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خطر
یاومرگبهمنجرتواندمیآنهاگرفتننادیدهکهبودهایمنیمهماطالعاتشاملدفترچهاینهايتوصیه
.شودجديصدماتایجاد

محدودیت
تحتگیرد،قراردستگاهاینتشعشعتحتاستقرارکهاتانبدنازايناحیهیاوشماشخصکهصورتیدر

.کنیدخودداريجدادستگاهبکارگیريازباشدزیرشرایطازیکیتاثیر

توجه
.بزنیدصدمهخودبهدارداحتمالدفترچهایندرآمدهدستوراتازپیرويعدمصورتدر

اندکیدانشکهافراديهمچنینوحسییاوذهنیماندهعقباندك،بدنیتواناییباافراديکودکان،دسترسازرادستگاهاین
.نگهداریددورنیستندشمانظارتتحتیاواندندیدهراالزمهايآموزشکهزمانیتادارندآندرباره

کنیدجلوگیريدستگاهاینباکودکانکردنبازياز.
پوستبهنورتاباندنباخودپوستباآنبودنسازگارازحتماخود،پوستگذاشتنمعرضدرودستگاهازاستفادهازپیش

نشانهدقیقه5ازپسآزمایشموردناحیهپوستکهصورتیدر. نماییدحاصلاطمینانهادستجلويیاوبازوبااليناحیه
.بپرهیزیددستگاهباکارازدادبروزخودازقرمزيیاوتاولسوختگی،هاي

دانهرنگشدیدشدنتیرهمادرزادي،هايگرفتگیماهوهاخالبهمحدوددستگاهاینازاستفادهcoriumپدیدهايخالو
.نباشندمعرضدرتاشوندپوشاندهاستفادهازپیشبایستمیعوارضاینونشدهسنرفتنباالاثردرآمده

توصیه هاي مهم ایمنی

برايخشکپارچهازلزومصورتدر. کنیدحاصلاطمینانپریزبهآناتصالازپیشدستگاهشاخهدوبودنخشکوتمیزاز
.کنیداستفادهآنکردنتمیز

کنیدخودداريزوربایاوخیسهايدستبابرقسیماتصالاز.
دستگاهچندهمزمانکردنروشنبرايپریزیکازاستفاده. کنیداستفادهدستگاهتغذیهمنبعبامطابقبرقخروجیازهمیشه

.شودنمیتوصیهمختلف
کنیدحاصلاطمیناندستگاهبودنخاموشازآنکردنجداوبرقپریزبهدستگاهاتصالهنگام.
بپرهیزیدآنرويسنگیناجسامقراردادنیابرقسیمکردنخماز.
کنیدجدابرقپریزازراآناتصالکنید،نمیاستفادهدستگاهازطوالنیمدتبرايکههنگامی.
کنیدجدابرقپریزازراآندستگاهکردنتمیزهنگام.
آببادستگاهکهزمانییاکند،نمیکاردستگاه،خودیاودوشاخهبرق،سیمبهآمدهواردهايآسیباثربردستگاهکهزمانی

سپردنیاومتخصصغیرافرادتوسطدستگاهکردنبازاز. بگیریدتماسفروشندهتاییدموردتعمیرکارباحتمابوده،تماسدر
.کنیدخودداريايحرفهغیرتعمیرکارانبهآن

کنیدخودداريگرمایشیهايدستگاهکلیهوفرگازبخاري،کناردرآناتصاالتودستگاهدادنقراراز .
کنیدخودداريمرتفعیاومرطوبهايمکاندردستگاهگیريبکاراز.
تمیزخشکپارچهتکهیکباراآندستگاهکردنجمعازپیشهمیشه. استنشدهطراحیآبباشدنتمیزبرايدستگاهاین

.کنید
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محدودیت
قراردستگاهاینتشعشعتحتاستقرارکهاتانبدنازايناحیهیاوشماشخصکهصورتیدر

.کنیدخودداريجدادستگاهبکارگیريازباشدزیرشرایطازیکیتاثیرتحتگیرد،

بکشیددستعملیاتادامهازفوراشدیدی گزیدگوسوزشدچاراگر.
نتابانیدنشدهمحافظتچشمانسمتبهرادستگاههرگز.
نکنیداستفادههاپلکوهاچشمناحیهدردستگاهاینازهرگز.
کنیدپرهیزمناسبپوششداشتندستبهبدوندستگاهالمپکردنلمساز.
بگیریددستدری درستبهرادستگاهدستههمیشهپوستي رونورتاباندنهنگام.
شودقرمزی موقتطوربهپوستاستفادهازپسبالفاصلهاستممکن.
کنیداستفادههامحدودیتبخشاطالعاتاز.
کنیدجدابرقپریزازراآنسپسوکردهخاموشرادستگاهنخستاستفاده،ازپس.

