
Brukerhåndbok

Dersom du har noen spørsmål vennligst 
send oss en e-post på hello@alvaskin.com.

Vennligst les brukerhåndboken før du bruker enheten, og
sjekk at din hud- og hårfarge passer for IPL.

Skan her for å se hvordan bruke den



Bli kjent med Alvaskin IPL Hårfjerner
Alvaskin IPL Hårfjerner er et elektrisk apparat og bør brukes med
spesiell oppmerksomhet på sikkerhet. Dette er ikke et oppladbart
apparat, så vær i nærheten av en stikkkontakt. Sørg for å lese
sikkerhetsreglene før bruk, og følg dem nøye.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med brukerhåndboken før hver
behandling. Alvaskin påtar seg ikke ansvar for noen skader forårsaket
av uaktsomhet eller feil bruk.

Tiltenkt bruk
Denne enheten er tiltenkt å fjerne uønsket hårvekst og forårsake
permanent hårreduksjon på lang sikt. Permanent hårreduksjon er
definert som en langvarig stabil reduksjon i antall hår som vokser opp
etter behandling.

Du kan bruke denne enheten til å fjerne uønsket kroppshår. Ideelle
kroppsområder inkluderer underarmene, bikinilinjen, armer, ben,
ansikt (under kinnbenet), rygg, skuldre og bryst. Ikke bruk den til noe
annet formål enn hårfjerning som beskrevet i brukerhåndboken.



Sikkerhet
Intense Pulsed Light (IPL) teknologien i denne enheten gir
førsteklasses sikkerhet med lavere energinivå. Denne enheten
oppnår langtidsresultater for hårfjerning med en brøkdel av
energinivået som brukes i annet lysbasert hårfjerningsutstyr.

Det lave energiforbruket reduserer risikoen for skade eller
komplikasjoner og bidrar til din overordnede sikkerhet. Denne
enheten har tilleggsfunksjoner for å beskytte øynene dine, siden
lysimpulsene bare er aktive når behandlingsoverflaten er i full kontakt
med huden.

Huden din er aldri i direkte kontakt med den optiske linsen som
lysimpulsene sendes ut gjennom. Ikke se direkte inn på IPL-enhetens
blitsglass eller prøv å slå på enheten mens du peker den mot øynene.
Dette er for å beskytte deg selv og andre.

Produktet vil bare blinke når det er i kontakt med huden. Hvis det
blinker uten å være i kontakt med huden avslutt bruk umiddelbart, og
kontakt oss på hello@alvaskin.com. Ikke bruk produktet på samme
område mer enn en gang per uke. Det vil ikke gi bedre eller raskere
resultater og kan forårsake skade på huden din.





Du er gravid, ammer eller er under 18 år.
Du vil behandle et område som ikke er egnet for IPL (se nederst).
Du har hatt forstadier og / eller hudkreft.
Du har hatt selvbruning eller du nettopp har solt deg.
Du har en kronisk sykdom eller kronisk hudsykdom.
Du har skadet hud i behandlingsområdet.
Du har åreknuter i behandlingsområdet.
Du er følsom for sollys på grunn av medisiner eller ikke.
Du har nettopp gjort en peeling i det valgte behandlingsområdet.

Ikke bruk dette produktet dersom...

Hvis forholdene som er listet overfor gjelder deg, må du ikke bruke
dette produktet, da det kan skade huden din eller gjøre det verre.
Hvis du er usikker på om dette er trygt eller bruker medisiner ofte
kan du snakke med legen din om legemidlet gjør deg følsom for lys.



Hodebunn, øyenbryn eller hvor som helst i nærheten av eller
rundt øynene. Bruk i disse områdene kan skade øynene dine.
En tatovering eller permanent sminke i behandlingsområdet.
Brystvorter, kjønnsorganer eller rundt anus. Disse områdene kan
ha en mørkere hudfarge og / eller større hårtetthet, og bruk av
enheten i disse områdene kan forårsake ubehag / smerte eller
skade huden din.
Mørkebrune eller svarte flekker som fregner, fødselsmerker,
føflekker eller vorter i behandlingsområdet.
Skjegg / ansiktshår for menn.

