
 

PLATINUM GMT™    
DIODE LASER SYSTEM 

                            MANUAL PlatinumGMT™ 

                  

                         
                                                    Multumim  ca ati achizitionat laserul    
,                                   numarul 1 inlume  PlatinumGMT™  
.                         .     Inainte de utilizarea aparatului cititi     
,                                     manualul si efectuati traningul.



1.INTRODUCERE

Aparatul PlatinumGMT ™ Diode Laser System este indicat pentru utilizare pe 
termen lung in tratamentele de  Fotoepilare.
PlatinumGMT ™ Diode Laser System dispune de toate progresele tehnologice
necesare pentru a efectua tratamente sigure, eficiente, rapide și foarte 
confortabile.Aparatul  este proiectat pentru epilarea pe  termen lung și reducerea 
progresivă a parului nedorit de pe fata si corp.

PlatinumGMT ™ Diode Laser System lucreaza  pe principiul  selectiv
al fototermolizei, în care parametrii sunt ajustati sa elimine  selectiv
 foliculii de par fara a afecta tesutul adiacent.

PlatinumGMT ™ Diode Laser System este format din două părți principale: unitatea 
centrala
cu capacul de control cu ecran tactil, și unitatea de mână-manipolo, care conține
Unitate de luminanță (laser).

Operatorul PlatinumGMT ™ System dioda laser poate alege din trei moduri
de funcționare, Standard, Fast (matura) și Single, care sunt setate  în mod direct pe 
ecran.
Parametrii:  nivel de putere (Fluence), lățime puls (puls), frecvența de spargere
(frecvență) și  racirea locala  (Cooling),se seteaza pe  caracteristicilor specifice ale 
părului  și pielii fiecarui client. Parametrul nivelul de energie definește cât de multă 
energie este livrată pe zona  care trebuie tratată.

2. PRECAUȚII

Utilizatorii ar trebui să citiți cu atenție acest manual, măsurile de precauție și a 
protocoalelor sale, înainte de de lucru cu dioda laser PlatinumGMT ™ System. Acest
manual oferă un ghid pentru efectuarea tratamentelor, și este supusă la îmbunătățiri,
modificări sau variații. Clientul este responsabil pentru daunele de orice tip care pot 
rezulta din folosirea incorectă sau defectuoasa a echipamentului sau din  faptul că 
nu a urmat procedurile
descrise în manual sau la traningurilre de formare.

PlatinumGMT ™ Dioda Laser System este un dispozitiv electro-optic proiectat pentru
a oferi tratamente sigure și de încredere. Utilizatorii acestui echipament trebuie să 
respecte cu strictețe măsuri de precauție de securitate prezentate în această 
secțiune.
PlatinumGMT ™ Diode Laser System nu este conceput pentru a fi utilizat de către 
persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau care 
nu dispun de experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt 
supravegheate sau au beneficiat de formare înutilizarea corespunzătoare.
Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

PlatinumGMT ™ Diode Laser System este conceput pentru a maximiza siguranța 



celor ce au primit (clienți sau pacienți) și aplicat  (operatori) tratamentul. Orice zona 
acorpul poate fi tratat, sub rezerva următoarele măsuri de precauție:
Folosiți numai pe zonele care NU prezintă următoarele caracteristici:
• răni, leziuni, roșeață, edeme, eritemul, cruste, arsuri, iritație,
dermatită sau orice modificare la nivelul pielii normale.
• leiuni de bronzare naturala sau artificiala de orice fel.
• Îndepărtarea părului folosind metode de epilare cu ceara.
• Tatuaje, alunițe, pete intunecate sau orice pielii hiper-pigmentare cutanata.
 
                                            IMPORTANT
Înainte de a începe orice tratament, citiți cu atenție lista de contraindicații
 și criteriile de excludere.

3.  PRINCIPIU DE LUCRU

Principiul fototermolizei selective
Atunci când este aplicat pe piele, PlatinumGMT ™ Dioda laser System este
absorbită de cromofori în zona tratată. Energia luminoasa  absorbită de 
de cromofori (melanina parului) este transformată în energie termică, care 
acționează ca un agent de coagulare celulara.
Mecanismul de lucru:
Dioda laser functioneaza prin utilizarea de lumina pentru a produce o creștere a 
temperaturii parului.
Lumina, care este absorbită de melanina parului si nu de piele (pentru a fi
precis, într-o măsură mai mică de piele, care este mai ușor decât părul), incalzeste 
parul la 70/80 ° C, carbonizand si coaguland rădăcina. Timpul de relaxare termică 
permite pielii să reducă în mod constant orice temperatură exces, evitându-se 
agresarea pielii.
Sângele care curge prin derm permite pielii să fie răcit. Parul ,
cu toate acestea, arde. Intensitatea utilizata va depinde de tipul de piele și de 
culoarea și grosimea parului.

