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Laser miękki B-Cure Dental Pro  
 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

 
                                                                                                                          
Treść instrukcji  w języku polskim jest własnością intelektualną AP Plan. 

Kopiowanie w całości lub we fragmentach jest prawnie niedozwolone.                      www.bcure.pl 
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1. Budowa aparatu 

 
1. Główny przycisk do włączania i wyłączania 

urządzenia.  
2. Przycisk ustawiania czasu zabiegu.  
3. Ekran LCD - pokazuje czas zabiegu, stan aparatu i 

powiadomienia o problemach. 
4. START - przycisk rozpoczęcia zabiegu 
5. Głowica i kontaktowy przycisk startu - obszar 

przyłożenia do leczonego miejsca. (zielone światło 
wskazuje, kiedy urządzenie pracuje).  

6. Pokrywa komory na akumulatory. 
7. Gniazdo ładowarki. 
 
 
        

Zawartość opakowania: 

• Urządzenie laser B-Cure Dental Pro 

• Etui 

• Instrukcja obsługi 

• Akumulatory 

• Ładowarka z przejściówką 
Podczas pierwszego otwarcia opakowania, sprawdź, czy zawiera ono wszystkie powyższe elementy i 
czy urządzenie nie jest uszkodzone. Jeśli czegoś brakuje lub jest coś uszkodzone, od razu skontaktuj 
się z dystrybutorem. 

2. Ładowanie i wymiana akumulatorów na nowe  

 
W niektórych przypadkach nowe urządzenie posiada częściowo naładowane 
akumulatory. Zawsze zalecane jest, aby przed użyciem w pełni naładować 
urządzenie. Włóż trzy akumulatory typu AAA do komory zgodnie z instrukcją na 
rysunku po prawej stronie.  
Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego. Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda 
ładowarki na urządzeniu (7). Podczas pierwszego ładowania, w ciągu pierwszych kilku 
sekund nic nie pojawi się na ekranie LCD (3). W końcu pojawią się litery "ChrG". Kiedy 
akumulatory są w pełni naładowane, na ekranie LCD pojawi się "FULL". Czasami 
kropki po prawej będą się dalej poruszać, jakby nadal trwało ładowanie, jednak 
akumulatory są w pełni naładowane i można już rozpocząć zabieg. Czas ładowania wynosi około 7 
godzin. Zaleca się ładować urządzenie raz na trzy dni, przez całą noc. 
 
Urządzenie nie powinno być obsługiwane podczas ładowania. W żadnym wypadku nie ładuj 
urządzenie, gdy są włożone zwykłe baterie (nieładowalne), gdyż grozi to pożarem. 
 

3. Ostrzeżenia dotyczące akumulatorów  

• Do ładowania akumulatorów wolno używać tylko zasilacza AC/DC będącego w zestawie z 
urządzeniem. W przypadku awarii lub utraty zasilacza skontaktuj się z dostawcą lub serwisem. 

• Korzystaj wyłącznie z akumulatorów 1,2V typu AAA NiMH. 

• Zainstaluj akumulatorki zgodnie z oznaczeniem biegunowości. 

• Nie używaj jednocześnie starych i nowych akumulatorów. 

• Nie należy używać innych rodzajów akumulatorów, aby uniknąć ryzyka pożaru lub wybuchu. 

• Akumulatory mogą wybuchnąć, jeśli nie obchodzi się z nimi ostrożnie. 

• Nie należy rozbierać akumulatorów, podgrzewać ich powyżej 100°C, ani wrzucać do ognia. 

• Wyrzucaj zużyte akumulatory do odpowiedniego pojemnika w punkcie zbierania zużytych baterii.  
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4. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa  

• Nigdy nie kieruj wiązki laserowej w kierunku oczu. 

• Zawsze zalecamy, aby skonsultować się z lekarzem. 

• Jeśli jesteś w ciąży, nigdy nie używaj urządzenia do zabiegów na brzuchu. 

