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Promieniowanie laserowe! 
nie kieruj bezpośrednio  

w stronę oczu  

Produkt laserowy klasy 1 

http://www.diamedica.pl/


WPROWADZENIE 
Nail Cleaning jest leczniczym laserem niskoemisyjnym (LLLT), który wykorzystuje jednocześnie 
promieniowanie lasera impulsowego w bliskiej podczerwieni oraz  światło niebieskie, dając na zasadzie 
synergii efekty lecznicze. 
Nail Cleaning leczy grzybicze infekcje paznokci (Onychomycosis) bez potrzeby użycia jakichkolwiek leków 
i maści. Promieniowanie laserowe penetruje zainfekowaną płytkę paznokcia i działa na patogeny 
znajdujące się w łożu paznokcia poprawiając stan paznokcia i jego wygląd. 

• Leczenie nieinwazyjne 

• Bez objawów niepożądanych 

• Bezbolesny 

• Łatwy w stosowaniu 

• Bezpieczny w użyciu 

• Kompaktowy i łatwy w transporcie 

INSTRUKCJA STOSOWANIA 
1. Dokładnie umyj przed zabiegiem wszystkie leczone paznokcie. 
2. Załóż aparat na zainfekowany paznokieć i włącz przycisk. 
3. Świetlny wskaźnik zacznie migać i urządzenia zacznie emitować 

niebieskie światło. 
4. Urządzenie będzie działać 7 minut i automatycznie się wyłączy. 
 
 

ŁADOWANIE AKUMULATORA 
W przypadku rozładowania akumulatora, urządzenie należy podłączyć za pomocą 
dołączonego kabla USB do dowolnej ładowarki z gniazdem USB, np. ładowarki do 
telefonu komórkowego. Okrągłą wtyczkę kabla włóż do otworu pokazanego na 
rysunku. Ładowanie może trwać 3-4 godziny. 
Urządzenie nie może być stosowane podczas ładowania akumulatora. 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZABIEGÓW 
Leczenie zainfekowanego paznokcia musi być prowadzone codziennie. 
Każdy zainfekowany paznokieć powinien być leczony co najmniej raz dziennie, ale nie więcej, niż 3 razy 
dziennie. 
Leczenie paznokcia powinno być prowadzone zawsze tak samo, jak to zostało wyjaśnione wyżej. 
W przypadku infekcji więcej, niż jednego paznokcia, każdy paznokieć z osobna powinien być poddawany 
identycznemu zabiegowi za pomocą Nail Cleaning, aby zapobiec rozszerzeniu infekcji. 

BEZPIECZEŃSTWO 
Zabiegi wykonywane za pomocą Nail Cleaning powinny być prowadzone zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa opisanymi w niniejszej instrukcji. 
Serwis urządzenia powinien być prowadzony wyłącznie przez wykwalifikowany personel za 
pośrednictwem dystrybutora. 
Przed pierwszym zastosowaniem urządzenia, przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i miej ją zawsze 
dostępną do wglądu. 

• Chroń oczy przed bezpośrednim lub odbitym światłem lasera. 

• Nie stosuj w okresie ciąży. 

• Trzymaj aparat z dala od dzieci. 

• Dzieci w wieku poniżej 18 lat powinny być leczone w obecności i pod nadzorem dorosłych. 



OBSŁUGA I KONSERWACJA 
Korpus aparatu może być przecierany wilgotną ściereczką. Raz na kilka naświetleń wewnętrzne nakładki 
gumowe powinny być zdejmowane i dokładnie przemyte alkoholem medycznym (70 %). 
Aparat nie może być stosowany przez innych pacjentów bez dokładnego zdezynfekowania gumowych 
nakładek alkoholem medycznym. 
 

Przechowywać w temperaturze: od -20 do +50 C. 
 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

Objaw Przyczyna Działanie 

Świeci się czerwone 
światło 

Wyczerpany 
akumulator 

Podłącz Nail Cleaning do ładowarki i poczekaj, 
aż światło zmieni kolor na zielony.  
Podczas ładowania nie można używać 
urządzenia. 

Urządzenie nie działa Usterka techniczna Skontaktuj się z dystrybutorem 

     
 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 
 
Co poczuję podczas leczenia? 
Zazwyczaj pacjent niczego nie czuje. Rzadko, niektórzy czują ciepło. Nawet, kiedy niczego nie odczuwasz, 
światło lasera penetruje płytkę paznokcia i działa na patogeny. 
 
Kiedy będzie widoczna poprawa stanu paznokcia? 
Różnice są osobnicze i zależą od zaawansowania infekcji, wieku i innych czynników.  
Zazwyczaj leczenie trwa 3-6 miesięcy. 
 
Czy laser może mnie poparzyć? 
Nie. Nail Cleaning jest laserem klasy 1 i jest całkowicie bezpieczny dla pacjenta. 
 
 

GWARANCJA 
Dystrybutor gwarantuje sprawność działania urządzenia w okresie 12 miesięcy od dnia zakupu w 
przypadku stosowania urządzenia zgodnie z instrukcją. Utrata gwarancji następuje w przypadku 
rozebrania urządzenia i/lub prób samodzielnego naprawiania. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia ciała związanego z nieprawidłowym 
stosowaniem urządzenia.  
 

• Nie kieruj światła lasera w stronę oczu – bezpośrednio lub odbitego.  

• W przypadku wystąpienia nadwrażliwości (rzadko), przerwij leczenie i skonsultuj się z 
dermatologiem. 

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Długość wiązki lasera:    905 nm 
Długość wiązki światła niebieskiego:  470 nm 
Moc lasera:      25W 
Maksymalna moc impulsu:    22 W 
Zasilanie:     wbudowany akumulator 
Ładowanie:     5V, maks. 0,5A, czas: 3-4 godziny  
 
Urządzenie klasy II, posiada części klasy B 
Urządzenie laserowe klasy 1 
Zgodność z normami: EN55014-1:2006 and EN55014-2:1997, EN6100-3-2:2006 and EN6100-3-3:2013, 
EN60825-1:2007, EN62471:2006. 
 
 
Symbole stosowane w instrukcji i na urządzeniu: 
 

 

Informacja dla użytkownika, aby przed użyciem urządzenia zapoznał się koniecznie z 
instrukcją obsługi. 

 
Oznacza urządzenie klasy II. 

 
Oznacza, że urządzenie elektryczne posiada części typu BF. 

 

Symbol recyklingu WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). 
Dotyczy urządzeń, które nie powinny być wyrzucane do zwykłych śmieci komunalnych. 
Wymagają prawidłowego pozbywania się w celu ochrony środowiska naturalnego. 
Postępuj zgodnie lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami lub skontaktuj 
się z firmą zbierającą odpady lub ze sprzedawcą. 

 
Ostrzeżenie! Urządzenie laserowe 

 
Oznacza urządzenie klasy II. 

 
Trzymaj z dala od promieniowania słonecznego. 

 
Urządzenie dedykowane do użytku domowego. 

 
Trzymaj w suchych warunkach. 

 
Oznaczenie optymalnej temperatury przechowywania i transportu urządzenia. 

 Wskazanie na wytwórcę urządzenia 

 
Wskazanie na datę produkcji 

 
Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej.  

S/N Numer seryjny. 

 