استممنوعنوزادانشیردادنیاي باردارهنگامدستگاهاینازاستفاده.
4خاللدروی تازگبهکهی کسانیادارندآفتابشدیدنورزیروسرپوشیدهي هامحیطازخارجدري زیادفعالیتکهي افراد

.کننداستفادهدستگاهاینازنبایداندبودهی مصنوعبرنزهي هادستگاهتشعشعتحتاخیرهفته
نمایندي خودداردستگاهاینازاستفادهازدارندسیاهیاوتیرهي اقهوهپوستکهي افراد.
ازشمااگرهمچنینکندی مآلرژیکي هاالعملعکسیاوجوشتولیدنورمعرضدرواستحساسنوربهشماپوستاگر

حساسیتیاوکنندي دورخورشیدنورمعرضدرگرفتنقرارازدارومصرفهنگامبایستی مکههستیدي افرادازدستهآن
ی ماستفادهفتوسنتزي داروهایاعواملازکهی صورتدر. نکنیداستفادهدستگاهاینازداریدفتوتوکسیکیاوآلرژیکفتويها

.بخوانیدرادارومصرفدستورالعملحتماکنید،
ی هایدروکسآلفاي اسیدهامعرضدراخیراشمابدنازی بخشاگر)Alpha Hydroxy Acid-AHAs(،ی هیدروکسبتا)Beta

Hydroxy Acid-BHAs(،ی موضعایزوترتینویین)Isotretinoin (آزلیاكاسیدو)Azeliac Acid (تاباندنازاستبوده
.کنیدي خودداربدنازناحیهآني رودستگاهایننور

یدهانایزوترتینویینازگذشتهماهششی طکهی صورتدرAccutaneیاRoaccutaneدستگاهاینازایدکردهاستفاده
.نکنیداستفاده

اشانپوستکهي طوراندکردهاستفادهي استروییدي هافرآوردهازی طوالنمدتبهکهي افرادي برادستگاهاینازاستفاده
.استممنوعاستشدهنازك

استممنوعی دایمآرایشیای خالکوبي داراکهپوستازی هایبخشي رودستگاهاینازاستفاده.
متراکموکلفتي موهاي دارایاوشدیدي ارنگدانهی باختگرنگدچارکهپوستازی هایبخشي رودستگاهاینازاستفاده

.استممنوعهستند) یموضعي های سوختگوچانه،یبین(
نکنیداستفادهاستگرفتهقراری پوستي هاي بیماریاو) قندي بیمار(دیابتبهابتالتاثیرتحتکهی پوسترويدستگاهایناز.
ازکنندی ماستفادهي دیگری پزشکدستگاهگونههریاوانسولینپمپوسرنگقلب،ضربانتنظیمي هادستگاهازکهي افراد

.نکننداستفادهدستگاهاین
نکننداستفادهاندبودهی درمانی شیمیادرمانیپرتوتحتگذشتهماه3درکهي افراد.
نکننداستفادهدستگاهاینازدارندپوستسرطانبهابتالي برای باالیشانسیاوبرندی مرنجپوستسرطانازکهي افراد.
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آشنایی با دستگاه و متعلقات آن

دستگاهو دستهبدنه مجموعه المپ موزدایی

دفترچه راهنما فارسی و انگلیسی

سیم برق

)سفارشی(عینک 
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eosika SIPL-800امکانات دستگاه 

5درجه قابل تنظیم انرژي
.انتخاب کنیدگانه می توانید انرژي متناسب با پوست خود را 5با قابلیت تنظیم درجات 

قابلیت انتقال انرژي چندگانه
منتقل کرده و نتیجه بهتري از عملیات استفاده از قابلیت تابش چندگانه می توانید انرژي بیشتري به مو با 

.موزدایی کسب کنید

سامانه هاي عملیاتی ایمن
با وجود . حسگر پوستی بکار رفته در این دستگاه امکان تابش اتفاقی نور به چشم را به حداقل می رساند

نخواهد این حسگر تا تماس دستگاه با پوست برقرار نشود، دستگاه هیچ فرمانی مبنی بر انتشار نور را
.پذیرفت