4. SISTEMUL DE SIGURANȚĂ

Deși Diode Laser System PlatinumGMT ™ este un mecanism sigur pentru
ochii, clienții trebuie să poarte ochelari de protecție în timpul tratamente faciale 
pentru a-i proteja împotriva oricărei leziuni oculare.

Numai personalul autorizat de către Global Medical Technology ar trebui să 
efectueze orice lucrare în interiorul  PlatinumGMT ™ Diode Laser System. În interior 
Sistemul are tensiuni electrice periculoase și curenți.
Asigurați-vă că tensiunea este  corectă este pentru  sistemul PlatinumGMT ™ Dioda 
laser(a se vedea eticheta de la baza unitatea centrală).

Întreținerea de rutină realizata de operator  trebuie să fie efectuate cel puțin 10 
minute după ce sistemul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare. 
Efectuarea proceduri de întreținere cu sistemul conectat sau în termen mai mic  de 
10 de minute de la deconectare pot fi periculoase pentru operator si poate afecta 



sistemul.

Siguranța electrică și mecanică
• Nu deschideți sau îndepărtați capacele de pe PlatinumGMT ™.dioda Laser System

Deschiderea  capacelor prezintă un risc pentru siguranță.
• PlatinumGMT ™ Dioda Laser System produce tensiuni înalte, care pot  fi
periculoase. Unele componente pot deține tensiune si in  momentul în care 
alimentarea este oprită. Numai personalul autorizat de Global Medical Technology ar
trebui să deschida  capacele.
• PlatinumGMT ™ Diode Laser System este conectat la sol prin intermediul
conexiunii din cablul de alimentare. Această conexiune este esențială pentru 
funcționarea în condiții de siguranță. Asigura-te ca instalatia electrica are 
impamantare.
Pericol de incendiu
• Absorbția energiei photothermice  crește temperatura materialului  absorbant.
Tu ar trebui să iei  măsuri preventive pentru a reduce riscul de incendiu al 
materialelor  de la locul  de tratament.
• Nu folosiți substanțe inflamabile, cum ar fi alcoolul sau acetona, la pregătirea
pielei pentru tratament.
• Nu folosiți substanțe inflamabile pentru a curăța sau dezinfecta orice parte a
PlatinumGMT ™

ATENTIONARE
 Excesul de energie pentru zona  de tratament poate provoca leziuni termice la
nivelul pielii, cruste, înroșirea pielii, hipo sau hiperpigmentare.
 Niciodată nu va uitati  direct în obiectiv principal, deoarece acest lucru poate 
afecta ochiul.
 Nu porniți mașina fără a plasa unitatea de mână.
 Nu lasati unitatea de mână să emită un puls de lumină în spațiu. Asigurați-vă că 
pulsul de lumina  ajunge numai la locul de tratament.
 Toate dispozitivele emițătoare de impulsuri luminoase pot  provoca leziuni dacă nu
sunt folosite corect.
 Există tensiuni ridicate in interiorul sistemului Laser PlatinumGMT ™ Diodo Cloud.
 Personalul care lucrează cu dispozitivele emițătoare de impulsuri  ar trebui să fie 
întotdeauna conștienți de posibilul  pericol și să ia măsurile de precauție 
corespunzătoare, așa cum este descris în acest manual de utilizare.
 Pistrui trebuie să fie acoperite cu bandă albă. Nu utilizați materiale inflamabile.

Etichete
Următoarele etichete sunt atașate la partea din spate a laserului PlatinumGMT ™ 
Dioda Sistem. Proprietarul  echipamentului trebuie să fie familiarizat cu sensul și 
locul de amplasare a acestor etichete și să le verifice în mod regulat.

