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عالئمقرارداد به کار رفته

شرح عالمت

وضعیــت خطــری را نشــان می دهــد کــه اگــر از آن دوری 
نشــود می توانــد ســبب مــرگ یــا صدمــه ی جــدی  بــه 

بیمــار شــود. خطر

وضعیــت خطــری را نشــان می دهــد کــه اگــر از آن دوری 
ــر جــدی  ــا غی ــد ســبب صدمــه ی جزئــی ی نشــود می توان

شــود. هشدار

وضعیــت خطــری را نشــان می دهــد کــه اگــر از آن دوری 
نشــود می توانــد ســبب صدمــه  بــه دســتگاه شــود.

توجه

شرح عالمت

دستگاه را داخل زباله های تفکیک نشده نیندازید.

خطر ولتاژ باال

دستگاه دارای قسمت کاربردی نوع BF است.

به دفترچه ی راهنما مراجعه شود.

شماره سریال دستگاه
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اجزای دستگاه

شرح شماره

نمایشگر LCD لمسی 1

سوکت اتصال هندپیس فرکشنال به دستگاه 2

سوکت اتصال هندپیس مولتی پوالر به دستگاه 3

محل قرارگیری هندپیس فرکشنال 4

محل قرارگیری هندپیس مولتی پوالر 5

دکمه روشن/خاموش  6

شرح شماره

محل اتصال سوکت پاور و دکمه خاموش روشن کردن اصلی  7

محل اتصال پدال 8

سوزن هندپیس فرکشنال  9

بدنه هندپیس فرکشنال 10

سوزن هندپیس فرکشنال از نمای روبه رو 11

بدنه هندپیس مولتی پوالر  12

الکترودهای هندپیس مولتی پوالر 13

7

8

4

1
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13
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حمل و نقل و انبارش

دسـتگاه نتـل در یـک بسـته بندی مقاوم قـرار دارد و در صـورت رعایت نکات 
زیـر، ریسـک آسـیب رسـیدن بـه دسـتگاه در حمـل و نقـل و انبـارش تـا حـد 

امکان کاهش پیدا می کند:

بسـته بنـدی دسـتگاه بایـد در حضـور نماینـده شـرکت بـاز شـود و در صورتی 
کـه آسـیب در بدنـه یـا قسـمت هـای مختلـف دسـتگاه مشـاهده شـد، یـک 

لیست از قسمت های آسیب دیده تهیه و به شرکت ارسال شود.

دسـتگاه بـه هیـچ وجه نبایـد در معرض دمای کم تر  	
از 5- و بیش تر از 60 درجه ی سانتی گراد قرار گیرد.

دسـتگاه را در مقابل آب و رطوبت محافظت نمایید.  	
هوای اطراف دسـتگاه باید خشـک و پاک باشـد. قرار 
گرفتـن دسـتگاه در معـرض رطوبـت بـاالی 90 درصـد 

می تواند سبب آسیب رسیدن به آن شود.

بـرای انتقـال دسـتگاه از وسـیله ای ایمـن اسـتفاده  	
دچـار  اثـر ضربـه  در  دسـتگاه  دقـت شـود  و  شـود 

آسیب نشود.

توجه

مقدمه
شرح مختصر دستگاه 	

دسـتگاه نتـل امـواج رادیوـیی بـا فرکانـس بـاال را از طریـق دو هندپیـس 
فرکشـنال و مولـتی پـوالر بـه پوسـت اعمـال مـی کنـد و بـا اثرگـذاری بـر الیـه 

های پوست باعث بهبود ساختار آن می شود.

ی اـپی درم، درم و هیپـودرم تشـکیل  ی از سـه الیـه اصـل پوسـت بـه طـور کـل
شـده اسـت. اپیـدرم شـامل سـلول هـای تولیدکننـده مالنوسـیت اسـت کـه 
مسـئول رنـگ آمیـزی پوسـت هسـتند، درم سـاخته شـده از الیـاف کالژن و 
االسـتین اسـت کـه باعـث اسـتحکام، سـفتی، کشـش و انعطـاف پذیـری 

پوست می شود و هیپودرم نیز از بافت چربی تشکیل شده است.

در هندپیـس فرکشـنال دسـتگاه نتـل ،مجموعـه ای از سـوزن هـای بسـیار 
ظریـف توسـط مکانیـزم تمـام اتوماتیـک به عمق مشـخصی از پوسـت نفوذ 
مـی کننـد و تـا الیـه درم پیـش می رونـد، پـس از نفوذ سـوزن ها در پوسـت، 
در میان آن ها جریان بسیار ظریف امواج رادیویی با شدت و زمان مشخص 
جـاری می شـود. تاثیـر ایـن تبادل امـواج، ایجاد حرارت در بخش درم پوسـت 
اسـت کـه موجـب تحریـک کالژن سـازی، ایجـاد کالژن هـای جدیـد، انقبـاض 
کالژن های قدیمی و ایجاد االسـتین می گردد. رشـته های کالژن و االسـتین 
بخشـی از الیه درم پوسـت هسـتند که باعث اسـتحکام و شـادابی پوسـت 

می شوند.

 روش درماـنی دیگـر دسـتگاه نتـل بـا اسـتفاده از هندپیـس مولـتی پـوالر 
انجام می شود. در این هندپیس چهار الکترود وجود دارد که از طریق این 
الکترودها امواج آر اف به پوست اعمال می شود و  در نهایت باعث بهبود  

شل شدگی پوست و فرم دهی قسمت های مختلف بدن می شود.

اگرچـه دسـتگاه نتـل بـرای جوان سـازی پوسـت اسـتفاده می شـود، بسـیاری 
دیگـر از عارضه هـای پوسـتی نیـز بـا ایـن روش قابـل درمـان اسـت. لیفـت 
صـورت، درمـان چیـن و چـروک، لیفـت پوسـت گـردن، رفـع غبغـب، رفـع 
ناهمواری هـای پوسـتی، بهبـود رنـگ پوسـت، رفـع جـای جـوش و کاربردهـای 

متنوع دیگر از مواردی است که با دستگاه نتل قابل انجام است.
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پیش از حمل و نقل، کاربر باید یک مکان مناسب را برای قرارگیری دستگاه 
دیگـر  و  گرم کـن  شـوفاژ،  بخـاری،  کنـار  در  نبایـد  دسـتگاه  نمایـد.  آمـاده 
دسـتگاه های تولیـد کننـده ی گرمـا قـرار بگیـرد. مناسـب ترین دمـا جهـت 
عملکـرد مناسـب سیسـتم خنک کننـده ی دسـتگاه، بیـن 20 تـا 30 درجـه ی 
سـانتی گراد اسـت. دماهـای باالتـر می توانـد سـبب کاهـش عمـر دسـتگاه و 
دخالت سـامانه های کنترل دما جهت جلوگیری از صدمه به دسـتگاه شـود. 
هم چنیـن پشـت دسـتگاه می بایسـت حداقـل 5 سـانتی متر با دیـوار فاصله 

داشته باشد.

