Professionel
akne behandling
Brugervejledning

TAK

Pakkens indhold

Tanda Clear+ er det første og eneste apparat, der kombinerer
kraftfuldt bakteriedræbende blåt lys med vibration og mild varme.
Sammen giver teknologien et uovertruffen klinisk bevist resultat, og
hurtigere end nogensinde genskabes en tilpas, ren og smuk hud.

- Clear+ håndstykke
- AC strømforsyning
- Brugervejledning

Hvad er apparatet beregnet til ?
Clear+ behandler let til moderat akne

Clear+ er udviklet efter de højeste standarter indenfor kvalitet,
funktionalitet og design.
Læs venligst hele brugervejledningen, så du opnår den sikreste og
mest effektive behandling.
Ved spørgsmål eller reklamation bør du kontakte din Tanda Clear+
forhandler.

Er Clear+ rigtig for dig ?
Akne type

Hudens tilstand

Er Clear+ rigtig for dig?

Mild Akne

Betændte røde bumser
Færre end 20 lukkede komedoner, 15 betændte røde
bumser eller 30 bumser, hvor ikke alle er betændte.

Ja

Moderat
Akne

Generelle røde betændte bumser og pustler
(gulligt indhold)

Ja

God fornøjelse

CT

20-100 komedoner, 15-50 betændte bumser,
30-125 bumser, hvor ikke alle er betændte.
Svær
Nodulær
Akne

Betændte bumser og pustler (gulligt indhold) med få
dybe nodulær akne udbrud (cyste lignende).
Mere end 5 cyster (solid masse der ligger under hudens
overflade), mere end 100 komedoner, mere end
50 betændte bumser eller mere end 125 forskellige
urenheder.

Svær
Cystisk
Akne

Mange nodulær cyster og ardannelser.

Nej, kontakt din
hudterapeut, der vil
anbefale den mest
optimale behandling.

Nej, kontakt din
hudterapeut, der vil
anbefale den mest
optimale behandling.

Hvis ja - så læs kontraindikationer, advarsler og forholdsregler, så du er sikker på,
at Clear+ er sikker for dig at bruge.

Apparatets dele

Kontraindikationer

Behandlings
overflade (1)

•

Bruges ikke hvis du har, haft kræft eller på områder med mistanke
om kræft. Apparatet er ikke testet på disse områder, så effekten
er uvis.

•

Det anbefales at du udfører en lille test af huden, inden du
påbegynder behandlingen.

Indikatorlys (2)
Tænd/sluk (3)
AC stømforsyning (4)
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Clear+ håndstykke (5)

Advarsler

Skift af
behandlingshovedet (6)

•

Bruges ikke hvis du er gravid eller ammer

•

Bruges ikke hvis du lider af migræne

•

Bruges ikke hvis du er lysoverfølsom

•

Nogle sygdomme kan relateres til lysoverfølsomhed:
polymorft lysudslæt, porfyrier, soludløst nældefeber og lupus.

•

Noget medicin kan relateres til lysoverfølsomhed:
NSAIDS, steorider, antibiotika, phenothiazine, thiazide, diuretics,
sulfonyluraes, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine,
griseofulvin, Alpha Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids
(BHAs), Retin-A,Accutane, topical retinolds eller/og Azelaic acid.

•

Stråle eller kemoterapi

•

Ved indtagelse af en eller flere af disse typer medicin, bliver huden
ofte mere lysoverfølsom, så reaktioner kan opstå. Konsulterer egen
læge inden brug.

•

Bruges ikke hvis huden er særlig sensitiv: psoriasis, eksem,
solskoldning, herpes, sår eller udslæt.

Apparatets funktioner
•

Tænd/sluk knappen starter apparatet.
Når indikatoren lyser grøn, er den klar til brug.

•

Berørings-sensoren aktiverer apparatet, når
behandlingshovedet rører ved huden.

•

Tydelige bib indikerer status på behandlingen.
Et enkelt bib hver 30 sek. fortæller dig, at behandlingen er i
gang. 2 hurtige bip fortæller dig, at behandlingen er komplet.
Tryk på tænd/sluk knappen for at aktivere apparatet igen.