Pericol!
Radiație laser



Caracteristicile camerei tratament
Camera sau cabina în care tratamentele vor  avea loc cu PlatinumGMT ™
Diode Laser System trebuie să respecte următoarele cerințe:
a) În conformitate cu reglementările naționale, ușile sala de tratament trebuie să fie 
identificat în mod clar cu un semn. Acest semn 
mai jos:
b) Ar trebui să existe 60 de centimetri între aparat  și cel mai apropiat perete.
Dimensiunile apara sunt:
Wide: 35 cm
Lungi: 48 cm
Înălțime: 115 cm
c) Aparatul trebuie să fie departe de orice surse de căldură.
d) Cerințe electrice: 110-120V 50 / 60Hz 12a.
e) prezența materialelor corozive în zona de lucru poate deteriora componentele 
electrice ale  mașinii și a componentelor sale optice.
f) Prezența o concentrație mare de praf și particule în suspensie în zona de activitate
poate deteriora aparatul prin patrunderea in interiorul aparatului. Se poate absorbi, 
de asemenea, o parte a luminii emise de sistem.
g) prezența prafului metalic în mediu poate deteriora aparatul.
PlatinumGMT ™ Dioda Laser System trebuie utilizat într-un mediu necorosiv.

h) Temperatura din de zona de lucru: Spațiul de lucru ar trebui să fie păstrat la o 
constantă a temperaturii `între 20 și 25 ° C și o umiditate relativă sub 80%.
i) Zona de lucru trebuie să fie dotate cu aer condiționat.

Cerințe privind siguranța optica
Următoarele recomandări ar trebui să fie urmate cu meticulozitate pentru a evita 
efecte dăunătoare asupra  vederii  operatorilor  si pacientilor.
• Fii atent cu expunere accidentală la lumina emisă de aparat. Toata lumea
prezentă în zona de tratament ar trebui să folosească ochelari de protecție 
specială,promovatide  Global Medical Technology.
• identifică în mod clar camera de lucru, astfel încât să se evite accesul unei 
persoane neprotejate.
• Numai cei a căror prezență este necesară ar trebui să fie în sala de tratament.
• oricine este implicat in furnizarea de tratament trebuie să fie instruit în mod 
corespunzător și a informat cu privire la utilizarea echipamentului.
• Echipamentul poate fi utilizat numai de către personal calificat.
• Niciodată nu te uita direct la lumina emisă de aparat. Niciodată nu te  uita direct la 
lentila prin care lumina este emisă atunci când aparatul este pornit. Niciodată nu te 
uita suprafețe reflectorizante în timpul unui tratament.
• Nu îndreptați unitatea de mână de la orice suprafață sau obiect care nu este 
specificat în acest manual.
• Nu lucrați cu mașina aproape la orice substanțe inflamabile sau explozive.
• Nu lăsați niciodată prezența de suprafețe reflectante, cum ar fi oglinzi, ochelari, 
ceasuri, bijuterii și instrumente chirurgicale, în zona de tratament.
Tasta de pornire



Tasta de pornire de pe aparat  conectează și deconectează  sistemul.
Mașina funcționează numai cu cheia de alimentare furnizata de Global Medical
Tehnologia.
IMPORTANT
Nu lăsați niciodată cheia în mașină nesupravegheata.
Asigurați-vă că sistemul nu este pe ON când scoateți cheia  de pornire.

Sistemele de siguranță de pe masina
Întrerupător de urgen  ț  ă (Stop)
Unul întrerupător automat (roșu pentru oprire de buton) situat la partea din față a 
mașinii controlează consumul de energie electrică a unității principale, întreruperea 
automat puterea în caz de accident, supracurent sau orice nereguli în sursa de 
curent.

Auto Test
Când aparatul este pornit, un auto-test verifică instalația electrică și
conexiune retea. Acest proces se desfășoară de fiecare dată când unitatea de mână
este schimbata, pentru a evita suprasarcina sau existența unor cantități de energie 
rămase care ,poate modifica cantitatea de energie livrată cu fiecare puls.

Clasificarea aparatului
•Laser: Clasa III, Tip BF
• Protecție șoc electric: Clasa I, Tip BF.
• Anti-lichid protecie: aparat obisnuit.
• Modul de lucru: continuu.

Sistemul de instalare
Urmați acești pași pentru a instala sistemul de laser PlatinumGMT ™ Diode:
• Despachetați aparatul  și puneți-l într-un loc adecvat.
• Verificați integritatea aparatului si componentele sale
• Umpleți rezervorul cu apă distilată.
• Conectați o unitate de mână.
• Conectați aparatul la o priză electrică.
• Porniți aparatul prin rotirea cheii de putere. Asigurați-vă că ecranul de control
pornește corect.

Mutarea mașina
Pentru a muta aparatul de un loc în altul, respectați următoarele
Cerințe:
1) Deconectați cablul de alimentare de la priză.
2) Deconectați unitatea de mână.
3) Ridicați roțile de frânare.
4) Apăsați aparatul încet pe roți.
5) Mașina nu trebuie să fie pus pe o parte sau în orice poziție care nu este
verticală.
6) În cazul în care trebuie să fie mutat orizontal, pune dopul din valva de umplere și 
verifica nivelului apei imediat după ce a fost mutat.
 



