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Silk’n Blue )1 نظرة عامة حول جهاز )الصورة

نظرة عامة حول جهاز Silk’n Blue )الصورة 1(

1     مساحة العالج

2     زر التشغيل/اإلطفاء

3     لوحة املؤرشات  

4     القابس

5     محّول
6     سبات - مؤرش ضويئ

7     خطأ يف النظام - مؤرش ضويئ

8     جاهز/عالج - مؤرش ضويئ

محتويات الرزمة

لدى فتح رزمة Silk’n Blue، ستجد األجزاء التالية:

Silk’n Blue أداة  
  محّول

  دليل املستخدم

™ Silk'n Blue االستخدام املخصص لـ

Silk'n Blue مخصص لالستخدام كجهاز عالج بالضوء متوفر من دون وصفة وهو يعمل عىل تحسني مظهر البثور الخفيفة اىل املتوسطة.

العالج بالضوء هو نوع من العالج يستخدم الطاقة البرصية مع موجة بطول 415 نانومرت، تستطيع تدمري البكترييا التي تتسّبب بالبثور. 

البثور الخفيفة تظهر عادة عىل شكل الرؤوس السوداء أو البيضاء. قد تكون هنالك ايضا بضعة بثور صغرية تحت سطح الجلد - من دون تقرحات 
دامئة وكبرية وتقرحات غري مرئية جلدك من ُبعد 2.5 مرت. البثور املتوسطة تكون عادة أكرث جدية. تتمّيز ببثور كبرية منتفخة وتقرحات مؤملة - 

تقرحات حمراء ملتهبة، يصل حجمها اىل 1-2 سنتيمرت وتقرحات ملتهبة أو غري ملتهبة ُتشاهد عن مسافة 2.5 مرت أيضا.

Silk’n Blue - تعليمات االستخدام
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خطر اصابة الجلد! 

Silk'n Blue املستخدمني املخصصني لـ

Silk’n Blue مخصص الستخدام املراهقني الشباب من عمر 12 سنة وحتى عمر 55 سنة.

  ال تستخدم Silk'n Blue إال لحاالت عالج البثور الخفيفة اىل املتوسطة. 
  ال تستخدم Silk’n Blue اذا كانت لديك حالة جلدية تشمل بقع بنية أو سوداء، عالمات والدة، شامات، ثآليل، أكزميا وصدفية.

  ال تستخدم Silk’n Blue مجددا وقم باستشارة طبيبك العام أو طبيب الجلد اذا بعد استعامل Silk'n Blue اختربت احمرار يف الجلد أو انزعاج 
يستمر أكرث من ثالثة ايام. 

  ال تستخدم Silk’n Blue اذا كانت لديك جروح مفتوحة أو عداوى نشطة مثل التقرحات الباردة.
  ال تستخدم Silk’n Blue اذا عانيت يوما من الحأل يف منطقة العالج، اال اذا كنت قد راجعت طبيبك وحصلت عىل عالج وقايئ قبل استخدام 

.Silk’n Blue

  ال تستخدم Silk’n Blue اذا عولجت برشتك بدواء وضفه الطبيب خالل األشهر الـ6 املاضية. الرجاء استشارة طبيبك!
  ال تستخدم Silk’n Blue اذا كانت لديك حساسية للضوء. من أجل تحديد اذا كانت لديك مثل هذه الحساسية، الرجاء مراجعة تعليامت فحص 

الجلد يف تعليامت االستخدام يف الفصل 6.

عدم االلتزام باملوانع أعاله قد يؤدي اىل احمرار الجلد أو حروق أو تغيريات يف اللون!

موانع االستعمال
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خطر الصعق الكهربايئ! 

خطر عىل الحمل! 

  احفظ Silk’n Blue دامئا بعيدا عن متناول األطفال. 
  احفظ Silk’n Blue دامئا بعيدا عن متناول االشخاص ذوي القدرات الجسدية والحسية والعقلية املنخفضة. 

  ال تستخدم Silk’n Blue أو شاحن الطاقة الحائطي عند االستحامم أو الوقوف يف املياه.
  ال تقم أبدا باستخدام Silk’n Blue أو الشاحن الحائطي اذا كنت تعتقد أنهام رمبا مبتالن باملاء، أو قد يصبحان رطبني أو اذا كنت قد سكبت 

عليهام أي سوائل.

  ال تقم أبدا بإزالة أي أغطية من جهاز Silk’n Blue أو الشاحن الحائطي. فتح أو ازالة األغطية قد تعرّضك اىل تيار كهربايئ مرتفع أو مخاطر 
أخرى. إعادة الرتكيب الغري صحيحة قد تؤدي اىل الصعق بالكهرباء لدى استخدام Silk’n Blue بعدها.