•

•

Temperatur-sensoren kontrollerer temperaturen på Clear+
behandlingshovedet løbende og slukker apparatet, hvis
det bliver for varmt. Lad apparatet køle af i 5-10 min. for at
behandlingen genoptages .
Automatisk slukning af apparatet, hvis der ikke er kontakt
med huden i min. 20 sek.

•

Bruges ikke på mørke pletter, store fregner, modermærker eller vorter.

•

Bruges ikke på eller tæt på en steroid-indsprøjtning i min. 6 mdr.

•

Lad ikke små børn lege med apparatet der kan indeholde små dele.

Sikker brug af et elektrisk apparat
•

Sæt altid strømforsyningen i apparatet før du tilfører strøm.
Brug kun den tilhørende ledning.

•

Hold en sikker afstand til vand. Hvis apparatet uventet falder
i vandet skal den straks fjernes og slukkes.

•

Placer ikke apparatet hvor den kan falde ned i håndvasken
eller badekaret. Tab den ikke ned i vand eller anden væske.

•

Brug aldrig apparatet hvis ledning eller stikket er skadet, hvis den
ikke virker korrekt, hvis den er blevet tabt, eller er gået i stykker,
eller hvis apparatet har været under vand.

•

Lad være med at skille apparatet ad, da det både kan
ødelægge apparatet og give personskade.

•

Tab eller indsæt ikke noget i apparates åbning.

•

Hold ledningen væk fra varme overflader.

Brug ikke apparatet, hvis du er lysoverfølsom. Hvis du er i tvivl,
om du er overfølsom udføres testen for lysoverfølsomhed.
•

En forlængelse af behandlingen eller brug af apparatet oftere
end anbefalet, kan resultere i en overophedet overflade på din
Clear+. Du kan derved risikere irritation og rødme i huden.

•

Undersøg dit apparat for skader før brug.

Anvendelse af Clear+
Hvis det er første gang, du bruger apparatet, så husk at udføre testen for
lysoverfølsomhed.
1.
2.
3.

Pak apparat og ledning ud.
Sæt strømforsyningen nederst i apparatet og den anden ende i
stikkontakten. Apparatet lyser grøn, når strømmen er tilsat.
Din Clear+ er nu klar til brug

Lysoverfølsomheds test
Forholdsregler

Følg disse instruktioner for at teste om du er overfølsom overfor lys

•

Stop øjeblikkeligt hvis du oplever ubehag eller er i tvivl om korrekt brug.

•

Læs brugervejledningen før brug af Clear+.

•

Brug kun apparatet til det, som den anbefales til.

3.

•

Kig ikke direkte ind i behandlingshovedet når lyset er tændt
og undgå at lyse ind i andres øjne.

4.

•

Brug ikke apparatet på steder hvor der bruges andre enheder,
der udsender elektromagnetisk energi uden afskærmning.
Bærbart eller mobilt kommunikationsudstyr, der bruger
radiofrekvenser, kan påvirke elektrisk medicinsk udstyr.

1.
2.

Tænd på den orange knap.
Placer apparatet på det område du ønsker at behandle.
Lad apparatet være i kontakt med huden under hele
behandlingstiden. (3 min.)
Du bør ikke opleve nogen reaktion i de næste 24 timer. Hvis du
oplever en reaktion, bør din læge kontaktes inden yderligere brug.
En negativ reaktion vil være smerte, ubehag, rødme
og måske hævelser.

Behandlingsprocedure Clear+

Forventninger

STEP 1. Forbered huden før behandling
Før brug renses huden for makeup
og cremer, da de kan indeholde
lysreflekterende ingredienser.

Første 24-48 timer:
Den milde varme, der føles under behandlingen, oplever de fleste som beroligende. Mange brugere opnår en reduktion af urenhedernes størrelse og rødme.

STEP 2. Tænd apparatet
Tryk på tænd/sluk knappen.
Et kort bip signalerer at apparatet
er aktiveret og klar til brug.

1

2

Efter 1 uge:
De fleste brugere vil se en reduktion af urenhederne. Flertallet opnår også
en reduktion af rødme og fedtstof samt hudens generelle velbefindende
genfindes. Ved regelmæssig brug af Clear+, reduceres mængden af
bakterier, så fremtidige udbrud undgås.

