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I Charakterystyka Multi – Zadaniowego Kombajnu HEBE. 

Urządzenia, które może zawierać MULTI - ZADANIOWY kombajn HEBE to: mezoterapia bezigłowa, 

głowice ultradźwiękowe, peeling kawitacyjny, galwan, mikrodermabrazja diamentowa, 

mikrodermabrazja korundowa, dermomasager, głowica infrared IR, fale radiowe RF tradycyjne lub z 

głowicami z laserem, liposukcja ultradźwiękowa. 

Peeling kawitacyjny  

Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni skóry pod wpływem działania fali ultradźwiękowej i 

cieczy. W warstwie rogowej powstają pęcherzyki powietrza, które w wyniku zmiennego, 

wewnątrzcząsteczkowego ciśnienia ulegają minieksplozjom, wytwarzając mikroenergię, która usuwa 

martwe już korneocyty. Zjawisko to odbywa się w ciągu mikrosekundy.  

Głowice ultradźwiękowe 

Zabieg polegający na wprowadzaniu substancji aktywnych w głąb skóry za pomocą głowic 

ultradźwiękowych. Spodziewane rezultaty zabiegu to:  

-Bezbolesne oczyszczenie skóry 

-Normalizacja pracy gruczołów łojowych 

-Efektywne nawilżenie 

-Odżywienie i regeneracja 

-Wzmocnienie naczyń krwionośnych 

-Poprawa krążenia krwi i limfy 

-Rozjaśnienie cery 

-Ujędrnienie 

Mikrodermabrazja diamentowa 

Mikrodermabrazja diamentowa to zabieg w pełni kontrolowanego złuszczania warstwy rogowej 

naskórka za pomocą głowic diamentowych o różnej gradacji z płynną regulacją podciśnienia. W 

efekcie uzyskujemy odświeżenie skóry i stymulację podciśnieniem w procesie wytwarzania kolagenu. 

Dermomasager 

Dermomasager  to urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego, którego głównym 

działaniem jest rozpad „zrazików’ tłuszczowych i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń 

włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermo-massager jest odpowiednikiem masażu ręcznego, 

często stosowanego w fizykoterapii. 

Mezoterapia bezigłowa 

Mezoterapia bezigłowa to zabieg polegający na wprowadzaniu substancji aktywnych do skóry w 

wyniku zjawiska elektroporacji. Mechanizm ten wykorzystuje TRANSDERMALNY SYSTEM 

TERAPEUTYCZNY TTS polegający na wprowadzaniu określonej substancji leczniczej do organizmu 

przez warstwę naskórka i skóry właściwej z wykorzystaniem optymalnego połączenia sonoterapii 
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(sonoforeza) z impulsami prądowymi (jonoforeza). Mezoterapia  bezigłowa stanowi doskonałą 

alternatywę dla mezoterapii igłowej. 

 

Parametry techniczne.  

AC - 230V 

Power consumption -  60W 

Fuse  -  250V   1,6A 

 

II Uwagi dotyczące  bezpiecznego użytkowania. 

                                                                  UWAGA! 

Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję obsługi. 

Ten sprzęt jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego i przez osoby  

z odpowiednim przygotowaniem. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym posługiwaniem 

się urządzeniem. 

1. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia. Wszelkich napraw powinien dokonywać 

upoważniony przez nas personel. 

2. Nie należy montować ani obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub w pobliżu wody. Należy 

uważać, aby urządzenie nie zostało zalane. 

3. Należy odłączyć urządzenie od sieci i w razie potrzeby skontaktować się  

z serwisem, jeżeli: 

a) Urządzenie zostało zalane, 

b) Z urządzenia wydobywa się nietypowy zapach, dym lub głośny dźwięk, 

c) Przewód zasilający jest uszkodzony, 

d) Urządzenie upadło i zostało uszkodzone. 

4. Nie należy niczego kłaść na przewodach ani stawiać urządzenia w miejscu,  

w którym ktoś mógłby na nie stanąć. 

