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DROGI UŻYTKOWNIKU 
DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR PRODUKTU FIRMY GLOBUS. POZOSTAJEMY DO PAŃSTWA 
DYSPOZYCJI Z POMOCĄ LUB RADĄ, JEŚLI MOŻE TO BYĆ KONIECZNE 

 
Urządzenie Lipozero Excel jest produkowane i serwisowane przez: 

 
DOMINO s.r.l. 

via Vittorio Veneto 52 
31013 - Codognè - TV - Italy 

Tel. (+39) 0438.7933 
Fax. (+39) 0438.793363 

E-Mail: info@globuscorporation.com 
www.globuscorporation.com 

 
Produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi i 
certyfikowany przez CERMET (autoryzacja nr 0476), zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG, 
aktualizowaną przez Dyrektywę 2007/47 o wyrobach medycznych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa produktu. 
 

DYSTRYBUTOR W POLSCE: 
AP Plan Adam Baraniecki i Przemysław Kania 
Spółka Jawna 
Os. Wieniawa 57a 
64-100 Leszno 
Tel. +48 65 619 3855 
e-mail: biuro@diamedica.pl 
www.diamedica.pl 

 
 
 
 
 
 



3 
Rev. 07.14.PL 
 
 

 

Spis treści 
WYPOSAŻENIE .....................................................................................................................................4 

OZNAKOWANIE I SYMBOLE ...............................................................................................................4 

PRZECIWWSKAZANIA I OSTRZEŻENIA................................................................................................5 

UTRZYMANIE URZĄDZENIA .................................................................................................................6 

Czyszczenie urządzenia .................................................................................................................6 

Zasady stosowania .........................................................................................................................6 

Pozbywanie się urządzenia ...........................................................................................................7 

SECYFIKACJA TECHNICZNA ..............................................................................................................7 

PRZEZNACZENIE...................................................................................................................................8 

POŁĄCZENIA .......................................................................................................................................8 

Urządzenie .......................................................................................................................................8 

Akumulator (opcja) ........................................................................................................................8 

PRZYCISKI KLAWIATURY ......................................................................................................................9 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA..............................................................................................................9 

Uwagi przed pierwszym użyciem .................................................................................................9 

Włączenie/Wyłączenie .................................................................................................................9 

Lista programów ...........................................................................................................................10 

Wybór programu ......................................................................................................................10 
Tworzenie programu własnego..................................................................................................11 

Konfiguracja ..................................................................................................................................11 

Sonorous warnings (sygnały akustyczne) .............................................................................11 
Auto Turning-off (automatyczne wyłączenie) .....................................................................12 
Contrast  (kontrast)...................................................................................................................12 
Language (język) ......................................................................................................................12 

Zalecana intensywność...............................................................................................................12 

ALARMY EKRANOWE........................................................................................................................13 

ZASTOSOWANIE ULTRADŹWIĘKÓW.................................................................................................14 

Poprawa urody i kondycji............................................................................................................14 

Zastosowania w sporcie ..............................................................................................................14 

Mechanizm działania ultradźwięków........................................................................................14 

Metoda bezpośrednia i zanurzeniowa .....................................................................................15 

ILUSTRACJE GŁÓWNYCH OBSZARÓ LECZENIA.............................................................................16 

Lista wbudowanych programów urządzenia Lipozero Excel ...................................................17 

GWARANCJA....................................................................................................................................17 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ) ...................................................................................18 



4 
Rev. 07.14.PL 
 
 

 

WYPOSAŻENIE 
 
 

a. 1 głowica 
b. Torebka do transportu 
c. Zasilacz 
d. Instrukcja obsługi 
e. Urządzenie LipoZero EXCEL 
f. Karta gwarancyjna 
g. Żel 

 
 
Urządzenie jest dostarczane w komplecie z głowicą. Przy otwarciu opakowania konieczne 
jest, aby sprawdzić, czy podstawowe wyposażenie jest kompletne. Jeśli niektórych 
elementów brakuje, natychmiast skontaktuj się z autoryzowanym punktem sprzedaży, w 
którym zakupiono produkt.  
Skontroluj dokładnie integralność urządzenia i jego akcesoriów. 
Wszystkie dostarczone informacje mogą zostać zmienione bez wcześniejszego 
powiadomienia. 
Urządzenie może być stosowane z opcjonalnymi akcesoriami (odwiedź stronę 
internetową www.globuscorporation.com lub skontaktuj się ze sprzedawcą). 
Poniższe akcesoria nie są zawarte w zestawie (dostępne są na zamówienie) 

OZNAKOWANIE I SYMBOLE 
 
Oznaczenia symboli są zgodne z normą medyczną EC, klasa I. 
A – Wytwórca 
B – Dane techniczne 
C – Model i numer seryjny 
D – Uwaga, sprawdź w instrukcji 
E – Podwójna izolacja 
F – Znak CE 
G – Symbol oznaczający pozbywanie się 
urządzenia zgodnie z gospodarką odpadami 
elektrycznymi. 
 