سامانه خودکار تنظیم کننده
.کنترل خودکار عمر باقیمانده المپ-
شناسایی خودکار نوع عملکرد دستگاه از روي المپ نصب شده براي موزدایی و ترمیم پوست -

).سفارشی(
واحد منحصربفرد المپ براي تنظیم و جایگزینی آسان المپ زمانی که میزان انرژي ساطع شده با -

.انرژي انتخاب شده متناسب نباشدمیزان 

استفاده آسان
.استفاده از این دستگاه بسیار ساده بوده و نیاز به اطالعات چندانی ندارد
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استفاده از کلیدهاي دستگاه

.کلید اصلی روشن و خاموش کردن دستگاه: کلید اصلی-1
.براي جادادن دسته دستگاه: غالف دسته-2
.محل اتصال سیم برق و منبع انرژي: اتصال برق-3
.جهت صدور دستور تابش نور با فشار دادن: ماشه-4
.جهت کم کردن انرژي تابش هنگام تنظیم میزان انرژي: دکمه کاهش انرژي-5
.جهت زیاد کردن انرژي تابش هنگام تنظیم میزان انرژي: دکمه افزایش انرژي-6
.نشانده انرژي تنظیم شده دستگاه است: درجه نشانگر-7
.فیلتر آن استشامل المپ، شیشه و: مجموعه المپ-8
دسته دستگاه-9

)5(دکمه کاهش انرژي 
)6(ش انرژي افزایدکمه 

)4(ماشه 

)9(دسته
)1(کلید اصلی

)2(غالف دسته 

)3(اتصال برق 

)7(درجه نشانگر 

)8(مجموعه المپ 

7



روش اپیالسیون و موزدایی

.هستندزیرشرحبهفاز3این. کنندمیرشدفاز3شاملدورهیکدرعمومیصورتبهموغدد

حدباالترینبهنیز) melanin(مالنینتجمعرسد،ی مریشهرشدفعالیتبیشترینبهموکهی زمان):رشدفاز(آناژنفاز
ریشهدري بیشترمالنینباشند،ترتیرهموهاچههربنابرایناست،موي هارنگدانهسازندهی اصلکلیدمالنین. رسدی مآن
بهترین.استمورشدمیزانگرفتندستدری معنبهروشایندرمالنینمیزانکنترلاینرواز. استکردهتجمعآن

.استآناژنفازدرمورشدهنگامIPLروشبهی موزدایعملیاتي اجراي برازمان

.افتدی می قدیمي موسپسوشدهکوچکریشهوموروزنهشدهمتوقفمورشدتنزل،دورهدر):ینزولفاز(کاتاژنفاز

وکردهرشدریشههماني روی آرامبهتازهي مورشتهیکریزد،ی می قدیمي موکهی زمان):آرامشفاز(تلوژنفاز
ی مرای قدیمي موي جاتازهي مووماندهی خالزیستدورهآغازتای قدیمریشهرونداینخاللدر. گیردی مراآني جا

.گیرد

اصول عملیات
دستگاهeosika SIPL-11نتیجهدروفشردهنوردستهیکتابندنبارای موزدایعملیات

.دهدی مانجامموریشهوپایهکردنگرم
کنندی مجذبراي بیشتري گرمانورانتقالخاللدرترتیرهي موها.
گرددی مآناژنفازدرمورشدتوقفموجبعملیاتاین.
دارندقراررشددورهازی متفاوتي فازهادرهاموی کلشکلبه.
نیازموفقی موزداییکانجامومدتی طوالنی خالصي براشد،گفتهباالدرآنچهبهتوجهبا

.استعملیاتتکراربار8حداقلگذراندنبه
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رنگ

قهوه اي تیره

1

2

4

5

غربی ها

)زن<مرد(روشنرنگهايآسیایی

)زن= مرد(هاآسیاییاغلب

)زن>مرد(رنگتیرههايآسیایی

ملل خاورمیانه

سیاه پوستان

رده شرح توضیحات

سفید

سفید

6سیاه

زرد

قهوه اي

3

درخشانبسیاریابنفشماورااشعهبهحساسبسیارپوست

درخشانهايپوستیابنفشماورااشعهبهحساسپوست

عمومیهايپوستیاوبنفشماورااشعهبهاندكحساسیتبا

خورشیدبهاندكحساسیتباشدهبرنزهسادگیبهکهپوستی
سوزآفتابندرتبهکهخورشیدنوربهحساسغیرپوستی