Beskyttelsesbriller

STEP 3. Udfør behandlingen
Placer behandlingshovedet på det ønskede
område i 3 minutter - 2 gange dagligt.
Fortsæt indtil resultatet er tilfredsstillende.

Clear+ er testet sikker, og der er ingen risiko ved brug af apparatet. Hvis du
foretrækker det, kan du anvende beskyttelsesbriller under behandlingen.

Rengøring
3

STEP 4. Afslutning
Påfør din favorit “ikke-fedtende” cremepleje.

4

Rengør behandlingshovedet efter brug, så apparatet er hygiejnisk at
anvende.
Apparatet er ikke vandtæt, så sørg for at holde afstand til vand eller
anden væske. Vask ikke apparatet i opvaskeren, da det kan ødelægge
apparatet. Hvis apparatet har været under vand anbefales det ikke at
anvende apparatet.
Brug en fugtig, blød fnugfri klud og et mildt alkoholfrit
rengøringsmiddel til at rengøre behandlingshovedet. Tør efter med en ren fugtig klud kun
med vand og afslut med en tør klud.

Udskiftning af Clear+
behandlingshovedet
Clear+ behandlingshovedet
indeholder 6000 stk. - 3 minutters
behandling. Derefter vil
behandlingshovedet
ikke mere udsende lys.
12

Specifikationer
Service

EN
EN

Tanda Clear+ apparat = Tanda Series 4

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den
butik, hvor produktet er købt.

Garantien
TYPE BF ANVENDT DEL

Vigtigt! Se MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Tüv-certificeringsmærke

Følg brugervejledningen
Follow Instructions
Instructions for
for Use
Use
Follow

IP
IP23
23

IP kapslingsklasse
DEGREES OF
OF PROTECTION
PROTECTION
DEGREES

Specifikationer strømadapter: Model nr. UE15WCP-090130SPA, medicinsk
kvalitet, Input: 100-240V, 50-60Hz, 400mA, Output: 9.0VDC, 1.3A max.
Model No. UE05WCP-090055SPC, medical grade, Input: 100-240V, 5060Hz, 180mA. Output:9 VDC,0.55A max.
Universal rejseadapter: Apparatet er designet til at oplade sikkert med
både 110/120V eller 220/240V.Den kan anvendes i alle lande ved brug
af universal adapter.
Opbevaring mellem behandlingerne: Omgivelsestemperatur: 5 til 40
grade. Relativ luftfugtighed: 15% til 93%, ikke-kondenserende; 700-1060 hPa
Transport/Butiksspecifikationer: Omgivelsestemperatur: 0 til 60 grader;
Relativ luftfugtighed: 10% til 90, ikke kondenserende; 700-1060 hPa

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på
Deres nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato.
Garantien omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel.
Ved henvendelse om service bør De oplyse produktets navn.
Garantien dækker ikke:
• Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
• Hvis der er brugt uoriginale reservedele
• Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
• Hvis ikke installationen er sket som anvist
• Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet

Transportskader
En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos
kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren.
I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet,
påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt.
transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og
senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens
krav blive afvist.

Erhvervskøb
Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en
privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende
formål (kosmetolog, frisør og lign.) eller bruges til udlejning eller
anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med
erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er
beregnet til almindelig husholdning.

Bortskaffelse
WEEE (affald af elektrisk og elektronisk udstyr)
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
sammen med andet husholdningsaffald i EU. For at forhindre
eventuel skade på miljøet og menneskers sundhed som
følge af ukontrolleret bortskaffelse skal produktet afleveres
til genbrug for at fremme en bæredygtig genanvendelse
af materialeressourcer. Indlever det brugte apparat på en
genbrugsstation, eller kontakt forhandleren. De kan sikre,
at produktet genbruges på forsvarlig miljøvenlig vis.

Dette symbol betyder, at batterier ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald, da de indeholder
stoffer, der kan være miljø- og sundhedsskadelige. Bortskaf
batterierne ved at lægge dem i en genbrugscontainer.
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