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1. Osien selite
5. Painekytkin

Pakkauksen sisältö:

4. Hoidon aloitus -painike
3. LCD-näyttö, ajastin
2. Hoitoajan säätöpainike
1. Virtakytkin
6. Akkukotelon kansi
7. Latausliitin

• B-Cure Laser -laite
• B-Cure-kotelo
• Käyttöohjeet
• Akkuparistot
• Laturi
• Pistokesovittimia
Kun avaat pakkauksen, varmista,
että se sisältää kaikki yllä mainitut
tuotteet. Varmista, että laite on ehjä.
Jos tuotteita puuttuu tai niissä
on vaurioita, ota välittömästi yhteyttä
jakelijaan.

2. Akun lataaminen
Aseta akkuparistot (AAA-koko) paristokoteloon. Kytke laturi
pistorasiaan ja sitten laitteen latausliittimeen. Akkujen lataus kestää
noin seitsemän tuntia. Lataus on valmis, kun näytöllä lukee ”FULL”.
On suositeltavaa ladata laite kolmen päivän välein yön aikana.

3. Akun varoitukset

•
•
•
•
•
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Laitteen mukana toimitettava muuntaja/laturi on ainoa laturi, jota laitteen kanssa saa käyttää.
Älä pura akkuja, lämmitä niitä yli 100 °C tai polta niitä.
Toimita vanhat akut niille tarkoitettuun kierrätysastiaan tai -keskukseen.
Älä kytke laitteeseen virtaa, kun lataus on kesken.
Älä missään tapauksessa lataa tavallisia paristoja, sillä niiden lataaminen saattaa aiheuttaa tulipalon.

4. Turvallisuusohjeet
• Älä koskaan osoita lasersädettä silmiä kohti.
• Ennen käyttöä on hyvä keskustella hoidosta lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.
• Jos olet raskaana, älä käytä laitetta vatsan alueen hoitoon.
• Älä hoida laitteella alueita, joilla on pahanlaatuinen kasvain.

5. Vasta-aiheet
Ei vasta-aiheita

6. Käyttöohjeet
6.1 Virran kytkeminen laitteeseen
Paina virtakytkintä (kuvassa 1). Lyhyen äänimerkin jälkeen näyttö käynnistyy ja siinä näytetään ajastin (kuvassa 3).

6.2 Aseta hoidon kesto
Paina hoitoajan säätöpainiketta (kuvassa 2) sen oikeasta reunasta (+) lisätäksesi kestoa tai vasemmasta reunasta (-)
lyhentääksesi kestoa. Ajastinta voidaan säätää 30 sekunnin tarkkuudella.

6.3 Käynnistä lasersäde ja aloita hoito
Paina hoidon aloitus -painiketta (kuvassa 4) yhdellä kädellä ja varmista, että vihreä valo syttyy. Pidä hoidon aloituspainike
painettuna ja paina samalla virtakytkintä (kuvassa 1). Päästä irti kummastakin painikkeesta samanaikaisesti. Lasersäde
käynnistyy ja hoito voidaan aloittaa. Aseta laite kevyesti ihoa vasten. Huom! Jos painat painetunnistimen aluetta
(kuvassa 5) liian kovaa ihoa vasten, hoito keskeytetään. Hoito voidaan lopettaa painamalla lyhyesti hoidon aloitus
-painiketta (kuvassa 4) tai painetunnistinta (kuvassa 5).
Hoito voidaan käynnistää myös paineen avulla. Kun hoitoaika on valittu, aseta painetunnistimen alue (kuvassa 5)
hoidettavalle alueelle ja paina laitetta kevyesti ihoa vasten. Laitteen painaminen iholle käynnistää lasersäteen
automaattisen kytkimen ansiosta. Voit keskeyttää hoidon nostamalla laitteen iholta.
Käytön aikana laitteessa palaa vihreä valo, joka osoittaa, että laite on käynnissä. Kolmen sekunnin välein kuuluva
merkkiääni osoittaa hoitoajan kulumisen, kunnes aika on kulunut loppuun. Lopuksi hoito keskeytetään automaattisesti
ja kuulet merkkiäänen.
Pidä laitetta tukevasti ja liikuttamatta iholla hoidon koko keston ajan.

6.4 Hoidon lopettaminen, laitteen nollaus ja sammuttaminen
Sammuta laite pitämällä virtakytkintä painettuna, kunnes kuulet äänimerkin. Päästä irti virtakytkimestä. Näyttö sammuu.
Jos valittua hoidon kestoaikaa on jäljellä, ajastin näyttää näytöllä jäljellä olevan hoitoajan, kun laite seuraavan kerran
käynnistetään.
Voit nollata ajastimen sammuttamalla laitteen ja sitten painamalla virtapainiketta yli kahden sekunnin ajan laitteen
käynnistyksen yhteydessä.
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7. Hoitotoimenpiteet
7.1 Käyttötarkoitus
B-Cure Laser Sport on tarkoitettu kivunlievitykseen esimerkiksi näissä tapauksissa: Krooniset
selkäkivut, krooniset niskakivut, polvikivut, jännetuppitulehdus, pehmytkudosreuma
(fibromyalgia), myofaskiaalinen kipuoireyhtymä, Costenin oireyhtymä. Hoito saattaa auttaa
myös akuuttien ja kroonisten vammojen hoidon lisänä.

