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2. GIỚI THIỆU
CẢNH BÁO

• Thiết bị và cục nguồn chỉ dành cho sử dụng tại nhà/ cá nhân, không sử dụng cho mục đích
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

thương mại.
Thiết bị chỉ phù hợp với người trên 18 tuổi.
Tránh xa tầm tay trẻ em
Kiểm tra thiết bị và cáp nguồn trước khi sử dụng. Không được dùng nếu thấy hỏng hóc.
Thiết bị và cục nguồn không được để ướt.
Không sử dụng thiết bị trong môi trường ẩm, ví dụ như gần bồn tắm, bồn rửa, vòi sen, hay
các vật dụng đựng nước hay chất lỏng khác – nguy cơ điện giật!
Không bao giờ nhìn vào vùng ánh sáng của thiết bị
Không cho bất cứ vật gì vào trong thiết bị
Đảm bảo rằng lỗ tản nhiệt của thiết bị không bị che.
Để đảm bảo không bị điện giật, không chạm vào bất cứ bộ phận nào bên trong thiết bị
Xử lí ngay cáp kết nối khi bị hỏng.

1. KÍ HIỆU VÀ BIỂU TƯỢNG
Những kí hiệu xuất hiện trong sách hướng dẫn sử dụng
Nguy hiểm

Thiết bị không được sử dụng gần nước hoặc trong nước (ví dụ như bồn
rửa, vòi sen hay bồn tắm) – nguy cơ điện giật
Thiết bị được bảo vệ 2 lớp do đó thuộc hệ thống bảo vệ lớp 2

Mục đích sử dụng
Thiết bị IPL PureSkin Pro dùng để triệt lông ở những vùng không mong muốn trên cả cơ thể
của phụ nữ và nam giới.
.
Thiết bị chỉ nên được sử dụng ở các vùng chân, nách, vùng kín, ngực, bụng, lưng và
những vùng mặt nằm dưới xương gò má (việc sử dụng vùng mặt chỉ thích hợp với phụ
nữ).
Thiết bị này chỉ sử dụng cho đúng mục đích được thiết kế và theo đúng cách sử dụng được
hướng dẫn. Việc dùng sai cách có thể gây nguy hiểm. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho
mọi thiệt hại từ việc dùng sai và bất cẩn.
Công nghệ IPL – cách hoạt động
Thiết bị IPL PureSkin Pro là thiết bị triệt lông cá nhân lâu dài bằng ánh sáng. Trong vòng 15
năm được sử dụng trên khắp thế giới, phương pháp này đã được chứng minh là một phương
pháp an toàn và hiệu quả trong việc triệt lông.
Ánh sáng giúp triệt lông như thế nào?
Triệt lông bằng ánh sáng được phát minh trên nguyên tắc quang nhiệt có chọn lọc, sử dụng năng
lượng quang học để ngăn lông mọc lại. Để đạt được tác động nhiệt đó, nang lông phải hấp thụ
năng lượng ánh sáng một cách có chọn lọc và chuyển nó thành nhiệt.
Việc hấp thụ có chọn lọc này hoạt động vì năng lượng quang học khi được chiếu vào mô thì chủ
yếu được hấp thụ bởi sắc tố melanin có trong lông. Ánh sáng năng lượng cao sẽ được chuyển
thành nhiệt và từ đó ngăn sự mọc lại của lông.
Vòng đời của lông có ảnh hưởng gì đến việc loại bỏ lông?
Mọi chiếc lông trên khắp cơ thể chúng ta đều trải qua 3 giai đoạn mọc lông:
tăng trưởng, chuyển đổi, tách rời. Chỉ lông trong giai đoạn tăng trưởng sẽ
chịu ảnh hưởng của phương pháp IPL.

Chỉ sử dụng trong nhà
Tránh để nơi có độ ẩm cao

Anagen – giai đoạn
tăng trưởng

Chú ý: bức xạ quang học
Tránh xa mắt

Mặc dù vòng đời mọc lông khác nhau trên mỗi người và phụ thuộc vào vùng
da trên cơ thể nhưng vòng đời này thường kéo dài từ 18-24 tháng
Xin hãy chú ý rằng cần trị liệu tối thiểu một vòng đời của lông bằng máy
Beurer IPL Pure skin Pro để đặt được hiệu quả dài hạn.

Catagen – giai đoạn
chuyển đổi

Anagen

Không sử dụng với da rám nắng hoặc da phơi nắng trực tiếp
Vứt bỏ theo chỉ thị về rác thải điện tử và thiết bị điện tử (WEEE)

Telogen

18–24
tháng

Catagen

Telogen – giai đoạn
tách rời

Thiết bị này phù hợp với tiêu chuẩn của Châu Âu và chỉ thị của quốc gia
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3. CẢNH BÁO VÀ CÁC CHÚ Ý AN TOÀN

• Nếu bạn đang uống thuốc khiến da nhạy cảm hơn với ánh sáng, bao gồm thuốc chống viêm

Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và làm theo chính xác khi sử dụng. Việc không xem kĩ
hướng dẫn sử dụng có thể gây thương tích cũng như thiệt hại về vật chất. Cất giữ sách hướng dẫn
sử dụng để dùng sau này hoặc người tiếp theo có thể đọc được