Zewnętrzny zasilacz jest urządzeniem klasy 1. 
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PRZECIWWSKAZANIA I OSTRZEŻENIA 
 
Nie stosuj ultradźwięków:                      
- U pacjentów z nowotworami, gdyż ultradźwięki mogą sprzyjać proliferacji komórek 
nowotworowych; 
- Na krwiaki; 
- W warunkach takich, jak zakrzepowe zapalenie żył, w którym użycie ultradźwięków może 
spowodować rozpad zakrzepu; 
- Obszary dotknięte ostrą sepsą nie powinny być traktowane ultradźwiękami ze względu 
na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się zakażenia; 
- Radioterapia wywołuje przeciwny wpływ na tkanki, dlatego ultradźwięki nie powinny 
być stosowane na obszarach napromienianych przez sześć miesięcy od radioterapii; 
- Osteoporoza, ponieważ może to sprzyjać odwapnieniu. Nie jest to bezwzględne 
przeciwwskazanie, skontaktuj się z lekarzem, aby uzyskać więcej informacji; 
- Na nasady kości w stawach podczas fazy wzrostu kości. 
- Na powierzchni oka lub obok niego; 
- W czasie ciąży i cyklu miesiączkowego w obszarach brzucha i lędźwi; 
- Nie stosuj w pobliżu gruczołów i serca. 
- U dzieci poniżej 15 roku życia. 
- Przy stanie gorączkowym. 
- W pobliżu rozrusznika serca, gdyż może to mieć wpływ na pracę rozrusznika. 
- Na protezach i materiałach osteosyntetycznych. 
 
Uwagi: 
• Urządzenie jest odpowiednie do użytku nieinwazyjnego. 
• Urządzenie musi być stosowane wyłącznie na nieuszkodzonej skórze. 
• Zalecane jest, aby nie stosować urządzenia razem z innymi urządzeniami 

elektronicznymi , w szczególności z urządzeniami podtrzymującymi funkcje życiowe. 
• Zalecane jest, aby uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi przed użyciem 

urządzenia; zachowaj instrukcję. 
• W przypadku problemów zdrowotnych, przed użyciem urządzenia zasięgnij porady 

lekarskiej. 
• Przed użyciem urządzenia, sprawdź integralność wszystkich elementów składowych. 

Jest to niezbędny warunek wykonywania zabiegów. Nie używaj urządzenia gdy jest 
uszkodzone lub działa nieprawidłowo. 

• Urządzenie powinno być stosowane tylko w zabiegach przewidzianych w niniejszej 
instrukcji. 

• Urządzenie musi być stosowane wyłącznie z głowicą dostarczoną w zestawie i zgodnie 
z trybami zabiegowymi opisanymi w instrukcji. 

• Trzymaj urządzenie z dala od dzieci oraz osób upośledzonych umysłowo. 
• Stosuj tylko oryginalne akcesoria producenta. 
• Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, jak mieszanki 

znieczulające, tlen, substancje potasowo-azotowe. Trzymaj urządzenie oraz wszystkie 
przewody z dala od źródeł ciepła. 

• Nie zbliżaj działającej głowicy do jakichkolwiek urządzeń elektrycznych lub 
elektronicznych. 

• Sprawdź, czy urządzenie leży na stabilnym podłożu. 
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W przypadku wątpliwości, jeśli to konieczne, skontaktuj się z lekarzem. 
 
Efekty uboczne 
Stwierdzono pojedyncze przypadki podrażnień skóry u osób z wysoką wrażliwością skóry. 
W przypadku reakcji alergicznej na żel, przerwij zabieg i skontaktuj się z lekarzem. 
 