1 cm

Aloita hoito 1,5 minuutin hoitoajoilla kullekin hoitokohdalle ja kasvata aikaa 30 sekunnilla joka
päivä, kunnes hoitoaika on 6–8 minuuttia kullekin hoitokohdalle joka hoitokerralla. Toista hoito
2–4 kertaa päivässä joka päivä. Jos kipu lisääntyy hoidon jälkeen, pidä hoidosta 24 tunnin
tauko, jonka jälkeen voit jatkaa hoitoa pienemmällä hoitoajalla. Jos kipu ei lisäänny, kasvata
hoitoaikaa asteittain, kunnes se on 6–8 minuuttia kullekin hoitokohdalla 2–4 kertaa päivässä.

4,5 cm

7.2 Hoidon edistyminen ja hoitoaika

7.3 Hoitoalue
Lasersäde on 4,5 cm pitkä ja 1 cm leveä. Jos hoidettava alue on tätä laajempi, toista hoito
ensimmäisen hoitokohdan vieressä olevilla alueilla, kunnes koko alue on hoidettu.

7.4 Hoitosuositukset tavallisissa tapauksissa

B-CURE® LASER
-laitteen
lasersäteen koko

Suositeltu hoitoaika kullekin hoitokohdalle on 6–8 minuuttia 2–4 kertaa päivässä.
1. Krooniset selkäkivut – Hoida pituussuuntaan alaselän kipeiden nikamien alueella selkärangan kummallakin
puolella. Alaraajoihin säteilevät iskiaskivut – Selvitä kipein kohta tunnustelemalla ja tee hoito sen alueelle.
2. Krooniset niskakivut – Hoida a) Pituussuuntaan niskarangan mukaisesti. b) Hoida niskan kummaltakin sivulta
pituussuuntaan, korvalehden alta ja leukanivelen takana olevasta kuopasta.
3. Polvikivut – Hoida kipeää polvea a) Polven takaa polvitaipeen kohdalta. b) Polven ulkosyrjästä pituussuuntaan.
c) Polven sisäsyrjästä pituussuuntaan. Voit kohdistaa hoidon myös polven etupuolelle polvilumpion alapuolelle.
4. Jännetuppitulehdus – Hoida kipeää rannetta a) Ranteen etupuolelta nivelen leveyssuuntaan taitekohdasta.
b) Ranteen etupuolelta, kohtisuoraan a-kohtaan verrattuna, eli pituussuuntaan. c) Hoida peukaloa pituussuuntaan
kämmenpuolelta peukalon juuresta. Voit hoitaa rannetta myös kämmenselän puolelta peukalon ja etusormen
välistä rannetta kohti ja ranteen kummaltakin puolelta pituussuuntaan.
5. Fibromyalgia – Hoida kipeää aluetta.
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6. Myofaskiaalinen kipuoireyhtymä – Hoida kipeää aluetta.
7. Costenin oireyhtymä – Hoida leukanivelen koko leveydeltä ja pituudelta.
8. Akuuttien ja kroonisten vammojen lisähoito – Hoida koko vamman alueelta.
Vinkki: Aloita hoito aina kipeimmästä kohdasta ja siirry vasta sitten muille alueille, jotta hoidat aina ensin alueen,
jonka koet keskeisimmäksi ongelmaksi.

Esimerkkikuva ihmiskehosta ja suositelluista hoitokohdista:
• Huomaa kuvattu lasersäteen suunta
• Hoito voidaan tehdä mille tahansa ruumiin alueelle, paitsi silmiin

Kuva edestä

Costenin
oireyhtymä 7

Kuva takaa

Krooniset niskakivut 2

Krooniset selkäkivut 1
Jännetuppitulehdus 4

Polvikivut
Polvilumpioiden alapuolelta 3
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8. Ohjauspaneeli ja ongelmien ratkaisu
Näytön

Tila
Akku latautuu
Akku ladattu täyteen
Kuvake

näytetään merkiksi siitä, että laite on käynnissä

Akku täynnä
Akku vähissä. Käynnistettäessä annetaan kaksi äänimerkkiä muistutukseksi siitä, että akku pitää ladata. Lataa akku
Akku tyhjä. Lataa akku välittömästi
Laite sammuu automaattisesti kymmenen äänimerkin jälkeen, koska akku on tyhjä. Lataa akku
Akkua ei ladata. Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen, jotta virhe korjaantuu.
Jos ongelma ei häviä, sammuta laite, ota akut pois ja laita ne takaisin.
Jos ongelma ei vieläkään häviä, lähetä tai toimita laite huoltoon.
Teksti ”LOW” näytetään, kun laserin teho on vaadittua pienempi.
Hoito tulee keskeyttää. Syynä voi olla jokin seuraavista:
1. Akku on liian vähissä.
2. Diodin elinikä on lähes lopussa ja diodi tulee vaihtaa huollossa.
3. Laitetta käytetään ympäristössä, johon sitä ei ole tarkoitettu, esimerkiksi yli 40 °C lämpötilassa. Lataa akku,
kytke laite päälle ja tarkista, onko teksti ”LOW” hävinnyt. Jos teksti näytetään edelleen, varmista, että huoneen
lämpötila ei ole epätavallisen korkea, ja tarpeen mukaan siirry pois kuumasta tilasta.Jos lämpötila ei ole yli 40
°C, mutta teksti ”LOW” näytetään yhä, toimita laite huoltoon diodin vaihtoa varten.