5. Jeśli urządzenie nie jest używane należy odłączyć je od sieci. 

6. Nie należy niczego wkładać do gniazdka urządzenia, aby nie spowodować zwarcia lub pożaru. 

Jeżeli jakiś przedmiot dostanie się do wnętrza urządzenia nie należy go samodzielnie wyjmować, 

ale natychmiast skontaktować się z serwisem lub dystrybutorem. 

7. Nie należy stawiać urządzenia na niestabilnych podstawach lub stojakach. 

8. Nasza firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji informacji zawartych  

w niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia. 

9. Należy zachować instrukcję obsługi. 

 

Środki ostrożności: 

• Nie należy przetrzymywać głowicy lub łopatki  zbyt długo w jednym miejscu, gdyż 

może spowodować bolesne odczucia na skórze. 
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• Należy uważnie obserwować skórę podczas zabiegu. 

• Zabiegowi nigdy nie powinien towarzyszyć ból. 

• W żadnym wypadku nie należy wcześniej użytych głowic stosować u następnej 

klientki bez dezynfekcji. 

• Należy przerwać zabieg natychmiast, gdy klient poczuje dyskomfort. 

• Po zabiegu należy stosować filtry przeciwsłoneczne i dbać o nawilżenie skóry. 

• Urządzenie nie jest sprzętem medycznym. Nie jest ono w żaden sposób przeznaczone 

do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom. Jeśli klient nie jest pewien, 

czy może poddać się działaniu zabiegu, powinien najpierw skontaktować się ze 

swoim lekarzem. 

• Głowice nie mogą być upuszczane, uderzane. 

• Nie wkładać urządzenia do szczelnie zamykanego pojemnika. 

• Należy uważać na kabel zasilający, przewody łączące głowice oraz elektrodę 

zamykającą obwód. 

• Nie otwierać głównej pokrywy pod groźbą utraty gwarancji. 

• Nie należy modyfikować lub samodzielnie naprawiać urządzenie. 

• Nie należy używać substancji lotnych (np. rozpuszczalnik, benzyna) do czyszczenia 

urządzenia. 

• Po zakończeniu zabiegu lub przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i 

wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego. 

• Należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. 

• Chronić przed wilgocią, wodą i kurzem. 

• Należy trzymać urządzenia z dala od grzejników elektrycznych lub innych źródeł 

ciepła. 

• Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych. 

• Stosować tylko w pomieszczeniach zamkniętych. 

• Nie należy używać urządzenia do innych celów poza opisanymi w nieniejszej 

instrukcji. 

• W razie wystąpienia awarii, przed oddaniem urządzenia do naprawy, należy 

dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Jeśli po sprawdzeniu urządzenie w 

dalszym ciągu nie działa prawidłowo nleży skontaktowac się z serwisem. 

 

III Przeciwwskazania. 
 

Moduł Przeciwwskazania 

Peeling kawitacyjny Nowotwory i stany po ich operacyjnym usunięciu, ciąża, niewydolność 

krążenia, stany gorączkowe, ciężki stan ogólny, implanty, nerwica 

wegetatywna, osteoporoza. 

 
Głowice 

ultradźwiękowe + 

sonoforeza 

 

Choroba nowotworowa, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki, zakrzepica, 

zaburzenia krzepnięcia krwi, zmiany skórne zwłaszcza w przebiegu chorób 

zakaźnych, rozrusznik serca, ciąża, czynna gruźlica, implanty 

 

Mikrodermabrazja  

diamentowa 

Zakażenia bakteryjne: liszajec zakaźny, figówka gronkowcowa, zakażenia 

wirusowe: brodawki, opryszczka, mięczak zakaźny, zakażenia grzybicze, 

naczyniaki jamiste, trądzik krostkowy, ropowiczy, trądzik różowaty, 
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przeczosy, nadżerki (uszkodzenia ciągłości skóry), skłonność do keloidów 

(bliznowców), 

nowotwory skóry i znamiona, zabiegi chirurgiczne w obrębie twarzy (do 2 

miesięcy). 

Dermomasager Stany zapalne skóry, uszkodzenia skóry, skłonności do krwawień i 

powstawania wybroczyn (siniaków), popękane naczynka, niewydolność 

krążenia, gorączka, osłabienie, nadciśnienie tętnicze, ciąża, choroba 

nowotworowa, rumień słoneczny, trądzik zapalny, mikrodermabrazja, 

dermabrazja w ostatnim miesiącu. 