• Nigdy nie wykonuj zabiegów w miejscu z nowotworem złośliwym. 

5. Przeciwwskazania 

Brak. 
 

6. Włączanie urządzenia i ustawianie czasu zabiegu  

 
6.1. Włączanie urządzenia 
Wciśnij przycisk włącznika (1). Usłyszysz krótki dźwięk. Na ekranie (3) wyświetli się 
czas zabiegu, który możesz ustawić za pomocą przycisku minutnika (2).  
 
6.2. Ustawianie czasu zabiegu 
Naciśnij przycisk (2) po prawej stronie (+) lub po lewej (-) dla określenia czasu zabiegu. Zegar może 
być regulowany w odstępach co 30 sekund.  
 
UWAGA: Nigdy nie kieruj wiązki lasera w stronę oczu!  
 
6.3. Rozpoczęcie zabiegu 
 
Zabieg może być wykonany na dwa sposoby: 
 
1. Działanie ciągłe (zalecane): 

• Naciśnij jedną ręką przycisk START (4) i przytrzymaj go upewniając się, czy głowica (5) emituje 
zielone światło kontrolne. Cały czas trzymając wciśnięty przycisk START, naciśnij jednocześnie 
przycisk włącznika (1).  

• Teraz zwolnij oba przyciski i urządzenie zacznie pracować w sposób ciągły bez konieczności 
naciskania czegokolwiek. Możesz rozpocząć zabieg. Umieść urządzenie delikatnie tuż nad skórą lub 
błoną śluzową przy leczonym obszarze.  

• Jeśli przycisk kontaktowy (5) zostanie przyciśnięty do skóry zbyt mocno, to laser przerwie pracę.  
Aby wznowić działanie urządzenia - lekko naciśnij tylko przycisk START (4) lub przycisk kontaktowy 
(5).  

 
2. Działanie doraźne: 

• Po ustawieniu czasu zabiegu, umieść urządzenie głowicą (5) na leczonym obszarze i delikatnie 
dociśnij urządzenie do skóry. Elektroniczny przycisk kontaktowy automatycznie uruchomi laser.  

• Aby przerwać działanie, wystarczy odsunąć urządzenie od skóry.  
 
 
Jak rozpoznać aktywność lasera?:  

• Czas pokazywany na zegarze będzie się zmniejszać do momentu, aż osiągnie wartość "00:00". 
Działanie zostanie przerwane automatycznie i usłyszysz sygnał dźwiękowy.  

• Świeci się zielone światło, co oznacza, że urządzenie jest włączone. Wiązka laserowa w zakresie 
widma 808 nm jest niewidoczna dla oka.  

• Będą słyszalne krótkie sygnały dźwiękowe w 3 sekundowych odstępach – wskazuje to, że 
urządzenie pracuje. 

 
Podczas zabiegu, trzymaj urządzenie równo i nieruchomo przy skórze przez cały okres czasu zabiegu. 
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6.4. Zakończenie zabiegu i wyłączenie urządzenia 
 

• Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk wyłącznika (1) na 2 sekundy, aż usłyszysz sygnał 
dźwiękowy. Zwolnij przycisk i na ekranie LCD nic już nie będzie wyświetlane. 

 
Jeśli planowany czas zabiegu nie został w pełni wykorzystany, zegar pokaże pozostały czas.  

• Czas pozostały do końca zabiegu będzie widoczny również wtedy, gdy urządzenie zostanie 
ponownie włączone.  

• Aby wyzerować czas pozostały z poprzedniego zabiegu, podczas ponownego włączania urządzenia, 
naciśnij przycisk włącznika (1) na dłużej niż 2 sekundy.  

 

7. Protokoły terapeutyczne 

7.1. Przeznaczenie 
Laser B-Cure Dental Pro jest przeznaczony do leczenia dolegliwości bólowych, jak zespół bólowy 
mięśniowo-powięziowy, czy zaburzenie stawu skroniowo-żuchwowego (zespół Costena). Może pomóc 
w leczeniu pomocniczym ran ostrych lub przewlekłych. 
 