Vaihtoehtoisia tekstejä tämän tyyppisille virheille:

On tapahtunut laitteisto- tai ohjelmistovirhe. Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen, jotta virhe korjaantuu.
Jos ongelma ei häviä, sammuta laite, ota akut pois ja laita ne takaisin.
Jos ongelma ei vieläkään häviä, lähetä tai toimita laite huoltoon.
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9. Tekniset tiedot
Ominaisuus

Yksikkö

Laserin tyyppi

Kuvaus, arvo

Huomautukset

GaAlAs (gallium-alumiini-arsenidi) Jatkuvasti palava laserdiodi

Maksimivirta

mW

250

aallonpituus (infrapuna)

nm

808

Pulssitaajuus

kHz

14

Laserpulssin kesto

μs

22

Diodin elinikä

tuntia

Yli 3000

Energiaa minuutissa

Joule

4,5

Lasersäteen mitat (P x L)

mm

Pituus 45, leveys 10

Säteen kulma

astetta

±3

Vihreä merkkivalo

nm

520

Ajastuksen kesto

minuuttia

00:00–99:30

Ajastuksen aikavälit

sekuntia

30

Pidennettävissä ja lyhennettävissä

LCD-näytön mitat

mm

26 x 15

Näyttöalueen koko

Ajastinnäyttö

Neljä numeroa (88:88)

Sekunnin tarkkuudella

Varoitusääni

kyllä

Näyttö: Laitteen käynnistys, sammutus,
hoito käynnissä, laserin heikko teho, virheet

3,2

maksimi

2 asetusta

automaattinen sammutus, kun laitetta ei
käytetä 10 minuuttiin tai kun laitetta ei käytetä
5 minuuttiin ja ajastin on asetettu nollaan (00:00)

Virransyöttö

W

Automaattinen sammutus
Akku

Maks.

laitteen pinnan tasossa

Vihreä merkkivalo osoittaa, että hoito
on käynnissä

3 ladattavaa AAA-akkuparistoa (NiMH)

Akkujen käyttöikä

tuntia

yli 2

täyteen ladatuilla akuilla

Akkujen latausaika

tuntia

5–7

täysin tyhjillä akuilla

Akkujen latausvirta

mA

300

maksimi

Virransyöttö

VAC

100–240

Muuntaja 115/230 VAC, 65/50 Hz lähtö 9 V, 500 mA
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9. Tekniset tiedot – jatkuu
Ominaisuus

Yksikkö

Kuvaus, arvo

Huomautukset

Mitat

mm

200 x 70 x 40

Laturin lähtöjännite

VDC

9

Paino

grammaa

175

Käyttöolosuhteet

C°, %

lämpötila 0°–40°,
kosteus 15–90 %

ei kondensaatiota

Säilytysolosuhteet

C°, %

lämpötila -20°–55°,
kosteus 10–95 %

ei kondensaatiota

10. Laitteen huolto
1. Puhdista painetunnistimen alue (kuvassa 5) 70 % alkoholiliuoksella. Puhdista käyttökertojen välillä tarvittaessa
ja aina ennen, kuin annat laitteen jonkun muun käyttöön.
2. Varmista, että painetunnistin on alaspäin puhdistuksen aikana, jotta linssi ei pääse kastumaan.
3. Käytä laitetta ja säilytä sitä teknisissä tiedoissa kerrottujen rajoitusten mukaisesti. Älä jätä laitetta autoon kuumalla
säällä.

11. Takuu
Laitteella on valmistajan myöntämä 12 kuukauden takuu, jonka yksityiskohdat selviävät takuutietolomakkeesta.
Takuu ei koske laitteen mukana mahdollisesti toimitettavia akkuja ja/tai laturia. Valmistaja/jakelija vastaavat laitteen
toiminnasta, turvallisuudesta ja käyttövarmuudesta vain siinä tapauksessa, että kaikki huollot on tehnyt valmistajan
valtuuttama henkilö.
Tutustu mukana toimitettaviin
dokumentteihin

Lämpötilarajoitus

Kosteusrajoitus

Sähkö- ja elektroniikkatuote

CE-merkintä

Varoitus, tutustu mukana
toimitettaviin dokumentteihin

Tyyppi BF

IP22 – tiiviysluokitus

Valmistaja

Kierrätys

Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä

3 x 1,2 V ladattavia AAA-akkuparistoja | 9 V, 300 mA (lataus muuntajan avulla)
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