                                          IMPORTANT
 Niciodată nu porniți mașina fără a conecta unitatea de mână mai inainte.
 Nu folosiți niciodată aparatul  cu un nivel scăzut al apei.

5. DESCRIERE  SISTEM

Parametrii  sistemului
Sursa de lumina: Laser Diode
Spectrul de emisie: 850 nm
Sistem de racire: Semiconductor, apă distilată și aer.
Dimensiune spot : 10x12 mm
Greutate: 54 kg
Sursa de alimentare: AC 220 - 230 V / 12 A
Dimensiuni: 35 cm x 48 cm x 115 cm
Flux de energie: 10-60 J / cm
Moduri de funcționare: Standard, Fast  și Single
 Metoda FAST:        Densitatea de energie: 5 ~ 15 J / cm
 Frecvență:                 1 ~ 10 Hz
 Metoda Standard  : Densitatea de energie: 6 ~ 120 J / cm
 Frecvență:               1 ~ 5 Hz
 Metoda Single :      Densitatea de energie: 5 ~ 120 J / cm

Componentele sistemului
Instalația constă dintr-un panou de control cu un ecran tactil (interfață de utilizator) 
pentru monitorizarea parametrilor, un sistem electronic care controlează alimentarea
cu energie electrică pe baza de tipului puls selectat, și un sistem de răcire cu o 
pompă de apă, un rezervor 4 litri și un radiator, care permit pentru răcirea spotului de
la  piesa de mana.

Unitatea de mână-manipolo
Unitatea de mână este partea mașinii care conține sistemul de emisie de lumină
(dioda laser). Aceasta este conectata la unitatea principală printr-un cablu de 
alimentare și furtunuri prin care circula apa de racire a spotului.
Lentila care modelează lumina filtrată iese de la suprafața spotului.
Lumina este activat atunci când este apăsat butonul de pe aparatul de mana 
(manipolo)
Zona acoperită de fiecare flash  este de aproximativ 10 mm x 12 mm (120 mm²).



Utilizarea normală a unității
1. Faceti o inspecție vizuală pentru a verifica nivelul apei.
2. Conectați piesa de mana la unitate.
3. Conectați aparatul la priza și rotiți cheia pentru a porni.
4. Atingeți ecranul cu un deget și selectați tipul  de tratament  care trebuie aplicat: 
Rapid (Fast),Standard sau Single.
5. Apăsați tastele pentru a regla puterea în modul Fast.
6. În modul Standard, trebuie să selectați mai întâi parametrul dorit și apoi
il  reglam .
7. Când sunteti siguri ca parametrii sunt corecti pentru folosire apasati „ON”.
8. În continuare, se pune piesa de mana peste zona care trebuie tratată și apăsați 
butonul pentru aactiva laserul.
Panou de control
Panoul de control constă dintr-un ecran tactil LCD și tasta și de urgență
comutatoare.

Ecranele sistemului:

Fiecare opțiune poate fi modificată prin atingerea ecranului cu degetul direct.
Fiecare dintre ecrane este descris mai jos:
1- Ecranul de TRATAMENTE : Accesează diferitele moduri de tratament și
informații cu privire la fiecare:
 - FAST MODE: actioneaza  rapid pe zona de tratament. Se utilizeaza  în mod 



normal pentru părul  gros.
 - STANDARD MODE: impulsuri unice pe zona de tratament. Se utilizeaza  în mod 
normal pentru părul subtire.
 - SINGLE  MODE : impulsuri unice pe zona de tratament, fiecare puls este 
emis atunci când este apăsat butonul. Se utilizeaza  în mod normal pentru părul 
subtire.
2- Ecran Selectarea FAST MOD deschide ecranul cu  tipul de piele,  în care puteți 
sa 
selectați:
 - Densitate mare sau  mica(de păr)
 - LIGHT sau  TAN- ;
 - Fototipul (I, II, III, IV sau V)
 