7.2. Cykl leczenia i dawka 
Rozpocznij leczenie od dawki jedynie 1,5 minuty na każdy leczony punkt i zwiększaj dawkę o 30 
sekund każdego kolejnego dnia, aż do dawki 6-8 minut na każdy punkt przy jednym zabiegu. Wykonuj 
nieprzerwanie zabiegi 2-4 razy dziennie. 
Jeśli po wykonaniu zabiegu wystąpią związane z tym dolegliwości bólowe, przerwij zabiegi na 24 
godziny i wznów zabiegi ze zmniejszoną dawką. Jeśli dolegliwości bólowe nie będą się zwiększały, 
możesz stopniowo zwiększać dawkę, aż do poziomu 6-8 minut na punkt przy 2-4 zabiegach dziennie. 
 
7.3. Pokrycie leczonej powierzchni 
Urządzenie emituje wiązkę laserową o wymiarach 4,5 cm x 1 
cm. Jeśli wymagana powierzchnia leczenia jest większa niż 
4,5/1cm, powtarzaj zabiegi na każdym przylegającym 
obszarze, aż pokryta zostanie cała powierzchnia leczenia. 
 
7.4. Przykładowe aplikacje 
 

 
1. Pozycja pozioma: paradontoza, zapalenie dziąseł (obszar linii przerywanej na rysunku), ekstrakcja 

zęba, stany zapalne, nadwrażliwość zębów, ortodoncja, afty. 
2. Pozycja pionowa: implanty, leczenie kanałowe. 
3. Bóle przy zespole TMJ/TMD i przy zapaleniu czerwieni wargowej. 
4. Opryszczka, rany i zakażenia. 
5. Punkty peryferyjne przy wszystkich wskazaniach. 
6. Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. 
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7.5. Zalecany protokół zabiegowy przy zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej 
 Aplikacja zewnątrzustna (w sumie 4 zabiegi po 3 minuty): 

• Wykonuj na każdym policzku (na powierzchni skóry odpowiadającej obszarowi 
błony śluzowej policzka) lub na każdym brzegu wargi. 

Obustronne węzły limfatyczne szyi (w sumie 5 zabiegów po 1 minucie): 

• Wykonuj na każdej grupie węzłów szyjnych po 1 minucie na 3 przyległych 
miejscach. 

Aplikacja wewnątrzustna: 

• Zapobiegawczo (po 2 minuta każda) – lecz powierzchnię błony śluzowej objętej 
ryzykiem, jak po obu stronach języka (górna i dolna), czy podniebienie itd. 

• Leczniczo (po 3 minuty każda) – miejsce aplikacji zależy od lokalizacji zmiany na 
błonie śluzowej. 

Okres trwania leczenia (chemioterapia i radioterapia): 

• Profilaktycznie – rozpocznij leczenie pierwszego dnia radioterapii/chemioterapii 
lub wcześniej i kontynuuj przez kolejne dni radioterapii/chemioterapii. 

• Leczniczo – zabiegi codzienne, aż do uzyskania symptomów poprawy, kontynuuj 
przez kolejne dni radioterapii/chemioterapii stosując protokół profilaktyczny. 

 

8. Symbole ekranowe i rozwiązywanie problemów 

Wskazanie Opis 

 
Akumulatory są w pełni naładowane 

 
Akumulatory są ładowane.  

 
"" wskazuje, że urządzenie obecnie działa. 

 
Pełne zasilanie akumulatorów 

 
Akumulatory są wyczerpane. Niezwłocznie je naładuj. 

 
Laser wyłączy się automatycznie po 10 sygnałach z powodu braku energii. 

