SQOOM е новосъздадена концепция, предназначена
за подобряване състоянието на чувствителната и
проблемна кожа и за облекчаване на болката при
някои кожни заболявания.SQOOM е дерматологично
тестван и с научно доказано въздействие

Ръководство
за употреба

SQOOM е новосъздадена концепция,
предназначена за подобряване
състоянието на кожата и за
облекчаване на болката при някои
кожни заболявания
2

Благодарим ви, че закупихте
SQOOM. Експертите в медицината
и дерматологията Schick Medical
ви представят уникална по рода си
концепция, съставена от общо шест
научно доказани и дерматологично
тествани програми за ефективното
третиране на болка и кожни
проблеми.
SQOOM е новаторска концепция,
съставена от въздействащи в
дълбочина гелове и иновационен
уред, спомагащ регенерирането на
кожата в дълбочина. Патентованата
в целия свят синхронна технология
въздейства на кожата чрез уникална
комбинация от йонофореза с
ултразвук и активните съставки на
геловете. SQOOM подпомага процеса
на регенериране на съединителната
тъкан, ефективно подобрява
структурата на кожата и облекчава
болката.
Моля, прочетете внимателно
инструкциите, за да постигнете
възможно най-добри резултати от
употребата на продуктите SQOOM.

Концепцията SQOOM
е утвърдена и одобрена от:
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Кратко въведение
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Моля, прочетете въведението, за да
се запознаете с начина на работа на
вашия уред SQOOM.

Трансдуктор от титаниева сплав
Нанесете обилно активен гел.

5
Моля, използвайте уреда само със SQOOM геловете. Не носим отговорност
за въздействието на уреда вследствие използването на козметични
продукти или лекарства, произведени от други компании.

Контролна лампичка
Светлинният индикатор на гърба
на SQOOM премигва редовно,
показвайки, че уредът работи
(само когато е в контакт с кожата).

Бутон Вкл./Изкл.
Натиснете бутона веднъж, за да
активирате и/или деактивирате уреда.
Бутон STEP за избор на програма
Натискането на бутона за избор ви дава
възможност да активирате една от 6-те програми.
Избор на режим (MODE)
От тук избирате, дали желаете третиране
в ултразвуков, йонен режим или режим
синхронизирана технология.
Зелен светодиод: Йонен режим
Червен светодиод: Ултразвуков режим

Контролна лампичка за батерията
Заредете уреда SQOOM, докато
контролната лампичка светне
в зелено.

Лява и дясна контактна захватка
Винаги дръжте вашия уред SQOOM
за контактните захватки от двете страни.

Интензивност LOW/HIGH
С натискане на този бутон можете да
активирате интензивността НИСКА
(LOW)/ВИСОКА (HIGH).
Светодиодният дисплей показва
активния диапазон на интензивност.

Зареждаща станция
Поставяйте уреда SQOOM
обратно в зареждащата
станция след всяка употреба.
По този начин винаги можете да
бъдете сигурни, че вашият уред
SQOOM е готов за работа.

Дайте на кожата си това, от което се нуждае
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Преди да стартирате с някоя от
програмите за третиране, почистете
кожата си както обикновено. След
това нанесете обилно избрания
активен гел директно на трансдуктора
или участъка от кожата, който ще се
третира, в зависимост от избраната
програма.
Хванете стабилно уреда SQOOM от
двете страни като докосвате само
контактните захватки. След това
допрете трансдуктора до участъка,
който ще се третира, и започнете да го
движите леко върху кожата, с бавни
кръгови движения.
Моля обърнете внимание: ако
третирате други хора с вашия уред
SQOOM, трябва да докосвате другия
човек със свободната си ръка (контакт
с кожата), за да затворите веригата. По
този начин се гарантира правилното
функциониране на уреда SQOOM.
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Програма АК
Мазна и проблемна кожа като
при акне
Програма: W
GelComplex AK
Продължителност: Лице 4-8 мин.
		
