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1. Dziękujemy za zakup! 
 

Produkt ten jest przeznaczony dla tych osób, u których trądzik dopiero się zaczyna. Według dotychczasowych 

doświadczeń, wiesz, że małe czerwone kropki lub bolące miejsce na skórze przerodzą się prawdopodobnie w 

grudkę trądziku. W takim przypadku, to urządzenie powinno być użyte natychmiast, aby  osłabić lub 

wyeliminować trądzik w ciągu 24 godzin. 

Proszę używać urządzenia 2-3 razy  w ciągu 12-24 godzin, do 2,5 minut za każdym razem. Aparat może skrócić 

cykl powstawania zmiany i wpłynąć pozytywnie na wygląd zdrowej twarzy. Co więcej, im krótszy jest cykl 

powstawania grudki trądziku, tym trudniej powstają blizny. 

 

2. Urządzenie do leczenia trądziku ABB601 
 

W większości przypadków trądzik będzie zanikać tym skuteczniej, im szybciej zastosujesz aparat. Jeśli to 

konieczne, użyj urządzenia ponownie po 4-12 godzinach. Można go stosować do trzech razy dziennie w to 

samo miejsce. 

Nie ściskaj grudki, gdyż nie ma to wpływu na leczenie trądziku, ale pozostawia blizny na skórze. Zaskórniki lub 

ropnie nie są trądzikiem i aparat nie nadaje się do stosowania w tych wskazaniach. 

Korzystanie z tego urządzenia nie przyniesie efektu leczniczego, jeśli trądzik nie jest leczony w czasie 

pierwszego dnia powstawania i stan zapalny stał się już poważny. Lepiej jest rozpocząć leczenie trądziku jak 

najwcześniej. 

 

3. Budowa urządzenia 

                                                                     

Przycisk Włącz/Wyłącz 

Przycisk pracy 
Wskaźnik zasilania (zielony) 
Wskaźnik pracy (niebieski) 

Głowica 

lecznicza 



 

4. Instrukcja stosowania 
 

Zdejmij pokrywę głowicy. Zanurz kawałek czystej szmatki w roztworze mydlin lub 70% alkoholu, a następnie 

przetrzyj głowicę leczniczą (głowicę należy wyczyścić przed każdym użyciem). 

 

Ten aparat ma zastosowanie wyłącznie do leczenia trądziku. 

 

Krok 1: Zainstaluj baterie 

Wciśnij w dół pokrywę baterii znajdującą się z tyłu urządzenia. Umieścić jedną 

baterię AA w komorze baterii zwracając uwagę na biegunowość baterii - nie 

wolno umieszczać baterii odwrotnie.  

 

 

Krok 2: wciśnij przycisk włącznika 

Urządzenie rozpocznie pracę sygnalizując dźwiękiem "biii". W tym czasie, wskaźnik zasilania zaświeci się na 

zielono, a niebieska lampka kontrolna pracy zacznie migać (raz na dwie sekundy). Głowica zacznie się 

nagrzewać. 

 

Krok 3: Aparat wyemituje sygnał ostrzegawczy, aby rozpocząć leczenie (po 30 sekundach) 

Nastąpi to wtedy, gdy niebieska lampka kontrolna pracy zmieni emisję na wysoką częstotliwość migania (trzy 

razy na dwie sekundy). Jednocześnie, urządzenie zasygnalizuje prawidłową temperaturę głowicy szybkim 

sygnałem „Bi-Bi-Bi”. Teraz może rozpocząć leczenie. 

 

Krok 4 : Wciśnij przycisk pracy 

Niebieska lampka cały czas jasno miga, a głowica emituje niebieskie światło lecznicze. Urządzenie co 6 sekund 

przypomina komunikatem dźwiękowym ”Bi-Bi”, aby wykonywać zabieg. 