• Thiết bị này có thể sử dụng được đối với những người bị giới hạn về mặt thể chất, giác quan

hay tâm lý nếu được giám sát hoặc hướng dẫn.
• Không sử dụng thiết bị trong thời kì mang thai và cho con bú.
• Tránh xa tầm tay trẻ em
• Nếu bạn phát hiệu dấu hiệu đỏ, thâm tím hay bỏng ở trên da, ngừng sử dụng thiết bị ngay lập
tức!
• Không bao giờ nhìn trực tiếp vào ánh sáng phát ra từ đèn IPL.
• Không bao giờ thử bắn ánh sáng của thiết bị ra không trung.
• Dựa vào bảng màu tóc và da ở phía cuối quyển hướng dẫn, xác định cường độ ánh sáng phù hợp
với da và lông của bạn. Nếu không có chế độ phù hợp với bạn, trong bảng sẽ đánh dấu X
• Không sử dụng thiết bị trên da đen tự nhiên.
• Không tự ý mở hoặc sửa chữa thiết bị. Nếu thiết bị bị hở, bạn có thể chạm phải các bộ phận điện
nguy hiểm hoặc với luồng sáng mà có thể gây tổn thương nhẹ hoặc tổn thương vĩnh viễn đến
mắt.
• Không sử dụng thiết bị với gel tiếp xúc - điều này sẽ gây hỏng hóc thiết bị.
Chú ý
Thiết bị có tác dụng tốt nhất trên lông tối màu hoặc lông có nhiều melanin và da sáng màu. Lông
màu đen và nâu đậm có tác dụng tốt nhất, lông màu nâu và nâu nhạt cũng có tác dụng nhưng
thường tốn nhiều lần hơn. Lông màu đỏ có thể có tác dụng. Lông màu trắng, bạc, vàng thường
không chịu tác động từ thiết bị mặc dù một số người sử dụng có thấy kết quả đáng chú ý sau nhiều
lần trị liệu

Cảnh báo
Không sử dụng thiết bị trong bất cứ trường hợp nào nếu bạn có một trong các vấn đề sau:

• Nếu bạn bị ung thư da hoặc từng bị trong quá khứ, hoặc bạn có khả năng bị bệnh ác tính ở
vùng da trị liệu.
• Nếu bạn bị động kinh hoặc nhạy cảm với ánh sáng lóe lên.
• Nếu bạn bị triệu chứng rối loạn collagen, bao gồm hình thành sẹo lồi hoặc tốc độ liền da lâu.
• Nếu bạn bị mụn rộp hoặc vẩy nến ở vùng da trị liệu, trừ khi bạn đã tham vấn bác sĩ và đã điều
trị phòng ngừa
• Nếu bạn bị nhạy cảm với ánh sáng hoặc bị các loại nhạy cảm khác như porphyria, viêm da do
ánh sáng ở nhiều dạng, nổi mề đay do ánh sáng, lupus v.v.
• Nếu bạn bị rối loạn chuyển hóa, ví dụ như tiểu đường
• Nếu bạn bị chứng rối loạn đông máu

Không sử dụng thiết bị dưới bất cứ trường hợp nào nếu bạn đang sử dụng các loại thuốc dưới
đây:
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•
•
•
•

không kích thích (ví dụ, aspirin, ibuprofen, paracetamol), tetracyclines, phenothiazines,
thiazide diuretics, sulphonylurea, sulfonamide, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, alpha hydroxy acids (AHAs), beta hydroxy acids (BHAs), Retin-A®, Accutane® hoặc
retinoids thông thường.
Nếu bạn đang dùng hoặc vừa trị liệu bằng azelaic acid trong thời gian gần
Nếu bạn đang sử dụng steroid trong vòng 3 tháng gần đây.
Nếu bạn vừa tẩy da chết hoặc sử dụng liệu pháp làm mịn da trong vòng 6-8 tháng trước
Nếu bạn đang hóa trị hoặc xạ trị 3 tháng trước

Không sử dụng thiết bị dưới bất cứ trường hợp nào ở các vùng da sau đây:
• Trên các vùng niêm mạc ở mũi hay cổ họng.
• Ở các vùng hoặc cạnh các vùng có thiết bị cấy ghép, máy tạo nhịp tim, máy bơm insulin hay
các thiết bị cho các bệnh không tự chủ, v.v

• Trên các vùng mặt trên xương gò má, quanh mắt, lông mi hoặc lông mày, vì điều này có thể
gây tổn hại nghiêm trọng cho mắt.

• Trên đầu ti, quầng ti, mặt trong của môi âm đạo, âm đạo, hậu môn, mũi hoặc tai.
• Nam giới không bao giờ được sử dụng thiết bị này trên mặt hay vùng da bìu.
• Trên các vùng đeo khuyên, các vùng có vật thể kim loại, ví dụ như hoa tai, nhẫn hay các loại
trang sức khác.

• Vết săm hay các loại trang điểm vĩnh viễn khác.
• Trên da nâu đậm hoặc đen hoặc mảng da đậm màu như tàn nhang, vết bớt, vết giộp da hay
mụn cơm.

• Trên những vùng tróc lở, vẩy nến, tổn thương, vết thương hở, nhiễm trùng hoặc bị nhiệt. Đợi
đến khi các vùng này khỏi hẳn mới được tiếp tục chữa trị

• Trên vùng da bị tổn thương, bị rách hoặc ở các vùng có nguy cơ u ác tính
• Trên vùng da mà sau này bạn muốn có lông

