
 

Nakładki żelowe do aparatu Mynd 
Instrukcja obsługi 
 
 
 
 

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej w łatwo dostępnym 
miejscu do późniejszego użytku.  

 

 
 

Instrukcja stosowania 

Aby urządzenie MYND działało poprawnie, należy odpowiednio stosować 
nakładki żelowe. Nieprawidłowe stosowanie może skutkować nierówną lub 
nieskuteczną stymulacją. 
 
1) Przed użyciem należy oczyścić skórę wilgotną szmatką i wodą z mydłem. 
Pozostawienie lekko wilgotnego czoła może pozwolić na lepsze przyleganie 
i stymulację urządzenia.  
 

Uwaga: Do czyszczenia czoła nie należy używać produktów do 
demakijażu, ponieważ pozostawiają one na skórze tłustą warstwę. 

 
2) Przy pierwszym użyciu wyjmij jedną z nakładek żelowych z jej foliowego 
opakowania. 
 
3) Zdejmij niebieską plastikową powłokę z żelowej nakładki i przyłóż ją do 
tylnej części urządzenia MYND.  
 
4) Zdejmij przezroczystą plastikową folię zabezpieczającą żel z tylnej części 
urządzenia. Uważaj, aby nakładki żelowe pozostały przyklejone do 
urządzenia. 
 

Uwaga: Podczas zdejmowania obu folii z nakładki żelowej, zachowaj 
dużą ostrożność, aby żel nie został uszkodzony. 

 
5) Przezroczystą folię umieść z powrotem w etui. Niebieska powłoka może 
zostać wyrzucona. 
 
6) Umieść urządzenie na środku czoła, około 1 cm powyżej brwi. 
 
 
 

Nie umieszczaj nakładek żelowych na skórze, która nie posiada 
normalnego czucia lub gdy jest uszkodzona.  

 
Nie ignoruj żadnych reakcji alergicznych. W przypadku zauważenia podrażnienia skóry, przestań 
używać urządzenia MYND. U nielicznych osób mogą wystąpić reakcje uboczne na żel. 



 

Urządzenie wyłączy się automatycznie po zakończeniu zabiegu. 
 
1) Zdejmij urządzenie z czoła, delikatnie odklejając je za zewnętrzne krawędzie. 
2) Ponownie nałóż przezroczystą plastikową folię ochronną na nakładki żelowe i przechowuj urządzenie w 

etui podróżnym. Pomoże to w utrzymaniu lepkości żelu.  
3) Gdy nakładki żelowe staną się mniej przyczepne, usuń żelowe nakładki znajdujące się na urządzeniu i 

zastąp je nowymi. 
 
 

Wskazówki 

Nakładki hydrożelowe są wielokrotnego użytku, ale do stosowania tylko przez jedną osobę. 
Wymień nakładki żelowe, gdy stracą przyczepność. 
Liczba zastosowań dla każdej nakładki żelowej będzie się różnić w zależności od stanu skóry użytkownika 
oraz wilgotności. 
Przy bardzo gorącej pogodzie, żel na nakładce może się wysuszyć. 
Przed założeniem i zdjęciem urządzenia należy upewnić się, czy urządzenie jest wyłączone. 
 

Okres przechowywania 

Okres trwałości nieotwartego opakowania nakładek żelowych wynosi 2 lata. Mogą mieć na to wpływ bardzo 
wysokie temperatury lub bardzo niska wilgotność powietrza. 
Gdy nakładki żelowe nie są używane, trzymaj je zawsze szczelnie zamknięte w plastikowym opakowaniu, co 
znacznie wydłuży okres trwałości. 
 

Ważne 

Zapoznaj się ze wszystkimi przeciwwskazaniami, środkami ostrożności i uwagami zawartymi w instrukcji 
obsługi urządzenia, z którym stosowane są niniejsze nakładki żelowe. 
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