Hướng dẫn sử dụng
MÁY TRỊ VIÊM MŨI DỊ ỨNG BIONASE

Giới thiệu
BioNase là sản phẩm trị viêm mũi dị ứng được phát minh và sản xuất bởi Syrotechnology, một trong những công ty hàng đầu thế giới về thiết bị trị liệu bằng quang học.
BioNase được dùng để trị viêm mũi dị ứng rất dễ dàng, tiện dụng và cho hiệu quả trong thời
gian ngắn nhất. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chú ý an toàn
· Thiết bị đã được cấp bằng cho việc điều trị tại nhà, không sử dụng cho mục đích
thương mại.
· Trẻ em chỉ có thể thực hiện dưới sự giám sát của người lớn.
· Để pin tránh xa tầm với của trẻ em. Pin không nạp lại được.
· Chỉ sử dụng thiết bị cho mục đích như đã chỉ trong sách hướng dẫn sử dụng. Trong
trường hợp sử dụng sai sẽ không được quyền bảo hành thiết bị.
· Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không bao giờ được cố gắng tự sửa chữa thiết bị.
Hãy liên hệ với chuyên gia của hãng.
· Sử dụng thiết bị Bionase luôn cảm nhận thấy thoải mái, do đó nếu cảm thấy đau hoặc
không thoải mái hãy dừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sỹ.
Những điều cần quan tâm về dị ứng
Ốm do dị ứng như sốt và các phản ứng dị ứng từ bụi trong nhà, lông của động vật hiện nay
đã tăng lên gấp đôi so với các năm trước, ngày càng nhiều người đang phải chịu các triệu
chứng về dị ứng. Việc vệ sinh chăm chỉ khi còn trẻ kém có thể ngăn cản sự phát triển của hệ
thống miễn dịch và làm tăng dị ứng. Bên cạnh đó, vấn đề di truyền và vấn đề ô nhiễm môi
trường ngày càng tăng cũng đóng vai trò đáng kể trong việc phát triển dị ứng.
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Sốt vàng da - Một căn bệnh ốm vặt?
Sốt vàng da còn được biết như là một loại bệnh dị ứng, nó không sốt thật sự và cũng
không cần thiết phải làm gì đối với triệu chứng vàng da. Sốt vàng da xuất hiện nguyên nhân
gây ra không phải bởi vi rút mà là bởi bụi phấn. Sự dị ứng có thể lan rộng, làm cho hơi thở
thấp hơn bình thường, dẫn đến dị ứng mãn tính và cuối cùng là bị hen suyễn. Bác sỹ của bạn
có thể cung cấp chuẩn đoán cho bạn và sẽ có lời khuyên đúng với bạn.
Sốt vàng da xuất hiện thế nào?
Sốt vàng da xuất hiện khi hệ thống miễn dịch chống lại sự xâm lấn của bụi, phấn hoặc các
dị vật nhỏ vào cơ thể. Thậm chí với số lượng vật thể dị ứng rất nhỏ như bụi phấn của hoa
cũng đủ để đem lại triệu chứng sốt vàng da như:
·
·
·

Gây khó chịu bởi hắt xì hơi
Gây ngứa và sưng phồng mũi
Gây ngứa chảy nước mắt và sưng mắt

