
Instrukcja obsługi



Pokrowiec

Okulary ogrzewające 
powieki

Sterownik

Przycisk 
Włącz/Wyłącz

Zasilacz

Zielona kontrolka

Czerwona kontrolka



1.Przed użyciem dokładnie umyj ręce



2. Podłączyć zasilacz do gniazda sieciowego i pozostawić 
urządzenie podłączone do zasilania przez cały czas trwania 
sesji.  Powinien być słyszalny sygnał dźwiękowy.



3. Nacisnąć i zwolnić środkowy niebieski przycisk: 
powinna zapalić się czerwona kontrolka. 
Oznacza to, że rozpoczęło się nagrzewanie 
wstępne urządzenia. Trwa ono 15 minut, po 
czym włącza się zielona kontrola.

4. Urządzenie jest 
gotowe do użycia 

(sesję można rozpocząć    
w ciągu 45 minut; po tym 
czasie urządzenie wymaga 
ponownego uruchomienia).



5. Nalej do szklanki roztwór soli 
fizjologicznej (NaCl 0,9% - do kupienia w 
aptece) lub wodę mineralną, a następnie 

zwilż 2 krążki BLEPHASTEAM®



6. Umieść przygotowane, wilgotne pierścienie w środku urządzenia.



7. Załóż i dopasuj urządzenie tak, aby dobrze przylegało wokół oczu.



8. Aby rozpocząć sesję trwającą 10 minut, należy nacisnąć i zwolnić środkowy 
niebieski przycisk:  zielona kontrolka powinna zacząć migać.

Nie należy odłączać zasilania urządzenia podczas sesji terapeutycznej.



9. Po zakończeniu sesji terapeutycznej (~10 minutach) 
powinien zostać wyemitowany sygnał dźwiękowy i 

zielona kontrolka wyłącza się.



10. Zdejmij urządzenie z  głowy. 11. Wyrzuć pierścienie do kosza!

12. Wyłącz zasilacz z gniazda sieciowego.



13. Przeprowadź masaż powiek, jak na zdjęciach:
Powieka górna:
delikatnie masuj, wykonując małe, okrężne ruchy blisko rzęs.
Powieka dolna:
masuj, wykonując ruchy w kierunku od środka na zewnątrz powieki.
Lekko uciskaj, dzięki czemu upłynniona wydzielina zostanie
usunięta z gruczołów Meiboma.



15. Następnie oczyść brzegi powiek za pomocą 
jednego z przeznaczonych do tego 

hypoalergicznych preparatów.



Nasączonych, gotowych do użycia, sterylnych 
chusteczek Blephaclean®



Możesz też użyć do tego celu wacika 
nasączonego odpowiednim produktem: 

płynem Blephasol® lub żelem Blephagel ®



Można także zamiast wacika użyć nasączonej 
wybranym preparatem pałeczki kosmetycznej



16. Wyczyść urządzenie za 
pomocą suchej, niebieskiej 
ściereczki lub zwykłej chusteczki 
nasączonej alkoholem.

17. Schowaj urządzenie do pokrowca.



18. Po użyciu umyj ręce !
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