Тяло 8-12 мин.
Приложение: Ежедневно или според
предписанието
Противовъзпалително и
успокояващо действие,
дължащо се на съдържащите
се в гела салицилова
киселина и цимицифуга.
· Естествена салицилова
киселина от кора на върба,
с дезинфекциращо и
кератолитично действие,
отваряща кератинизираните
пори.
· Успокояване на кожата
и предотвратяване на
възпалителните процеси
чрез действието на
магнолол, извлечен от
магнолия.
· Цимицифугата блокира
ензима „5-алфа редуктаза”,
отговорен за образуването
на акне, въздействайки
на кожата като регулатор
на мастните жлези при
производството на себум.
Препоръчваме ви
използване на функцията
ПОЧИСТВАНЕ с почистващия
гел SQOOM за дълбоко
почистване преди стартиране
на процедура.

Почистете кожата както
обикновено и обилно
нанесете medGel AK директно
върху трансдуктора или
участъка от кожата, който
ще се третира. Дръжте уреда
SQOOM за контактните
захватки от двете страни.
Поставете трансдуктора
на участъка, който ще се
третира, и започнете да
го движите леко с бавни
кръгови движения.
1. Включете уреда SQOOM с
натискане на бутона POWER.
2. Натиснете бутона STEP,
докато светне контролната
лампичка W.
3. След това натиснете
бутона MODE, за да изберете
функционалния режим ION и
ULTRA, докато светнат и двете
контролни лампички.
4. Натиснете бутона L/H
и изберете ниска (LOW) и
висока (HIGH) интензивност.
Когато светлинният
индикатор на вашия уред
SQOOM съответства на
прилежащата снимка, уредът
е готов за работа и можете да
започнете третирането.
Времето за работа по
подразбиране е 4 минути.
Третирането може да се
повтори след звуковия сигнал
с неколкократно натискане
на бутона STEP.
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Програма OL
Остри или хронични болки при схващане на гърба
и мускулатурата
Програма: М
GelComplex OL
Продължителност: 12-16 мин.
Приложение: Ежедневно или според предписанието

Почистете кожата както
обикновено и обилно
нанесете medGel OL директно
върху трансдуктора или
участъка от кожата, който
ще се третира. Дръжте уреда
SQOOM за контактните
захватки от двете страни.
Поставете трансдуктора
на участъка, който ще се
третира, и започнете да
го движите леко с бавни
кръгови движения.

Силно противовъзпалително
и обезболяващо действие,
дължащо се на съдържанието
на Boswellic acid – киселина,
добивана от растение от род
Boswellia (Тамяново дърво).

1. Включете уреда SQOOM с
натискане на бутона POWER.

· Активен препарат на
базата на липозомното
капсулиране на екстракт
на Boswellia serrata с много
силни свойства.
· Успокояване и забавяне на
възпалителните процеси.
· Имуномодулиращи и
регенеративни свойства,
дължащи се на β-глюкан
(карбоксиметил бетаглюкан).
· Лечение и защита от
патогенни микроби с
използване на аморфно
микро-сребро в най-чистата
му форма.
· Наличието на био-алкохол
осигурява дезинфекция на
кожата.

3. След това натиснете
бутона MODE, за да изберете
функционалния режим ION и
ULTRA, докато светнат и двете
контролни лампички.

2. Натиснете бутона STEP,
докато светне контролната
лампичка М.

4. Натиснете бутона L/H
и изберете ниска (LOW) и
висока (HIGH) интензивност.
Когато светлинният
индикатор на вашия уред
SQOOM съответства на
прилежащата снимка, уредът
е готов за работа и можете да
започнете третирането.
Времето за работа по
подразбиране е 4 минути.
Третирането може да се
повтори след звуковия сигнал
с неколкократно натискане
на бутона STEP.
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Програма NE
Суха и атопична кожа като при
невродермит
Програма: N
GelComplex NE
Продължителност: Лице 4-8 мин.
		
