GIỚI THIỆU
Cảm ơn bạn đã mua các thiết bị AllergoLux từ LANAFORM ®. AllergoLux là một thiết bị
đèn chiếu. Một cách thiết thực, đơn giản và hiệu quả, nó sẽ giúp bạn ngăn chặn và điều trị các
triệu chứng dị ứng đường hô hấp. Bạn có thể sử dụng AllergoLux mà không cần kèm theo các
thiết y tế và không có bất kỳ nguy cơ của một phản ứng tiêu cực với thuốc kháng histamin
hoặccorticosteroid. AllergoLux không gây hậu quả tiêu cực trên mô niêm mạc của mũi, ngay cả
khi sử dụng trong thời gian dài
.
Đèn chiếu ALLERGOLUX
Ánh sáng đỏ được sử dụng khi chiếu đèn của thiết bị AllergoLux của bạn không gây tác
động tiêu cực trên các tế bào niêm mạc mũi. Ngay cả khi bạn sử dụng AllergoLux trong khoảng
thời gian dài, bạn sử dụng sẽ không có nguy cơ làm tổn hại đến các mô nhầy miễn là bạn tôn
trọng những giới hạn sử dụng ba lần mỗi ngày. Nếu bác sĩ khuyến cáo thuốc điều trị do cường độ
của các triệu chứng dị ứng, bạn có thể sử dụng đèn chiếu điều trị mà không gây nguy hiểm.
Không có tương tác được biết đến với chống dị ứng các loại thuốc, chẳng hạn như thuốc kháng
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histamin và corticosteroid.
Những ƣu điểm:
• Các phiên họp là ngắn (khoảng 4 1/2 phút) nhưng hiệu quả, và có thể được thực hiện hầu
như bất cứ nơi nào.
• Không có tác dụng phụ, và không có tác dụng dược lý trên cơ thể.Thử nghiệm lâm sàng
đã cho thấy giảm đáng kể các triệu chứng dị ứng do phấn hoa với việc sử dụng AllergoLux. Một
số triệu chứng giảm, hoặc thậm chí biến mất hoàn toàn trong một vài giờ. Đối với hầu hết bệnh
nhân, cải thiện đáng kể tình trạng chung của họ có thể được quan sát thấy sau hai tuần.
Khi lần đầu tiên sử dụng thiết bị này, một số người có thể bị chảy nước mũi, sẽ dừng lại
một cách nhanh chóng.
1. SỬ DỤNG THIẾT BỊ CỦA BẠN CHO LẦN ĐẦU TIÊN
Bao bì / Nội dung
• 1 AllergoLux thiết bị
• 1 bôi mũi
• 1 tờ hướng dẫn
Trong quá trình sử dụng, nếu nó có vẻ bị hư hỏng hoặc không hoạt động chính xác, xin vui
lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng
2.SẢN PHẨM
1. Thiết bị cơ bản
2. Ngăn chứa pin
3. Đèn tín hiệu
4. Nút on / off
5. Kết nối cáp cho bôi mũi
6. Cáp
7. Mảnh bôi
8. Bôi mũi
9. Màn hình LCD
10. Hẹn giờ (+ / -)
11. Nút để điều chỉnh cường độ (+ / -)
12. Nút để lựa chọn liên tục hoặc xung
chế độ
2.1 Sơ đồ và mô tả của màn hình LCD
hiển thị
a) chế độ liên tục
b) Chỉ số hoạt động
c) chế độ xung
d) Cường độ
e) Thời gian thời gian lập trình
f) pin yếu
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3. Kích hoạt và lắp pin
Thiết bị AllergoLux hoạt động trên 4 pin kiềm 1,5 V, loại AAA
LR03. Đẩy nắp theo hướng chỉ của mũi tên. Lắp pin theo chỉ dân. Đặt
ngăn nắp pin trở lại và đẩy nó lên
4. Sử dụng thiết bị ALLERGOLUX
Kết nối cáp bôi mũi bằng cách chèn cắm vào jack trên
AllergoLux
Thiết bị này không gây đau, nhấn "ON / OFF"
trong hơn một giây để kích hoạt thiết bị, và chọn một trong hai chế độ
«tiếp tục» hoặc «nhịp»
Sau đó thiết lập bộ đếm thời gian và cường độ của ánh sáng. Thiết bị này sẽ tự động tắt
khi thời gian đã hết. Nếu bạn muốn làm gián đoạn phiên, đẩy vào "ON / OFF" hơn hai giây để
dừng lại thiết bị.