Danh sách này vẫn chưa đầy đủ
Nếu bạn đang sử dụng các loại thuốc kê đơn, nếu bạn đang được theo dõi thường xuyên hoặc
bạn không chắc chắn về việc sử dụng thiết bị có an toàn cho bạn hay không, bạn hãy hỏi ý kiến
bác sĩ hoặc chuyên gia trị liệu trước khi sử dụng.
Các triệu chứng phụ có thể xảy ra:
* Nếu thiết bị được sử dụng đúng với hướng dẫn, khả năng xảy ra triệu chứng phụ là cực kì
nhỏ
• Sau khi trị liệu, da có thể hơi bị đỏ, ngứa hoặc ấm khi chạm vào. Những biểu hiện này sẽ
không có hại và nhanh chóng hết
• Trong thời gian ngắn bạn có thể gặp phải triệu chứng giống như bị cháy nắng nhẹ. Nếu biểu
hiện này không hết sau 3 ngày, hãy đi gặp bác sĩ để nhận được sự tư vấn.
• Da khô hoặc dễ bị kích ứng có thể là kết quả của việc cạo lông kết hợp với trị liệu. Việc này
sẽ hết trong vòng vài ngày, nếu muốn bạn có thể làm mát vùng da bằng khăn ẩm hoặc đá lạnh.
• Nếu vùng da vẫn khô ráp, có thể sử dụng các loại kem dưỡng ẩm không có mùi trong vòng
24 giờ sau khi điều trị.
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• Trong một vài trường hợp hiếm gặp, vùng da điều trị có thể đỏ và sưng. Điều này thường xảy

•

•
•
•

•
•

ra nếu bạn sử dụng công suất vượt mức cần thiết và ở những vùng da nhạy cảm. Việc sưng và
đỏ có thể được chữa trong vòng 2-7 ngày bằng cách chườm đá lạnh. Bạn có thể rửa nhẹ nhàng
nhưng tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Việc biến đổi màu da (vùng da được trị liệu sáng hơn hoặc tối hơn vùng da xung quanh)
thường rất hiếm gặp. Nó thường chỉ xảy ra khi bạn sử dụng công suất vượt quá mức cần thiết
đối với màu da của bạn. Nếu việc biến đổi màu này không hết trong vòng 2 tuần, hãy đến gặp
bác sĩ. Không trị liệu lên vùng da đó tiếp cho đến khi việc thay đổi màu da không còn nữa.
Trong các trường hợp hiếm, da có thể bị bỏng hoặc tổn thương khi điều trị. Vết bỏng có thể
mất vài tuần để khỏi, và trong trường hợp cực kì hiếm có thể để lại sẹo.
Trong những trường hợp hiếm, nhiễm trùng da và viêm có thể xảy ra. Đây có thể là nguyên
nhân của việc sử dụng thiết bị trên vết thương hoặc vết cắt do dao cạo gây ra, hoặc do lông
mọc vào trong
Đau nghiêm trọng có thể xảy ra trong hoặc sau khi điều trị trong các trường hợp sau: bạn sử
dụng thiết bị trên vùng da chưa cạo lông; bạn chọn một mức độ cường độ quá cao so với màu
da của bạn; nếu bạn trị liệu nhiều lần với xung ánh sáng ở cùng một khu vực; nếu bạn sử dụng
thiết bị trên vết thương mở, viêm, hình xăm, bỏng, vv
Trong rất ít trường hợp, sẹo vĩnh viễn có thể xảy ra. Sẹo xuất hiện dưới dạng phẳng, tổn
thương màu trắng trên da. Có thể cần phải dùng biện pháp thẩm mỹ để cải thiện vết sẹo.
Trong các trường hợp hiếm, việc sử dụng thiết bị có thể sinh ra những vết máu tụ kéo dài trừ
5 đến 10 ngày. Khi máu tụ mờ đi, da có thể chuyển màu nâu (do sự tập trung sắc tố) và có thể
vĩnh viễn.

Cẩn thận với việc tắm nắng trước và sau khi sử dụng liệu pháp!
Tắm nắng trước khi sử dụng trị liệu
1. Sau khi tắm nắng, đợi ít nhất 2 tuần mới sử dụng thiết bị.
2. Trước khi điều trị, hãy kiểm tra da xem có dấu hiệu của cháy nắng không. Nếu bạn bị cháy nắng và

Không tự ý mở thiết bị hoặc sửa chữa. Việc tự ý mở thiết bị có thể dẫn đến hỏng hóc và
bảo hành của bạn không có hiệu lực.
• Không bao giờ để thiết bị cắm vào nguồn điện mà không sử dụng.
• Không sử dụng thiết bị khi bản thân thiết bị, dây cáp, hay phích cắm có dấu hiệu hỏng hóc.
• Luôn để dây cáp điện tránh xa nguồn nhiệt.
• Luôn rút thiết bị khỏi bộ nguồn ngay sau khi sử dụng,
• Không sử dụng thiết bị với các bộ phận đính kèm không được khuyến nghị bởi Beurer
• Trong khi sử dụng, không để thiết bị dưới nhiệt độ dưới 10 °C hoặc trên 35 °C
• Không sử dụng thiết bị nếu thấy hoặc ngửi thấy có khói trong khi sử dụng
• Không sử dụng thiết bị nếu quạt gió trong thiết bị bị vỡ, tách rời hoặc mất.
• Không sử dụng thiết bị nếu như bộ phận nhận biết màu da hoặc đèn bị nứt hoặc hỏng.
• Không chiếu trực tiếp nguồn sáng vào bất cứ bề mặt nào không phải là da. Nếu không có
thể gây hỏng hóc đến bộ phát ánh sáng hoặc cảm biến màu da. Hỏng hóc cũng có thể xảy ra
với bề mặt bị chiếu. Chỉ kích hoạt thiết bị khi thiết bị tiếp xúc với da.
• Sau khi sử dụng, cất thiết bị vào hộp.
• Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời trong thời gian dài hoặc ánh sáng
cực tím để tránh hỏng hóc xảy ra.
Nguy hiểm
Giữ thiết bị tránh xa nước! Máy IPL PureSkin Pro là thiết bị điện. Không để hay làm rơi thiết
bị vào nước hoặc bất kì chất lỏng nào khác
•

Điều này có thể dẫn tới giật điện.