Тяло 8-12 мин.
Приложение: Три пъти седмично

Почистете кожата както
обикновено и обилно
нанесете medGel NE директно
върху трансдуктора или
участъка от кожата, който
ще се третира. Дръжте уреда
SQOOM за контактните
захватки от двете страни.
Поставете трансдуктора
на участъка, който ще се
третира, и започнете да
го движите леко с бавни
кръгови движения.

Противовъзпалително и
успокояващо кожата
действие, дължащо се на
съдържащите се в гела
микро-сребро и
декспантенол.

1. Включете уреда SQOOM с
натискане на бутона POWER.

· Успокояване на кожата и
забавяне на възпалителните
процеси чрез действието на
магнолол, декспантенолов
екстракт, извлечен от пъпки
на бодлив каперсник и
чисто масло от семена на
камелия.
· Имуномодулиращи и
регенеративни свойства,
дължащи се на активен
β-глюкан (карбоксиметил
бетаглюкан).
· Лечение и защита от
патогенни микроби с
използване на аморфно
микро-сребро в най-чистата
му форма.
· Наличието на био-алкохол
осигурява дезинфекция на
кожата.

3. След това натиснете
бутона MODE, за да изберете
функционалния режим ION и
ULTRA, докато светнат и двете
контролни лампички.

2. Натиснете бутона STEP,
докато светне контролната
лампичка N.

4. Натиснете бутона L/H
и изберете ниска (LOW) и
висока (HIGH) интензивност.
Когато светлинният
индикатор на вашия уред
SQOOM съответства на
прилежащата снимка, уредът
е готов за работа и можете да
започнете третирането.
Времето за работа по
подразбиране е 4 минути.
Третирането може да се
повтори след звуковия сигнал
с неколкократно натискане
на бутона STEP.
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Програма PS
Суха кожа със склонност за образуване
на плаки като при псориазис
Програма: N
GelComplex PS
Продължителност: Лице 4-8 мин.
		
Тяло 8-12 мин.
Приложение: Ежедневно или според предписанието

Противовъзпалително и
възстановяващо действие,
дължащо се на съдържащите
се в гела магнолол и
екстракт от невен.
· Успокояване на кожата и
забавяне на възпалителните
процеси чрез действието
на липозомални активни
вещества, Boswellic acid,
магнолол, липозомно
капсулиране на вещества,
извлечени от женско
биле, екстракт от невен,
декспантенол и чисто масло
от семена на камелия.
· Имуномодулиращи и
регенеративни свойства,
дължащи се на активен
β-глюкан (карбоксиметил
бетаглюкан).
· Лечение и защита от
патогенни микроби с
използване на аморфно
микро-сребро в най-чистата
му форма.
· Наличието на био-алкохол
осигурява дезинфекция на
кожата.

Почистете кожата както
обикновено и обилно
нанесете medGel PS директно
върху трансдуктора или
участъка от кожата, който
ще се третира. Дръжте уреда
SQOOM за контактните
захватки от двете страни.
Поставете трансдуктора
на участъка, който ще се
третира, и започнете да
го движите леко с бавни
кръгови движения.
1. Включете уреда SQOOM с
натискане на бутона POWER.
2. Натиснете бутона STEP,
докато светне контролната
лампичка N.
3. След това натиснете
бутона MODE, за да изберете
функционалния режим ION и
ULTRA, докато светнат и двете
контролни лампички.
4. Натиснете бутона L/H
и изберете ниска (LOW) и
висока (HIGH) интензивност.
Когато светлинният
индикатор на вашия уред
SQOOM съответства на
прилежащата снимка, уредът
е готов за работа и можете да
започнете третирането.
Времето за работа по
подразбиране е 4 минути.
Третирането може да се
повтори след звуковия сигнал
с неколкократно натискане
на бутона STEP.
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Програма RO
Разширени капиляри и червени петна
по кожата на лицето като при розацея
и лицева еритроза
Програма: N
GelComplex RO
Продължителност: Лице 4-8 мин.
Приложение: Три пъти седмично

Изключително ефективен
гел благодарение на
съдържащите се в него
калций и червени
коралови водорасли.
· Препарат за изключително
чувствителна кожа на
базата на липозомното
капсулиране на
пептидообвързан активен
калций и микроелементи,
добити от коралови червени
водорасли.
· Силно противовъзпалително
действие, дължащо се на
комбинация от магнолол
и вещества, получени от
пъпки на бодлив каперсник
(Capparis spinosa).