می شود
سوزآفتابهرگزکهخورشیدنوربهحساسغیرپوستی

شودنمی

انتخابقابلانرژيدرجهخروجیمیزان پوستنوع

5درجه تا4درجه خورشیدبهحساسشدتبهپوست:  1
4درجهتا3درجه خورشیدبهحساسبسیارپوست:  2
3درجهتا2درجه خورشیدبهحساسپوست: 3

2درجهتا1درجه خورشیدبهحساسندرتبهپوست: 4

انتخاب درجه انرژي متناسب با پوست

فیتزپاتریکجدولاساسبرپوستي بندرده

.کنیدمشخصفیتزپاتریکجدولاساسبرراخودپوستنوع- ١
.کنیدآزمایشپوستبامتناسبانرژيدرجهترینپایینانتخابباراخودپوست- ٢

. کنیدشروعخودپوستنوعبامناسبانرژيدرجهمیزانکمترینباپوستآزمایشابتدايدرهمیشه
.گرددسوختگیبهمنجرتواندمیشودانجامبدنازناحیهیکرويمکررپوستآزمایش

.کنیدانتخابراخودپوستبامناسبانرژيدرجه- ٣

کنیداستفادهفیتزپاتریکجدولازي انرژتابشدرجهتنظیموخودپوستنوعی شناسایي برا.
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عملیاتنحوه عملیاتروز عملیاتتعداد SIPL-800

کاملموزدایی شروعروز بارنخستین √

جزییموزدایی روز3ازپس باردومین √

کاملموزدایی روز14ازپس بارسومین √

جزییموزدایی روز17ازپس بارچهارمین √

کاملموزدایی روز28ازپس بارپنجمین √

جزییموزدایی روز31ازپس بارششمین √

کاملموزدایی روز42ازپس بارهفتمین √

جزییموزدایی روز45ازپس بارهشتمین √

کاملموزدایی روز56ازپس بارمیننه √

جزییموزدایی روز59پس از  باردهمین  √

آشنایی با روش موزدایی و برنامه ریزي

جدول برنامه ریزي
.براي نخستین بار انرژي دستگاه را روي انرژي سازگار با پوست تنظیم کنید-1
براي موزدایی دسته دستگاه را روي آن بخش از بدن که مورد نظر موزدایی است قرار می دهیم -2

و عملیات را تا پایان گرفتن موزدایی آن بخش از و پس از آن دسته را روي ناحیه مجاور برده
10توجه داشته باشید که براي تابش نور روي ناحیه هاي مجاور حداکثر . بدن ادامه می دهیم

.درصد از نواحی مجاور همپوشانی داشته باشند
.گوییممی"کاملموزدایی"راکاملطوربهبدنازبخشیکموزدایی-3
3گذشتازپس"جزییموزدایی"باماند،باقیبخشآندرموییاگرکاملموزداییازپس-4

.پردازیممیهاباقیماندهپاکسازيبهکاملموزداییازروز
بههفته10مدتبهکلدروهفته2جزییوکلیموزداییدورهیکانجامبرايزمانمجموع-5

.کشیدخواهددرازا
.شودریزيبرنامهزیرجدولطبقبایستمیبدنجزییوکاملموزداییروندمجموع-6
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بنابراین تراشیدن . باید انرژي تابیده شده توسط ریشه مو جذب شودبراي موزدایی با این روش -1
هرگونهازخودپوستبودني عاروپاكاز. موها پیش از اجراي عملیات الزم است

.شویدمطمینی چربوروغن،یآرایشموادکرم،ادکلن،وعطردیودورانت،
.نباید چیده یا کشیده شوند و باید با استفاده از تیغ اصالح و تراشیده شوندموها -2
کهچرانکنیداستفادهاصالحي براموبرمحصوالتگونههریاوموچیناپیالتور،موم،ازهرگز-3

.بودخواهدفایدهی بشمای موزدایونکردهجذبراالزمي انرژموریشهصورتایندر

موزداییآمادگی پیش از

.بخش مورد نظر را شسته و سپس با یک هوله خشک کنید-4
.از روغن، لوسیون و کرم پیش از موزدایی استفاده نکنید-5
بخشآنکردنی عفونضدیاتمیزي برازاآتشمحصوالتهرگونهیاوالکلاستون،ازهرگز-6

. نکنیداستفادهکنیدی موزدایخواهیدی مکهبدناز
7-
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روش استفاده از دستگاهآمادگی پیش از آمادگی پیش از موزداییآمادگی پیش

