מבוא
הטיפול בs' -
מאיץ את ריפוי הרקמה
הפגועה ,התחדשות התאים ומשפר את זרימת הדם באזור
הינו מכשיר לייזר נמוך עוצמה ( )LLLTהמשלב
אנרגית לייזר פועמת (פולסים) ,אנרגית אור אינפרא אדום
רחבת פס ,אור אדום גלוי ושדה מגנטי סטטי ,המספקים יחדיו
אפקט טיפולי משולב.
איחוד כל האנרגיות הללו יחד במכשיר אחד הוכח כמשיג תוצאות
קליניות מהירות ויעילות בתוך זמן קצר יחסית .
יעיל במיוחד במקרים של תאים דלקתיים.
שרשרת אירועים ברמת רקמת התא ,מובילה למצב פתולוגי
של דלקת הגורמת לירידה באספקת הדם לתאים ולפגיעה
איסכמית .כל פעולה העשויה לקצר את משך המצב האיסכמי,
תשפיע לטובה על מהלך המחלה והכאב הנלווה.
מזרז הקלה והחלמה בשימוש בנפרד או ביחד
עם טיפולים רפואיים אחרים .הטיפול מביא להפחתה בצורך
בתרופות משככות כאבים ונוגדות דלקת.
* טיפול לא פולשני
* ללא תופעות לוואי
		
* קל לשימוש

* ללא כאבים
* בטוח לשימוש
* קומפקטי
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הוראות הפעלה
 .1להפעלת המכשיר ,הנח את המכשיר מול כף היד (תמונה  )2ולחץ על לחצן .Stop/Start
המכשיר יבצע בדיקה עצמית* (הנוריות יהבהבו)  .כאשר ידלקו שתי נוריות ירוקות
המכשיר מוכן לשימוש.
 .2בחר בתוכנית הרצויה באמצעות לחצן  Modeעל פי ההנחיות בעמוד .3
		
 .3להתחלת הטיפול ,לחץ על לחצן  .Stop/Startנורית הטיפול תחל להבהב.
החזק את המכשיר באזור הרצוי למשך זמן הטיפול.
 .4בסיום הטיפול ,נורית הטיפול תפסיק להבהב וישמע צפצוף .לחץ על לחצן
 Stop/Startעל מנת לחזור על אותו הטיפול.
ניתן להפסיק את הטיפול בכל עת על ידי לחיצה על לחצן .Start/Stop
 .5לסגירת המכשיר לחץ על לחצן  Stop/Startלמשך  3שניות.
Variable

נורית סוללה
נורית טיפול

50 Hz
5 Hz

לחצן Start/Stop

לחצן Mode

תמונה 2

תמונה 1

מבצע בדיקה עצמית פעם ב 24 -שעות.
* חשוב:
כאשר פתיחת המכשיר לא מתבצעת מול כף היד המכשיר מצפצף ו 4 -נוריות מהבהבות.
יש לסגור את המכשיר ולהפעילו מחדש מול כף היד.
2
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הנחיות הטיפול ב-
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ניתן לבחור בתוכנית אחת מבין שלושת התוכניות המוצעות לטיפול במצבי
כאב שונים.
הבחירה בתוכנית הטיפול מתבצעת על ידי לחיצה על לחצן  .Modeכל
תוכנית משתמשת בתדירות אור שונה כפי שמצוין בטבלה מטה.
השינוי בתדירות האור מציינת את עומק חדירת אור הלייזר.
50 Hz

5 Hz
כאב כרוני

תוכנית

Variable

טיפול

טיפול ראשוני

כאב אקוטי

תדירות פולסים

1000-2500 Hz/Sec

50 Hz/Sec

5 Hz/Sec

 5דקות

 5דקות

משך פעולת התוכנית  5דקות

עומק חדירת הלייזר

אופן הטיפול
סדרת טיפולים הינה בת שלושה שבועות ( 21יום).
בשבוע הטיפולים הראשון ,הטיפול יעשה בתוכנית ה .Variableהמשך
הטיפול יעשה בתוכנית  5Hzאו  50Hzלפי הטבלה בעמוד .5
בכאבים כרוניים ,מומלץ לבצע טיפול פעמיים ביום במשך שבוע
הטיפולים הראשון.
הקלה בכאב צפויה לאחר שבועיים .במקרים כרוניים קשים ,יתכן
וההקלה בכאב תופיע לאחר מספר טיפולים רב יותר.
בסיום סדרת טיפולים ( 21יום) ,יש לבצע  3ימי הפסקה ובאם יש צורך
לשוב לסדרת טיפולים נוספת.
ניתן להפסיק את הטיפול עם הפגת הכאב .עם זאת ,מומלץ להשלים
את סדרת הטיפולים.
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אזורי טיפול
מומלץ לבצע את הטיפול על עור חשוף על מנת לשפר את חדירת האור
לרקמה.
במהלך הטיפול יש להניח את המכשיר על האזור המטופל באופן קבוע.
במידה ומדובר באזור נרחב ,יש לסרוק עם המכשיר את האזור בתנועה
איטית.
במידת הצורך ,ניתן לבצע טיפול גם מעל בגד או תחבושת רפואית.