UTRZYMANIE URZĄDZENIA  
 
 
• W przypadku awarii lub jej podejrzenia, nie manipuluj przy urządzeniu i nie próbuj 

naprawiać go samodzielnie. 
• Nie ingeruj w urządzenie i nie otwieraj go. Jedynie wyspecjalizowane i uprawnione 

placówki mogą go naprawić. 
• Należy unikać gwałtownych zdarzeń, które mogą powodować uszkodzenie i usterki 

urządzenia, nawet, jeśli są niewykrywalne natychmiast. 
• Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i silnego pola elektromagnetycznego. 
• Stosuj urządzenie w środowisku suchym, z dala od cieczy, rozpuszczalników i na 

otwartej przestrzeni (nie zawijaj w jakikolwiek materiał). 
• Używaj urządzenie i jego akcesoria zawsze czystymi rękami. 
• Zaleca się korzystanie z urządzenia w czystym pomieszczeniu, aby uniknąć 

zanieczyszczenia urządzenia kurzem i brudem. 
• Zaleca się, aby korzystać z urządzenia w wentylowanym pomieszczeniu, z regularną 

wymianą powietrza. 
• Jeśli głowica ma pęknięcia i/lub szczeliny, należy ją natychmiast wymienić. 
• Obchodź się ostrożnie z głowicą. Niewłaściwe użytkowanie może modyfikować jej 

parametry. 
• Nie zawijaj i nie rób pętli z przewodu głowicy. 
• W przypadku konieczności wymiany rękojeści i/lub głowicy, skontaktuj się ze 

sprzedawcą w sprawie zakupu odpowiedniego produktu.  
 

Czyszczenie urządzenia 

Zaleca się czyścić części po każdym użyciu. 
Czyść urządzenie i jego akcesoria 25% alkoholem etylowym rozcieńczonym w wodzie. Po 
zakończeniu czyszczenia wysusz urządzenie i jego akcesoria czystą ściereczką. 
Przy każdym czyszczeniu głowicy, a w każdym razie na koniec każdej sesji zabiegowej, 
konieczne jest, aby sprawdzić, czy nie ma ona rys i pęknięć, które mogą umożliwić 
wnikanie cieczy przewodzącej. 
 

Zasady stosowania 
Ponieważ powietrze osłabia moc ultradźwięków, dlatego konieczne jest stosowanie w 
miejscu aplikacji właściwej ilości żelu lub odpowiedniego kremu, który umożliwi przejście 
energii ultradźwięków do skóry i właściwe masowanie skóry za pomocą głowicy. Głowica 
powinna być w pozycji pionowej do leczonego obszaru i powinna dać się lekko 
przesuwać po skórze bez nacisku. Czasami możesz zebrać głowicą żel lub krem 
znajdujący się na skórze. Aby uniknąć przegrzewania się skóry, konieczne jest ciągłe i 
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powolne przesuwanie głowicy. Przed wykonaniem zabiegu, wyczyść dokładnie skórę i 
upewnij się, czy nie znajdują się na niej resztki mydła lub innych zbędnych substancji. 
Przed przyłożeniem głowicy na skórę, nałóż na głowic dużą ilość żelu Globus (lub innego 
żelu do ultradźwięków) lub kremu antycellulitowego. 
Uruchom wymagany program i przyłóż głowicę do leczonego obszaru wolno 
przesuwając ją po skórze ruchami okrężnymi, do przodu i do tyłu. 
W zależności od wybranego programu, mogą być odczuwane lekkie wibracje lub lekkie 
ciepło. 

Pozbywanie się urządzenia 
Nie wrzucaj urządzenia lub jego części do ognia, ale utylizuj go w specjalistycznych 
ośrodkach z poszanowaniem dyrektyw obowiązujących w danym kraju. Aby pozbyć się 
produktu, użytkownik może go oddać do sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia. 
Prawidłowy recykling lub postępowanie, jak wspomniano powyżej, przyczyni się do 
uniknięcia ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia oraz 
promowania ponownego wykorzystania i/lub recyklingu materiałów, z których urządzenie 
się składa. Nielegalne usuwanie produktu przez użytkownika skutkuje nałożeniem kar 
administracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

SECYFIKACJA TECHNICZNA 
Urządzenie 
Obudowa:                                                             tworzywo ABS 
Stopień ochrony obudowy:                          IP 20 
Wymiary                                                             100x160x35 mm 
Waga:                                                                          około 460 g  
Certyfikat                                                            CE MDD 
 
Głowica 
1 częstotliwości emisji 3 MHz 
Średnica:                                                             Ø 4.2 cm. 
Emisja:                                                                 Ciągła, impulsowa 
Cykl pracy:                                                                 100%-80%-50%-25%-15%-10% 
Maksymalna moc:                                                     1,2 W/cm²  
Poziom ochrony rękojeści:                                        IP 65 
 
Zasilacz: 
Marka:         GLOBTEK 
Model:       GTM41060-2512 
Napięcie sieciowe:      100-240 Vac 50-60 Hz Maks. 0.6A  
Napięcie wyjściowe:      12 V   2.08 A 
Polaryzacja: 
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PRZEZNACZENIE 
 
Urządzenia Lipozero EXCEL jest przeznaczone do użytku w: 
- domu; 
- gabinetach urody  
- ośrodkach fizjoterapii; 
- ośrodkach rehabilitacji; 
- ośrodkach leczenia bólu (terapia medyczna); 
 
Urządzeni może być stosowane zarówno samodzielnie przez pacjentów (po pełnym 
poinstruowaniu przez specjalistę) jak i przez personel medyczny i rehabilitantów. 
 