•
•
•
•
•

Không sử dụng thiết bị khi đang tắm.
Không sử dụng thiết bị khi nó đang ẩm hoặc ướt.
Không chạm vào thiết bị khi nó bị rơi vào nước
Rút điện ngay lập tức khi thiết bị rơi vào nước.
Không bao giờ chạm vào bộ nguồn khi tay đang ướt

chưa hồi phục, hãy đợi đến khi hồi phục rồi mới sử dụng thiết bị.

3. Hãy kiểm tra độ nhạy cảm của da trên vùng da rám nắng (xem trong phần 5.1) để xác định cường độ

phù hợp với bạn.
Tắm nắng sau khi sử dụng trị liệu
1. Sau khi sử dụng trị liệu, đợi ít nhất 48 tiếng trước khi tắm nắng. Vùng da còn đỏ phải tránh tiếp xúc
với ánh nắng.
2. Trong vòng 2 tuần đầu sau khi trị liệu, vùng da đã được điều trị cần được che kín hoặc bôi kem chống
nắng với độ SPF tối thiểu là 30 khi bạn ra nắng
Tắm nắng bằng ánh sáng nhân tạo

1. Hướng dẫn sử dụng cho tắm nắng trước và sau khi trị liệu cũng áp dụng với tắm nắng nhân tạo
và kem nhuộm da.

2. Không sử dụng thiết bị trong 24 tiếng trước và sau khi đi xông hơi/ tắm ở bể bơi vì tiếp xúc với
chlorine gây ra kích thích da.
Quan trọng

Để tránh hỏng hóc

6
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4.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Cảnh báo
Không làm sạch da bằng các dung dịch bắt lửa như cồn hoặc aceton ngay trước khi sử dụng
thiết bị.

1
5

2

6
3
7

4. Làm sạch vùng phát sáng và bộ phận cảm biến tiếp xúc da bằng khăn

khô, không có xơ vải
5. Thực hiện kiểm tra độ nhạy cảm da trên tất cả các vùng da mà bạn
muốn điều trị trước 48 tiếng.

5.1 Kiểm tra độ nhạy cảm của vùng da

4

1. Cắm dây nguồn vào thiết bị và ổ cắm. Đèn báo hiệu (5) sẽ chớp xanh (sẵn sàng).
2. Ấn nút On/Off/ nguồn (5). Trên phần hiển thị cường độ (3), đèn thứ nhất (cấp độ 1) sẽ bắt
đầu sáng xanh liên tục

Ghi chú
Trong trường hợp điều trị vùng da mặt, việc kiểm tra độ nhạy cảm của da cần được tiến hành ở
vùng không có lông, ví dụ như vùng tai dưới hay cạnh cổ.

8
1

3. Đặt vùng phát sáng (1) trên vùng da và ấn nút kích hoạt (6) để phóng ánh sáng ở cường

Vùng phát sáng

5

Đèn báo hiệu

2

Cảm biến màu da/ cảm biến tiếp xúc da

6

Nút kích hoạt

3

Đèn biểu thị cường độ (3 mức cường độ)

7

Bộ chuyển nguồn

4

Nút On/Off (bật tắt nguồn)

8

Ổ cắm dây nguồn

Chức năng an toàn
Thiết bị có bộ phận cảm biến nhận biết màu da. Cảm biến màu da sẽ ngăn bạn trị liệu ở những
vùng da quá tối hoặc quá rám nắng.
Thiết bị cũng bao gồm màng lọc tia UV để ngăn các tia UV có hại chiếu vào da bạn.
Thiết bị có bộ phận cảm biến tiếp xúc da để bảo vệ đôi mắt. Bộ phận cảm biến này được thiết kế
để thiết bị không thể phát ra ánh sáng khi đang được cầm trên không trung. Tia sáng chỉ được
phóng ra khi da tiếp xúc trực tiếp với với bộ phận cảm biến.

5. CHUẨN BỊ ĐỂ TRỊ LIỆU
Trước khi bắt đầu sử dụng phải hoàn thành các công việc sau:
1. Xem bảng phân biệt màu da và màu lông (ở đằng sau sách hướng dẫn sử
dụng), kiểm tra xem cường độ nào thì phù hợp với bạn. Có dấu “x” thể hiện
rằng thiết bị không phù hợp để sử dụng với bạn.
2. Trước khi sử dụng, cạo lông bộ phận bạn muốn triệt lông. Không sử dụng
các loại kem tẩy lông thay cho dao cạo.
3. Đảm bảo rằng vùng da điều trị được cạo sạch, để khô (không dính các loại
bụi, kem, đồ trang điểm, khử mùi).

8

độ 1. Đảm bảo rằng da chạm hoàn toàn với vùng phát sáng và bộ phận cảm biến tiếp xúc
da. Tia sáng chỉ được phóng ra khi bộ phận cảm biến tiếp xúc hoàn toàn với da. Bạn sẽ
nhìn thấy chớp rất sáng, nghe thấy “tách” và có thể cảm thấy rát nhẹ hoặc ấm. Quạt trong
thiết bị sẽ được bật lên sau lần chiếu sáng đầu tiên. Trong vòng 1-3 giây thiết bị sẽ sẵn
sàng cho lần phóng ánh sáng tiếp theo, và đèn báo hiệu sẽ liên tục sáng xanh ( tùy theo
cường độ)
4. Đặt bộ phận cảm biến tiếp xúc da ở trên vùng điều trị tiếp theo. Tăng cường độ bằng cách
ấn nút On/Off/nguồn (4) và phóng ánh sáng bằng nút kích hoạt (6) . Không bao giờ dùng
cường độ vượt quá mức cho phép với màu da bạn (xem bảng màu da và màu tóc ở cuối
bảng hướng dẫn)