 برای اتصال سیم پاور دستگاه به سوکت پاور روی بدنه، دقت کنید سیم 
کامال در سـوکت قرار گرفته باشـد، همچنین به منظور حفاظت  از دسـتگاه 

در مقابل نوسانات جریان،باید از یک محافظ جریان استفاده شود.

زماـنی کـه بـرای مـدت طوالـنی از دسـتگاه اسـتفاده نمـی شـود یـا قصـد 
جابجایی آن را دارید از جعبه دستگاه استفاده نمایید.

اتصال پدال دستگاه 	

سـوکت انتهـای سـیم پـدال دسـتگاه را بـا توجـه بـه جهـت پیـن به سـوکت 
پـدال روی بدنـه متصـل نماییـد. دقـت نماییـد در صورـتی کـه پیـن سـوکت 
سـیم و سـوکت بدنـه بـه درسـتی بـر روی هـم قـرار نگیرنـد، سـوکت در جای 

خود فرو نخواهد رفت.

پس از قرار گرفتن سوکت ها در هم می توانید با یک الی دو دور پیچاندن 
حلقه ی قفل شونده روی سوکت سیم، اتصال را محکم نمایید.

نصب و راه اندازی
محیط های استفاده از دستگاه 	

اسـتفاده از ایـن دسـتگاه می بایسـت زیـر نظـر پزشـک 
آموزش دیده صورت گیرد.

هشدار

این دستگاه جهت استفاده در محیط های کلینیکی، بیمارستانی و مطب ها 
طراحی شده است.

محل قرارگیری 	

پین سوکتسوکت پاور

روشـن نمـودن دسـتگاه در دمـای بـاالی 40 درجـه ی  	
سانتی گراد می تواند سبب آسیب به دستگاه شود.

هـوای اطـراف دسـتگاه بایـد خشـک و پـاک باشـد.  	
روشـن نمـودن دسـتگاه در رطوبـت بـاالی 70 درصـد 

می تواند سبب آسیب رسیدن به دستگاه شود.
توجه

مولـد  	 کنـار دسـتگاه های  در  دسـتگاه  دادن  قـرار  از 
میدان مغناطیسی شدیدًا خودداری نمایید. این امر 
می تواند بر عملکرد صفحه  نمایش تأثیر گذاشـته و 

موجب تغییر ناگهانی توان در حین کار شود. هشدار

دسـتگاه بـه هیچ وجـه نبایـد در مجاورت مـواد قابل  	
اشتعال قرار گیرد.

خطر
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نصب و تعویض سوزن هندپیس فرکشنال 	

سـوزن هـای مـورد اسـتفاده در دسـتگاه نتـل بـه صـورت یـک بـار مصـرف 
هسـتند و بعـد از هـر جلسـه درمـان بایـد تعویـض گردند. بـه منظور تعویض 
سـوزن های هندپیـس، بـه آرامـی بـا چرخانـدن سـوزن بـه انـدازه 30 درجـه، 

سوزن از هندپیس جدا می شود.

 برای جایگذاری سـوزن جدید، باید توجه داشـت که سـوزن و هندپیس در 
راسـتایی باشـند کـه پیـن سـوزن در جـای خـود قـرار گیرد، سـپس با چرخش 

30 درجه ای، سوزن در جای خود محکم خواهد شد

آماده سازی هندپیس مولتی پوالر   	

قسمت مصرفی هندپیس مولتی پوالر از سیلیکون است و دارای 4 الکترود 
اسـت. پـس از قـرار دادن قطعـه سـیلیکونی در قسـمت خارـجی هندپیـس، 

چهار الکترود در داخل سورراخ های این قطعه قرار می گیرند.

روشن و خاموش نمودن دستگاه

پیش از روشـن نمودن دسـتگاه ابتدا سـیم پاور دسـتگاه را متصل نمایید. 
با فشار دادن کلید روشن/خاموش، ال ای دی دور کلید روشن خواهد شد. 
لحظاتی بعد نمایشـگر دسـتگاه نیز روشـن خواهد شـد. پس از آن در مدت 
بارگـذاری سیسـتم  عامـل، بـه مـدت حـدود 15 ثانیـه تصاویـری بـرای شـما 
پخـش خواهـد شـد. در نهایـت صفحـه ی شـروع بـه نمایش درخواهـد آمد و 

می توانید از دستگاه استفاده نمایید.

را  نمـودن دسـتگاه کاـفی اسـت کلیـد روشـن/خاموش  جهـت خامـوش 
مجـدد فشـار دهیـد. ال ای دی دور کلیـد بـه همـراه نمایشـگر دسـتگاه 

خاموش خواهد شد.
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رابط کاربری دستگاه
صفحه ی شروع 	

با روشن شدن دستگاه با منویی شامل گزینه های زیر  مواجه خواهید شد:

مد های درمانی هندپیس فرکشنال 	

1

3

4

2

شرح عنوان شماره

می توانیـد بـا یکبـار لمـس آن، مدهـای درماـنی 
هندپیس فرکشنال را مشاهده کنید.

مد فرکشنال 1

می توانیـد بـا یکبـار لمـس آن، مدهـای درماـنی 
هندپیس مولتی پوالر را مشاهده کنید. 

مد مولتی پوالر 2

در هر قسـمتی از منوی دسـتگاه، با اسـتفاده از 
این آیکن می توانید به صفحات قبل بازگردید.

آیکن بازگشت 3

تنظیمات دسـتگاه در این قسـمت در دسـترس 
است.

