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Használati utasítás
Multifunkciós zuhany intim applicatorral

MULTIFUNKCIÓS ZUHANY

Elegáns fürdőszobai kézizuhany, amely különböző bőrápoló , hüvely és
végbélkezelő kapszulákkal működik.
A Multifunkciós zuhanyt a fürdőszobai zuhany gégecsövére kell csavarni, mint
bármely más zuhanyrózsát. A zuhany csatlakozása standard.A Multifunkciós
zuhany kizárólag valamelyik MedCare kapszulával működik.
Felhasználási területek:

Bőrkezelés
Hüvelykezelés
Végbélkezelés

BŐRKEZELÉS
Az eszköz összeszerelése
Bőrápolás esetén a
zuhany
rendelt,
gél
állagú
bőrkezelő DERMA kapszulát
zuhanyfejet kell a nyélre

nyelébe az orvos által
készítménnyel megtöltött
kell behelyezni és a
csavarni .

Az eszköz használata
-Az összeszerelést követően
állítsa
a
csaptelepet
kifolyó állásba és így állítsa be
a kívánt hőfokot, majd
ezután
állítsa
át
zuhany
funkcióra.
Ezután a Multifunkciós zuhany úgy működik, mint bármelyik fürdőszobai
kézizuhany.
-A zuhany használata során a kapszula folyamatosan adagolja a töltetet. a
kezelendő felületre.
-Használata csupán 3-5 másodpercig szükséges.
Nagyobb hatásfokot érhetünk el, ha a törölköző használatát megelőzően
kezünkkel végigsimítjuk testünket, így segítve elő a töltet egyenletességét a
bőrön.
A kapszula töltete több kezeléshez is elegendő lehet.

Az eszköz összeszerelése
intim kezeléshez
Intim kezelés alkalmával a
intim kapszulát kell behelyezni
a nyélhez csavarni.

zuhany nyélbe a kívánt
és az intim applicatort kell

Külön
applicatort
kell
hüvelykezeléshez és külön
végbélkezeléshez !

használni
applicatort

a
a

Az eszköz használata
1 kezelőfejet csak 1 személy használhat!
Az összeszerelést követően állítsa a csaptelepet kifolyóállásba, és így állítsa be a
kívánt hőfokot.
-Helyezze az applicatorfejet a hüvelybe vagy a végbélbe. Végbélkezeléshez vizes
alapú síkosító használata javasolt !
-Győződjön meg, hogy a víz hőmérséklete megfelelő, majd ezután állítsa a
csaptelepet zuhany funkcióra.
-Az eszköz azonnal működésbe lép, és a kezelés egy percen belül meg is
történik.
-A kezelés végeztével a készülék automatikusan leáll.
-Húzza ki az applicatort a hüvelyből vagy a végbélből.
-Zárja el a csapot, óvatosan csavarja le a nyélről a kezelőfejet.
-Vegye ki a kapszulát. A kapszula egyszer használatos, és a háztartási vagy
szelektív szemétbe dobható.
Ajánlott: hüvelyi folyás esetén
lokális gyógyszeres kezelés esetén
beöntéshez
végbélkezeléshez
Hüvelykezelő kapszulák:
Tejsavas kapszula
Levendula kapszula
Körömvirág/ Zsálya kapszula
Cickafark/Kakukkfű kapszula
Magisztrális kapszula (tölthető)
Végbélkezelő kapszula:
Complex kapsula
Beöntéshez, végbélkezeléshez csak a Complex kapszula használható !
Az eszköz használatáról és annak gyakoriságáról
kérdezze orvosát, gyógyszerészét.
Figyelmeztetés: Gázbojleres működtetés esetén
kérjük egy másik melegvizes csapot is megnyitni, hogy a készülék nyomása ne
változzon.
Az eszköz fertőtlenítése Neomagnollal vagy bármely más , gyógyszertári
műanyag felületfertőtlenítővel javasolt.
Amennyiben a víznyomás csökkenését tapasztalja, csavarja le a zuhanynyél
végéről a csavarmenetet, és az oda beépített előszűrőt, mely a mechanikai
szennyeződést szűri ki, mossa át, majd a végelemet csavarja vissza.
További információ:
www.intimzuhany.hu
info@medcareltd.com