Chế độ và cường độ đó mà tôi nên chọn? Thiết bị của bạn có hai chế độ hoạt động (liên tục
và dừng) và ba cường độ khác nhau (thấp - trung bình - cao)
Đối với phiên đầu tiên của bạn, chúng tôi khuyên bạn sử dụng các chế độ «tiếp tục» tại
mức cường độ«cao».Thời gian lý tưởng cho một lần điều trị tối đa là năm phút.
Chương trình này là tối ưu để giảm bị dị ứng đường hô hấp.Nếu bạn cảm thấy khó chịu khi
sử
dụng,
hoặc
thấy
khó
chịu,
chúng
tôi
khuyên
bạn
sử
dụng
các chế độ «nhịp». Chương trình lý tưởng có thể được thiết lập lên đến cường độ chín phút tối
đa.
Nếu bạn vẫn cảm thấy không thoải mái với lựa chọn này, hãy thử giảm cường độ của thiết
bị cũng như thời gian hoạt động.
Lưu ý:Mỗi người đều có sự nhạy cảm với chất gây dị ứng khác nhau,cũng như là tiếp nhận
tiếp xúc với ánh sáng sử dụng đèn chiếu. Do đó, chúng tôi không thể thiết lập một chương trình
phù hợp cho mỗi cá nhân. Chúng tôi khuyên bạn nên tôn trọng lời khuyên của chúng tôi và điều
chỉnh các thiết lập để phù hợp với sự đánh giá cao của bạn và kết quả thu được.
Bình luận:
• Nếu đèn tín hiệu nhấp nháy màu đỏ, điều này có nghĩa là cáp không vào đúng chỗ.
• nếu thiết bị được kết nối một cách chính xác, bạn sẽ thấy một tín hiệu ánh sáng màu xanh
lá cây khi thiết bị được bật. \
• Nếu dung lượng pin thấp, đèn tín hiệu pin yếu sẽ đến.
5. THỜI GIAN VÀ CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG
• Ban đầu, chúng tôi khuyên bạn sử dụng AllergoLux của bạn ba lần một ngày. Khi bị dị
ứng các triệu chứng đã giảm, bạn có thể giảm các phiên họp để hai lần một ngày. Sau khi có ý
nghĩa cải thiện điều kiện chung của bạn, bạn có thể sử dụng thiết bị chỉ một lần một ngày.
• Bạn có thể làm phiên họp đầu tiên vào buổi sáng, trước khi hoặc sau khi ăn sáng, và
người cuối cùng trong buổi tối trước khi đi ngủ. Trong ngày, bạn có thể mang thiết bị với bạn và
sử dụng nó khi bạn có cơ hội.
6. SỬ DỤNG PHÒNG NGỪA
Bạn có thể sử dụng AllergoLux không chỉ trong giai đoạn dị ứng cấp tính, nhưng cũng để
phòng ngừa.
Bạn chắc chắn rằng dị ứng tăng lên khi tiếp xúc loại phấn hoa.
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Kiểm tra tình hình phấn hoa, trên Internet ví dụ, để tìm hiểu khi nhiều loại hình phấn hoa
có mặt trong khu vực của bạn, vì vậy bạn có thể bắt đầu phòng ngừa trong thời gian tới.
Bắt đầu buổi phòng một tuần trước khi sự hiện diện của phấn hoa mà bạn dị ứng được công
bố. Chúng tôi khuyên bạn nên làm hai hoặc ba buổi mỗi ngày, tùy thuộc vào cường độ dị ứng
của bạn.
7. KIẾN NGHỊ AN TOÀN
• Thiết bị được chấp thuận cho điều trị tại nhà, và không nên được sử dụng một cách tùy
tiện. Nó không thể thay thế ý kiến bác sĩ.
• Trẻ em phải sử dụng thiết bị dưới sự giám sát của người lớn.
• Giữ pin tránh xa tầm tay của trẻ em.
• Khi pin hết, đưa họ đến một trung tâm xử lý chất thải gần đó tái chế.
• Không làm chập mạch pin và không vứt nó vào lửa.