کلید اصلی

دکمه کاهش انرژي

.درجه نشانگر روي دسته به رنگ سفید در می آید-3
.داشتن دکمه کاهش انرژي می توانید دستگاه را روشن کنیدسپس با فشار دادن و نگه -4

.سیم برق را به اتصال دستگاه و سپس دوشاخه را به پریز برق بزنید-1
.کلید اصلی را روشن کنید-2
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.دستگاه با صداي بیب روشن می شود-5
.خروجی انرژي متناسب با پوست خود را با استفاده از دکمه هاي کاهش و افزایش تنظیم کنید-6

کاهش و افزایش انرژيدکمه هاي 

.پنجره دستگاه را روي منطقه مورد نظر قرار دهید-7
.زمانی که دستگاه آماده شلیک نور است یک صداي بیب شنیده می شود-8
.با فشردن ماشه روي دسته دستگاه یک اشعه نور از آن خارج می شود-9

د و اجازه دهید تا دستگاه آماده شلیک دوباره بعد از انتشار نور دسته دستگاه را از پوست جدا کنی-10
.شود
این . پس از آماده شدن دوباره دستگاه، دسته را روي منطقه مجاور قرار داده و عملیات را ادامه دهید-11

.کار را تا تمام شدن عملیات موزدایی روي کل بخش مورد نظر ادامه دهید

.را از کلید اصلی خاموش و سپس از پریز برق جدا کنیدپس از پایان عملیات دستگاه -12
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مراقبت هاي پس از موزدایی

پس از موزدایی ممکن است احساس سوز و قرمز شدگی اندکی روي پوست بکنید که طبیعی بوده و پس 
.ساعت رفع خواهد شد2تا 1از 

.براي جلوگیري از خارش پوست پس از موزدایی به ترتیب زیر عمل کنید

 می توانید از. ساعت بپرهیزید24گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید به مدت از قرار
SPF-30 هفته پس از هر بار عملیات استفاده کنید2براي مدت.

 ساعت خودداري فرمایید24از استحمام با آب گرم یا رفتن به سونا و اتاق هاي بخار تا.
 زیدساعت پس از عملیات از شنا کردن بپرهی24براي مدت.
ي هاروشازیکهرازاستفادهباخودبدنکردنبرنزهازدرمانازپسهفته2حداقلتا

.کنیدي خودداری مصنوعوی طبیع
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تعویض مجموعه المپ

چگونگی تعویض مجموعه المپ

.طول عمر باقیمانده المپ را بررسی کنید-1
ثانیه نگه داشته و فشار 3شن می کنید، دکمه افزایش انرژي را به مدت .رهنگامی که دستگاه را

.دهید، سپس درجه نشانگر طول عمر باقیمانده المپ را به ترتیب زیر نمایش خواهد داد
 درصد است100نشانگر عمر باقیمانده المپ به میزان 5روشن شدن درجه.
 درصد است75میزان نشانگر عمر باقیمانده المپ به 4روشن شدن درجه.
 درصد است50نشانگر عمر باقیمانده المپ به میزان 3روشن شدن درجه.
 درصد است30نشانگر عمر باقیمانده المپ به میزان 2روشن شدن درجه.
 درصد است10نشانگر عمر باقیمانده المپ به میزان 1روشن شدن درجه.

.را از کلید اصلی خاموش کنیدپس از اطمینان از پایان یافتن عمر المپ، دستگاه-2
.براي درآوردن مجموعه المپ، باال و پایین مجموعه المپ را گرفته و به بیرون بکشید-3
.سپس المپ تازه را جایگزین نمایید-4

توجهات ضروري هنگام تعویض المپ

.حتما پیش از تعویض مجموعه المپ دستگاه را خاموش کرده و سپس از برق بکشید-1
.احتیاط جا بزنید طوري که از دست اتان نییفتد و نشکندالمپ را با -2
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عیب یابی

.در صورت بروز هرگونه ایرادي المپ نشانگر به رنگ قرمز درخواهد آمد

: قرمز شد1اگر نشانگر روي درجه -1
.استدستگاههخنک کننددر سامانه مشکل . خدمات پس از فروش دستگاه تماس بگیریدبا

: قرمز شد2وي درجه راگر نشانگر -2
در . از استفاده از دستگاه  به مدت یک ساعت دست بکشید. دماي داخلی دستگاه بسیار باالست

صورتی که پس روشن کردن دستگاه پس از یک ساعت استراحت هنوز مشکل پابرجا بود با خدمات 
.دپس از فروش دستگاه تماس بگیری