منوی تنظیمات 4

شرح عنوان شماره

در بخش فرکشنال 13 مد مختلف در 3 
بـا  می تـوان  کـه  دارنـد،  قـرار  گـروه 
پیمایشـی  کلیدهـای  از  اسـتفاده 
2  بیـن صفحـات  مشـخص شـده  
جابه جـا شـد و مـد موردنظـر را انتخـاب 

کرد. 

جهـت مشـاهده مشـخصات هـر مد به 
صـورت خالصـه، بـا یک بـار لمـس آن، 
پارامترهـای  و  اسـتفاده  قابـل  ناحیـه 
پیش فرض نمایش داده می شوند و با 
لمس مجدد همان مد و یا لمس کلید 

Enter وارد فضای آن مد می شوید.

بخش انتخاب مد 1

1

2

3

5

6

7

4
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شرح عنوان شماره

13 مـد درماـنی دسـتگاه در 4 صفحـه 
قـرار دارنـد، کـه بـا اسـتفاده از کلیـد 
پیمایشـی می توان بین این صفحات 

جابه جا شد.

 Skin عنـوان  تحـت  اول  صفحـه 
بـوده و  مـد  Rejuvenation شـامل 4 
چـروک  و  چیـن  کاهـش  جهـت 
قسـمت های مختلـف صـورت و بـدن 
اسـتفاده می شـود، صفحـه دوم تحت 
عنـوان Skin Smoothness شـامل 4 
یک دسـت شـدن  جهـت  و  بـوده  مـد 
پوسـت و از بیـن بـردن انـواع آکنـه و 
جای آن ها اسـتفاده می شـود، صفحه 
 Body سوم و چهارم نیز  تحت عنوان
شامل 5 مد بوده و جهت از بین بردن 
چیـن و چـروک هـای دسـت و گـردن، 
رفع غبغب، از بین بردن اسـترچ مارک 
و درمـان تعریـق بیـش از حـد زیـر بغل 

قابل استفاده است.

گروه بندی مدهای
 مورد استفاده و جابه جایی

 بین صفحات مدهای
مختلف

2

بـا انتخـاب هـر مـد تصویـر مربـوط به 
بـا  و  شـده  داده  نمایـش  مـد  آن 
اسـتفاده از خطـوط سـبز رنـگ ناحیـه 
تقریـبی جهـت اسـتفاده از ایـن مـد 

تعیین شده است.

 لوگو مد استفاده شده و
ناحیه قابل استفاده

3

پارامترهـای  دارای  مدهـا  از  هریـک 
درماـنی منحصربـه فـردی هسـتند، کـه 
به صورت پیشـنهادی تنظیم شده اند، 
با لمس یا انتخاب هر مد مشـخصات 
آن، بـه صـورت خالصه در این قسـمت 

شرح داده می شود. 

 مشخصات فنی مدانتخاب
شده

4

شرح عنوان شماره

جهـت وارد شـدن بـه هـر مـد درماـنی 
می تـوان از ایـن آیکـن اسـتفاده کرد. 
یـا می تـوان دو بـار بـر روی مـد مـورد 

نظر کلیک کرد.

آیکن Enter یا ورود 5

در هـر قسـمتی از منـوی دسـتگاه، بـا 
اسـتفاده از ایـن آیکـن می توانیـد به 

صفحات قبل بازگردید.
آیکن بازگشت 6

تنظیمات دسـتگاه در این قسمت در 
دسترس است.

منوی تنظیمات 7

صفحه داشبورد 	

بـا انتخـاب هریـک از مدهـای مد نظر، صفحه داشـبورد مرتبط با مد انتخاب 
شـده بـاز می شـود. بـه عنوان مثـال با انتخاب مـد  Forehead Lines صفحه 

زیر نمایش داده می شود. 

1

2

3

456

7

8

9

10
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شرح عنوان شماره

در ایـن قسـمت بـا اسـتفاده از گزینه 
چـپ و راسـت می تـوان میـزان پـاور 
دسـتگاه را تغییر داد. اگر مقدار پاور 
از میزاـنی کـه پیشـنهاد شـده اسـت 
کم تـر یـا زیادتـر شـود، رنگ عـدد پاور 

زرد می شود.  

تنظیم پاور دستگاه 1

بـا اسـتفاده از ایـن گزینـه می تـوان 
تنظیـم  را  خـارج شـده  عمـق سـوزن 
کـرد، ایـن مقـدار در ابتـدا عمـق نفـوذ 
پیشـنهادی را نشـان می دهد که برای 

هر مد متفاوت است.

در صـورت تمایـل می تـوان مقـدار آن 
را بـا اسـتفاده از گزینـه چپ و راسـت 
تغییـر داد. اگـر مقـدار عمق سـوزن از 
اسـت  شـده  پیشـنهاد  کـه  میزاـنی 
کم تـر یـا زیادتـر شـود، رنـگ عـدد آن 

زرد می شود.  

تنظیم عمق سوزن فرکشنال 2

در حالـت دوم بـه ازای مـدت زمانی که 
7   تعییـن می گـردد،  در قسـمت  
سـوزن در حالت عادی ایسـتاده و بعد 

از آن مجددا بیرون زده می شود.

 تعیین حالت ورود سوزن و
اعمال آر اف

3

شرح عنوان شماره

بعـد از اطمینـان از تنظیمـات اعمـال 
شـده، بـا لمـس ایـن آیکـن دسـتگاه 
وارد حالـت آمـاده بـه کار شـده و بـا 
فشـردن پـدال دسـتگاه شـروع بـه کار 

می کند.

آیکن Start یا شروع 4

در صـورت تغییـر در تنظیمـات پیش 
بـا  و  ایـن آیکـن فعـال شـده  فـرض، 
لمـس آن تنظیمـات مجـدد بـه حالت 

پیش فرض برمی گردند.

 آیکن بازگرداندن تنظیمات
پیش فرض

5

خـروج  میـزان  آیکـن  ایـن  لمـس  بـا 
سوزن کالیبره می گردد.

آیکن کالیبراسیون 6

بـا لمـس ایـن آیکـن صفحـه جدیـدی 
می تـوان  آن  در  کـه  می شـود  بـاز 
 Pulse( اف  آر  اعمـال  زمـان  مـدت 
time(، زمـان تاخیـر در اعمـال آر اف 
تاخیـر  زمـان  مـدت  و   )Delay time(
  )Reshot interval( بیـن هر دو شـات

را تنظیم نمود.