Почистете кожата както
обикновено и обилно
нанесете medGel RO
директно върху трансдуктора
или участъка от кожата,
който ще се третира. Дръжте
уреда SQOOM за контактните
захватки от двете страни.
Поставете трансдуктора
на участъка, който ще се
третира, и започнете да
го движите леко с бавни
кръгови движения.
1. Включете уреда SQOOM с
натискане на бутона POWER.
2. Натиснете бутона STEP,
докато светне контролната
лампичка N.
3. След това натиснете
бутона MODE, за да изберете
функционалния режим ION и
ULTRA, докато светнат и двете
контролни лампички.
4. Натиснете бутона L/H
и изберете ниска (LOW) и
висока (HIGH) интензивност.
Когато светлинният
индикатор на вашия уред
SQOOM съответства на
прилежащата снимка, уредът
е готов за работа и можете да
започнете третирането.
Времето за работа по
подразбиране е 4 минути.
Третирането може да се
повтори след звуковия сигнал
с неколкократно натискане
на бутона STEP.
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Програма NA
Белези, обикновено свързани с
операции и наранявания
Програма: N
GelComplex NA
Продължителност: Лице 2-4 мин.
		
Тяло 4-8 мин.
Приложение: Всеки ден

Гел за възстановяване
на кожата, съдържащ
биоактивни аминокиселини
и натурален екстракт от
магарешки бодил.
· Успокояване на кожата и
забавяне на възпалителните
процеси посредством
действието на магнолол,
декспантенол и чисто масло
от семена на камелия.
· Имуномодулиращи и
регенеративни свойства,
дължащи се на активен
β-глюкан (карбоксиметил
бетаглюкан).
· Лечение и защита от
патогенни микроби с
използване на аморфно
микро-сребро в най-чистата
му форма.
· Наличието на био-алкохол
осигурява дезинфекция на
кожата.

Почистете кожата както
обикновено и обилно
нанесете medGel NА
директно върху трансдуктора
или участъка от кожата,
който ще се третира. Дръжте
уреда SQOOM за контактните
захватки от двете страни.
Поставете трансдуктора
на участъка, който ще се
третира, и започнете да
го движите леко с бавни
кръгови движения.
1. Включете уреда SQOOM с
натискане на бутона POWER.
2. Натиснете бутона STEP,
докато светне контролната
лампичка N.
3. След това натиснете
бутона MODE, за да изберете
функционалния режим ION и
ULTRA, докато светнат и двете
контролни лампички.
4. Натиснете бутона L/H
и изберете ниска (LOW) и
висока (HIGH) интензивност.
Когато светлинният
индикатор на вашия уред
SQOOM съответства на
прилежащата снимка, уредът
е готов за работа и можете да
започнете третирането.
Времето за работа по
подразбиране е 4 минути.
Третирането може да се
повтори след звуковия сигнал
с неколкократно натискане
на бутона STEP.
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Поддръжка, зареждане, опазване на
околната среда
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Спазвайте следните инструкции, за
да осигурите дълъг експлоатационен
живот на вашия уред.