: قرمز شد3اگر نشانگر روي درجه -3
.عمر المپ به پایان رسیده و می بایست تعویض گردد

: قرمز شد4اگر نشانگر روي درجه -4
.مشکل در برنامه ریزي المپ است. با خدمات پس از فروش دستگاه تماس بگیرید
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پرسش و پاسخ هاي متداول

چیست؟) IPL-Intensive Pulsed Light(فشردهنوری تپشتابشی موزدایروش: پرسش
نور. شودی متاباندهپوستبهفشردهوکوتاهبسیارتپشیکصورتبهشدهفیلترنورروشایندر: پاسخ

.کندمیجلوگیريموغددرشدازودربرگرفتهراموقتطوربهمووشدهجذبهارنگدانهتوسط

کرد؟موزداییeosika SIPL-800باتوانمیرابدنازمناطقیچه: پرسش
به هر حال ضروري است . استشدهطراحیحتا صورتبدنازنقطههرموزداییبرايدستگاهاین: پاسخ

مراقبت هاي الزم در بکارگیري آن به ویژه هنگام عملیات روي گونه ها و اطراف چشم به کار بسته 
.شود تا به چشم آسیبی نرسد

کرد؟استفادهeosika SIPL-800ازتوانمیوقتچندهر: رسشپ
درازابههفته10مدتبهکلدروهفته2ی جزیوی کلی موزدایدورهیکانجامي برازمانمجموع: پاسخ

.کشیدخواهد

شوند؟میآشکاردستگاهباکارنتایجزمانیچه: پرسش
رشدحالدرموهاکهرشدمینظربهموزداییازپسحتاگاهی. شوندنمیآشکارسرعتبهنتایج: پاسخ

گانه3فازیکطیمورشد. ریختخواهندآیندههفته2خاللدرموهاهمینازبسیارياماهستند،
عملیاتاینتاثیرتحتهستندآناژنفازدرکهموهاییتنهاوشودمیانجامماه24تا18مدتبهو

آننتایجتاشودانجامکاملدورهیکدربایستمیموزداییکهاینروستازوگرفتخواهندقرار
. استپیوستهموزداییهفته15تا10شاملکاملموزداییدورهیک. شودآشکار

استفادهeosika SIPL-800ازهستیمخورشیدنورشدیدتابشتاثیرتحتکهزمانیتواننمیچرا: پرسش
کرد؟

.کندمیمساعدتاولوسوزشبرايراپوستنتیجهدروبردهباالرامالنینمیزانخورشیدنور: پاسخ

چیست؟eosika SIPL-800ازاستفادهخطرات: پرسش
وی برقدستگاهنوعهرازاستفادهي برای ول. استشدهی طراحایمناستفادهي برادستگاهاین: پاسخ

.نماییدمطالعهدقتبهراآني راهنماکهاستالزمی الکترونیک
17



کنم؟استفادهبلوندیاوسفیدقرمز،ي موهازدودني براeosika SIPL-800ازتوانمی مآیا: پرسش
. آیدی مدستبههستندي بیشترمالنیني داراکهتیرهي موهاي رودستگاهاینباجواببهترین: پاسخ

اینرواز. کندی مجذبراشدهتابیدهي انرژواستمووپوسترنگدهندهتشکیلرنگدانهمالنین
استفادههمچنین. گرفتخواهنددستگاهاینازراپاسخبهترینتیرهي اقهوهوسیاهي موي داراافراد

بیشترعملیاتي اجراازپسنیزروشني اقهوهوي اقهوهي موهاي داراافرادي برادستگاهایناز
ي خاکستریاسفیدموي داراافراد. کننددریافتی کمپاسخاستممکنقرمزموافراد. استمناسب

ازی برختوسطنیزی مثبتهايگزارشکههرجند. گیرندی نمی پاسخدستگاهاینازاغلببلوندو
مکرری موزدایعملیاتي اجراازپسمناسبپاسخدریافتبری مبنکنندگانمصرفدستهاین

.استشدهدریافت

کنم؟استفادهسیاهپوستي روموزدودني براeosika SIPL-800ازتوانمی مآیا: پرسش
دستگاهاینازی پاسخپوستانسیاه. شودی نمتوصیهپوستسیاهافرادی موزدایي برادستگاهاین: پاسخ

.گرفتنخواهند
ي اقهوهوسیاهي هاپوستی کلطوربه. استشدهی طراحسیاهي موهازدودني برادستگاهاین
.شودی پوستصدماتبروزبهمنجرتواندی مکهکنندی مجذبراي زیادي انرژتیره