3 Ecran SELECȚIE ZONĂ TRATAMENT. Zona care urmează să fie tratată este 
selectată, și codul clientului poate fi introdus.
4- PARAMERTRI  DE LUCRU  în Ecran FAST MODE. Parametrii sunt
pre-setati , pe baza selecțiilor anterioare, dar o parte din ei  pot fi
modificati.
 - ENERGIA ACUMULATA: parametru reglabil. Aceasta este o numărătoare inversă
din energia (în kJ) ce urmează să fie aplicată pe zonă în timpul tratamentului.
 - TIME PER AREA  o numaratoare inversa pentru fiecare domeniu: Un cronometru 
cu  timpul  rămas penrtu  tratament.
Parametru calculat pe baza setărilor pentru: Energia acumulata, Frecventa si PULSE
intensitate.
 - Butonul RESET AREA: poate fi apăsat pentru a reseta totul odata-timpul per 
zona expira. 
 -  FRECVENTA : Impulsuri emise pe secundă (1 la 10 Hz).Parametru Reglabil.
 - COOLING- Răcire: Nivelul de răcire al spotului de la  a piesa de mana (1 la 5). 
Parametru Reglabil.
 - PHOTOTYPE Fototipul: parametrul selectat pe ecranul - tipul de piele.
 - AVERAGE POWER -Puterea medie : Parametru calculat pe baza Frecvenței și 
PULSE INTENSITI setate , și care variază între 1 și 10 J / cm
Aceasta este energia acumulată în Jouli / cm2 într-o zecime de secundă.
 - PULSE INTENSITY: parametru reglabil. Puterea fiecărui impuls emis. Este 
energia unui impuls în jouli / cm2, care are media in  Intervalul 5-10J / cm2

          - TIMER : parametru reglabil. Un temporizator pentru timpul  de tratament
rămasă. Contează atunci când aparatul este pornit.
         - SESSION COUNTER : Afișează minuutele  sesiunii și impulsuri contoarizate. 
Contează atunci când aparatul este pornit.
5 PARAMETRI DE LUCRU IN ECRAN STANDARD.
 - PULSE: Inaltimea  impulsului în milisecunde.
 - Frecventa: impulsuri  emise intr-o secunda (Hz).
 - POWER: energie Pulse in J / cm
6 PARAMETRI DE LUCRU IN ECRAN SINGLE MODE 
- PULSE: Inaltimea  impulsului în milisecunde.
- SPOT POWER: Energie in J / cm2 intr-un impuls 
Parametrii de lucru:





6. TRATAMENTE

 Instrucțiunile de mai jos trebuie să fie urmate atunci când se utilizează 
PlatinumGMT ™ Dioda laser Sistem pentru epilarea progresiva a parului in condiții 
de siguranță. Această informație se bazează pe observațiile
clinicienior  cu experiență în utilizarea acestei tehnologii.

Acest document se dorește a fi un ghid. Acesta nu este un substitut pentru formare 
profesională,certificare, și practică supravegheată. Pentru utilizarea corectă, urmați 
instrucțiunile din acest manual de utilizare.

Utilizarea unei cantități mari de energie sau de impulsuri repetate ori  excesive pot 
provoca tratamente deficitare, ceea ce duce la rezultate nedorite, cum ar fi iritatii, 
dureri (similar cu arsurile solare), mâncărime, înroșirea pielii și hiperpigmentarea.
Printr-o monitorizare atentă și un tratament conservator se va evita aceste probleme.
Indicații terapeutice
Sistemul PlatinumGMT ™ dioda laser poate fi folosit pentru tratarea diferitelor părți 
ale  corpului  la pacientii cu tipul de piele I, II, III sau IV, cu particularitati la skin chart 
Fitzpatrick .

Criterii de excludere pentru epilarea Laser .

Următoarele trebuie NU tratați:
• Persoanele cu vârsta sub 18 ani.
• Femeile gravide și care alăptează.
• Zone cerate Recent-epilate cu ceara (ultimele 6 săptămâni).
• Istoria formațiuni cheloide sau a altor boli de piele.
• Rani deschise.
• Par din zonele tatuate.
• Păr de sprâncene.
• Zone expuse la UV-radiație (soare, solar), în ultimele 30 de zile.
• Clientii care au luat isotretinoin (Accutane), în ultimele 6 luni.
• Clientii care au luat medicamente fotosensibile în ultimele 4 săptămâni.
• Utilizarea de anticoagulante.
• Clientii cu epilepsie.
• Clientii care sunt alergici la soare, cum ar fi cele cu porfirie, lupus, solar
urticarie, etc.
• SIDA sau orice altă boală care slăbește sistemul imunitar.
• Melanoame sau alte tipuri de cancer.