  ال تحاول أبدا تشغيل Silk’n Blue مع أي شاحن حائطي غري ذلك املزّود لك.
  ال تستخدم أبدا Silk’n Blue اذا كان مترضرا بأي طريقة.

  ال تستخدم ابدا الشاحن الحائطي اذا كان مكسورا أو كان قابسه أو رشيطه مترضرا. 

عدم االلتزام بالتحذيرات أعاله قد يعرّضك اىل تيارات كهربائية خطرية وصاعقة!

  ال تستخدمي Silk’n Blue اذا كنت حامال. مل يتم فحص سالمة العالج لدى النساء الحوامل يف التجارب الرسيرية.
  عدم االلتزام بالتحذير أعاله قد يرض بحملك.

تحذيرات
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االحتياطات

Silk’n Blue املخاطر - األعراض الجانبية املحتملة لدى استخدام

خطر ترضر الجهاز!

  ال تغطي فتحات الهواء يف Silk’n Blue. إنها مزّودة للتهوئة. انتبه من األغراضواأللبسة أو املواد التي قد تسد فتحات الهواء من دون قصد.
  ال تستبدل املحّول بقابس آخر! املحوذل يحتوي عىل نظام مخصص. 

  ال تغطي فتحات الهواء خالل االستعامل. قم بإزالة أي عوائق أمام مجرى الهواء يف فتحات التهوئة.
عدم االلتزام باالحتياطات املذكورة اعاله قد يؤدي اىل ترضر جهازك وإبطال كفالته!

Silk'n Blue 1.  رد فعل اعتيادي الستخدام

بشكل عام، يتم تحّمل عالجات Silk’n Blue بشكل جيد جدا، كام ابلغ عنه 93 من بني 100 خاضع يف البحث. معظم املستخدمني يشعرون 
بالسخونة املعتدلة التي يصدرها الجهاز خالل االستخدام، من دون أي انزعاج آخر.

2.  انزعاج خفيف للجلد احمرار الجلد 

 .Silk’n Blue قد تصبح برشتك حمراء قليال بعد استخدام ،Silk’n Blue عادة، لدى استخدام
لجميع املستخدمني - من املفرتض أن يعود لون البرشة اىل اللون الطبيعي بعد العالج.

3.  حروق أو تغيريات يف اللون

اشارت الدراسات التي ُنرشت يف السابق اىل أن درجة حرارة السخونة التي تالمس الجلد التي تصل اىل 41 درجة مئوية والتعرّض للضوء بنسبة 415 
نانومرت )كام هو الحال يف Silk’n Blue( قد يؤدي اىل حروق وتغيريات يف اللون.

4.  الخطر عىل الحمل

استخدام Silk’n Blue خالل الحمل قد يرض بحملك.
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ملخص المعطيات السريرية

أُجريت التجارب الرسيرية يف 3 عيادات. 

شارك يف التجارب 50 خاضع )62% نساء و38% رجال( ذوي حاالت بثور خفيفة اىل معتدلة وقد حصلوا عىل الجهاز بهدف البحث. 

قام خاضعو التجربة مبعالجة أنفسهم بواسطة Silk’n Blue مرتني يف األسبوع ملدة 4 اسابيع )ما مجموعه 8 عالجات(.  

يف كل جلسة، استخدم الخاضع الجهاز ملدة 10 دقائق يف كل منطقة عالج.

دراسة رسيرية أجريت عىل Silk’n Blue أظهرت بأن:

  األغلبية الكربى من مستخدمي Silk’n Blue اختربوا تقّلص يف عدد التقرحات.
  47 من 50 مستخدم )رجاال ونساء عىل حد سواء( اختربوا تقّلص 40% عىل األقل يف عدد التفرحات )مبعّدل تقّلص بلغ 56.7%( بعد شهر واحد.
  48 من 50 مستخدم )رجاال ونساء عىل حد سواء( اختربوا تقّلص 40% عىل األقل يف عدد التفرحات )مبعّدل تقّلص بلغ 57.7%( بعد ثالثة أشهر.
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Silk’n Blue استخدام

Silk’n Blue 1.  تركيب

أ.  أدخل قابس املحّول اىل فتحة املقبض.

أ.  أدخل املحّول اىل مخرج الكهرباء. مؤرش الضوء )7( - وضعية السبات 
ستيضء لتشري اىل أن جهاز Silk’n Blue جاهز لالستخدام. قبل 

استخدام الجهاز، تأكد من وجوده ملدة 30 دقيقة عىل األقل بدرجة 
الحرارة املحددة يف قسم ”املواصفات”.

2.  تعليامت االستخدام

: Silk’n Blue 2.1  دورة عالج

Silk’n Blue مخصص لالستخدام مرتني يف االسبوع ملدة أربعة اسابيع )ما مجموعه 8 عالجات(. التحّسن املتوقع عىل مظهر البثور قد متت تأكيده 
يف التجارب الرسيرية التي تلت برنامج العالج هذا. مل يتم فحص استخدام اضايف.