 

 
 

Mezoterapia bezigłowa Choroba nowotworowa, ciąża, karmienie piersią, stany zapalne skóry , 

uszkodzenia mechaniczne skóry, niewydolność krążenia,  gorączka, 

osłabienie i wyniszczenie organizmu, osteoporoza, opryszczka,  

Epilepsja, alergia na składniki stosowanych preparatów, obecność w 

okolicy zabiegowej ciał obcych metalicznych i implantów (rozrusznik 

serca, aparat na zęby, endoproteza itp.) 

 

 
 
IV Instalacja Kombajnu HEBE i opis funkcji. 
 
Instalacja urz ądzenia: 

1. Ustawić aparat na płaskiej, stabilnej powierzchni. 

2. Podłączyć przewód zasilający do gniazda sieci elektrycznej 230 V (wyłącznie po uprzednim     
podłączeniu do urządzenia kabla zasilającego). 

3. Podłączyć głowice lub łopatkę do odpowiednich gniazd z przodu urządzenia. 

4. Uruchomić Kombajn włącznikiem znajdującym się w jego tylnej części. 

Fot.1 Widok urz ądzenia z przodu. 
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1,2 – Klawisze steruj ące 

3 – Klawisz menu 

4 – Klawisz start/stop 

5 – Gniazda głowic 

6 – Gniazdo do podł ączenia opaski lub elektrody biernej 

Fot. 2 Tył urz ądzenia. 

 

 

 

1. Gniazdo pedału. 

2. Gniazdo zasilania.  

3. Włącznik główny. 

V Dezynfekcja urządzenia. 

Po zakończonym zabiegu głowice i łopatkę należy dokładnie zdezynfekować chusteczkami do 
szybkiej dezynfekcji lub płynem dezynfekującym.   

Szczegółowe informacje dotyczące konserwacji urządzenia zostały zawarte w opisie każdego modułu. 

VI Zgodno ść aparatury z normami BHP.  

Multi – Zadaniowy Kombajn HEHE spełnia następujące normy: 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 w sprawie 

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 49, poz. 414).  

(DYREKTYWA LDV nr 73/23/EEC + 93/68/EEC) 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 w sprawie oceny zgodności aparatury 

z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej 

znakowania (Dz. U. nr 90, poz. 848).  

(DYREKTYWA EMC nr 89/336/EEC + 92/31/EEC + 93/68/EEC) 

 

W szczególności z niżej podanymi normami: 

3 

2 1 
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PN-EN 55014-1 (wrzesień 2002) Emisja zaburzeń elektromagnetycznych 

PN-EN 55014-2 (lipiec 1999) Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne 

PN-EN 60335-1 (wrzesień 2002) Bezpieczeństwo użytkownika elektrycznego sprzętu do użytku 

domowego i podobnego. 

PN-EN 60335-2-32 (2002) Wymagania szczegółowe dla przyrządów do masażu.  

PN-EN 60335-2-23 (luty 2001) Bezpieczeństwo użytkowania, wymagania szczegółowe dla przyrządów 

do pielęgnacji skóry i włosów. 

PN-EN 60335-2-23/A1 (2002) Poprawka A1 z 2002 roku. 

PN-EN 60355-2-23/A1 (2004) Poprawka A1 z 2004 roku. 

VII Utylizacja urządzenia. 

To urządzenie elektryczne oznakowane jest zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/CE dotyczącą 
śmieci tworzonych przez zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Wszystkie produkty tego typu 
powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do 
tego miejsc składowania wskazanych przez miejscowe władze. 

Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnie negatywnemu wpływowi 
na zdrowie i środowisko. 

Aby uzyskać dokładne informacje na temat postępowania w sprawie tego typu śmieci proszę o  
kontakt z Zakładem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania, lub ze sklepem, w którym 
sprzęt został zakupiony. 

 

Kontakt do producenta: Hebe, ul. Jerzmanowska 79, 54-530 Wrocław 

                                       Tel. (+48) 71 349 17 18 

                                       Tel. (+48) 729 256 698 

verr. 1.2. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