Considerații de pretratare

În timpul primei vizite, zonele care urmează să fie tratate trebuie să fie evaluate. 
Trebuiesc parcursi pasii  următori:



1. Inregistrarea Medicala - Completați fisa  de client, inclusiv tratamentele anterioare,
metode..
2. Determinați daca clientul  este potrivit pentru tratamentul cu PlatinumGMT ™ 
Diode Laser System.
3. Explicați clientului ce comporta/presupune  tratamentul  cu PlatinumGMT ™ Diode
laser Sistem .
4. Explicați clientului:
• Ciclul de creștere a părului pentru diferite părți ale corpului. Acest lucru va ajuta 
clientii sa înțelega programul de tratament necesar.
• Că pot prezenta disconfort în timpul tratamentului.
• Acest eritem, edem sau apariția de bășici temporare este posibilă imediat
după tratament.
• Că există un risc de efecte secundare, cum ar fi hipo sau hiperpigmentarea
pieli. Acestea sunt, în general, temporare.
5. ANESTEZIE LOCALA  - utilizarea unei creme locale anestezic (. Ex EMLA) este 
permis pentru a calma orice disconfort.În mod normal, un anestezic local se aplică o 
oră înainte de începerea tratamentului.
Operatorul trebuie să se asigure ca a eliminat in totalitate anestezicul  de pe 
pielea înainte de începerea tratamentului.
In acest caz, setările parametrilor (frecvență, Jouli) trebuiesc monitorizate
îndeaproape, deoarece pielea dupa anestezic,  isi pierde sensibilitatea obișnuită și 
poate fi deteriorata de căldura. Utilizarea de gel conductor sau benzi de gel rece 
este întotdeauna recomandata.
6. Înainte de tratament, clientul ar trebui să semneze formularul de consimțământ 
(ICF).
7. EVALUARE - Evaluati tipul de piele al clientului și  decideti  dacă este sensibil la 
soarele. Are pielea din  zonele lezate si vindecate  in o culoare mai închisă? Acest 
lucru poate dezvăluie potențiale modificări pigmentare.
8. DETERMINATI SENSIBILITATEA PIELII - este pielea pacientului cu ușurință
iritat în timp ce se rade? Are El / ea  o reacție la epilarea cu  ceara? Este
pielea sensibila la creme sau loțiuni?
9.Faceti un test prin aplicarea 2-3 impulsuri așa cum se arată mai jos.

Pregătire pre-tratare- inainte de epilarea Laser.
1. Curățați - Îndepărtați orice parfum, make-up sau cremă reziduuri din piele cu
un șervețel umed și uscat zona bine.
2. Radeti  - radeti  zona complet înainte de tratament. Acest lucru ar trebui să fie
facut cu  24 de ore inainte de tratament , pentru a evita iritarea pielii și mai mult după
ras.
3. Alunițele -  ar trebui să fie acoperite cu un creion alb.
4. Aplicati  gel - Așezați un strat subțire de gel pe piele   pentru a va  asigura piesa 
de mână face contact perfect asupra zonei care trebuie tratată.



Procedura

1. Evaluarea tipul de piele al clientului conform graficului  Fitzpatrick.
2. Selectați zona  de testare.
3. Odată ce pielea este pregătita, se aplică două sau trei impulsuri la zona de testare
la două sau trei niveluri de energie diferite, luând în considerare tipul de piele al 
clientului.
4. Așteptați aproximativ 10 minute pentru a vedea răspunsul clinic la tratament. 
Selectați un nivelul de energie la care pielea se schimbă și foliculii sunt vizibili fara 
efecte secundare.
5. Verificați răspunsul  pielii după aplicarea impulsului test.
6. Dacă totul este ok, continuați tratamentul cu aceiași parametri de lucru.
7. Verificați reacția pielii la tratament periodic, observati aparitia  de schimbări
în culoarea pielii , de  eritem, edem, etc. Poate exista , de asemenea,  un miros de 
ars parului in timpul tratamentului. Absența acestui miros, cu toate acestea, nu 
înseamnă că parametrii sunt incorecti.
8. Dacă există reacții adverse la nivelul pielii, ajustati parametrii in jos, pentru a
reduce cantitatea de energie emisa la nivelul pielii. Aceasta se poate face în
unul din cele două moduri: prin scăderea puterii sau prin schimbarea inaltimii 
impulsului( mai des).
9. În cazul în care nu sunt  efecte adverse  și pielea își păstrează aspectul normal, 
puteți creșterea nivelului de energie cu un pas, dacă este necesar.
10. Odată ce tratamentul este complet, se procedează imediat la tratamentul post-
sesiune , specificat mai jos în acest manual de utilizare.
11. Opriți aparatul în cazul în care nu va fi folosit pentru o perioadă îndelungată de 
timp.
TRATAMENTUL ZONELOR FACIALE
Sistemul laser PlatinumGMT ™ Dioda nu trebuie utilizat pentru a trata zonele
din jurul ochilor. Zonele din jurul  ochilor  trebuie să fie tratate cu grijă extremă, și
numai aceste zone:
• Din sprâncenele în sus.
• Lăsând doi centimetri din colțurile ochiului.
• Din obraz in  jos.
12. CURATAREA SI INTRETINEREA UNITATII DE MANA-MANIPOLO. - După 
fiecare tratament cu PlatinumGMT ™ Diode Laser System, curățați aparatul cu 
pânză (sau prosop de hârtie) și apoi dezinfecta capul de la  piesa de mana cu
bumbac umezit in alcool. Păstrați umiditate prin aplicarea  capacului  lămpii.
Verificați integritatea lămpii și ecranul de protecție înainte de fiecare
tratamentul cu PlatinumGMT ™ Diode Laser System.
13.AJUSTARI PENTRU PARUL GROS, DES : reduceti   energia pentru
tratamentul inițial până părul se subtiaza si devine  mai subțire și mai puțin dens. 
Creșteti energia în tratamentele ulterioare, dacă este necesar.
14. AJUSTARI PENTRU PARUL FIN : Dacă nivelul de energie este eficient pentru 
cea mai mare parte a parului  dar nu pe acele zone  în care firele de păr sunt mai 
subtiri, creșteti nivelul de energie.