آیکن تنظیمات زمان 7
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شرح عنوان شماره

ایـن  بـه  ایـن قسـمت  روشـن شـدن 
ی اسـت که دسـتگاه در قسـمت  معـن
ارتبـاط سـریال دچار مشـکل شـده، به 
مراجعـه  نگـه داری  و  تعمیـر  بخـش 

گردد.

 پیغام بروز مشکل در قسمت
ارتباط سریال

8

تنظیمات دسـتگاه در این قسمت در 
دسترس است.

منوی تنظیمات 9

در هـر قسـمتی از منـوی دسـتگاه، بـا 
اسـتفاده از ایـن آیکـن می توانیـد به 

صفحات قبل بازگردید.
آیکن بازگشت 10

صفحه ی تنظیم زمان بندی مراحل   	

بتـوان  فازهـای مختلـف عمـل آن،  در  کـه  دارد  را  قابلیـت  ایـن  دسـتگاه، 
زمان بنـدی را کنتـرل کـرد. بـه همیـن منظـور با لمـس    صفحه مربوط به 

زمان بندی فازهای مختلف باز می شود.

1

2

3

شرح عنوان شماره

نشـان  را  زماـنی  مـدت  آیکـن  ایـن 
می دهد که سـوزن درون پوسـت )الیه 
سـاطع  اف  آر  امـواج  و  اسـت  درم( 

می شوند.

Pulse Time
)مدت زمان اعمال آر اف(

1

ایـن آیکـن تعیین کننـده زمان تاخیر 
در اعمال امواج آر اف می باشد.  

Delay Time
)مدت زمان تاخیر در اعمال آر اف(

2

ایـن آیکـن زمـان بیـن دو بـار ورود و 
خـروج سـوزن و اعمـال آر اف را تعییـن 

می نماید.
 Reshot Interval 3

سایر مدهای دستگاه نیز دارای محیط کاربری مشابه هستند.
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صفحه ی آماده به کار 	

 Pause بـه Start  بـا قـرار گرفتـن دسـتگاه در وضعیـت آمـاده بـه کار، آیکـن
تغییر می یابد. در این وضعیت با فشـردن پدال دسـتگاه سـوزن خارج شـده 
و شـروع بـه اعمـال امـواج آر اف می نمایـد و هم چنیـن آالرم مخصوصـی نیز 
جهـت اطـالع شـنیده می شـود. در ایـن صفحـه تنظیمـات شـرح داده شـده 
وجـود دارد و تایمـر موجـود در صفحـه، مـدت زماـنی را کـه دسـتگاه در حالـت 

آماده به کار است، نمایش می دهد.

1

2

2

3

4

شرح عنوان شماره

از  دسـتگاه  آیکـن  ایـن  انتخـاب  بـا 
و  شـده  خـارج  کار  بـه  آمـاده  حالـت 
مجدد وارد صفحه ی داشـبورد خواهد 

شد.

Pause  آیکن
)توقف(

1

جهـت  را  پـدال  اپراتـور  کـه  زماـنی 
رنـگ  می دهـد،  فشـار  درمـان  شـروع 

آیکن سوزن به سبز تغییر می کند.
آیکن سوزن 2

زماـنی که دسـتگاه در قسـمت ارتباط 
آیکـن  شـود،  مشـکل  دچـار  سـریال 

مخصوص آن روشن می شود.

پیام بروز مشکل در
 قسمت ارتباط سریال

3

هـای  شـات  تعـداد  قسـمت  ایـن  در 
اعمال شـده با دسـتگاه در یک جلسه 

درمانی نشان داده شده است.
تعداد شات اعمال شده 4
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مد مولتی پوالر 	

1

2

3

5

6

7

4

شرح عنوان شماره

در ایـن بخـش 8 مـد مختلـف در 2 
کـه  اسـت،  شـده  داده  قـرار  گـروه 
کلیدهـای  از  اسـتفاده  بـا  می تـوان 
2  بین  پیمایشـی مشـخص شـده  
صفحـات جابه جـا شـد و مـد موردنظـر 

را انتخاب کرد. 

جهـت مشـاهده مشـخصات هـر مـد 
لمـس  یکبـار  بـا  بـه صـورت خالصـه، 
و  اسـتفاده  قابـل  ناحیـه  آن، 
پارامترهـای پیش فـرض نمایش داده 
می شـوند و بـا لمـس مجدد همان مد 
و یـا لمـس کلیـد Enter وارد فضـای 

آن مد می شوید.

بخش انتخاب مد 1

شرح عنوان شماره

8 مـد درماـنی ایـن بخـش در 2 صفحه 
قـرار دارنـد، کـه بـا اسـتفاده از کلیـد 
پیمایشـی می توان بین این صفحات 

جابه جا شد.

 Skin Lifting صفحه اول تحت عنوان
بیـن  از  بـوده و جهـت  شـامل 4 مـد 
قسـمت  در  پوسـت  افتادـگی  بـردن 
های مختلف بدن اسـت؛ صفحه دوم 
 Body Contouring عنـوان  تحـت 
شـــــامل 4 مــــد بوده و جهت متعادل 
سـازی چرـبی اضاـفی در صـورت و بدن 

و رفع سلولیت است.

 گروه بندی مدهای مورد
 استفاده و جابه جایی بین
صفحات مدهای مختلف

2

بـا انتخـاب هـر مـد تصویـر مربـوط به 
بـا  و  شـده  داده  نمایـش  مـد  آن 
اسـتفاده از خطـوط سـبز رنـگ ناحیـه 
تقریـبی جهـت اسـتفاده از ایـن مـد 

تعیین شده است.

لوگوی مد اسـتفاده شـده 
و ناحیه قابل استفاده

3

هریـک از مدهـا دارای پارامتـر درمانی 
بـه  کـه  فـردی هسـتند،  بـه  منحصـر 
شـده   تنظیـم  پیشـنهادی  صـورت 
اسـت، بـا لمـس یـا انتخـاب هـر مـد، 
مشـخصات آن بـه صـورت خالصـه در 

این قسمت شرح داده می شود.

مـد  ی  فـن مشـخصات 
انتخاب شده

4
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صفحه داشبورد 	

بـا انتخـاب هریـک از مدهـای مد نظر، صفحه داشـبورد مرتبط با مد انتخاب 
شـده باز می شـود. به عنوان مثال با انتخاب مد Face Skin Laxity صفحه 

زیر نمایش داده می شود. 