• Sử dụng các thiết bị độc quyền như được mô tả trong hướng dẫn. Bất kỳ sử dụng khác có
thể làm hỏng thiết bị, và không được đảm bảo.
• Chỉ sử dụng các mũi bôi cung cấp với thiết bị này.
• Không bao giờ cố gắng để sửa chữa thiết bị cho mình. Mang nó đến một đại lý chuyên
ngành.
• phiên sử dụng AllergoLux thường dễ chịu. Trong trường hợp đau đột ngột hoặc khó chịu,
ngừng sử dụng thiết bị và yêu cầu bác sĩ cho lời khuyên.
• Thiết bị này chỉ có tác dụng một phần nếu ở tất cả trong các trường hợp sau:
- Tình trạng viêm mãn tính của mô niêm mạc mũi,
- Biến dạng của vách ngăn hoặc loại bư u.
8. VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ
• Làm sạch hai điốt sau mỗi lần sử dụng với một miếng vải ẩm và xà phòng nhẹ.
• Không bao giờ sử dụng chất tẩy rửa mạnh hoặc bàn chải cứng.
• Không nhúng cáp hoặc thiết bị với các điốt trong nước. Nếu chất lỏng thẩm thấu
thiết bị điện tử ngày, tháo pin ngay lập tức và liên hệ với đại lý của bạn.
• Bạn có thể khử trùng bôi mũi bằng chất tẩy trùng rượu, như ethanol
70%.
• Tháo pin ra khỏi máy nếu bạn không có kế hoạch sử dụng nó cho một
thời gian dài. Điều này sẽ ngăn chặn sự rò rỉ pin.
• Nếu thiết bị này được sử dụng phù hợp với bản hướng dẫn này, không bảo dưỡng bổ sung
hoặc kiểm soát là cần thiết.
10. KỸ THUẬT
Mô hình: AllergoLux
Chỉ định: Phototherapy trong trường hợp phản ứng dị ứng của
mô niêm mạc mũi
Thời gian sử dụng: 3-9 phút như lập trình
Tự động tắt máy sau giai đoạn đề nghị sử dụng.
Tần suất sử dụng: 3 buổi một ngày nhiều nhất
Phát xạ ánh sáng: ánh sáng đỏ ở 660 nm
- Cường độ thấp 2 mw mỗi diode
- Trung bình cường độ 4mw mỗi diode
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- 5mW Cường độ cao mỗi diode
Điều kiện bảo quản: -20 ° C đến 50 ° C, độ ẩm tương đối trong không khí 85% nhiều nhất,
không ngưng tụ
Điều kiện sử dụng: 10 ° C đến 40 ° C, độ ẩm tương đối trong không khí 70%, không ngưng
tụ
Kích thước: 125x65x22 mm về
Trọng lượng: 150 g xấp xỉ, bao gồm pin
Pin: 4x1.5V Loại AAA
Phân loại thiết bị: CE0197

BẢO HÀNH
LANAFORM bảo hành lỗi do nhà sản xuất sản phẩm trong thời hạn hai năm kể từ
ngày mua, trừ trường hợp được mô tả dưới đây.
LANAFORM ® không bảo hành những thiệt hại gây ra do kết quả môi trường ảnh
hưởng đến sản phẩm này. Ngoài ra, LANAFORM ® không bảo hành cho những thiệt hại
do sử dụng lạm dụng hoặc không phù hợp hoặc không chính xác,tai nạn, việc sử dụng các
phụ kiện không được phép, những thay đổi linh kiện được thực hiện cho sản phẩm, ngoài
tầm kiểm soát của LANAFORM ®.
LANAFORM ® có thể không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ loại thiệt hại gián
tiếp,hoặc gián tiếp cụ thể.Tất cả các bảo hành sẽ liên quan đến sự phù hợp của sản phẩm
được giới hạn hai năm kể từ ngày đầu tiên của mua ghi theo phiếu Bảo hành.
CÁCH THỨC BẢO HÀNH
Khi nhận được sản phẩm, LANAFORM ® sẽ sửa chữa hoặc thay thế thiết bị của
bạn theo quy định và sẽ trả lại cho bạn. Bảo hành chỉ có giá trị thông qua Trung tâm Dịch
vụ LANAFORM ®. Hoặc đơn vị bán hàng độc quyền của LANAFORM
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