POŁĄCZENIA 

Urządzenie 
Zasilanie przez sieć energetyczną. Urządzenie Lipozero Excel może pracować 
podłączone do sieci elektrycznej. Przed podłączeniem do sieci energetycznej upewnij 
się, czy korzystasz z bezpiecznego gniazda elektrycznego. W tym celu sprawdź parametry 
sieci energetycznej, czy są zgodne z wymaganymi parametrami podanymi w instrukcji 
obsługi. W razie wątpliwości, nie podłączaj urządzenia. 

Akumulator (opcja) 

Urządzenie można zasilać kompletem akumulatorków niklowo-metalowo-wodorkowych, 
które mają wysoką wydajność bez efektu pamięci (akumulatory są opcjonalne). 

Naładuj akumulator, gdy wskaźnik baterii na wyświetlaczu wskazuje ¼ pojemności . Przy 
ładowaniu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć głowicę, a następnie podłączyć go 
do zasilania wkładając wtyczkę do odpowiedniego złącza. 
W celu zwiększenia żywotności akumulatora, zaleca się, aby 3 pierwsze ładowania były 
przeprowadzone do końca, bez przerywania. Pełne ładowanie trwa 6-8 godzin. 
Podłączenie do ładowarki na okres do 72 godzin bez przerwy nie powinno mieć złego 
wpływu na akumulator. 
Nie należy używać zasilacza innego niż dostarczony z urządzeniem. Aby wymienić 
akumulatory, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. 
 
Uwaga: Podczas doładowywania, urządzenie może być normalne używane. Jeśli kable 
oraz połączenie noszą oznaki zużycia lub są naderwane, wymień je natychmiast. 
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PRZYCISKI KLAWIATURY 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
 

Uwagi przed pierwszym użyciem 
Zanim zaczniesz stosować urządzenie, przeczytaj poniższe informacje: 
• Uważnie przeczytaj całą instrukcję obsługi i zachowaj ją. 
• Uważnie sprawdź aparat i akcesoria, czy nic nie jest uszkodzone. 
• Jeśli po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu nie pojawią się żadne wskazania, 

wyłącz urządzenie i włącz ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się 
z serwisem i nie korzystaj z urządzenia. 

• Urządzenie jest gotowe do użycia, gdy na wyświetlaczu pojawią wskazania. 
• Jeśli stosowany jest akumulator (opcja) i zaraz po włączeniu urządzenie wyłącza się, to 

oznacza to, że akumulator jest rozładowany i powinien zostać naładowany (patrz 
strona 8). 

 
Podczas obsługi urządzenia, przestrzegaj następujących zasad: 
• Upewnij się, czy po włączeniu urządzenia, na wyświetlaczu nie pokazują się jakiekolwiek 

komunikaty błędów. 
• Podłącz głowicę do właściwego gniazdka. 
 
Po zakończeniu zabiegu, urządzenie wraz z akcesoriami powinno być z powrotem 
włożone do specjalnego opakowania i trzymane w następujących warunkach otoczenia:  
• temperatura 5-45 °C 
• wilgotność: 20-85% 
 

Włączenie/Wyłączenie 
Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. 
Aby włączyć lub wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF/(OK), aż usłyszysz sygnał 
akustyczny. 
Pojawi się animacja. 

Zwiększanie/zmniejszanie 
intensywności 

Czas zabiegu 

P- 
Włączenie/Wyłączenie/Ok 

Lewo 

Przycisk funkcyjny 

P+ 

 

Prawo 
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Lista programów 

Wybór programu 

Za pomocą przycisków P+ i P- przejdź do listy programów (Program List). Naciśnij przycisk 
OK, aby potwierdzić wybór. 

 
W zależności od modelu, wyświetlane są następujące obszary: 
 
Lipozero EXCEL: 
- MY PROGRAMS (Moje programy) (zarezerwowane dla nowych programów) 
- BEAUTY (Uroda) 
- CELLULYSE  (Zwalczanie cellulitu) 
 
 
Krok 1 - Wybór obszaru: 
Za pomocą przycisków P+ i P-, umieść kursor na obszarze, który chcesz wybrać. Naciśnij 
przycisk OK, aby potwierdzić. 
 
Krok 2 - Wybór programu: 
Wybierz żądany program za pomocą przycisków P+ i P-. Naciśnij przycisk OK, aby 
potwierdzić. 
 