1

2

34

5

6

7

شرح عنوان شماره

در این قسـمت با کشـیدن دسـت به 
خـط  روی  بـر  راسـت  و  چـپ  سـمت 
می تـوان میـزان پـاور دسـتگاه را 5 تا 

100 درصد تغییر داد.

تنظیم پاور دستگاه 1

در ایـن قسـمت بـا اسـتفاده از گزینه 
چـپ و راسـت می تـوان میـزان پـاور 
دسـتگاه را از 5 تـا 100 درصـد تغییـر 
کـه  از میزاـنی  پـاور  اگـر مقـدار  داد. 
پیشـنهاد شـده اسـت کم تر یا زیادتر 

شود، رنگ عدد پاور زرد می شود.  

تنظیم پاور دستگاه 2

شرح عنوان شماره

جهـت وارد شـدن بـه هـر مـد درماـنی 
می توان از این آیکن استفاده کرد. آیکن Enter یا ورود 5

در هـر قسـمت از منـوی دسـتگاه، بـا 
اسـتفاده از ایـن آیکـن می توانیـد به 

صفحات قبل بازگردید.
آیکن بازگشت 6

تنظیمات دسـتگاه در این قسمت در 
دسترس است. منوی تنظیمات 7
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شرح عنوان شماره

بعـد از اطمینـان از تنظیمـات اعمـال 
شـده، بـا لمـس ایـن آیکـن دسـتگاه 
وارد حالـت آمـاده بـه کار شـده و بـا 
فشـردن پـدال دسـتگاه شـروع بـه کار 

می کند.

آیکن Start یا شروع 3

در صـورت تغییـر در تنظیمـات پیش 
بـا  و  ایـن آیکـن فعـال شـده  فـرض، 
لمـس آن تنظیمـات مجـدد بـه حالت 

پیش فرض برمی گردند.

بازگــردانــدن  آیکـن 
تنظیمات پیش فرض

4

ایـن  بـه  ایـن قسـمت  روشـن شـدن 
ی اسـت که دسـتگاه در قسـمت  معـن
ارتبـاط سـریال دچار مشـکل شـده، به 
مراجعـه  نگهـداری  و  تعمیـر  بخـش 

گردد.

در  مشـکل  بـروز  پیغـام 
قسمت ارتباط سریال

5

تنظیمات دسـتگاه در این قسمت در 
دسترس است. منوی تنظیمات 6

در هـر قسـمت از منـوی دسـتگاه، بـا 
اسـتفاده از ایـن آیکـن می توانیـد به 

صفحات قبل بازگردید.
آیکن بازگشت 7

صفحه ی آماده به کار 	

 بـا قـرار گرفتـن دسـتگاه در حالـت آمـاده بـه کار صفحـه زیـر نمایـش داده
می شود.

در این وضعیت با فشـردن پدال امواج آراف اعمال می شـوند و آالرمی نیز 
شـنیده خواهد شـد، در این صفحه توان انتخاب شـده قابل مشـاهده است 
و تایمـر موجـود در صفحـه نیـز مدت زمانی را که دسـتگاه در حالت آماده به 

کار است نمایش می دهد.

2

3

3

1
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صفحه تنظیمات   	

بـا لمـس آیکـن    ، صفحـه تنظیمـات دسـتگاه بـاز می شـود کـه شـامل 
موارد زیر است:

1
2

3
4

6

5

شرح عنوان شماره

در این قسمت اطالعات شرکت تولید 
کننـده و شـماره تمـاس شـرکت قـرار 

گرفته شده است.
Support  آیکن 1

ایـن گزینه پخش/عـدم پخش صدای 
تنظیـم  کار  هنـگام  در  را  دسـتگاه 

می نماید.

 All: هنگامـی کـه هـر آیکـن لمـس 
می شـود، صدای بوق شـنیده می شود 
فشـار  را  پـدال  پزشـک  کـه  زماـنی  و 
می دهـد تـا زمانی که پای پزشـک روی 
شـنیده  بـوق  صـدای  اسـت،  پـدال 

می شود. 

BEEP: هنگامـی کـه هـر آیکـن لمـس 
می شـود، صدای بوق شـنیده می شود 
فشـار  را  پـدال  پزشـک  کـه  زماـنی  و 
می دهد صدای بوق شـنیده و سـپس 

قطع می شود. 

MUTED: صـدای بـوق هنـگام لمـس 
آیکن هـا و فشـار دادن پـدال شـنیده 

نمی شود.

آیکن صدای دستگاه 2

حرکت بین صفحات و کار با دستگاه 
انیمیشـن های  بـا  همـراه  اصطالحـا 
مختلفـی اسـت، کـه فعـال بـودن یـا 
نبـودن ایـن وضعیـت از ایـن قسـمت 

قابل کنترل است.

فعال بودن جلوه بصری 3

شرح عنوان شماره

در ایـن بخـش مـدت زمـان درمـان را 
می توان مشاهده کرد.

مدت زمان انجام درمان 1

با انتخاب این آیکن دستگاه از حالت 
آمـاده بـه کار خارج شـده و مجـدد وارد 

صفحه ی داشبورد خواهد شد.
آیکن  Pause )توقف( 2

هنگامـی کـه بـرای آغـاز درمـان اپراتـور 
پـدال را فشـار می دهـد، آیکـن روشـن 

می شود.
آیکن مولتی پوالر 3
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شرح عنوان شماره

مختلـف  تـم  دو  بـا  دسـتگاه  منـوی 
روشـن و تاریـک طراـحی شـده اسـت، 
ایـن  ایـن وضعیـت توسـط  و تغییـر 

تنظیمات قابل انجام است.

 تعیین حالت
روشن/ تاریک

4

از این قسمت می توان شماره 
سریال دستگاه و وضعیت فعال 

بودن آن  را بررسی کرد.

 آیکن تعیین وضعیت و
فعال سازی دستگاه

5

جهت ورود به این قسمت نیاز به 
پسورد است؛ این تنظیمات توسط 

شرکت سازنده اعمال می شود.
تنظیمات تخصصی 6

1

شرح عنوان شماره

ایـن پیام نشـان دهنـده  ی فعال بودن 
دستگاه است.