لتحقيق النتائج املتوقعة، استخدم Silk’n Blue بحسب فرتة العالج املحددة أدناه:

	  

ارشادات العالجالحالة / االصابة

4 دقائق، منطقة واحدةفحص العالج يف املكان

قم بنقل املقبض ببطؤ لتغطي املنطقة كلها ملدة 10 دقائقمنطقة الوجه )الخدين( املغطاة بالكثري من بثور حب الشباب
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ال تعالج املنطقة املصابة لفرتة زمنية تزيد عن تلك املحددة لكل جلسة. اذا قمت مبعالجة املنطقة املصابة لفرتة زمنية 
تزيد عن تلك املحددة، قد تنخفض نجاعة العالجات.

ال تعالج املنطقة املصابة مرات أكرث مام هو موىص به. اذا قمت مبعالجة املنطقة املصابة مرات أكرث من تلك املحددة، 
قد تنخفض نجاعة العالجات.

2.2 حرّض برشتك للعالج

اغسل وجهك باملياه وجففه مبنشفة نظيفة لضامن بأن برشتك نظيفة وجافة وخالية من أي بودرة أو جيل أو كريم.

2.3  حرّض جهاز Silk’n Blue الخاص بك للعالج

اضغط عىل زر التشغيل/اإلطفاء. السبات - سييضء املؤرش الضويئ واملؤرش الضويئ جاهز/عالج  )k( سيكون مضاء بشكل ثابت.

Silk’n blue الخاص بك جاهز لالستخدام. 

2.4  فحص الجلد

قبل العالج بـ Silk’n blue للمرة األوىل، نحن ننصحك بالقيام بفحص الجلد عىل ذراعك األمامي، للتأكد بأن جلدك غري حساس لتأثري
.Silk’n blue

  أمسك مقبض Silk’n blue واستخدمه عىل مساحة العالج عىل جلد ذراعك األمامي ملدة 3 دقائق بشكل متواصل. تأكد من أن مساحة 
العالج تالمس الجلد بشكل كامل. )ضوء LED سيعمل بشكل أوتوماتييك.(

  اذا خالل 24 ساعة بعد هذا الفحص ال تظهر أي أعراض جانبية، ميكنك البدء بجلسة العالج.
2.5  إجراء العالج

  الصق مساحة العالج ببرشتك. ضوء LED سيعمل بشكل أوتوماتييك.
  انتبه اىل أن الجهاز لن يعمل من دون مالمسة الجلد وسيتوقف عن العمل لدى رفعه عن البرشة.

  قم بالعالج بحسب بروتوكول العالج يف كل منطقة تستهدفها.
  بعد 5 دقائق من عدم استخدام الجهاز، يتحّول الجهاز بشكل أوتوماتييك اىل وضعية السبات. من أجل إعادة تنشيط الجهاز، اضغط عىل زر 

التشغيل/اإلطفاء.

  عندما تكتمل جلسة Silk’n blue ، أطفئ الجهاز من خالل الضغط عىل زر التشغيل/اإلطفاء. ستنطفئ كل املؤرشات الضوئية.
  يف النهاية، أخرج املحّول من فتحة الكهرباء AC وقم بإخراج القابس E من املحّول.
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Silk’n Blue 2.6  بعد العالج بـ

.)”Silk’n blue الخاص بك، خاصة منطقة العالج عىل رأس املقبض )راجع قسم: “تنظيف Silk’n blue بعد كل جلسة، نّظف جهاز  
  احفظ Silk’n blue بحسب التعليامت )راجع القسم: “الحفظ”(.

ماذا ميكن أن يسوء؟

Silk’n blue الرجاء مراجعة القسم: املخاطر - األعراض الجانبية املحتملة لدى استخدام

متى يجب االتصال بطبيب؟

بعد العالج، اذا تستمر، ملدة تزيد عن ساعتني، يف اختبار سخونة أو تقشري الجلد أو حروق يف املنطقة امُلعالجة، الرجاء االتصال بطبيبك.

Silk’n Blue 1.  تنظيف

بعد كل جلسة، ننصحك بتنظيف جهاز Silk’n blue، وخاصة مساحة العالج.

  أطفئ Silk’n blue من خالل الضغط عىل زر التشغيل/اإلطفاء. 
  أخرج Silk’n blue من القابس الكهربايئ.

  اترك مساحة العالج لتربد.
  ميكن تنظيف الجزء الخارجي من جهاز Silk’n blue من خالل متسيحه بواسطة خرقة جافة أو منديل من إيزوبوبيل الكحويل. الرجاء االمتناع 

عن استخدام أي منتجات تنظيف أخرى ألنها قد ُترض األجزاء البالستيكية

  ال تقم أبدا بغمر Silk’n blue أو أي من أجزائه باملياه!
  ال تقم أبدا بتنظيف Silk’n blue أو أي من أجزائه تحت الحنفية أو يف الجالية.