 
Na ekranie pojawi się symbol "LOW", gdy moc lasera spadnie poniżej wymaganego 
poziomu. Przerwij zabieg. Taka sytuacja może zdarzyć się z następujących powodów:  
1. Stan akumulatorów jest zbyt niski. 
2. Dioda laserowa osiągnęła kres swojej żywotności i musi być wymieniona w 

serwisie.  
3. Urządzenie jest obsługiwane w warunkach otoczenia niezgodnych ze specyfikacją, 

na przykład, urządzenie jest zasilane przy zbyt wysokiej temperaturze zewnętrznej, 
> 40°C. Naładuj akumulatory, włącz urządzenie, a następnie sprawdzić, czy nadal 
pojawia symbol "LOW”. Jeśli tak, sprawdź, czy w otoczeniu nie jest zbyt gorąco i 
przenieś urządzenie w inne miejsce. W przypadku, gdy temperatura otoczenia jest 
< 40°C, a komunikat "LOW" jest nadal widoczny, urządzenie powinno być 
przesłane do punktu serwisowego w celu wymiany diody laserowej. 

 
Niski stan naładowania akumulatorów 

 
Wystąpiła awaria sprzętu.  
Wyłącz i ponownie włącz urządzenie, aby usunąć awarię. 
Jeśli usterka nadal występuje, wyłącz urządzenie, wyjmij i ponownie włóż akumulatory.  
Jeśli awaria jest nadal, prześlij aparat do serwisu w celu naprawy.  
Przy tego rodzaju usterkach mogą pojawić się jeszcze inne symbole: 

 

 
Wystąpił błąd wbudowanego oprogramowania. Wyłącz i ponownie włącz urządzenie 
Jeśli usterka nadal występuje, wyłącz urządzenie, wyjmij i ponownie włóż akumulatory.  
Jeśli problem nadal będzie występował, prześlij aparat do serwisu w celu naprawy. 



6 

 
Brak ładowania. Wyłącz i ponownie włącz urządzenie 
Jeśli usterka nadal występuje, wyłącz urządzenie, wyjmij i ponownie włóż akumulatory.  
Jeśli problem nadal będzie występował, prześlij aparat do serwisu w celu naprawy. 

 

9. Specyfikacja techniczna  

Parametr J.m. Wartość Uwagi 

Rodzaj lasera  GaAlAs laser diodowy na ciele stałym 

Moc lasera mW 250 Szczytowa (1 klasa bezpiecz.) 

Długość fali nm 808  

Częstotliwość impulsów kHz 13  

Szerokość impulsu s 26  

Cykl pracy % 33  

Efektywna żywotność lasera godz. >3000  

Wymiary wiązki laserowej 
(DłxSz) 

mm 45 x 10  

Dywergencja wiązki stopnie  3  

Oświetlenie kontrolne LED nm 520 Wyraźnie zielone. Do wizualnej 
kontroli emisji wiązki laserowej. 

Zakres minutnika (czas zabiegu) min. 00:00–99:30 4 cyfry (88:88) 

Krok ustawienia minutnika sek. 30 Zwiększanie lub zmniejszanie. 

Rozmiar ekranu LCD (Dł x Sz) mm 26 x 15 Obszar widzialny 

Alarm dźwiękowy Tak  Włączenie, wyłączenie, praca, 
niska moc lasera oraz błędy. 

Pobór energii W 3.2 maksymalnie 

Automatyczne wyłączenie  2 opcje Po 10 minutach nieużywania lub po 
5 minutach od zakończeniu 
zabiegu, gdy czas osiągnął 00:00. 

Zasilacz/ładowarka VAC 100-240V 1115/230, 60/50Hz DC:9V, 500 mA 

Zasilanie  Akumulatory 3xAAA NiMH 

Czas pracy na akumulatorach godz. >2 Przy w pełni naładowanych 

Czas ładowania godz. ok. 5-7 Pełne ładowanie 

Prąd ładowania mA 300 Maksymalnie 

Wymiary mm 200x70x40  

Napięcie wyjściowe ładowarki V 9  DC 

Waga g 175 Z akumulatorami 

Warunki pracy: °C 
% 

Temperatura:  
Wilgotność:  

0 - 40 
15 – 90 bez kondensacji 

Warunki przechowywania: °C 
% 

Temperatura:  
Wilgotność:  

-20 - 55 
10 – 95 bez kondensacji 

 
Urządzenie medyczne klasy II 
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10. Czyszczenie i konserwacja 

1. Włącznik kontaktowy głowicy (5) czyść 70% roztworem alkoholu. W razie konieczności, 
czyszczenie należy przeprowadzać pomiędzy zabiegami i przed zastosowanie u innej osoby. 