Jak wykonać i uruchomić program 
Po wybraniu programu na wyświetlaczu pojawia się ekran startowy, gdzie wyświetlane są 
następujące elementy: nazwa programu, symbol zasilania sieciowego (lub stan 
naładowania akumulatora, gdy urządzenie nie jest podłączone do sieci), całkowity czas 
zabiegu, cykl pracy %, wartość częstotliwości emisji i emitowana wartość mocy. 

 
 
Aby uruchomić program, naciśnij przycisk OK i ustaw moc (Wat) za pomocą przycisków 
��. 
 
Jak wstrzymać pracę programu? 
Aby wstrzymać program, naciśnij przycisk OK, moc spadnie do zera. Czas zabiegu 
zatrzyma się. Ponownie naciśnij przycisk OK, aby powrócić do realizacji programu. 
Podczas przerwy na ekranie pojawi się komunikat PAUSE. 
 
Jak zatrzymać pracę programu? 
Aby zatrzymać program, przytrzymaj przycisk OK, aż włączy się sygnał dźwiękowy. 
Na ekranie pojawi się prośba o zwolnienie przycisku OK w celu wyłączenia urządzenia.   
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Jak zmienić czas fazy 
Aby aktywować modyfikację czasu fazy, naciśnij przycisk zegara (�) i klawisz P+ lub P-. 
Po ustawieniu czasu, należy ponownie nacisnąć przycisk �. 
 
Jak zwiększyć lub zmniejszyć moc 
Aby zmienić moc, naciskaj przyciski Góra/Dół ��. 

Tworzenie programu własnego 
Z głównego menu, stosując przyciski P+ i P- , wybierz New programs (nowe programy). Po 
podświetleniu, potwierdzić wybór przyciskiem OK. 
 
Korzystając z przycisków P+ lub P- przesuń kursor na parametr, który chcesz zmodyfikować. 
Za pomocą przycisków z �� ustaw żądaną wartość  mocy. 
Możesz ustawić następujące parametry: 
• Moc emisji % 
• Czas trwania zabiegu 
• Cykl pracy. 
Model Lipozero EXCEL pozwala na utworzenie jednego programu własnego. 
 

Konfiguracja 
Po wybraniu SETUP (Konfiguracja), jest możliwy dostęp do następującego menu: 

 
• Sonorous warnings (sygnały akustyczne) 
• Auto Turning-off (automatyczne wyłączenie) 
• Contrast  (kontrast) 
• Language (język) 
• Serial number (numer seryjny) 
• Firmware (oprogramowanie systemowe) 
 

Sonorous warnings (sygnały akustyczne) 

 

 
  Włączone    Wyłączone 

 
Jeśli funkcja sygnałów akustycznych jest włączona (ON), urządzenie emituje dźwięk 
podczas naciskania przycisków. 
 
Wybierz ON (włączone) lub OFF (wyłączone) za pomocą przycisków P+ i P- i potwierdź 
przyciskiem OK. 
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Auto Turning-off (automatyczne wyłączenie) 

 

 
 
Pozwala ustawić czas, kiedy urządzenie ma się wyłączyć, jeśli nie jest używane,. Możliwy 
jest wybór wartości od 1 do 20 minut. 
Wyboru dokonuje się za pomocą przycisków P+ i P- i potwierdź przyciskiem OK. 

Contrast  (kontrast) 

 

 
 
Pozwala na dostosowanie kontrastu ekranu. 
Za pomocą przycisków P+ i P- wybierz wymaganą wartość i potwierdź przyciskiem OK. 

Language (język) 

 

 
 
 
Pozwala wybrać język menu i programów. 
Za pomocą przycisków P+ i P- wybierz wymagany język i potwierdź przyciskiem OK. 

Zalecana intensywność 
Urządzenie rozpoczyna pracę od z góry ustawionego natężenia w zależności od 
wybranego programu, dlatego nie ma konieczności ustawiania mocy ultradźwięków. Jeśli 
jednak wymagane jest stosowanie innej mocy, można użyć do tego celu przycisków ��.    



13 
Rev. 07.14.PL 
 
 

 

ALARMY EKRANOWE 
 
Urządzenie na  bieżąco kontroluje emisję ultradźwięków i pomaga określić, czy głowica 
jest właściwie podłączona do urządzenia. Poniższa tabelka pokazuje możliwe ikonki, które 
mogą pojawić się na wyświetlaczu w związku z emisją ultradźwięków. 
 