Chú ý
Chỉ tăng cường độ nếu cường độ trước đó không làm bạn cảm thấy khó chịu. Nếu mức 1
làm bạn khó chịu, tuyệt đối không nâng lên mức tiếp theo.
5. Nếu bạn cảm thấy khó chịu sau khi đèn chớp, hãy giảm cường độ.
6. Hoàn thành thử nghiệm độ nhạy cảm của da. Đợi 48 tiếng và kiểm tra vùng da đã qua

điều trị. Nếu vùng da điều trị vẫn bình thường (không có biểu hiện gì hoặc chỉ đỏ rát nhẹ),
bạn có thể điều trị bằng cường độ đã được đặt như khi bạn thực hiện kiểm tra độ nhạy
cảm.

Chú ý
Nếu vùng da điều trị có biểu hiện phản ứng (đỏ hoặc sưng), đợi đến khi triệu chứng đó hết
hoàn toàn thì tiếp tục thử ở mức cường độ thấp hơn. Nếu như vùng da đó vẫn xảy ra các triệu
chứng trên, hãy đến gặp bác sĩ để tư vấn
9
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6. BẮT ĐẦU TRỊ LIỆU

Chú ý

1. Cắm dây nguồn vào thiết bị và cắm ổ cắm vào nguồn điện. Đèn báo hiệu
(5) sẽ bắt đầu sáng (sẵn sàng).

2. Ấn nút On/Off/nguồn (4). Cường độ sẽ được hiển thị (3), đèn thứ nhất
(cường độ 1) sẽ sáng liên tục.

Nếu thiết bị không phát ra luồng sáng và đèn báo hiệu (5) chuyển màu cam, điều này cho
biết thiết bị chưa tiếp xúc trực tiếp với bề mặt da.
Nếu thiết bị không phát ra luồng sáng nào và đèn báo hiệu (5) chuyển màu đỏ có nghĩa là
da bạn quá tối màu.

Chú ý

3. Nếu như bạn muốn chọn cường độ cao hơn, bạn có thể tăng cường độ
bằng cách ấn vào nút On/Off/nguồn (4) đến khi đạt cường độ mong
muốn.

4. Đặt vị trí phát sáng (1) trên vùng da và ấn nút kích hoạt (6) để phóng tia

sáng. Đảm bảo rằng vùng phát sáng và cảm biến tiếp xúc da trực tiếp với
bề mặt da. Một tia sáng chỉ được phóng khi hoàn toàn tiếp xúc với bề
mặt da. Bạn sẽ nhìn thấy tia chớp sáng, nghe thấy tiếng “tách” và có thể
cảm thấy rát nhẹ hoặc ấm ở vùng da được điều trị. Quạt của thiết bị sẽ
được bật và thiết bị sẽ sẵn sàng sử dụng trong khoảng từ 1-3 giây tiếp
theo tùy theo cường độ sử dụng. Và đèn báo hiệu sáng xanh (5)

6.1 Phương pháp sử dụng
Cảnh báo
Không sử dụng liên tiếp ở trên cùng một vùng da trong một đợt trị liệu. Điều này sẽ tăng khả
năng xảy ra tác dụng phụ.

Để thiết bị nguội lại vài phút nếu nó có vẻ quá nóng. Bạn có thể tiếp tục sử dụng sau khi
máy nguội bớt.

6.2 Hướng dẫn đặc biệt cho điều trị vùng da mặt
Cảnh báo

• Nam giới không được sử dụng thiết bị này trên mặt
• Không sử dụng thiết bị trên mặt ở mức cường độ lớn hơn 2. Không sử dụng trên vùng gò

má và trên mắt, lông mi, lông mày vì có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng cho mắt.

• Không sử dụng trên vùng cổ họng hay niêm mạc mũi.
• Da trên mặt bạn rất nhạy cảm và cần được chăm sóc cẩn thận. Xem mọi cảnh báo và chú

thích an toàn để tránh hậu quả đáng tiếc. Chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên thực hiện
trên cơ thể để biết rõ về thiết bị trước khi sử dụng trên mặt. Thiết bị có thể được dùng cho
mọi vùng dưới xương gò má, như môi trên, má, cằm, hàm, cổ
1. Bạn cần phải kiểm tra độ nhạy cảm 48 giờ trước khi trị liệu ( mục 5,1). Bài kiểm tra độ
nhạy cảm cần được thực hiện trên vùng da không có lông như vùng dưới tai hoặc bên
cạnh cổ, để tìm ra cường độ phù hợp.

Cảnh báo
Không trị liệu lại trên vùng da đã thử trước đó tối thiểu 1 tuần.

Chú ý

2. Đánh dấu vùng da đã điều trị với bút kẻ mắt màu trắng. Vết đánh dấu bao quanh vùng

Các lần chiếu sáng nên được áp dụng liên tục theo hàng - bắt đầu và kết thúc trên cùng một hàng
trước khi chuyển đến hàng tiếp theo. Thiết bị được thiết kế để lưu lại dấu hiệu tạm thời trên vùng
da vừa điều trị. Kĩ thuật này kiểm soát tốt hơn các vùng da được trị liệu, không bị bắn trúng hay
bỏ sót
Phương pháp sử dụng 1 “ Phát sáng tự động”
Giữ nút kích hoạt (6), thiết bị sẽ tạo ra các chớp sáng liên tục chừng nào da vẫn còn tiếp xúc trực
tiếp với thiết bị. Sau khi giữ nút kích hoạt (6) và phát ra ánh sáng lần thứ 3, thiết bị sẽ tự động
chuyển sang chế độ chớp tự động. Thiết bị sẽ tự động phát sáng theo chu kì nhất định. Chế độ này
không yêu cầu ấn nút kích hoạt (6). Chế độ này phù hợp với điều trị vùng rộng (ví dụ như chân).