2. Upewnij się, aby podczas czyszczenia, włącznik kontaktowy głowicy był skierowany w dół, aby nie 
zamoczyć wewnętrznych soczewek. 

3. Trzymaj urządzenie w odpowiednich warunkach przechowywania i pracy, zgodnie z tabelą 
specyfikacji technicznej. Nie pozostawiaj w samochodzie podczas upałów. 

 

11. Warunki gwarancji 

Urządzenie jest objęte 12 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje akumulatorów 
oraz ładowarki. Producent/dystrybutor odpowiada za wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność 
urządzenia tylko wtedy, gdy wszelkie naprawy są przeprowadzane wyłącznie przez serwis 
autoryzowany przez producenta. 
 

12. Oznaczenia i symbole 

Przeczytaj instrukcję 
obsługi 

Temperatura 
otoczenia 

Wilgotność otoczenia 

Urządzenie elektryczne i 
elektroniczne 

Zgodność ze znakiem CE Uwaga, sprawdź w 
instrukcji obsługi 

Urządzenie elektryczne 
typu BF 

IP22 – stopień ochrony   Producent 

 Recykling Autoryzowany przedstawiciel we wspólnocie 
europejskiej 

3x1,2V AAA akumulatory | 9V, 300 mA 
(ładowanie przez ładowarkę AC/DC) 

Klasa urządzenia laserowego 

 
 

 
 
 

13. Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) 

 
Zgodnie z dyrektywą 2002/96/CE urządzenia elektryczne lub elektroniczne nie powinny być 
traktowane jak odpady i nie można ich po prostu wyrzucać. Wszystkie tego rodzaju produkty są 
obecnie oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na kółkach na śmieci, jak pokazano 
obok. Zgodnie z wymogami tej Dyrektywy, stare urządzenie B-Cure Dental Pro powinno zostać 
dostarczone do dystrybutora w celu utylizacji.  
Gdy zajdzie taka konieczność, wyślij paczką urządzenie z kartką ZWROT DO UTYLIZACJI na adres 
dostępny na stronie www.diamedica.pl lub na końcu niniejszej instrukcji obsługi. Zużyte akumulatory 
można oddać do najbliższego sklepu z artykułami elektrycznymi lub do innego punktu odbierającego 
zużyte baterie. 
  

http://www.diamedica.pl/
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14. Producent i serwis 

Wytwórca: 
Rm 1301, 13/F, Chinachem Tsuen Wan 
Plaza,  
457 Castle Peak Road, Tsuen Wan, 
N.T. Hong Kong 
Chiny 
Tel: (852) 2899 0101 
E-mail: enquiry@biocare.com.hk 

Autoryzowany przedstawiciel w UE i serwis: 
Obelis s.a  
Bd General Wahis 53 
1030 Brussels 
Belgia 
Tel: +32 27325954                          0197 

 
Globalny dystrybutor: 
Erika Carmel LTD.  
5 Nachum Heth St., Hi-Tech Park 
Haifa 3508504, Izrael. 
Tel: +972-73-7293001/2 
E-mail: info@gd-energies.com  
www.gd-energies.com 

 
Import/dystrybucja w Polsce: 
AP Plan Adam Baraniecki i Przemysław Kania Sp.J. 
Os. Wieniawa 57a, 64-100 Leszno 
TEL: +48 65 619 3855                   
www.diamedica.pl 
 
www.bcure.pl                                      

 
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-28 

 

  

http://www.diamedica.pl/