Nguyên nhân là do đây là một phản ứng của bảo vệ cơ học của cơ thể con người. Ngay sau
khi bụi phấn bay vào màng nhầy của mũi và mắt, cơ thể sẽ huy động để tự bảo vệ. Các kháng
thể trong cơ thể được tạo ra nhiều và gây ra các triệu chứng trên.
Điều gì có thể giúp bạn chống lại phản ứng này?
Cách tốt nhất để ngăn chặn dị ứng đó là tránh các dị vật, bụi bặm và xử lý nhanh với dị
ứng. Tuy nhiên, trong thực tế điều này là khó có thể thực hiện khi một người tình cờ bị dị ứng
không chỉ ở bên ngoài mà còn ở trong nhà (vì bụi trong nhà) hoặc trong thức ăn.
Khi bị dị ứng, có thể điều trị bằng thuốc sử dụng chất hoá học histamin hoặc cortisone,
tiêm chủng, châm cứu hoặc áp dụng phương pháp điều trị bằng ánh sáng. Sử dụng tia hồng
ngoại với bước sóng (khoảng 660nm) được phát ra từ đèn điốt hai cực để loại trừ các triệu
chứng dị ứng.
Phương pháp chữa bệnh bằng ánh sáng với BioNase có thể giúp gì cho bạn?
Chữa bệnh bằng ánh sáng là một phương pháp điều trị hoàn toàn mới không cần dùng
thuốc.
BioNase được sản xuất bới Syro - Technology ứng dụng phương pháp điều trị bằng ánh
sáng, sử dụng tia hồng ngoại với bước sóng khoảng 660nm, được phát ra từ đèn điốt hai cực
giúp loại trừ các triệu chứng dị ứng và làm giảm bớt những phần dễ bị thương tổn của mũi ở
tại bước sóng này.
Lợi ích của bạn khi điều trị bằng phương pháp ánh sáng với BioNase
·
·
·
·

Hoàn toàn không cần dùng thuốc.
Cho hiệu quả cao mà không tốn nhiều thời gian với thời gian điều trị kéo dài
khoảng 4.5 phút và có thể thực hiện ở mọi nơi.
Không gây phản ứng phụ hoặc làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể
khi sử dụng trong thời gian dài.
Triệu chứng điển hình của sốt vàng da sẽ được làm giảm đáng kể sau vài lần kiểm
tra sau khi đã sử dụng thiết bị BioNase. Một vài triệu chứng sẽ được giảm bớt
hoặc thậm chí được loại bỏ chỉ trong một vài giờ. Phần lớn bệnh nhân có thể
chứng minh thấy sự tiến bộ rõ rệt trong vòng 2 tuần điều trị.
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Đóng gói và phạm vi cung cấp
Chúng tôi muốn sản phẩm trị viêm mũi dị ứng Bionase luôn đạt chuẩn chất lượng trong
mọi hoàn cảnh. Vì vậy, Bionase luôn được đóng gói bảo vệ cẩn thận, vật liệu đóng gói tương
thích với môi trường. Nếu bạn không muốn sử dụng hộp để đựng thiết bị bạn có thể đưa đi
cùng với giấy bỏ tái chế. Hãy bỏ hộp vào thùng rác.
Hộp bao gồm những phần sau
·
·
·
·

01 máy BioNase
01 pin 9V 6LR61
01 đầu đèn hai cực
01 sách hướng dẫn sử dụng

Hãy liên hệ với đại lý bán hàng nếu bạn phát hiện thấy thiết bị bị hỏng hoặc lỗi chức năng
sau khi bạn tháo vỏ hộp ra.
Kích hoạt và thay thế pin:
Chuẩn bị pin 9V sẵn sàng lắp vào thiết bị. Phần cách điện dùng để bảo vệ và cách ly, ngăn
chặn sự tiếp điện của pin. Do đó, phải tháo bỏ phần cách điện khi sử dụng thiết bị lần đẩu
tiên.
Ấn nắp có biểu tượng pin ở phía sau của máy xuống, kéo trượt nhẹ theo dọc rãnh. Tiếp
theo kéo phần ngăn cách điện ra rồi lắp pin vào, sau đó trượt nhẹ về phía trước cho đến khi
nghe thấy tiếng kêu nhẹ.
Sau khoảng 100 lần sử dụng, đèn tín hiệu loé sáng sau khi ấn nút ON nếu năng lượng
không đủ cho lần sử dụng khác. Khi thay pin, bạn mở nắp khoang đựng pin, (như đã mô tả ở
trên) tháo pin đã hết điện, thay vào đó pin mới 9V 6LR61 (chiều của pin đã được chỉ bên
trong khoang chứa pin) và đóng khoang đựng pin lại.
Phương pháp trị liệu quang học với BioNase
Sử dụng thiết bị trị viêm mũi dị ứng
·
·