Đặt vùng phát sáng ở các vị trí như trên hình. Kích hoạt ánh sáng tại các
vùng trên. Tránh điều trị trên vùng mũi và môi vì khu vực này đặc biệt
nhạy cảm.

Phương pháp sử dụng 2 “Phát sáng theo lần ấn”
Thả tay sau mỗi lần ấn. Để phát sáng lần tiếp theo, đặt thiết bị tại vị trí mới ngay cạnh vùng vừa trị
liệu. Đảm bảo rằng thiết bị tiếp xúc trực tiếp với bề mặt da. Chế độ này dùng cho các vùng nhỏ và
chính xác ví dụ như đầu gối hoặc mắt cá chân

Bạn có thể bặm môi hoặc làm căng để giúp cho việc tiếp cận vùng điều trị dễ dàng hơn,
hoặc bạn có thể để một lớp kẻ mắt màu trắng dày ở viền môi. Lớp kẻ mắt này đảm bảo ánh
sáng thiết bị được phản xạ và không chạm môi nếu bạn lỡ phát ánh sáng vào môi.
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được điều trị. Việc này giúp bạn tránh bị trị liệu trùng lặp trên 1 vùng da vì nhầm lẫn.

3. Sử dụng gương để đặt thiết bị một cách chính xác trên vùng cần điều trị.
4. Làm theo hướng dẫn sử dụng (theo mục 6) và xem kĩ hướng dẫn sử dụng cụ thể dưới
đây.

Điều trị vùng môi

Chú ý
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Điều trị vùng cằm và má
Đặt vị trí vùng phát sáng như trên hình. Ở mỗi điểm, phóng luồng sáng và
chuyển tiếp sang vùng tiếp theo
Điều trị vùng cổ và cằm
Đặt vị trí vùng phát sáng như trên hình. Ở mỗi điểm, phóng luồng sáng và
chuyển tiếp sang vùng tiếp theo

Chăm sóc sau trị liệu
• Sử dụng kem dưỡng da như lô hội.
• Không dùng các chất tẩy tế bào chết, làm trắng da hoặc các sản phẩm tương

tự trong ít nhất 24 giờ sau khi điều trị vì có thể làm kích ứng các vùng da đã
trị liệu.
• Trong vòng ít nhất 48 giờ sau điều trị, tránh tiếp xúc trên 15 phút với ánh
nắng. Nếu vùng da bị ánh sáng chiếu vào trong thời gian này, đảm bảo có lớp
kem chống nắng tối thiểu là SPF 30.
• Không triệt lông bằng wax hay nhíp trên vùng da đã trị liệu

Nhớ rằng việc trị liệu có thể cần kéo dài hết một vòng đời của lông để việc triệt lông hoàn tất.

6.3 Chu kì điều trị
Đối với vùng cơ thể

1. Trước khi làm sạch, rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm
2. Lau bằng khăn khô và sạch
3. Nhẹ nhàng lau vùng chiếu ánh sáng và bộ phận cảm biến tiếp
xúc da bằng khăn ẩm, không có xơ vải.

8. XỬ LÝ KHI GẶP VẤN ĐỀ?
“Thiết bị không lên nguồn”
• Đảm bảo rằng dây nguồn được cắm vào thiết bị một cách chính xác.
• Đảm bảo dây nguồn được cắm vào ổ điện một cách chính xác.
“Không có chớp sáng khi ấn nút kích hoạt”
• Đảm bảo rằng thiết bị tiếp xúc toàn bộ với bề mặt da. Để đảm bảo an toàn, thiết bị chỉ
kích hoạt khi bộ phận cảm biến tiếp xúc da được chạm hoàn toàn với da.

• Nếu như đèn biểu thị sáng màu đỏ, có nghĩa là da bạn quá tối màu để trị liệu. Thử ở
vùng da khác hoặc liên hệ hỗ trợ khách hàng

• Nếu đèn biểu thị sáng màu da cam có nghĩa là thiết bị chưa tiếp xúc đủ với da bạn. Thử
tăng độ tiếp xúc hoặc liên hệ với hỗ trợ khách hàng.

• Nếu đèn luôn hiện màu đỏ có nghĩa là số lần chiếu ánh sáng đã đạt mức tối đa.

9. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

• 3 đến 4 lần tẩy lông đầu tiên bằng thiết bị này nên thực hiện cách nhau 2 tuần mỗi lần.
• Lần trị liệu thứ 5 đến 7 nên cách nhau mỗi lần 4 tuần. Sau đó thỉnh thoảng bạn có thể sử dụng khi
cần cho đến khi đạt hiệu quả.

Đối với vùng da mặt
• Sáu lần trị liệu đầu nên cách nhau 2 tuần.
• Lần trị liệu thứ 7 đến 12 nên cách nhau 4 tuần. Sau đó dùng thiết bị khi cần thiết cho đến khi đạt

hiệu quả.
Kế hoạch trị liệu này đã được chứng minh đạt được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, bạn có thể tạo một
kế hoạch trị liệu cá nhân khác theo ý mình.