کنم؟استفادهنوزاددادنشیروي باردارهنگامeosika SIPL-800ازتوانمی مآیا: پرسش
تغییرات. شودی نمتوصیهدستگاهاینازاستفادهدهیدی مشیرخودنوزادبهیاهستیدبارداراگر: پاسخ

.کندواردصدمهپوستبهوشدهپوستحساسیتدرتغییراتایجادبهمنجرتواندی می هورمون
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eosikaSIPL-800 مدل
)سفارشی(پوستترمیمیزدایموعملیاتنوع

زنونالمپنوع
نورتپشنورمنبع

سانتیمتربرژول9تا5يانرژجریان
مربع

مربعسانتیمتربرژول1

30)میلیمتر(متمرکزتابشاندازه × 13
1000تا1000420تا470)نانومتر(موجطول

5000045000: 1درجه)تابش(المپعمر
10000: 5درجه

1,5)کیلوگرم(وزن
)ارتفاع(X214) عرض(X75) طول(145)میلیمتر(ابعاد

دستگاهعملکردشرایط
سانتیگراددرجه35تا5دما

درصد80تا30رطوبت
وات130هرتز،60تا50متناوب،ولت220تغذیهمنبع

دستگاهي نگهدارشرایط
سانتیگراددرجه35مثبتتا20ی منفازدما

درصد95تا0ازرطوبت

مشخصات فنی

وی طراحاستممکنی گاهها،دستگاهازمدلهرعملکردبردنباالتروبخشیدنبهبودجهتبه
.کندتغییرنیازبهبناآني های ویژگ
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وارانتیدورانازپسوارانتیدوراندرخاللفروشازپسخدمات

ات
راد

ای
به

جود
و

مده
آ

کرد
عمل

یاوي 
طرز

کار
در

اثر
رف

صا
م

عاد
دري 

الل
خ

ران
دو

رانت
وا

ی 

وارانتیازخارجتعمیراترایگانتعمیراتوخدماتفنیایرادهرگونهبروز

فنیایرادهرگونهبروز
تعمیراتدریافتازپس

اولخدماتو

یاشودمیجایگزینمحصول
شودمیمستردپرداختیوجه

حداقلپرداختباایرادرفع
تعمیراتوخدماتوجه

فنیایراداتبروز
تعمیرغیرقابل

حداقلپرداختباایرادرفعشودمیجایگزینمحصول
تعمیراتوخدماتوجه

ظرففنیایرادبروز
ازپسماهیک

محصولباجایگزینی
جدید

وارانتیازخارجتعمیراتشودمیمستردپرداختیوجه

برطرفرفعقابلایرادات
دسترسدردلیلبهنشده

درالزمقطعاتنبودن
وارانتیاعتبارزمانخالل

شودمیجایگزینمحصول
حداقلپرداختباایرادرفع

تعمیراتوخدماتوجه

SIPL-800مدلeosikaمحصولنام

سریالشماره13/        /       خریدتاریخ
)تومان(قیمتفروشندهمشخصات

وارانتی و خدمات پس از فروش

:فروشندهامضاومهر

گونههربرزوازي جلوگیري برا. بودنخواهدرایگانی وارانتشاملزیرموارداثردرآمدهوجودبهاشکاالتوایرادات
.باشیدداشتهاشرافآنبرومطالعهی خوببهرادستگاهي راهنمادفترچهنماید،واردصدمهدستگاهبهکهی اشتباه

.نمایندبروزراهنمااینشدهتعیینچهارچوبازخارجاجزانصبوتنظیمتمیزکردن،اثربرکهی ایردات- ١
...).ونامناسبتغذیهمنبعبهاتصالشدن،خیس: مانند(کنندهمصرفاشتباهاثربرآمدهوجودبهایرادات- ٢
.نمایندبروزدستگاهعمرپایانیاوفاجعهبروزاثربرکهی ایرادات- ٣