Ikke bruk på ...

Ikke se direkte inn i glassfilteret (9) eller prøv å aktivere enheten når
den er rettet mot øynene. For å påse sikkerheten til øynene dine og
de som er i nærheten, vil enheten bare aktiveres når begge
hudtonesensorene er plassert mot huden.

Dersom enheten aktiveres når sensoren IKKE er i kontakt med
huden, STOPP bruk umiddelbart og kontakt forhandler. Ikke bruk mer
enn en gang i uken på samme område. Dette vil ikke øke hastigheten
på resultatene og kan øke sjansene for skade på huden din.



Enheten er beregnet for en enkelt bruker.
Det er ikke ment for bruk av personer under 18 år.
Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og kunnskap, kan bruke enheten hvis de
har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av enheten og
forstår farene som er involvert.
Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med
enheten. Hold alltid enheten utenfor barns rekkevidde.

Forholdsregler

Elektrisk og brannsikkerhet
Kontroller alltid enheten og ledningene regelmessig for synlige tegn
på skade. Ikke bruk enheten hvis det oppstår skader eller sprekker.
Elektrisk støt kan oppstå ved bruk av en skadet enhet. I tilfelle feil, må
enheten kontrolleres og repareres av et autorisert servicesenter.
Ukvalifisert reparasjonsarbeid kan føre til ekstreme farer for
brukeren. Trekk alltid ut ledningen tl enheten etter bruk.

FARE
Forsøk aldri å reparere eller åpne enheten, da dette utsetter deg for
farlige elektriske komponenter og pulserende lysenergi, som kan
forårsake alvorlig kroppsskade og permanent øyeskade.



FARE (fortsettelse)
Ikke bruk i eller i nærheten av vann og våte overflater som badekar,
dusj, servanter eller beholdere som kan inneholde vann. Hvis
enheten blir våt, bør den ikke brukes. Elektrisk støt kan oppstå ved
bruk av vått apparat.

Ikke bruk hvis enheten er skadet (f.eks. sprukket deksel,
ledningsskader osv.). Interne deler inneholder elektriske ladninger
som er farlige. Ikke bruk hvis glassfilter (9) er sprukket eller mangler.

Undersøk glassfilteret regelmessig for skader. Ikke berør glassfilteret
under eller rett etter bruk, siden det blir varmt. Ikke bruk
petroleumsbaserte eller brennbare rengjøringsmidler (alkohol,
acetoner) på enheten, da disse utgjør en brannfare.

Ikke bruk kraftige rengjøringsmidler. Disse kan skade enheten eller
skrape glassfilteret. Ikke prøv å bruke denne enheten til annet enn for
å fjerne uønsket hår.

Ikke bruk enheten på en annen overflate enn hud. Ikke trykk på
behandlingsknappen når behandlingsvinduet ikke er i full kontakt
med huden. Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Enheten kan
overopphetes og utgjøre en risiko for elektrisk støt eller brannfare.



Klargjøring før bruk
Sørg for at huden du skal behandle er fri for hår, uten hudkrem o.l.
og er tørr før du begynner behandlingen. Det bidrar til å holde
behandlingsvinduet rent. For fjerning av hår i ansikt anbefales
napping og barberhøvel for andre steder. Merk at apparatet blir
varmt under bruk.

For å slå på enheten
Bruk hovedledningen til å koble enheten til en stikkontakt. På siden
uten gullknapp, trykk kort og forsiktig på den grønne knappen for å
starte apparatet. En vifte vil starte, og apparatet er klar til bruk.

Fra start vil to lys på frontpanelet være tent, et blått og et rosa. Når
apparatet er i kontakt med hud og klar til å zappe vil det rosa lyset
slukkes. Motsatt vil det være tent når det ikke er i kontakt.