پیام فعال سازی 1

راهنمای استفاده از دستگاه

درمان قسمت های مختلف صورت و بدن با دستگاه نتل شامل سه مرحله 
قبل از درمان، حین درمان و پس از درمان است.

پیش از شروع درمان 	

محـل درمـان بایـد به طور کامل تمیز باشـد و فاقد هرگونـه ماده ای اعم  	
از مواد آرایشی- بهداشتی باشد.

تمـام محـل درمـان بایـد بـه وسـیله ی مـاده بی حـس کننـده موضعـی  	
پوشش داده شود.

بعـد از 30 دقیقـه قرارگیـری مـاده بی حـس کننـده، بـه طـور کامـل از روی  	
پوست برداشته شود.

حین درمان 	

دسـتگاه را روشـن کـرده و تنظیمـات دلخـواه را مطابـق جـداول زیر مشـخص  
نمایید:
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Pulse 
Time
(ms)

قدرت
Power 

(W)

عمق سوزن
Needle 
Depth 
(mm)

مد دستگاه
Treatment

Modes

Category

Auto 30-45% 1-2.1 mm Forehead Lines 
خطوط پیشانی

Skin Rejuvenation 
ت

جوان سازی پوس

Auto 20-30% 0.8-1.8 mm Crow’s Feet 
نواحی اطراف چشم

Auto 25-40% 1-2 mm Vertical Lip Lines 
خطوط عمودی لب

Auto 25-40% 1.2-2.5 mm Nasolabial Folds 
خط لبخند

Auto 30-40% 1-2 mm Open Pores 
منافذ باز

Skin Sm
oothness

ت
ت شدن پوس

ک دس
ی

Auto 25-35% 1.2-2.2 mm Acne Vulgaris 
انواع جوش

Auto 35-55% 1.5-2.5 mm Acne Scars 
جای جوش  

Auto 40-60% 2-3 mm Atrophic Scars 
اسکارهای تروفیک

جدول مدهای درمانی فرکشنال 	
Pulse 
Time
(ms)

قدرت
Power 

(W)

عمق سوزن
Needle 
Depth 
(mm)

مد دستگاه
Treatment

Modes

Category

Auto 20-30% 1.2-2.5 mm Hand Wrinkles 
چین و چروک های دست 

Body 
بدن

Auto 30-40% 1.2-2.5 mm Neck Wrinkles 
چین و چروک های گردن

Auto 20-30% 1.1-2 mm Double Chin
غبغب

Auto 30-45% 1.5-2.5 mm Axillary Hyperhidrosis
تعریق بیش از حد زیر بغل

Auto 35-50% 1.5-2.5 mm Stretch Mark
ترک های پوستی
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قدرت
Power (W)

مد دستگاه

Category

40-55%
Face Skin Laxity

افتادگی پوست صورت

Skin Lifting
ت

گ پوس
لیفتین

35-50%
Neck Skin Laxity

افتادگی پوست گردن

45-60%
Abdominal Laxity

شلی شکم

45-60%
Upper Arm Laxity/ Arm Laxity

افتادگی بازو

45-55%
Mandible Reduction

کاهش چربی در ناحیه فک

Body Contouring
متعادل سازی چربی بدن

35-45%
 Double Chin

غبغب

45-55%
Buccal Fat

کاهش چربی در ناحیه وسط گونه

50-65%
Mandible Reduction

زاویه سازی فک

سـطح Power دسـتگاه بسـته به شـرایط پوسـت بیمار و میزان حساسـیت 
وی می توانـد متغیـر باشـد، امـا قدرت هـای بـاالی 70 درصـد معمـوال توصیـه 

نمی شود، چرا که می تواند باعث سوختگی شود.

پـس از انجـام فراینـد، محـل درمـان بایـد به وسـیله دسـتمال های مخصوص 
پاک شود، و سپس توسط کرم هایی نظیر زینک اکساید پوشانده شود.

توجه: هنگام فشـار دادن پدال توسـط پزشـک، صدای بوق شنیده 
می شود.

در اعمال تنظیمات به دسـتگاه و اسـتفاده از آن، موارد 
زیر را احتیاط نمایید:

استفاده از توان باالی 70 درصد توصیه نمی شود. 	

ناحیـه  	 و  سـوزن  عمـق  بـه  اسـتفاده  هنـگام  در 
اسـتفاده شـده دقـت نماییـد، در نواـحی کـه دارای 
عمـق سـوزن  از  بایـد  پوسـت ظریف تـری هسـتند 

کم تر استفاده نمود.

از اعمـال فشـار بیـش از حـد هندپیس فرکشـنال به  	
پوسـت بیمـار اجتناب نمایید، بـا این کار عمال عمق 
سـوزن فرورفتـه بـه درون پوسـت بیش تـر از حالـت 

معمول است.

اگـر التهـاب، تـورم و قرمـزی بیـش از حـد در ناحیـه  	
درمـان مشـاهده شـد، پزشـک سـریعا بایـد درمـان را 

متوقف کند. 

هشدار

جدول مدهای درمانی مولتی پوالر 	
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موارد کاربرد و منع مصرف

استفاده از دستگاه در موارد زیر ممنوع می باشد:

ی یا هر دسـتگاه الکتریکی  	 افـراد دارای ضربان سـاز قلـب
و کاشتنی فلزی در بدن

افراد باردار و شیرده 	

افراد مبتال به سرطان از جمله سرطان پوست 	

وجود زخم فعال، التهاب و عفونت در ناحیه درمان 	

وجود آکنه فعال در ناحیه درمان 	

وجود سوختگی در ناحیه درمان 	

سـابقه ایجـاد اسـکار کلوئیـد، اسـکار هایپرتروفیـک،  	
اگزما و ترمیم غیر طبیعی زخم 

جراـحی در ناحیـه درمـان در یک سـال گذشـته و درمان  	
زیباـیی )ماننـد لیـزر، بوتاکـس و فیلرها( در شـش ماه 

گذشته

وجود تتو یا آرایش دائم در ناحیه درمان 	

و  	 اسـتروئیدی  التهـاب  ضـد  داروهـای  از  اسـتفاده 
داروی  درمـان،  از  بعـد  و  قبـل  هفتـه  دو  آسـپرین 
روآکوتان در شش ماه گذشته، داروهای ضدلخته یا 
هـر داروی دیگـری کـه حساسـیت پوسـت را افزایـش 

دهد و فرایند ترمیم زخم را تحت تاثیر قرار دهد.