6.4 Sau khi điều trị bằng thiết bị
1. Khi bạn đã hoàn tất chu trình điều trị, giữ và ấn nút On/Off/nguồn (4) trong vong 3 giây. Thiết bị
ở chế độ chờ trong khi đèn báo hiệu màu xanh nhấp nháy. Rút điện nguồn.

2. Sau mỗi lần trị liệu, làm sạch thiết bị, đặc biệt ở vùng chiếu sáng (Xem phần Bảo dưỡng và làm
sạch).
3. Sau khi làm sạch, cất lại thiết bị vào hộp và tránh xa nước.
4. Sau khi trị liệu, không sử dụng các sản phẩm làm giảm mồ hôi, khử mùi cho da vì nó có thể gây
kích ứng da.

7. BẢO DƯỠNG VÀ LÀM SẠCH
7.1 Làm sạch thiết bị
Sau mỗi lần sử dụng, làm sạch thiết bị, đặc biệt chú ý đến vùng chiếu ánh sáng. Khi làm sạch không
sử dụng bất cứ dung môi hay chất tẩy rửa mạnh nào để tránh làm hỏng bề mặt thiết bị. Không bao
giờ để thiết bị rơi xuống nước!
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Tính năng của thiết bị có thật sự hiệu quả?

Có. Các kiểm định lâm sàng thực hiện bởi bác sĩ chuyên gia đã chứng minh rằng công
nghệ của thiết bị Beurer PureSkin Pro có thể được sử dụng để triệt lông lâu dài. Tuy nhiên
tùy thuộc vào chu kỳ phát triển của lông, mức cường độ sử dụng và mật độ cũng như màu
lông mà sẽ có kết quả khác nhau.

Một đợt trị liệu tốn bao nhiêu thời gian?

Sẽ có sự khác nhau phụ thuộc vào vùng trị liệu. Thường một đợt trị liệu cả người (chân,
tay, nách, vùng bikini, phần mặt dưới xương gò má) tốn khoảng 20 phút ở mức cường độ
thấp nhất . Vì thiết bị chạy điện nên nó có thể được sử dụng trong bao lâu tùy thích để
hoàn thành một đợt trị liệu.

Sử dụng thiết bị có an toàn không?

Thiết bị được thiết kế với sự chú trọng đặc biệt cho sự an toàn, mặc dù vậy như mọi thiết
bị điện khác, cần đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thiết bị có gây đau đớn không?
Khi sử dụng đúng cách, đại đa số người dùng sẽ chỉ cảm thấy ấm nhẹ khi tia sáng phát ra.
Người dùng có lông dày và da tối màu hơn có thể cảm thấy khó chịu hơn một chút nhưng
sau khi trị liệu xong sẽ giảm ngay. Thiết bị có 3 mức cường độ, bạn nên điều chỉnh cho
phù hợp với độ nhạy cảm của da.

Tôi nên dùng thiết bị thường xuyên không?
Khi triệt lông cơ thể, bốn lần đầu dùng, mỗi lần cách nhau 2 tuần. Lần thứ 5 đến lần
thứ 7 nên cách nhau 4 tuần. Các lần trị liệu tiếp theo nên thực hiện khi lông bắt đầu
mọc lại. Trong trường hợp dùng trên vùng mặt, 6 lần đầu dùng, mỗi lần cách nhau 2
tuần. Từ lần 7 đến lần 12 nên cách nhau 4 tuần. Các lần trị liệu tiếp theo nên được sử
dụng khi lông bắt đầu mọc lại
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Thiết bị có tác dụng trên lông trắng, bạc hay vàng không?

Thiết bị có tác dụng tốt nhất trên các loại lông tối màu với nhiều melanin. Chất melanin sẽ hấp thụ
năng lượng tốt hơn. Lông đen và tối màu cho thấy hiệu quả tốt nhất. Lông màu nâu và nâu sáng
cũng cho hiệu quả nhưng cần thêm vài lượt trị liệu. Lông màu đỏ có tác dụng ít hơn. Lông màu
trắng bạc hoặc vàng thường không có tác dụng nhưng vẫn có trường hợp có tác dụng sau nhiều quy
trình điều trị.

Tôi có thể sử dụng thiết bị trên da nâu hay đen không?

Thiết bị không có hiệu quả trên da đen tự nhiên. Thiết bị dựa trên ánh sáng để loại bỏ lông không
mong muốn bằng phương pháp điều trị chọn lọc sắc tố của lông. Một lượng sắc tố khác cũng xuất
hiện ở các mô da xung quanh. Lượng sắc tố trong da của người bất kỳ nào - có thể nhìn thấy được
bằng màu da - xác định mức độ điều trị khi sử dụng thiết bị. Tẩy lông bằng ánh sáng với da tối màu
có thể gây ra những hậu quả bất lợi như bỏng, rộp hoặc biến đổi màu da (tăng hoặc giảm sắc tố).
Thiết bị này bao gồm một bộ cảm biến màu da tích hợp, đo màu sắc của da trước khi điều trị. Bộ
cảm biến màu da sẽ ngăn không cho thiết bị hoạt động nếu phát hiện thiết bị đang được sử dụng
trên tông màu da tối.

Khi nào tôi có thể thấy được hiệu quả rõ ràng?

Như nhiều liệu pháp ánh sáng khác, kết quả không thể thấy ngay lập tức và bạn có thể nghĩ rằng
không có tác dụng gì. Sau một chu trình, lông có thể mọc lại, nhưng thông thường, phần lông sẽ
rụng sau khoảng 2 tuần. Hơn nữa, lông phát triển trong 3 giai đoạn khác nhau và do thiết bị chỉ có
tác dụng trên lông mọc hoàn toàn nên cần nhiều lần điều trị để hoàn tất và có kết quả mong muốn.