· Съхранявайте уреда на сухо
място и не го мийте с вода.
· Почиствайте трансдуктора с
влажна кърпа.
· Поставяйте уреда в
зареждащата станция, след
като сте го изключили и
сте проверили, че свети
червената светодиодна
лампичка.
· Червената светодиодна
лампичка светва в
зелено, когато процесът
на зареждане приключи.
В случай на грешка при
зареждането, светодиодът
започва да премигва в
червено.
· Ако батерията е напълно
изтощена, оставете я да се
зарежда най-малко 3 часа
преди отново да използвате
уреда.
· Когато е напълно зареден,
уредът може да работи в
продължение на 4 часа.
· Натиснете бутона STEP за
около 3 секунди, за да се
покаже състоянието на
зареждане на батерията. Ако
светодиодните лампички на
6-те програми светят, уредът
е напълно зареден. Ако

светят само 2 светодиодни
лампички, това означава,
че оставащата мощност
на батерията е 30 минути.
Звуковият сигнал показва,
че батерията трябва да се
презареди.
· Уредът се изключва
автоматично, когато не се
използва в продължение на
2 минути.
· Предварително зададеното
време за продължителност
на всяка стъпка е 4 минути.
След 4 минути прозвучава
звуков сигнал и уредът
се превключва в режим
на готовност. Уредът се
изключва напълно, ако не
се активира повторно в
рамките на 2 минути.
· Номиналното входно
напрежение е 100-240 V AC,
което означава, че можете
да използвате уреда, докато
пътувате навсякъде по света.
· Извадете захранващия
кабел от зарядното
устройство веднага, след
като уредът е напълно
зареден.
· Винаги поддържайте
електрическите контакти
чисти, обезпрашени и сухи.

Рециклиране- уредът
не бива да се изхвърля
с обикновените битови
отпадъци в края на
експлоатационния му
живот. Можете да върнете
уреда в Schick Medical
GmbH или да го предадете
в съответните пунктове за
рециклиране.
© Всички права запазени от
Schick Medical GmbH.
Цялото съдържание е обект
на авторско право.
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Наименование на устройството
Устройство
SQOOM M1 (B-0204A)
Зареждаща станция
Напрежение в мрежата
Тегло 			
Слушалка
Литиево/йонна батерия
Напрежение в мрежата
Изход/адаптер		
Мощност 		
Тегло 			

AC 100-240 V, 50/60 Hz
133 г

Важни забележки
Използвайте системата
SQOOM само с гелове за
третиране, разработени от
Schick Medical.
Не обработвайте една и съща
област повече от 20 минути
на ден.

AC 100-240 V
4,2 V = 1 A
7W
194 г (брутно)

Ултразвук
Честота			1 MHz
Нива на интензивност
От 0,1 W/cm2 до 0,5 W/cm2
Йонизация 		
1 Hz/150 μsec импулсен диапазон

Не прилагайте SQOOM на
кожни участъци, засегнати
от рак на кожата или обект
на хирургична интервенция.
Не прилагайте SQOOM,
ако имате сърдечен
пейсмейкър.
В случай на хиперфункция
на щитовидната жлеза, не
прилагайте SQOOM върху
предната част на врата и
върху гърдите.

Schick Medical GmbH, D-78628 Rottweil, Германия
CE, ISO 9001 2000, UL-C, US, UFD, HS Mark

Не прилагайте SQOOM в
близост до ставни импланти,
тъй като това може да
увеличи болката.

Не прилагайте SQOOM в
областта на корема или
гърдите по време на
бременност.
Избягвайте контакт с очите.
Пазете уреда и гела/крема
далеч от деца.
Не съхранявайте гела/крема
при температура над 25°C.
Гелът/кремът е предназначен
само за кожни приложения.
Когато третирате други хора с
вашия уред SQOOM, трябва
да докосвате другия човек
със свободната си ръка, за
да затворите веригата и да
се гарантира правилното
функциониране на уреда
SQOOM.

Изключителен представител на SQOOM за
България

107.201405.BG

Bedrig Consulting Ltd.
info@sqoombg.com
www.sqoombg.com

Регистрирана търговска марка на
Schick Medical GmbH
Auf dem Wall 29
D-78628 Rottweil
Телефон +49(0)741/1741240
Факс
+49(0)741/17412419
info@SQOOM.com
www.SQOOM.com

