
HairMax LaserComb Ultima 9 Classic & Ultima 12

Stručný návod k obsluze

HairMax LaserComb je velmi účinné zařízení v případě správného používání. Je vyráběz za pomocí
přesných součástek, které úmožňují 10-15 let běžného používání. Před použitím LaserComb si, 
prosím, přečtěte tento manuál.

Modely LASERCOMB ULTIMA 9 CLASSIC, ULTIMA 12

Laserový hřeben LaserComb Ultima 9 Classic by měl být používán po dobu 11 minut a LaserComb 
Ultima 12 8 minut 3krát týdně, nejlépe každý druhý den, např. Pondělí, středa, pátek. Jemně 
pohybujte hřebenem postupně o půl palce (asi 1,25 cm).
Pro získání maximálního efektu se doporučuje, aby pokožka hlavy byla čerstvě umytá (vlasy mohou
být mokré, suché nebo vlhké). Hřeben LaserComb by se měl používat před aplikací přípravků ke 
stylizacji nebo případně léčiv,např. mastí, gelů či sprejů (mohou bránit toku laserového světla).

 Před použitím nabijte laserový hřeben připojením nabíječky ke stojanu (obrázek A) nebo 
umístěním napájecího kabelu přímo do koncovky držáku laserového hřebene (obrázek B). V
případě prvního nabíjení vám 2-3 hodiny umožní plně nabít laserový hřeben. Během 
nabíjení bude kontrolka v tlačítku napájení blikat červeně. Když je nabíjení dokončeno, 
LED přestane blikat, což znamená plně nabitý laserový hřeben.

 Zapněte přístroj LaserComb stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud se nerozsvítí 
kontrolka. To znamená, že LaserComb je připraven k použití (Obrázek C).

Laser Light - Zabraňte přímému kontaktu s očima

 Před zahájením léčby otestujte LaserComb kvůli citlivosti, můžete jej zkontrolovat na kůži 
ruky (viz strana 5 uživatelská příručka). Chcete-li zahájit aplikaci, umístěte LaserComb na 
pokožku hlavy a ujistěte se, že se jí dotýkají obě řady zubů (obrázek D).).

 Začněte od linie vlasů. Posouvejte LaserComb zepředu do zadní části hlavy pomalým 
pohybem. Jemně pohybujte laserovým hřebenem každých půl palce (asi 1,25 cm), na 4 
sekundy jej vždy zastavte na jednom místě nebo dokud neuslyšíte vibrační signál (obrázek 
E). Při česání neoddalujte LaserComb od pokožky hlavy.

 Zvedněte LaserComb z pokožky hlavy, pak zahajte ošetření z boku hlavyve směru  zdola 
nahoru (obrázek F). Pokračujte v této činnostioperaci zepředu dozadu, pak na boky, až 
pokryjete celou hlavu, přitom dodržujte pravidlo 4 sekund a jemných pohybů. Pravidlo 4 
sekund znamená, že po této době uslyšíte zvukový signál (beep) a vibrace a v tu chvíli by 
měl být hřeben přesunut do další části pokožky hlavy. Tento postup opakujte v případě 
Ultima 12 po dobu 8 minut a 11 minut pro Ultima 9 Classic.

 Pokud máte dlouhé vlasy, pomocí prstů nadzvedněte vlasy a umožněte tak volný tok 
laserové energie na pokožku hlavy (obrázek G).

 Po ošetření vypněte LaserComb stisknutím a podržením tlačítka napájení (spodní tlačítko), 
dokud indikátor nezhasne (obrázek H). Přístroj skladujte v obalu nebo ho nechte ve stojanu. 
Můžete připojit napájecí kabel, který umožní laseru pracovat při další léčbě.

HairMax Ultima 9 Classic a Ultima 12 jsou určeny pro léčbu androgenní alopecie a podporu růstu 
vlasů u mužů klasifikovaných jako typ IIa až V v klasifikaci Norwood-Hamilton a u žen, které 
podle stupnice dle klasifikace Ludwiga (SAVIN)jsou definovány jako stupeň plešatosti I-4, II-2nebo
se u nich objevuje čelní plešatost s fototypem kůže od I do IV Fitzpatrickovy stupnice.



Poznámka:
 Doba potřebná pro léčbu přípravkem HairMax LaserComb je 8 minut pro Ultima 12 a 11 

minut pro Ultima 9 Classic.
 Je důležité pohybovat s laserem velmi pomalu. Pokud se laser pohybuje příliš rychle, léčba 

nemusí poskytovat optimální výsledky.
 LaserComb se vypne automaticky po 5 minutách.
 I když neexistují žádné negativní účinky zneužití, doporučuje se použít LaserComb podle 

pokynů.
 LaserComb má pokročilé elektronické obvody, které zajišťují, že zařízení funguje správně. 

Pokud máte z nějakého důvodu problémy se zařízením, před odesláním k opravě nás prosím 
kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.