20



4 3 2 1 0 امتیاز
ي اقهوه

سوخته
ي اقهوه

تیره
یآب

ي خاکستر،یآب
سبزیا

ي خاکستر،یآب
روشنسبزیا

شماچشمرنگ
چیست؟

سیاه
ي اقهوه

تیره
تیرهبلوند/یبلوط بلوند قرمزبهمایل

شمای طبیعي مورنگ
چیست؟

تیرهي اقهوه
ي اقهوه

روشن
بژوروشن روشنبسیار قرمز

ی طبیعپوسترنگ
چیست؟شما

خیر یگاهازهر ندرتبه متوسط زیاد
شمای طبیعپوستآیا

مکوککي دارا
است؟

4 3 2 1 0 امتیاز
ی نمهرگز

سوزد
ندرتبه
سوزدی م

ی می گاه
وسوزد

پوست
اندازدی م

بای زدگتاول
ياندازپوست

دردآور،
،یقرمزشدگ

،یزدگتاول
ياندازپوست

ي زیادمدتي برااگر
باشیدخورشیدنورزیر
تیرهسرعتبهکنید؟ی ماحساسچه

شودی م
ی آسانبه

برنزه
برنزه روشنبرنزه

یای سختبه
هرگز

ي ادرجهومیزانچهبه
شوید؟ی مي اقهوه

همیشه اغلب یگاه ندرتبه هرگز
ی متوالي هاساعتاگر
بمانیدخورشیدنورزیر

ي تاثیرهرگزشوید؟ی مي اقهوه
گیردی نم

مقاومبسیار يعاد حساس حساسبسیار
بهشماصورتواکنش

چیست؟خورشید

جداول نوع پوست فیتزپاتریک

جمعرازیرجداولدرآمدهي هاپرسشازیکهربهپاسخازحاصلامتیازتوانیدی مخودی ارزیابي برا
"پوستنوعي بندرتبهجدول"درآمدهپوستبهمربوطرتبه6باراآمدهدستبهعددسپسوکرده

.نماییدمشخصدستگاهي انرژتابشدرجهتنظیمجهتبهراخودپوستنوعومقایسه
وراثت

: ...................................وراثتامتیازاتمجموع

واکنش به نور خورشید

: ...................................اکنش به نور خورشیدوامتیازاتمجموع
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4 3 2 1 0 امتیاز

2ازکمتر
پیشهفته

یکازکمتر
پیشماه

ماه2تا1
پیش

پیشماه3تا2
ماه3ازبیش

پیش

خودبدنکهي بارآخرین
خورشید،نورمعرضدررا

کردنبرنزهي هاالمپ
برنزهي هاکرمیای مصنوع

دادید؟قرار

همیشه اغلب یگاه ندرتبه هرگز
معرضدرراخودبدنآیا

ی مقرارخورشیدنور
دهید؟

پوسترتبه
امتیازاتمجموع

شدهکسب
1 7تا0از

2 16تا8از

3 25تا17از

4 30تا26از

6و5 30ي باال

عادات برنزه شدن

: ...................................عادات برنزه شدنامتیازاتمجموع

نوعومقایسهپوستنوعي بندرتبهجدولدرپوستبهمربوطرتبه6باراآمدهدستبهعدد
.نماییدمشخصراخودپوست

پوستنوعي بندرتبه

شودی مسوزآفتابهمیشهکهحساسزیادبسیاری پوست: 1رتبه
.یمکوککوموقرمزافراد: مثال. شودی نمبرنزههرگزو

آفتابی سادگبهکهخورشیدنوربهحساسزیادی پوست: 2رتبه
باسفیدپوستافراد: مثال. شودی مبرنزهی سختبهوشدهسوز

. لطیفي مووپوست
ی مسوزآفتابی گاهکهخورشیدنوربهحساسپوست: 3رتبه
: مثال. شودی مبرنزهروشني اقهوهرنگبهآراموشود

.تیرهسفیدپوستان
آفتابکمکهخورشیدنوربهمتوسطحساسیتبای پوست: 4رتبه
: مثال. شودی مبرنزهي اقهوهرنگبههمیشهوشدهسوز

.یاسپانیایومدیترانهسفیدپوستان
ازی برخ: مثال. شودی مبرنزهی خوببهوشدهسوزآفتابندرتبهکهخورشیدنوربهحساسغیرپوست: 5رتبه

.پوستانسیاهوهای اسپانیای
سیاه: مثال. دارندمتراکمرنگدانهوشودی نمسوزآفتابهرگزکهخورشیدنوربهحساسغیرپوست: 6رتبه

.تیرهپوستان
22



شماره تاریخ یموزدایمنطقه مرحله شماره تاریخ یموزدایمنطقه مرحله

شماره تاریخ یموزدایمنطقه مرحله شماره تاریخ یموزدایمنطقه مرحله

شمارهیادداشت

شمارهیادداشتشمارهیادداشت

شمارهیادداشت
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