Lắp dây cắm vào ổ của thiết bị máy BioNase, đầu đèn hai cực dẫn vào mũi. Sau đó,
ấn nút ON để bắt đầu điều trị và ánh sáng 660nm bắt đầu phát ra. Đèn tín hiệu màu
xanh ở phía trước của đầu thiết bị sẽ giữ nguyên trong khi sử dụng.
Ánh sáng phát ra sẽ tự động tắt sau khoảng 4 phút 30 giây, đèn tín hiệu màu xanh
cũng sẽ tắt báo rằng ứng dụng đã thực hiện xong. Bây giờ tháo đèn ra khỏi khoang
mũi.

Chú ý
· Nếu đèn màu xanh loé lên cho thấy dây cắm không đúng hoặc pin không đủ để hoạt
động.
· Nếu cả đèn tín hiệu màu xanh không sáng, ánh sáng đỏ cũng không loé sáng cho thấy
pin không được lắp đúng chiều.
Khoảng thời gian và tần suất áp dụng
·
·

Điều trị với BioNase chỉ khoảng 4 - 5 phút. Trong thời gian này, đèn tín hiệu phát ra
ánh sáng màu đỏ với bước sóng khoảng 660 nm và định rõ cường độ.
BioNase sẽ tự động tắt đảm bảo rằng trong khoảng thời gian điều trị luôn luôn duy trì
giống nhau và ngăn chặn chất nhớt ở trong mũi do chịu đựng quá tải.
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·
·

Chống dị ứng nên sử dụng 3 lần một ngày lúc bắt đầu điều trị, áp dụng 2 lần/ngày
cũng đủ làm giảm triệu chứng. Quá trình điều trị cũng có thể giảm 1 ngày/1 lần nếu
tiếp tục có sự tiến bộ.
Điều trị nên kéo dài từng đợt, lần áp dụng đầu tiên nên thực hiện trước hoặc sau khi
ăn sáng và lần cuối cùng sẽ vào buổi tối trước khi đi ngủ. Trong lần áp dụng thứ 3 có
thể thực hiện ban ngày một cách đơn giản bằng việc thực hiện thiết bị với bạn và sử
dụng nó khi nào bạn có cơ hội.

Chú ý: Việc áp dụng nên liên tục, ít nhất là một tuần và có thể hai tuần để đạt được hiệu quả
và kết quả điều trị như mong muốn.
Điều trị để ngăn chặn
·
·
·

Thiết bị chống dị ứng không chỉ để sử dụng trong những trường hợp cấp tính mà đồng
thời còn là biện pháp để ngăn chặn bệnh trong giai đoạn bạn bắt đầu bị dị ứng phấn
hoa. Bạn có thể dễ dàng nhận biết điều này qua các triệu chứng khó chịu quen thuộc.
Phát hiện về trạng thái bị dị ứng qua nhiều lần. Bằng cách này bạn có thể thu lại được
nhiều kinh nghiệm khi có nhiều kiểu khác nhau và hầu hết là bạn cần phải có biện
pháp ngăn chặn đúng thời điểm.
Bắt đầu một tuần điều trị phòng ngừa bệnh một cách tốt nhất. Trước khi khởi sự quá
trình dị ứng của bạn là dự đoán. Thậm chí ở giai đoạn này bạn nên thực hiện áp dụng
từ 2 đến 3 lần một ngày phụ thuộc vào cùng với sự dị ứng của bạn.