Still inn riktig intensitet
Apparatet er stilt inn på laveste intensitet som standard, og det er
nivå 1. I din første økt etter hudtest, bør du prøve å øke styrken til
maksimal styrke som er 5. Hvis det er ubehagelig, så kan du gå ned i
styrke og heller bevege deg opp igjen i neste økt. For best resultat må
maksimal styrke brukes i 12 uker, da det gir best effekt.



Hudtest
Før den første behandlingen anbefaler vi at du tester enheten på et
lite hudområde for å sjekke reaksjon. Området burde være ca. 2 x 3
cm i størrelse og det tilsvarer størrelsen på to blink, side om side.

Vent i 48 timer med å undersøke testområdet. Hvis huden din ser
normal ut, begynn den første behandlingen. Hvis du utvikler en
hudreaksjon, må du slutte å bruke enheten og konsultere legen din.
Unngå å behandle det testede området i minst en uke etter testen.

Behandlingsplan
Oppstartsfasen er 12 uker og i denne perioden bør du utføre
behandling en gang i uken. Hvis du ser gode resultater innen 12 uker,
kan du stoppe og gå over til vedlikeholdsmodus. I vedlikeholdsmodus
behandler du ønsket område hver 1-2 måned, basert på dine behov.

Den typiske hårvekstsyklusen varierer fra person til person, og det
kan ta opptil 16 uker, avhengig av kroppsområde (underarm,
underben, bikiniområde). Kun hår i vekstfase er mottagelige for
lysbehandling, det er derfor viktig å utføre flere behandlinger for å
oppnå kontinuerlig glatt hud.



Før du behandler ansiktet, må du sørge for at du har gjort en
hudtest. Fjern hår og kosmetikk, kremer og serum fra området.
Før du trykker på behandlingsknappen, må du lukke øynene eller
se bort for å unngå sterkt lys. Unngå å behandle det samme
området to ganger, da dette kan øke sjansen for bivirkninger.
Unngå kontakt med leppene og neseborene når du behandler
overleppeområdet. Det sentrale området under neseborene kan
være følsomt.
TIPS: Du kan presse leppene dine sammen for å sikre at lyset ikke
aktiveres på selve overleppen.
Hårvekst under haken kan være tettere og grovere. Dette kan
noen ganger føre til lett hudrødhet etter en behandling. Denne
rødheten er midlertidig og skal forsvinne helt etter 24 timer

Hvis rødhet eller en brennende følelse oppstår og varer i flere
minutter, må du bruke en kjølig klut / pute for å berolige området.
Hvis du observerer pigmentendringer, hyperpigmentering eller
hypopigmentering, må du slutte å bruke enheten.
Oppsøk medisinsk råd for å finne årsaken, det kan skyldes en
underliggende medisinsk tilstand.

Ansiktsbehandling, kun for kvinner

MERK



Bra for underarmene, bikiniområdet og ansiktet.

Bra for armene og overkropp.

Bra for bena.

Tre forskjellige moduser

Stamp Modus
Hvert enkelt klikk på pulsknappen forårsaker et blink. Dette er
standardmodus på enheten, og krever kontakt med huden.

Glide Modus
Hold inn pulsknappen og skyv enheten over ønsket område. Enheten
vil automatisk blinke hvert halve sekund. Løft enheten etter hver blits.

Auto Modus
Hold inn pulsknappen til alle indikatorlampene blinker. Dette vil få
enheten til å blinke hvert halve sekund den er i kontakt med huden.
Løft mellom hvert blink.

Vennligst løft IPL-enheten mellom hvert blink. Hvis du føler intens
smerte, må du stoppe behandlingen umiddelbart og konsultere legen
din før du bruker enheten igjen.



Etterbehandling 
Når du er ferdig med behandlingen, må du koble strømforsyningen
fra stikkontakten. Etter behandling anbefaler vi å bruke solkrem SPF>
15 når behandlede områder kan bli utsatt for sol. Vi anbefaler å
unngå eksponering for kunstige lyskilder, som solarium.

Unngå aktivitet eller hudprodukter som kan irritere huden din i 24
timer etter behandlingen. Dette inkluderer bruk av boblebad eller
badstue, bruk av tettsittende klær, bruk av blekekremer, parfymerte
produkter eller peelingprodukter. Ovennevnte kan forårsake
irritasjon, som kløe og rødhet, på de behandlede områdene.