8

14

10
3
7

11
4
13
12

12

9
1
4

6

's

2

5

תוכנית שבוע
ראשון

תוכנית שבוע
שני ושלישי

Variable

50 Hz

Variable

50 Hz

Variable

50 Hz

Variable

50 Hz

Variable

50 Hz

Variable

50 Hz

7

כאב בגב תחתון )בעיות דיסק בין חולייתי,
עצב האישיאס(  3 -טיפולים רצופים באזור
הגב התחתון ,וטיפול נוסף בירך האחורית

Variable

50 Hz

8

עמוד שדרה צווארי ,מיגרנות ,כאבי ראש
 2טיפולים רצופים בעורף הצוואר

Variable

50 Hz
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קידמת השוק  2 -טיפולים רצופים
באזור הפגוע
עמוד השדרה )אוסטאוכונדרוזיס(
 4טיפולים רצופים לאורך עמוד
השדרה והאזור הפגוע
שורש כף היד )תסמונת הכתיבה(
 2טיפולים רצופים משני צידי שורש
כף היד
מפרק הברך  4 -טיפולים רצופים מכל
צידי הברך
מפרק הירך  4 -טיפולים רצופים באזור
הכואב
כתף  2 -טיפולים מלפנים ו 2-טיפולים
מאחורי הכתף

Variable

50 Hz

Variable

50 Hz

Variable

50 Hz

Variable

50 Hz

Variable

5 Hz

Variable

5 Hz

אזור טיפול ומספר טיפולים

1
2
3
4
5
6

10
11
12
13
14

גיד אכילס  2 -טיפולים רצופים משני
צידי האכילס
קרסול  2 -טיפולים רצופים מלפנים
ומאחורי הקרסול
מפרק המרפק )מפרק טניס ,מפרק גולף(
 2טיפולים רצופים משני צידי המרפק
אצבעות הידיים )דלקת מפרקים,
תהליכים קדם -טראומטיים)  2 -טיפולים
רצופים משני צידי האצבעות
כפות הרגליים ,אצבעות הרגליים ,שוק
כף הרגל  3 -טיפולים רצופים משני צידי
הקרסול וחלק עליון של כף הרגל
דורבן עצם העקב  2 -טיפולים
רצופים מאחורי העקב ומתחתיו

* דלקת פרקים (ארתריטיס) ,פגיעה ברצועות וגידים ,שחיקת סחוס ,יש לטפל
באזור הכאב כמפורט בטבלה
*בכאבים אקוטיים דוגמת כאבי שרירים ,גידים וחבלות שאינם מפורטים בטבלה יש
לבצע  2טיפולים רצופים בתוכנית  Variableלמשך שבועיים או עד חלוף הכאב.

's

5

בטיחות
יש להשתמש במכשיר אך ורק בהתאם לכללי הבטיחות והוראות ההפעלה
המופיעות במדריך.
יבוצעו על ידי צוות מדיקל קוונט או על
ההחזקה והשירות עבור
ידי גוף מוסמך אחר שקיבל אישור בכתב ממדיקל קוונט בע"מ .
לפני השימוש יש לקרוא את החוברת במלואה .חשוב לשמור על החוברת
בהישג יד לצורך עזרה בהפעלה ובטיפול.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

יש להימנע מחדירת אור הלייזר ישירות לעיניים.
באזור הרחם אסור לנשים בהריון.
השימוש ב-
אין לטפל בקרבת קוצב לב.
השימוש במקרי סרטן אינו מומלץ.
יש להשתמש במשקפי מגן בכל טיפול באזור העיניים או הפנים.
העדשה המוברגת על גבי המכשיר מהווה חלק בלתי נפרד מהמכשיר.
אין להוציא את העדשה אלא לצורך ניקוי.
בעת הטיפול ,חובה על העדשה להיות מוברגת במקומה על גבי המכשיר.
הרחק מהישג ידם של ילדים.
יש להחזיק את ה -
הטיפול בילדים מתחת לגיל  18שנה ייעשה בהשגחת מבוגרים בלבד.