 
Prawidłowa emisja mocy Zabieg przebiega poprawnie 

 
Przewód nie podłączony 

Sprawdź poprawność 
połączenia do gniazd 

 

 
Pauza 

Wciśnij OK, aby kontynuować 
zabieg 

 
ZAPAMIĘTAJ: 
W przypadku pojawienia się okna z informacją o nie podłączonych przewodach, 
sprawdź, czy przewody urządzeń i głowicy są podłączone i prawidłowo stosowane. 
Jeśli problem nie zaniknie skontaktuj się z serwisem. 
 
Alarm przegrzania (hot) 
Czerwona dioda zapala się i na wyświetlaczu pojawia się na 3 sekundy komunikat "hot": 
oznacza to, że albo głowica, albo urządzenie są przegrzane. Urządzenie automatycznie 
przechodzi w spoczynek i zapala się żółta dioda LED. 
  
Rozwiązywanie problemów z przegrzewaniem się głowicy 
Dodaj żelu na głowicę lub zanurz ją w wodzie, aby ochłodzić. Gdy czerwona dioda 
gaśnie, możliwe jest kontynuowanie zabiegu po naciśnięciu przycisku OK.  
 
Rozwiązanie problemu przegrzewania się urządzenia 
Sprawdź, czy wentylator wewnętrzny włączył się automatycznie i zaczekaj, aż czerwona 
dioda wyłączy się. Możliwe jest kontynuowanie zabiegu po naciśnięciu przycisku OK. 
 
Jeśli czerwona dioda nadal świeci po wykonaniu dwóch powyższych czynności, wyłącz 
urządzenie i poczekać jeszcze kilka minut. Włącz urządzenie. 
 
Czy czerwona dioda świeci nadal? 
NIE:  Problem ten jest rozwiązany. Można korzystać z urządzenia. 
TAK:  Skontaktuj się z serwisem. 
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ZASTOSOWANIE ULTRADŹWIĘKÓW 
 

Poprawa urody i kondycji  

Zastosowanie we wspomaganiu wchłaniania substancji czynnych na twarzy i ciele 
(sonoforeza). Program tego rodzaju stosuje się do aplikacji środków kosmetycznych. 
Ultradźwięki ułatwiają wchłanianie oleju, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, 
produktów z liposomami, emulsji i środków rozpuszczalnych w wodzie. 
Efekt ten jest stosowany w celu zwiększenia przepuszczalności komórek, zmniejszenia 
funkcjonalnej bariery skóry i zwiększenia aktywności kanału dla składników czynnych. 
- Leczenie zmarszczek powierzchniowych i wrażliwej skóry 
Zabieg stosowany jest w celu rozciągnięcia i wygładza zmarszczek (zmarszczki mimiczne). 
Dzięki działaniu termicznemu, ultradźwięki rozgrzewają tkanki i sprzyjają procesom 
metabolicznym oraz biochemicznym. 
- Leczenie trądziku, wyprysków na twarzy i ciele 
Poza działaniem przeciwzapalnym, ultradźwięki aktywują fibroblasty, które odgrywają 
ważną rolę w procesie regeneracji pozapalnej. Włókna kolagenowe i elastyczne, 
produkowane po zabiegu ultradźwiękami zwiększają elastyczność tkanki, zmniejszając 
ewentualne powstawanie blizn po trądziku. Możliwy jest również wzrost skuteczności leku 
przeciwko trądzikowi dzięki lepszej absorpcji produktu.  
- Zabiegi antycellulitowe 
Idealny do problemów z cellulitem. Efekt termiczny mobilizuje tłuszcz w leczonym 
obszarze. W ten sposób sprzyja metabolizmowi tłuszczów i ich usunięciu. 
 

Zastosowania w sporcie 

- Relaksacja skurczonych mięśni 
Rozluźnienie przykurczonych mięśni wynika z rozgrzewających właściwości ultradźwięków 
(efekt cieplny) oraz z mikromasażu tkanek (efekt mechaniczny). 
Ultradźwięki idealnie nadają się do rozluźniania przemęczonych mięśni i likwidacji spazmu 
mięśniowego spowodowanego wysiłkiem sportowym lub kontuzją. 
 