Thiết bị này có phù hợp với nam giới không?

Nam giới có thể sử dụng thiết bị trên tất cả các bộ phận trên cơ thể, trừ mặt. Nhưng thường thì nam
giới sẽ tốn nhiều lần điều trị hơn phụ nữ.

Tại sao lông của tôi vẫn mọc dù tôi đã điều trị 1 tuần trước đó?

Bạn có thể thấy lông vẫn mọc trong vòng 2 tuần sau khi đã điều trị triệt lông. Điều này được hiểu
là quá trình “loại bỏ”. Thường sau 2 tuần, bạn sẽ thấy lông tự rụng hoặc có thể dễ dàng nhổ ra.
(Mặc dù vậy chúng tôi không khuyên bạn nhổ ra – hãy để nó tự rụng). Cũng có thể do trong quá
trình điều trị bạn đã để sót vùng lông đó hoặc do vùng lông đó đang không ở giai đoạn trị liệu được.
Những vùng lông này đều có thể được trị liệu ở những lần sau, đó chính là lý do tại sao việc điều
trị phải tốn nhiều lần để đạt được kết quả tốt.

Có phải lượng lông mọc lại sẽ mỏng hơn sau khi được điều trị không?
Trường hợp này đã được đề cập bởi nhiều bác sĩ cũng như chuyên gia chăm sóc sắc đẹp khi đã sử
dụng các thiết bị triệt lông bằng ánh sáng. Có khả năng lông mọc lại sẽ mảnh và mỏng hơn sau khi
sử dụng thiết bị. Thường thì những sợi lông này chỉ bằng một phần nhỏ của lông trước đó và có
thể được điều trị tiếp nếu muốn.

Tại sao tôi không thể sử dụng thiết bị sau khi tôi vừa tắm nắng?
Không sử dụng thiết bị trên da rám nắng hoặc da vừa tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Da rám nắng
(đặc biệt sau khi tắm nắng) chứa rất nhiều sắc tố melanin (áp dụng với mọi loại da và màu da, cả
những loại da dường như không bị rám nắng). Lượng sắc tố này sẽ làm tăng cao khả năng xảy ra
triệu chứng không tốt như bỏng, rát, đổi màu da khi sử dụng thiết bị.
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Sử dụng thiết bị lâu dài có ảnh hưởng xấu đến da tôi không?

Trong suốt 15 năm, các tạp chí chuyên ngành ghi chép về việc dùng ánh sáng và lazer cho
mục đích thẩm mỹ. Nhiều chuyên gia, viện nghiên cứu đã kiểm tra và không có báo cáo
nào về tác dụng phụ của việc sử dụng thiết bị trong thời gian dài.

Sau khi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, tôi nên đợi bao lâu trước khi thực hiện điều trị?
Bạn nên đợi khoảng 2 tuần sau khi phơi trực tiếp dưới nắng trước khi dùng thiết bị, nếu
không chắc chắn bạn có thể tham vấn bác sĩ.

Có bước nào tôi phải làm trước khi sử dụng thiết bị không?

Trước khi sử dụng thiết bị bạn nên đảm bảo vùng da không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
mặt trời ít nhất 2 tuần. Bạn có thể dùng kem chống nắng (SPF 30+) và quần áo để che
vùng muốn điều trị. Ngoài ra vùng điều trị phải được cạo và làm sạch bằng nước và các
loại xà phòng nhẹ.

Tôi nên chăm sóc vùng da sau mỗi lần trị liệu như thế nào?
Vùng da được điều trị có thể được chăm sóc bằng các sản phẩm dưỡng da có trên thị
trường. Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời trong vòng 48h sau khi điều trị.
Dùng các loại kem chống nắng với SPF 30+ và trang phục để bảo vệ hiệu quả các vùng
điều trị khỏi ánh nắng.

10. LOẠI BỎ

Vì lí do môi trường, không vứt bỏ thiết bị vào khu vực rác thải sinh hoạt khi hết vòng
đời sản phẩm. Vứt bỏ sản phẩm tại những điểm thu thập và tái chế. Việc vứt bỏ thiết
bị liên quan đến chỉ thị EC Directive – WEEE (Rác thải điện tử và thiết bị điện tử).
Nếu bạn có câu hỏi gì, xin liên hệ nhà chức trách địa hương liên quan đến vấn đề rác
thải.

11. THÔNG TIN KĨ THUẬT
Sản phẩm

12. NGUỒN ĐIỆN

IPL 5500
3.1 cm 2

Mã thiết bị

YJS024Y-1201800

Diện tích phần phóng ánh sáng

Đầu vào

100 – 240 V AC, 50/60Hz, 500mA

Công nghệ

IPL ( Luồng sáng mạnh- dùng trong nhà)

Đầu ra

12 V

Bước sóng

475 – 1200 nm

Lớp bảo vệ

Thiết bị này được cách điện hai lớp (lớp II)

Mức năng lượng tối đa

tối đa 5 joules/cm2

Phân cực

Mức năng lượng tùy chọn

3

Tốc độ

Các tia sáng cách nhau:
1 giây ở mức 1
2 giây ở mức 2
3 giây ở mức 3

Số tia sáng tối đa

200,000 ( ở mức 2)

Kích thước

xấp xỉ 160 x 43 x 67 mm

Trọng lượng
Nhiệt độ
Độ ẩm tương đối

1.8A

xấp xỉ 180 g
Hoạt động

10 – 40 °C

Bảo quản

-10 – 70 °C

Hoạt động

30 – 70% độ ẩm tương đối

Bảo quản

0 – 90% at 55 °C (không ngưng tụ)
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