خطر

ی،  	 ی، خودایمـن ی، نقـص ایمـن بیماری هـای شـدید قلـب
دیابت و صرع

سابقه تبخال در صورت 	

برنزه شدن دو هفته پیش از درمان  	

کودکان زیر 7 سال 	

خطر

در استفاده از دستگاه در موارد زیر احتیاط نمایید:

پوست های تیره )نوع پوستی 6( 	

پوست های حساس، خشک و شکننده 	

افراد زیر 18 سال 	
هشدار



INSTRUCTION

4041

زمینه های کاربرد دستگاه

هندپیس فرکشنال نتل برای درمان موارد زیر کاربرد دارد:

کاهـش چیـن و چـروک در نواـحی پیشـانی، اطراف چشـم، خطـوط عمودی  	
لب، خط لبخند

یک دسـت کـردن پوسـت بـا از بیـن بـردن منافـذ بـاز، انـواع جـوش، جـای  	
جوش و اسکارهای آتروفیک

 از بیـن بـردن چیـن و چـروک هـای دسـت و گـردن، رفـع غبغـب، از بیـن  	
بردن استرچ مارک و درمان تعریق بیش از حد زیر بغل

هندپیس مولتی پوالر نتل برای درمان موارد زیر کاربرد دارد:

افتادگی پوسـت صورت، افتادگی پوسـت گردن، شـلی شکم و افتادگی  	
بازو

سلولیت 	

کاهش چربی در ناحیه فک 	

کاهش چربی در ناحیه وسط گونه 	

سفت کردن غبغب 	

هنـگام اعمـال آر اف بایـد توجـه گـردد کـه حـرارت  	
موجـب  هندپیـس  توسـط  شـده  ایجـاد  بـاالی 

سوختگی نگردد. هشدار

مراقبت های پس از درمان

امتناع از شسـتن شـدید پوسـت، اسـتحمام و سـونا تا 24 سـاعت پس  	
از درمان

استفاده از کمپرس یخ پس از درمان در صورت نیاز 	

عدم استفاده از لوازم آرایشی حداقل تا 24 ساعت 	

پرهیـز از مصـرف الـکل و داروهـای ضـد انعقـاد خـون تـا برطرف شـدن  	
التهاب )مگر در موارد ضروری با مشورت پزشک(

عدم اسـتفاده از کرم های شـب، ضدچروک، الیه بردار و کرم های ضدلک  	
تا رفع التهاب

استفاده از پماد زینک پس از درمان تا رفع التهاب 	

اسـتفاده از کـرم آبرسـان و ترمیم کننـده 24 سـاعت پـس از درمـان بـه  	
طور متناوب تا یک هفته

استفاده از کرم ضدآفتاب با SPF باالتر از 50 تا دو ماه  	

آماده سازی پوست

پیـش از شـروع پروسـه درمـان بایـد پوسـت به وسـیله ی پـاک کننده هـای 
بی حسـی  روش هـای  از  هم چنیـن  گـردد.  پـاک  چـرب  مـواد  بهداشـتی،  از 

موضعی جهت کاهش درد در محل مورد درمان استفاده شود.
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عوارض جانبی

همه بیماران عوارض جانبی زیر را مشاهده نمی کنند و معموال این عوارض 
پس از سه الی پنج روز برطرف می شوند:

درد گذرا 	

قرمز شدن پوست  	

تورم موقتی 	

التهاب 	

مور مور شدن 	

می تـوان بعـد از درمـان بـا اسـتفاده از کیسـه یـخ  	
پوست را خنک و آرام نمود.

توجه

تعمیر و نگهداری
تمیزکاری، ضدعفونی کردن و استریلیزاسیون 	

بـه منظـور تمیـزکاری دسـتگاه، حتمـًا آن را از بـرق  	
بکشید. در غیر این صورت ریسک برق گرفتگی وجود 

خواهد داشت.

سـوزن مـورد اسـتفاده بـرای هندپیـس فرکشـنال، بـه  	
صورت یک بار مصرف می باشد و به هیچ عنوان قابل 
اسـتریل کردن نیسـت و بعد از هر جلسـه درمان برای 
هر شـخص باید کنار گذاشـته شـود و از سـوزن جدید 
اسـتفاده شـود. هم چنیـن سـوزن آلـوده را بـر اسـاس 

دستورالعمل ملی بهداشت معدوم  نمایید.

هندپیـس  	 الکترودهـای  و  سـیلیکونی  بخـش 
مولتی پـوالر قابـل اتـوکالو شـدن هسـتند، و پـس از 
هربـار انجـام درمـان بایـد ابتدا خوب شسـته شـده و 

سپس استریل گردند.

در هندپیس مولتی پوالر سیلیکون و الکترود پس از  	
چندین بار استفاده دور انداخته شوند.

خطر

هنـگام کار بـا مـواد تمیـز و ضدعفوـنی کننـده، توجـه  	
فرمایید که مایعات داخل بدنه  ی دستگاه و هندپیس 
نشوند. هم چنین استفاده مستقیم اسپری به سمت 
دسـتگاه مجاز نیسـت. برای تمیز کردن سـوزن، با قرار 
دادن دست در پشت سوزن و باال آمدن سوزن به آن 

دکونکس زده می شود.

بـه هیـچ وجـه دسـتگاه را بـا تمیزکننده هـا، مـواد و  	
حالل هایی که ممکن اسـت بدنه را مخدوش و به آن 

آسیب برسانند تمیز نکنید.

توجه
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مسـئولیت تمیـز و ضـد عفوـنی نمـودن دسـتگاه بـر عهـده ی کاربـر اسـت. 
قوانین ملی تمیز کردن و بهداشت می بایست در مورد این دستگاه به کار 

برده شود.

جهـت تمیـز و ضدعفوـنی کـردن پـدال، بدنـه ی دسـتگاه، و هندپیـس،  	
پارچـه ای را بـه الـکل 70% آغشـته نمـوده و بـر روی سـطح مـورد نظـر 

بکشید.

جهـت تمیـز کـردن نمایشـگر دسـتگاه می توانیـد از اسـپری های پـاک  	
کننده ی ویژه ی LCD استفاده نمایید.