Mechanizm działania ultradźwięków 
Efekt mechaniczny: Działanie mechaniczne wynika z ruchu cząstek tkanek, na które 
działa fala ultradźwiękowa. 
Chociaż ruch pojedynczych cząstek jest niewielki, generowane wahania ciśnienia mają 
istotny wpływ na tkanki. 
Zmiany mechaniczne wywołane przez urządzenia powodują: 
a) przyspieszenie procesu dyfuzji przez błony komórkowe. 
b) rozszczepienie złożonych cząsteczek (białka, polisacharydy., etc.). 
c) mikromasaż tkanek 
Efekt cieplny: przechodzenie ultradźwięków poprzez "miękkie" tkanki powoduje 
podniesienie temperatury, co sprzyja: 
- absorpcji z powodu lepkości, 
- absorpcji ze względu na przewodność cieplną i absorpcję chemiczną. 
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Ultradźwięki wytwarzają ciepło poprzez drgania, kolizję i tarcie komórek i struktury, które 
tworzą tkanki poddane działaniu fal dźwiękowych. Ubocznym efektem podniesienia 
temperatury jest wzrost metabolizmu komórkowego i rozszerzenie naczyń krwionośnych. 
Efekt chemiczny: przejście fali ultradźwiękowej przez tkani znacznie intensyfikuje czynniki 
odpowiedzialne za zmianę miejscowego pH, przepuszczalność błon komórkowych i 
zmiany molekularne. 
 

Metoda bezpośrednia i zanurzeniowa 
Terapia ultradźwiękami może być stosowana według dwóch różnych metod:  
bezpośredni kontakt z głowicą i poprzez zanurzenie. 
 
Metoda kontaktu bezpośredniego  
Głowica znajduje się w bezpośrednim kontakcie ze skórą poprzez substancję (zwykle 
specjalny żel przewodzący), co sprzyja przenoszeniu fali pomiędzy głowicą a skórą. Żel 
sprzyja przesuwaniu głowicy oraz eliminuje powietrze znajdujące się pomiędzy skórą a 
głowicą, które utrudnia zdolność przenoszenia fal ultradźwiękowych. 
 
Metoda zanurzeniowa 
Stosowana gdy leczony obszar jest zbyt mały, nieregularny lub tak bolesny, że utrudnia 
bezpośredni kontakt. 
Tkanka leczona powinna być zanurzone w zbiorniku z wodą wraz z głowicą. Głowica 
może być umieszczona w maksymalnej odległości 2-3 cm od powierzchni ciała, aby 
uniknąć nadmiernego rozproszenia wiązki ultradźwiękowej, co mogłoby zmniejszyć efekt 
terapeutyczny. 
Temperatura wody powinna wynosić około 37°C. Niższa temperatura powoduje straty 
ciepła i zmniejsza efekt leczniczy. 
Głowica może być przesuwana dośrodkowymi ruchami okrężnymi, z powierzchnią 
głowicy równoległą do powierzchni skóry, co zmniejszenia do minimum zjawisko 
załamywania się fal. Woda z kranu jest nieodpowiednia, gdyż pęcherzyki gazu dysocjują z 
wodą, gromadzą się na skórze pacjenta, a na głowicy odbijają fale ultradźwiękowe. Jeśli 
nie można uniknąć wody z kranu, konieczne jest częste usuwanie pęcherzyków gazu z 
powierzchni, oraz czyszczenie powierzchni emisji głowicy po zakończeniu zabiegu. 
W odróżnieniu od metody kontaktowej, obecność bąbelków powietrza w wodzie tłumi 
moc ultradźwięków, dlatego wymagana jest wyższa moc ultradźwięków. W przypadku 
zastosowania wody bez bąbelków gazu, dawka musi być taka sama, jak przy zabiegach 
metodą kontaktu bezpośredniego. 
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ILUSTRACJE GŁÓWNYCH OBSZARÓ LECZENIA 
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Lista wbudowanych programów urządzenia Lipozero Excel 
 
 
Nazwa programu Czas zabiegu Rekomendowana moc 

CELLULITE (zabiegi cellulitowe)   

CELU MAX 20 50-100 % 

CELLULITE  (cellulit) 20 50-100 % 

BEAUTY (uroda)   

MASSAGE (masaż) 30 50-75 % 

SCULPTING (rzeźbienie sylwetki) 20 50-100 % 

DRAINAGE (drenaż) 15 50-75 % 

SCRECH MARKS (rozstępy) 25 50-75 % 

APP.ACTIVE PRINC. (sonoforeza) 10 25-50 % 
 
Częstotliwość = 3 MHz 

GWARANCJA 
 
Urządzenie objęte jest gwarancją przez okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu i dotyczy 
tylko pierwszego użytkownika. Gwarancja obejmuje wady producenta, defekty 
materiałowe w warunkach prawidłowego użytkowania i przechowywania. W przypadku 
zastosowań profesjonalnych, gwarancja jest ograniczona do 12 miesięcy.  
 
Zakres gwarancji jest ograniczony w następujących przypadkach: 
- Sześć (6) miesięcy na akcesoria, takie jak: akumulatory, zasilacz, przewody urządzenia, 
głowica. 
- Gwarancja nie obejmuje akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, takich jak żel.  
 