טיפול וניקיון
o
o
o
o

עם מטלית לחה.
ניתן לנקות את ה-
במידה והעדשה המוברגת על גבי המכשיר הוצאה לצורך ניקוי ,יש
להחזירה מיד בתום הניקוי.
לטמפרטורות קיצוניות ,לחות או
אין לחשוף את ה-
קרינת שמש ישירה.
טמפרטורת אחסון המוצר -20OC :עד 50OC
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איתור תקלות
תקלה

סיבה אפשרית

תיקון התקלה

נורית הסוללה
דולקת באדום

הסוללה הנטענת
התרוקנה

למטען עד
חבר את ה-
שנורית הסוללה מתחלפת לירוק.
ניתן להשתמש במכשיר בזמן ההטענה.

הפעלה לא נכונה
של המכשיר

יש להפעיל את המכשיר לפי
ההוראות בעמוד  , 2סעיף 1

המכשיר מצפצף
ו 4-נוריות
מהבהבות

תקלה טכנית
במכשיר

צור קשר עם הסוכן לצורך
תיקון המכשיר

הערה :בזמן הטיפול נראה לעין האור האדום בלבד.
במידה ולא נדלק אור אדום בזמן הטיפול אנא פנה לסוכן.

שאלות נפוצות
האם אחוש משהו במהלך הטיפול?
לרוב לא חשים בדבר וזה טוב .לעיתים רחוקות ניתן לחוש באפקט מחמם.
למרות שלא חשים בדבר במהלך הטיפול ,אור הלייזר חודר לרקמה ומבצע
את הטיפול.
מתי אחוש הקלה בכאב?
הדבר תלוי בחומרת מצבך ,כאשר הממוצע הוא בין  10-14ימי טיפול ,
מטופלים רבים יחושו הקלה בכאבים לאחר  3-4ימי טיפול ולאחר טיפולים
נוספים יחושו בשיפור משמעותי .התגובה לטיפול אינדיבידואלית לכל
מטופל ,לכן יש להמשיך לטפל עד להפחתת הכאבים.
האם הכאב יכול להחמיר?
במקרים בודדים מורגשת החמרה בכאב לאחר מספר טיפולים כתוצאה
משיפור בזרימת הדם .במצב כזה ,יש להפסיק את הטיפול למשך  3ימים
ולאחר מכן לחזור לטיפול יומיומי .תוך מספר טיפולים תחוש הקלה בכאב.
האם הלייזר יכול לגרום כוויות?
הינו לייזר -דרגה .1
לא.
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מידע טכני
		
עוצמה ממוצעת  :עוצמה כוללת :
		
עוצמת לייזר:
		
עוצמת אור אינפרא אדום :
		
		
עוצמת אור אדום :
		

60-90 mW
0.4-6.25 mW
30-90 mW
2-10 mW

				
שדה מגנטי :

25-45 mT

אורכי גל :
		
		

		
אורך גל לייזר:
אורך גל אינפרא אדום :
		
אורך גל אדום:

				
עוצמת הלייזר :
		
מקסימום עוצמת פעימות הלייזר:

905 nm
875 nm
635 nm
25 W
25 W

ציוד דרגה  , 2סוג B
( ) IEC 60825-1
לייזר -דרגה 1
ערכי אספקת חשמל ,13 VDC :מקסימום 1.3 A
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תעודת אחריות
מדיקל קוונט בע"מ נותנת אחריות לפעולתו התקינה של 's
כפי שמתואר במדריך זה למשך שנתיים מיום הרכישה ,בתנאי שהפעלתו
והחזקתו יבוצעו בהתאם להוראות המפורטות כאן .
תעודת האחריות אינה מכסה פגמים ונזקים הנגרמים כתוצאה משימוש לא
נכון במכשיר ,בשוגג או בזדון .
במקרה של תקלה  ,אנא הביאו תעודת אחריות זו עם הs' -
מדיקל קוונט בע"מ לא תהיה אחראית או מחויבת באופן כלשהו באשר לנזק
גופני ו/או נזק לרכוש הנובעים משימוש ב – 's
,כאשר
השימוש מתבצע ללא התאמה מלאה עם הוראות ואזהרות הבטיחות
המופיעות במדריכי השימוש הרלוונטיים ,לרבות הנספחים ,בכל תוויות
המוצר ,וללא התאמה עם תנאי האחריות והבטיחות של ציוד זה ,וכן אם
בוצעו ב – 's
שינויים כלשהם ללא אישור מדיקל קוונט
בע"מ.
מס' מכשיר _________ :
פרטי הסוכן
סוכן _________________________________ :
תאריך רכישה __________________________ :
חתימה וחותמת הסוכן ___________________ :
פרטי לקוח
שם פרטי_____________________________ :
שם משפחה___________________________ :
חתימה ______________________________ :
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