اسپری مستقیم جهت تمیز نمودن پدال مجاز است. 	

توصیـه می شـود اگـر در مـدت طوالنی با دسـتگاه کار نداریـد، از روکش  	
برای پوشش دستگاه استفاده کنید.

بررسی های دوره ای 	

هر 6 ماه دستگاه می بایست بررسی شود. به طور ویژه در هنگام بررسی 
موارد زیر را کنترل نمایید:

هرگونه آسیب فیزیکی به سیم اتصال به برق شهر. 	

هرگونه آسیب فیزیکی به سوکت های روی بدنه. 	

هرگونه آسـیب فیزیکی آشـکار به بدنه ی دسـتگاه، نمایشـگر، پدال و  	
هندپیس

تجمع پرز و جرم دور پدال، هندپیس. 	

عدم خوانایی برچسب روی بدنه. 	

هم چنین آزمون های زیر را بر روی دستگاه انجام دهید. 	

اندازه سـوزن خروجی را بر روی 2 میلی متر قرار دهید و پدال را فشـار  	
دهید، توجه نمایید که باید سوزن به اندازه 2 میلی متر خارج شود.

ی ثانیـه قـرار داده و بـا فشـردن پـدال  	 Pulse Time را بـر روی 1000 میـل
توجـه نماییـد، کـه سـوزن پـس از خـروج بـه مـدت یـک ثانیـه ثابـت 

بماند.

پین هـای  	 در  را  حـرارت  بایـد   %50 در  دسـتگاه  قـدرت  دادن  قـرار  بـا 
هندپیس بدون سوزن حس نمایید.
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اقدامات عنوان شماره

از اتصال دستگاه به برق شهر مطمئن شوید. صفحه ی نمایش و 
نمایشگر نوری دور 

کلید روشن 
نمی شود.

1
مطمئن شـوید کلید پشـت دستگاه در وضعیت 

روشن قرار دارد.

از قرارگیـری دسـتگاه در وضعیـت آمـاده بـه کار 
مطمئن شوید.

فشــــردن  هنـــگام 
پـدال دسـتگاه کار 

نمی کند.

مطمئـن شـوید هنـگام فشـردن پـدال، سـتون 2
خروـجی بـر روی صفحـه  نمایش ظاهر می شـود. 
در غیـر ایـن صـورت از اتصـال صحیـح پـدال بـه 

دستگاه مطمئن شوید.

مطمئن شـوید که سـوزن فرکشـنال به درسـتی 
درون هندپیس قرار گرفته است.

در هنـگام فشـردن 
پــــــــــدال، ســـوزن 
فرکشـــــنال خـــارج 

نمی شود.

3

سـوزن فرکشـنال را خـارج کـرده و پـدال را فشـار 
دهیـد، بایـد مشـاهده کنیـد کـه اسـتپ موتـور 

دستگاه عقب جلو می شود.

در صورـتی کـه اسـتپ موتـور دسـتگاه عقـب 
جلو شـود، سـوزن فرکشنال مورد استفاده دارای 
جدیـد  سـوزن  از  اسـت  بهتـر  و  اسـت  نقـص 

استفاده نمایید.

ی تمـاس  در غیـر ایـن صـورت بـا پشـتیبانی فـن
بگیرید.

اقدامات عنوان شماره

مطمئن شـوید که سـوزن فرکشـنال به درسـتی 
درون هندپیس قرار گرفته است.

با فشردن پدال، 
سوزن فرکشنال 

گرم نمی شود.
4

سـوزن فرکشـنال را خـارج کـرده و پـدال را فشـار 
دهیـد، بایـد مشـاهده کنیـد کـه اسـتپ موتـور 

گرم می شود.

گـرم می شـود،  موتـور  اسـتپ  کـه  در صورـتی 
سـوزن مـورد اسـتفاده دارای نقـص اسـت و از 

سوزن جدید استفاده نمایید.

ی تمـاس  در غیـر ایـن صـورت بـا پشـتیبانی فـن
بگیرید.

روشـن شـدن این قسـمت به این معنی اسـت 
ارتبـاط سـریال دچـار  کـه دسـتگاه در قسـمت 
مشـکل شـده، و بایـد بـا شـرکت مربوطـه تماس 

حاصل گردد.

روشن شدن آیکن
ارتباط سریال  

5

عیب یابی

دور انداختن دستگاه

و  قوانیـن  بـا  مطابـق  می بایسـت  دسـتگاه  اجـزای   
ی دور انداختـه شـود نـه بـه شـکل  اسـتانداردهای مـل
بـا  می توانیـد  هم چنیـن  خانـگی.  رایـج  زباله هـای 
تولیدکننده تماس بگیرید تا دسـتگاه از شـما تحویل 

گرفته شود و به شکل صحیح معدوم گردد.
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مشخصات فنی دستگاه
مشخصات عمومی 	

مقدار عنوان

ایران کشور سازنده

مرسا طب تجهیز شرکت سازنده

Fractional RF نام دستگاه

Nettle برند دستگاه

FRF1901 مدل

BF Type نوع اتصال به بیمار

Class I کالس عایقی

IP21 IP طبقه بندی

5.5Kg وزن

مقدار عنوان

5V DC ولتاژ

IP21 IP طبقه بندی

مشخصات پدال 	

مقدار عنوان

100-240VAC ولتاژ متناوب ورودی

50/60Hz فرکانس ولتاژ متناوب ورودی

155VA توان ورودی نامی

<6000Ω مقاومت تحریک پدال

مقدار عنوان

4MHz فرکانس

180±20V دامنه ولتاژ

3-60W توان خروجی قابل تنظیم 

مقدار عنوان

Friendly Arm Tiny4412 نام برند

Resistive/مقاومتی نوع

5VDC ولتاژ 

مشخصات ورودی 	

مشخصات خروجی 	

	 LCD مشخصات
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مشخصات فیوزها 	

اندازه
ظرفیت 
(آمپر)

سرعت
جریان 
(آمپر)

ولتاژ 
(ولت)

نوع
محل 

قرارگیری
شماره 
فیوز

20 mm 32 سریع 2 250 شیشه ای
 خارج از برد
)سوکت پاور(

F7

20 mm 32 سریع 2 250 شیشه ای
 خارج از برد
)سوکت پاور(

F8
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