Gwarancja jest ważna i egzekwowana w kraju, gdzie produkt został zakupiony. Jeśli 
produkt został zakupiony w kraju UE, gwarancja jest ważna we wszystkich państwach 
członkowskich. 
 
Aby gwarancja była ważna, użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania 
następujących punktów: 
1. Gwarancja jest ważna tylko przy okazaniu dowodu zakupu zawierającego datę 
zakupu.  
2. Gwarancja traci moc, gdy usterka była spowodowana: uderzeniem, upadkiem, 
błędnym lub nieodpowiednim użyciem produktu, zastosowaniem nieoryginalnego 
zasilacza lub ładowarki, nieszczęśliwym wypadkiem, próbą samodzielnej naprawy oraz 
gdy nastąpiło naruszenie plomb ochronnych.  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
spowodowanych transportem w nieodpowiednich opakowaniach.  
3. Gwarancja nie obejmuje braku zdolności do użycia produktu, innych incydentalnych i 
wynikłych kosztów oraz pozostałych wydatków poniesionych przez kupującego.   
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UWAGA: Przed zwróceniem urządzenia do naprawy, zalecamy uważnie przeczytać 
instrukcję obsługi, a także odwiedzić stronę internetową firmy Globus. 
W celu przekazania urządzenia w celu naprawy, prosimy o kontakt z dystrybutorem 
urządzenia lub z działem obsługi klienta firmy Globus. Producent zastrzega sobie prawo 
dokonywania zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Właściwości oraz rozmiary 
zawarte w niniejszej instrukcji nie są wiążące. 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ) 
 
Zapala się wskaźnik niskiego stanu baterii. Co należy zrobić? 
Podłącz urządzenie do sieci, co pozwoli na kontynuowanie zabiegu. 
 
Czy terapia ultradźwiękami może zaszkodzić? 
Ultradźwięki nie wyrządzają jakichkolwiek szkód, jeśli tylko są stosowane z uwzględnieniem 
przeciwwskazań (patrz strona 5). 
 
Wydaje się, że wybrany program nie działa i nie są odczuwane żadne wibracje. Co jest 
tego przyczyną? 
Skóra na danym obszarze jest mniej wrażliwa, co nie oznacza, że ultradźwięki nie są 
emitowane. Aby w prosty sposób to sprawdzić, wystarczy na środku głowicy umieścić 
kroplę wody. Powinna szybko „odparować” pod wpływem wibracji.  
 
Jak należy stosować głowicę? 
Głowica powinna być zawsze przesuwana po skórze, aby nie dopuścić do przegrzewania 
się skóry i nieprzyjemnych odczuć. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w 
instrukcji obsługi i przesuwaj głowicę w taki sposób, aby stymulować cyrkulację krwi na 
całym obszarze podlegającym zabiegowi. 
 
Czy zawsze trzeba stosować żel na skórę i głowicę? 
Tak i powinno się stosować duże ilości żelu na leczonym obszarze. W przeciwnym razie 
energia ultradźwięków nie będzie w pełni wykorzystana, może dojść do przegrzania 
głowicy i poza tym, mogą występować nieprzyjemne odczucia. 
 
Jak sprawdzić, czy głowica działa prawidłowo? 
Urządzenie posiada system monitorowania emisji mocy. Gdy pojawią się jakieś problemy, 
na ekranie urządzenia powinny pojawić się odpowiednie komunikaty (patrz strona 13). 
 
Jak powinno się czyścić głowicę? 
Czyszczenie głowicy po każdym zabiegu jest bardzo ważne. Pozostające na głowicy 
resztki żelu lub kremu sprzyjają rozwojowi bakterii a po zaschnięciu utrudniają prawidłową 
emisję ultradźwięków. Zasady czyszczenia głowicy zostały opisane na stronie 6. 
 
Jeśli kabel od głowicy posiada pęknięcia lub uszkodzenia, to można go używać? 
Absolutnie nie! 
 
Czy można stosować ultradźwięki podczas miesiączki? 
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Jest to kwestia bardzo subiektywna i zmienna u różnych kobiet. Zaleca się jednak, aby nie 
stosować zabiegów ultradźwiękami w okresie tuż przed, w trakcie i zaraz po miesiączce. 
 
Czy można stosować ultradźwięki podczas ciąży? 
NIE. Ciąża jest absolutnym przeciwwskazaniem przy stosowaniu ultradźwięków. 
 
Posiadam rozrusznik serca. Czy mogę stosować to urządzenie? 
NIE. Rozrusznik jest przeciwwskazaniem podczas stosowania terapii ultradźwiękowej. 
Skonsultuj to jednak ze swoim lekarzem. 
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