اتصل بأخصايئ الرعاية الصحية بأرسع ما ميكن اذا تشكل بحدوث رد فعل ضائر لديك من جراء 
.Silk’n Blue استخدام

الرعاية والصيانة 
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الحلالسبب املحتملاملشكلة

أدخل املحّول اىل فتحة الكهرباء AC وقم بتوصيل القابس E باملحّولاملحّول غري موصولSilk’n Blue ال يعمل

اتصل مبركز خدمة زبائن Silk’n املحيل الخاص بكاملقبض مكسور

املحّول غري موصول Silk’n Blue ينطفئ فجأة
بشكل الئق

أدخل املحّول اىل فتحة الكهرباء AC وقم بتوصيل القابس E باملحّول

ترتفع درجة حرارة الجهاز لدى 
االستخدام.

ال يجب القيام بأي يشءهذا عادي

مؤرش الضوء )K( - وضعية جاهز/
عالج ال ييضء لدى الضغط عىل الزر 

التشغيل/اإلطفاء

يجب إعادة ضبط 
املقبض.

اضغط عىل زر التشغيل/االطفاء مرتني من أجل إطفاء املقبض وإعادة 
تشغيله. اذا كان مؤرش الضوء )K( - وضعية جاهز/عالج ال ييضء مجددا، 

Silk’nاتصل مبركز خدمة الزبائن املحيل لـ

خطأ يف النظام - مؤرش الضوء 
)L( ميضء.

سوء عمل املقبض
اضغط عىل زر التشغيل/االطفاء مرتني من أجل إطفاء املقبض وإعادة تشغيله. 
اذا كان مؤرش الضوء )L( - خطأ يف النظام ال ييضء مجددا، اتصل مبركز خدمة 

Silk’nالزبائن املحيل لـ

Silk’n Blue 2.  حفظ

)”Silk’n blue بحسب التعليامت )راجع ”تنظيف Silk’n blue نّظف  
  احفظ الجهاز النظيف وكل أجزائه يف مكان جاف ونظيف خايل من الغبار. 

3.  لحامية البيئة

لدى انتهاء صالحيته، ال تقم بالتخلص من جهاز Silk’n blue يف قاممة البيت االعتيادية. بل خذه اىل نقطة رسمية لجمع أغراض 
للتدوير.

Silk’n Blue 4.  حل املشاكل يف

هذا الفصل يلّخص أكرث املشاكل شيوعا التي قد تواجهها. اذا مل تتمكن من حل املشكلة مبساعدة املعلومات الظاهرة أدناه، اتصل مبركز خدمة زبائن 
Silk’n الخاص بك للحصول عىل املزيد من الدعم.
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.www.silkn.com أو www.silkn.eu ،املحيل Silk’n™ يرجى الدخول إىل موقع Silk’n™ ملزيد من املعلومات حول منتجات
إذا كان جهازك مكسورًا، تالًفا، بحاجة إىل إصالح، أو ألي مساعدة أخرى للمستخدم، يرجى االتصال بخدمة عمالء ™Silk’n املحلية:

contact@silkn.com ,4556-367-877-1 / DO-SILKN-877-1 :للعمالء يف الواليات املتحدة وكندا
info@silkn.com :للعمالء يف الدول األخرى

خدمة الزبائن
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100 فولت - 240 فولت التيار األقىص )محّول( 

Model: KSA24A1200150HE

50 هرتز/60 هرتزالرتدد األقىص )محّول( 

12Vdc؛ Ma 1500املعّدل )محّول( 

         نوع BFالجزء املستخدم    

EN60529  IP30نظام الحامية

40- درجة مئوية اىل 70 درجة مئوية/ 40- درجة فهرنهايت اىل 158 درجة فهرنهايتدرجة حرارة الحفظ:

 الرطوبة النسبية: %10 اىل 93%

IEC 60601-1-2:2007لبمعيار املصّنف

2:2007-1-60601 EN

 درجة مئوية اىل 35 درجة مئوية/50 درجة فهرنهايت اىل 95 درجة فهرنهايتدرجة حرارة التشغيل:

 الرطوبة النسبية: 15% اىل %90

الضغط الجوي:  700 اىل 1060 هيكتوباسكال

صاممات ثنائية تصدر الضوءمصدر الضوء

أقىص اصدار لطول املوجات طول املوجة: 415 نانومرت

نوع II درجة الحامية من الصعق الكهربايئ

مواصفات
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عالمات

هذه التسمية لإلشارة فقط
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EMC نتائج
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