 

Krok 5 : Umieść głowicę na leczonym miejscu 

Delikatnie przyłóż głowicę na zmianie trądzikowej (nie naciskaj mocno, gdyż leczenie się wtedy przedłuży). 

Po około 2,5 minuty odsuń głowicę i przerwij zabieg. W tym czasie, urządzenie automatycznie przejdzie w stan 

oczekiwania - krok 3 (odczekaj 15 sekund). Jeśli trzeba leczyć inne miejsce, naciśnij przycisk pracy rozpoczęcia 

leczenia.  

 

Po zakończeniu leczenia wszystkich miejsc, ponownie naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz, aby wyłączyć 

urządzenie. 

 

 

Wskazówki: 

• Gdy urządzenie jest w stanie oczekiwania (niebieska lampka miga z wysoką częstotliwością), to jeśli przycisk 

pracy nie zostanie naciśnięty w ciągu 15 sekund, urządzenie wyłączy się automatycznie, tak aby zmniejszyć 

zużycie baterii. 

• Jeśli bateria nie jest wystarczająco mocna, urządzenie przestanie działać. Zielona lampka zacznie migać. 

Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 sekundach. 

• Po zabiegu, w miejscu aplikowania głowicy mogą pojawić się na skórze czerwone plamki, co jest zjawiskiem 

normalnym. Czerwone plamki znikną po kilku godzinach. 

• W ciągu 4-24 godzin po pierwszym zabiegu, grudka trądziku będzie coraz mniejsza i jej kolor wyblaknie. 



 

5. Istotne uwagi 
a) Trzymaj aparat z dala od wody. 

b) Nie stosuj na powieki i czerwień wargową! 

c) Nie pozwalaj bawić się aparatem dzieciom! 

d) Wyczyść głowicę przed każdym zastosowaniem. 

e) Nie stosuj częściej, niż 2-3 razy na dobę w jednym miejscu. 

f) Jeśli po użyciu tego urządzenia trądzik zaostrzył się, należy zaprzestać używania urządzenia. Skonsultuj 

się z dermatologiem. 

g) Jeśli skóra jest bardzo wrażliwa na ciepło, nie należy używać tego urządzenia, gdyż leczy on trądzik za 

pomocą określonej temperatury. Przed pierwszym użyciem, proszę sprawdzić reakcję skóry na 

wewnętrznej stronie przedramienia. Jeśli po kilku minutach i po 1 godzinie od wykonania próby nie 

będzie zmian alergicznych - można aparat stosować! 

6. Konserwacja 
• Urządzenia nie wolno przechowywać w wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności i bezpośredniej 

ekspozycji na światło słoneczne. 

• Unikaj urazów mechanicznych. Urządzenie jest na tyle zaawansowane, że uraz mechaniczny może 

spowodować jego uszkodzenie. 

• Zanurz kawałek czystej szmatki w roztworze mydlin lub 70% alkoholu, a następnie wytrzyj głowicę aparatu 

(głowicę należy wyczyścić przed każdym użyciem). 

7. Wskazówki praktyczne  
• Włosy na twarzy mogą zakłócać oddziaływanie urządzenia na grudkę/zmianę trądzikową. 

• Jeśli skóra (karnacja) jest bardzo jasna, po zabiegu mogą częściej pojawić się czerwone plamki. 

• W większości przypadków, powstawanie czerwonych plamek jest zjawiskiem normalnym i nie szkodzi to 

skórze. Jeśli skóra jest bardzo wrażliwa, należy zaprzestać używania i skonsultować się z dermatologiem. 

• Za każdym razem, kiedy aparat jest stosowany po raz pierwszy, wykonaj próbę uczuleniową opisaną w 

p. 5g. Ma to bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa stosowania aparatu! 

8. Specyfikacja techniczna 
Zasilanie Jedna bateria AA 1,5V 

Rozmiary urządzenia 155 x 26 x 20 mm 

Waga 75 g 

Wytwarzana temperatura 45 °C 

Długość światła 415 nm 
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