 Unii clienti ar putea dori să fie tratate din nou mai devreme, dar PlatinumGMT ™ 
Diode Sistem laser este cel  mai eficient atunci când părul este cel puțin 1 mm 
lungime.După unele tratamente ar trebui să existe un interval mai mare între ciclurile



de creșterea părului, în funcție de cantitatea de par si pe ciclu de crestere particular  
al clientului. 

Post-tratament

Pungi  reci (dar necongelate) pot fi utilizate după tratament pentru a preveni arderea 
șin pentru a face pacientul sa se simta mai confortabil. Un gel calmant sau o panza 
înmuiată cu un agent calmant poate fi aplicată pe zona tratată.
Pasii  corespunzători trebuie să fie urmati  pentru a menține zona fara iritatii patru 
sau cinci zile de la tratamentul. Aceasta presupune evitarea bai calde, exercitii 
aerobice,masaje, etc.
• Pacienții trebuie să se aplice unei creme ecran cu factor de protecție ridicat (SPF> 
30) și sa evite expunerea zonei tratate la soare timp de cel puțin o lună de la 
tratament. În cazul în care zona tratata este expus la soare, poate sa apara 
hiperpigmentarea  ca urmare a cresterii productiei de melanina .
• De obicei, un edem minor cu durata de o zi sau un eritem minor care durează 1 -3 
zile ar trebui să fie monitorizate. În cazul în care efectele secundare dura mai mult 
decât timpul de mai sus,, clientul ar trebui să consultați un medic.
• Nu aplicați makeup până la 24 ore după tratament. Nu folosiți în cazul în care pe 
piele se dezvolta o arsura sau o crustă. Având în vedere că pielea va fi foarte 
sensibila după tratament,este nevoie de  îngrijire specială  la demachiere , ca si 
cand pielea ar fi iritata.

   Frecventa tratamentului 

Recomandarile  pentru tratament sunt prezentate mai jos:
       În condiții normale, pacientul trebuie să revină la fiecare 6-8 saptamani pentru 
epilarea faciala  și 8-10 săptămâni pentru părul de pe corp, astfel încât specialistul 
poate evalua zona si determina dacă o alta  sesiune de epilare  a părului poate fi 
efectuata. Acest timp poate varia în funcție de  ciclul unic de crestere a parului al 
fiecărui pacient, precum și de rezultatele sesiunii anterioare.

Parul poate schimba în aparență, de exemplu, de la fir gros la subtire. Acest aspect  
trebuie să fie luat în considerare atunci când setam parametri de tratament pentru 
sesiunile ulterioare.

După a doua sesiune de tratament, intervalul de timp dintre sesiunile poate fi
prelungit pentru a permite părul să crească în zona care trebuie tratată. Aceasta va 
depinde de zona a corpului și de caracteristicile individuale ale pacientului(bărbat / 
femeie,probleme hormonale, etc.).

Finalizarea tratamentului
Tratamentul este complet atunci când pacientul este mulțumit de rezultatele sau 
atunci când este considerat adecvat de către specialistu.