Resultater
Resultatene varierer fra person til person. De fleste brukere merker
en reduksjon av hår etter bare 4 uker, med fullstendige resultater
etter 12 uker. Det er ikke nødvendig å behandle området mer enn en
gang i uken. Dette er fordi IPL er mest effektivt i hårvekstfasen, og
noen hår kan være "sovende" under behandlingen.

Hvis du sliter med å se resultater, og ikke er på høyeste styrke, så
burde du øke intensiteten og få til 12 uker med dette. Gjør dette så
burde du merke resultater i løpet av noen uker.



Rengjøring og oppbevaring
Etter hver behandling skal hudfargesensorene og behandlingsvinduet
inspiseres for skader og tørkes av med en tørr, lofri klut. Hvis du ser
merker eller svarte flekker, må du rengjøre dem med en gang.

Ikke berør eller rengjør glassfilteret etter bruk, la det avkjøles. Ikke
skyll eller dypp enheten i vann eller annen væske. For å sikre
maksimal ytelse, hold tilbehøret med de innebygde reflektorene fri
for smuss, hår eller annet rusk.

Ikke rengjør i vann, men bruk en tørr klut for å rengjøre dem forsiktig.
Oppbevar enheten på et kjølig, tørt sted. Forsikre deg om at
behandlingsvinduet og hudsensorene er beskyttet mot skader.

Avhending
Produktet inneholder resirkulerbart elektronisk avfall. For å beskytte
miljøet må du ikke kaste det i husholdningsavfallet, men ta det med til
lokale innsamlingssteder. Med forbehold om endringer uten varsel.



Varm eller kriblende følelse under behandlingen som vanligvis
forsvinner etter noen sekunder til et minutt og avtar ved fortsatt
bruk. Dette er forventet og normalt for alle IPL-behandlinger. Du
kan fortsette å bruke enheten som beskrevet.
Intens smerte eller ubehag under behandling, eller vedvarer etter
en behandling. Slutt å bruke enheten og kontakt legen din før du
bruker den igjen.
Rødhet under eller etter behandling som forsvinner i løpet av
minutter til flere timer. Dette er forventet og normalt for alle IPL-
behandlinger. Du kan fortsette å bruke enheten som instruert når
rødheten i huden har forsvunnet.
Rødhet som ikke forsvinner innen 24 - 48 timer etter behandling.
Slutt å bruke enheten og kontakt legen før du bruker den igjen.

Mulige bivirkninger
Noen vil oppleve noe ubehag, f.eks. varme, rødhet eller kribling i
huden, når de bruker enheten - dette er normalt. Reaksjoner
forsvinner vanligvis innen 24 timer. Bivirkningene er vanligvis
øyeblikkelige eller vises innen 24 timer. I sjeldne tilfeller kan det ta
opptil 72 timer før de vises. Kontakt legen din hvis du opplever
unormale hudreaksjoner.



Hevelse og rødhet rundt hårsekken som forsvinner innen to eller
tre dager. Du kan fortsette å bruke enheten som instruert når
hevelse og/eller rødhet rundt hårsekken har som forsvunnet.
Hevelse og rødhet rundt hårsekken som ikke forsvinner innen to
til tre dager. Slutt å bruke enheten og kontakt legen din før du
bruker den igjen.
Midlertidige endringer i hudfarge (lysere eller mørkere). Hvis
hudfargen din endres, må du slutte å bruke enheten og
konsultere legen din.
Økning i hårvekst i behandlingsområder (mer sannsynlig å se hos
personer fra middelhavsområdene, Midtøsten og Sørøst-Asia).
Hvis denne økningen vedvarer over flere behandlinger, må du
slutte å bruke enheten og konsultere legen din.

Mulige bivirkninger i svært sjeldne tilfeller

Hvis du har spørsmål, kan du sende oss en e-post på 
hello@alvaskin.com.
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