Phương pháp chữa bệnh bằng ánh sáng quang học an toàn và hiệu quả
Ánh sáng đỏ sử dụng để chữa bệnh trong phương pháp chữa bệnh bằng ánh sáng với máy
chống dị ứng không có ảnh hưởng đến mũi.Thậm chí điều trị trong giai đoạn dài cũng không
sợ làm suy yếu cấu trúc của tế bào, khi thực hiện không quá 3 lần/ ngày. Nếu bác sỹ gợi ý
bạn nên điều trị thêm cùng với thuốc vì dị ứng mũi của bạn , có thể kết hợp với phương pháp
chữa bệnh bằng ánh sáng thì bạn nên nghe theo sẽ không có phản ứng nào chống lại trong
quá trình điều trị bệnh.
Bảo quản
·
·
·
·
·

Lau chùi và chăm sóc máy: lau sạch cả hai đèn sau mỗi lần sử dụng với vải ẩm và
mềm, không sử dụng hoá chất hoặc bàn chải cứng trong bất kì hoàn cảnh nào.
Không để thiết bị chìm trong nước hoặc dây điện của đèn ở trong nước. Nếu bị nước
lọt vào trong thiết bị thì phải tháo pin ra ngay lập tức và liên hệ ngay với đại lý của
hãng.
Bạn cũng có thể mua thêm đèn của đại lý phân phối, bởi vì thiết bị điều trị dị ứng
cũng có thể sử dụng cho vài người với điều kiện vệ sinh.
Nếu bạn không có ý định sử dụng trong thời gian dài, bạn nên tháo pin ra khỏi thiết bị
để ngăn chặn sự rò gỉ từ pin.
Không cần thiết bảo dưỡng và kiểm tra thiết bị nếu thiết bị sử dụng đúng theo hướng
dẫn.

Thông số kỹ thuật
· Model: BioNase
· Ứng dụng: chữa bệnh dị ứng mũi bằng phương pháp ánh sáng đỏ 660nm
· Khoảng thời gian áp dụng: 4 phút 30 giây +/- 10%
· Tần suất áp dụng: nhiều nhất là 3 lần/ ngày
· Ánh sáng toả ra: ánh sáng đỏ khoảng 660nm ở đầu 2 cực thấp 6mW
· Điều kiện bảo quản: -20 0C đến +500C, độ ẩm là 85%
· Điều kiện hoạt động: +10 0C đến + 40 0C, độ ẩm lớn nhất 70%
· Năng lượng: 9 Volt
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Bảo hành
Điều kiện bảo hành và sửa chữa
Trong trường hợp có một vài lỗi hoặc không chắc chắn là nó có ích thì hãy nói chuyện với
các chuyên gia của hãng. Chúng tôi sẽ hỏi bạn, bởi vậy tư vấn của các chuyên gia bán hàng
điều trước tiên là phiếu bảo hành. Tuy nhiên, nếu không cần thiết gửi thiết bị trở lại hãng, xin
hãy ghi những lỗi kèm với phiếu bảo hành hoặc hoá đơn.
Những điều kiện bảo hành được áp dụng trong những trường hợp sau
1/ Syro Technology đưa ra bảo hành thay thế đối với các sản phẩm của hãng trong 02 năm
kể từ ngày mua thiết bị. Bằng chứng ngày mua trong điều kiện bảo hành phải được các nhà
cung cấp điền đúng vào phiếu bảo hành hoặc hoá đơn.
2/ Nhược điểm từ vật liệu hoặc lỗi từ các nhà sản xuất sẽ có cách sửa chữa không phải mất
phí trong giai đoạn bảo hành.
3/ Những danh mục không nằm trong điều kiện bảo hành:
a/ Tất cả sự hỏng hóc do không sử dụng đúng. VD: không xem sách hướng dẫn.
b/ Hỏng là do sửa chữa hoặc do sự xen vào của các nhà bán hàng.
c/ Hỏng do vận chuyển từ nơi bán hàng đến khách hàng hoặc thiết bị đưa đến trung tâm
dịch vụ khách hàng.
d/ Các phụ kiện bị ướt hoặc rách.
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