7. INTRETINEREA APARATULUI

Utilizarea sigură și eficientă a sistemului de PlatinumGMT ™ Dioda laser necesită 
îngrijirea adecvată, în scopul de a menține aparatul  în stare bună de funcționare.
Curățarea unității principale: Mașina trebuie să fie curata tot timpul. Înainte de 
curățarea unitati principală sau unitatii de mână, scoateți aparatul din priză.
Nu folosiți substanțe inflamabile și abrazive. Utilizați o cârpă moale și solutii specifice
pentru curățare plastic  .
Mașina trebuie să fie curățata periodic, în primul rând piesele striate în care
circula aerul  care raceste unde  circulă apa, în special cele de pe partea de jos a
aparatului.
Curățarea unității mână: Unitatea de mână trebuie să fie întotdeauna curățata după
utilizare. Din motive de igienă, nu folositi niciodata pe un pacient fără curatare 
prealabila.Folosiți o cârpă moale, umezită care  nu lasă fibre în urmă. Ștergeți 
întrega suprafata a lentilei cu ea.

Nu scufundați unitatea de mână în lichide. Dacă elementele interne ale aparatului 
au venit in contact cu lichide, daca a patruns lichid in aparat, suna imediat 
Medical Technology Global serviciul tehnic la (+34) 902 02 41 91.
Schimbarea apei  distilate: Aparatul se poate supraîncălzi în cazul în care nivelul 
apei este scăzut. 
Verificați nivelul apei zilnic.La fiecare 1-2 luni de funcționare continuă apa 
trebuie înlocuita.
Utilizați doar apa distilată sau deionizată . Orice alt tip de apa va duce la
formarea de plăci calcaroase din interiorul sistemului, cauzând deteriorari si spargeri 
ale sistemului de racire.

Pentru a schimba apa:
 a) Introduceți furtunul scurt în supapa de evacuare (Drain) până când rezervorul 
este complet gol.

b) Introduceți furtunul scurt în supapa OVERFLOW pentru a lăsa aerul sa iasa
în timp ce rezervorul este umplut cu apă.

c) Conectați furtunul de umplere între sticla și supapa WATER INLET  de 
admisie.

d) Se umple cu apă până când indicatorul transparent depășește nivelul 
minim  indicatori pana la supapa de prea plin.

e) Scoateți furtunurile inchideti  valvele.



Water Inlet  (supapă de umplere)
OVER FLOW (supapă de preaplin)
DRAIN (supapă de scurgere)

ANEXA
Cu privire la utilizarea unităților de mână și lentilele laser PlatinumGMT ™ 
Dioda Sistem:
1. Înlocuiți unitatea de mână atunci când aparatul este oprit.
2. Depozitați aparatul mână în un loc sigur. Atentie ! Componentele pot fi deteriorate 
dacă aparatul este lovit. Dacă vedeți ceva anormal, vă rugăm să opriți aparatul  și nu
folosiți unitatea de mână.
3. Curățați partea exterioară a piesei de lumină cu o cârpă moale. Atentie! Curățați 
sticla pe lentila  de lumină după utilizarea acestuia.
4. Asigurați-vă că  a utilizati  gelul corect  pentru a obține un tratament sigur si 
eficient. Atentie! Utilizarea necorespunzătoare a unității de mână sau cu un  gel 
necorespunzător  poate duce la deteriorarea fascicolului de lumina sau a  lentilei.
Poate  provoca, de asemenea rezultate necorespunzatoare la  tratament, cum ar fi 
înroșirea și iritatii  ușoare la nivelul pielii.
5. Piesa de mana este capabil de a produce milioane de impulsuri și astfel are o 
foarte lungă durată de viață.
6. Dacă vedeți ceva anormal în sticlă sau în restul piesei  de mana, ori în cazul în 
care nu funcționează corect, contactați departamentul de service tehnic al Global 
MedicalTehnology.



ASISTENTA TEHNICA

Pentru orice întrebări sau asistență tehnică, vă rugăm să completați formularul de 
mai jos și trimite-l la noi:

Numele si prenumele: ___________________________________________
Adresa :: ___________________________________________________
Oraș :: _______________________________________________________
Țara :: ____________________________________________________
De telefon de contact: ____________________________________________
E-Mail: ______________________________________________________
Aparat :: ____________________________________________________
Număr de serie: ________________________________________________
Întrebare sau descriere a problemei: ____________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

BeConcept mdk
Washington 48A,Sect.1,Bucuresti

Reprezentant unic in Romania
Global Medical Technology

office@beconcept.ro, www.beconcept.ro
 TEL; 0720 825 881
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