této 
technice má místo aplikace díky ( oproti jehle velké ) kuličce nižší hustotui energie. 

TISKNUTÍ

( TAPPING )

Tiskněte do kůže.

Plasma výboj v okamžiku kontaktu s kůží. Odpovídající výkpon nastaven vzhledem 
k aplikaci a účelu.

NATÍRÁNÍ

( BRUSHING )

Dotyk kůže jako natírání štetcem.

Plasma výboj v okamžiku kontaktu s kůží. Odpovídající výkpon nastaven vzhledem 
k aplikaci a účelu.
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Obrazovka - rozvržení a nastavení 

Číslo Název Popis

1 Paměť Zobrazí obsah paměti M1, M2, M3

2 Úroveň ( LEVEL ) Zobrazí úroveň výstupu 1, 2, 3

3 Mód Zobrazí výstupní mód CONTI, PULSE

Stsikněte mód, zvolte výstup kontinuální nebo pulsní

Pulsní mód zvolte 10, 20, 40, 100, 200 Hz

4 Ikona módu a pulsní 
frekvence

Zobrazí ikonu módu a frekvenci

5 Provozmní status Zobrazuje provozní status SHOT ( puls )

6 Ikona LEVEL Zobrazuje ikonu LEVEL

7 Ikona úroveň nabití baterie Zobrazuje zbývající úroveň nabizí baterie
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Nabíjení 

Připojení odpovídající nabíječky pro síťové napětí 100-240 VAC do zásuvky a výstupního 
konektoru do držáku přístroje, zasazení přístroje do držáku.




Obecná životnost baterie je 500 nabití, ale můýe být vzhledem k provozním podmínkám i 
nižší.

Pokud budete baterii úplně vybíjet, snížíte tím její životnost.

Plné nabití trvá cca 3 hodiny.

Nepoužíejte jakékoliv jiné nabíječky.


Čištění a dezinfekce 
Použité koncovky, které jsou určeny pro vícenásobné použití, je množné dezinfikovat 
alkoholem. 
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