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ALLERGOLUX  NEW

AllergoLux е фототерапевтичен уред, който помага за предпазване и лечение на 
симптомите на респираторни (дихателни) алергии по лесен, ефективен и практичен 
начин. Може да използвате AllergoLux без лекарско предписание и без риск от 
отрицателни взаимодействия с всички антихистаминни или кортикостероидни 
лекарства. AllergoLux няма отрицателен ефект върху носната лигавица, дори при 
продължителна употреба.

AllergoLux – фототерапия

Червената светлина, която се използва при терапевтичните сесии на този уред, 
няма негативен ефект върху носната лигавица. Дори ако използвате AllergoLux  
продължително време, няма риск от повреждане на лигавицата, ако се съобразявате 
с препоръчителните три сесии на ден. Ако Вашия лекар препоръча лечение с 
лекарствени средства, поради тежки симптоми на алергии, Вие може да ги 
комбинирате с фототерапията без никакъв риск. Няма известни отрицателни 
взаимодействия с лекарствени средства като антихистамини или кортикостероиди.

Преимущества:

Сесиите са кратки (около 4 ? мин), но ефективни, като може да използвате уреда 
почти навсякъде.

Няма странични ефекти и няма фармакологични ефекти върху организма.

Клиничните тестове показват  значително намаляване на алергичните симптоми към 
полени при използване на AllergoLux. Някои симптоми са намалени или напълно 
изчезнали, само за няколко часа. При повечето пациенти се наблюдава значително 
подобрение на цялостното състояние само за две седмици употреба. 
В началото на лечението, в някои случаи, се наблюдава силно отделяне на секрет 
от носната кухина, което спира много бързо.

1. Използване на уреда за първи път

Опаковка / Съдържание:

1 AllergoLux уред
1 Апликатор за нос
1 Комплект с инструкции за употреба

Когато разопаковате уреда, ако забележите някаква повреда или ако той не 
функционира правилно, моля обърнете се към Вашия дистрибутор.

2. Диаграма и описание на продукта:

1. Уред
2. Отделение за батерията
3. Сигнална лампа
4. Бутон ‘ON/OFF’
5.  Свързващ кабел за апликатора за нос
6. Кабел
7. Накрайник на апликатора
8. Апликатор за нос
9. LCD дисплей
10. Таймер (+ / -)
11. Бутон за нагласяне на интензитета
12. Бутон за избор на непрекъсната или пулсираща програма

Диаграма и описание на LCD дисплея:

1. Непрекъсната програма
2. Индикатор
3. Пулсираща програма
4. Интензитет
5. Продължителност на програмираното време
6. Индикатор за батерията

Page 1



lanaform

3. Включване / поставяне на батерията

AllergoLux работи с  4 алкални батерии 1,5 V, тип ААА LR03.
Натиснете маркировката, която се намира на капака на отделението за батерията ( 
на гърба на уреда) по посока на стрелката. Сложете батерията както е показано. 
Поставете капака и го натиснете в обратна посока на стрелката докато чуете 
щракване.

4. Използване на уреда AllergoLux

Свържете кабела на апликатора за нос като го поставите в определения за това 
вход.
Разтворете двата накрайника на апликатора за нос и поставете диодите дълбоко в 
ноздрите.
Апликаторът не трябва да причинява болка или дискомфорт.

Включете уреда с бутон “ON/OFF”, за да активирате AllergoLux, като го натискате 
в продължение на около една секунда. Изберете „непрекъсната” или „пулсираща” 
програма.
После нагласете таймера и определете интензивността на светлината. Този уред се 
изключва автоматично, когато изтече времето на сесията. Ако искате да прекъснете
сесията, натиснете бутона ‘ON/OFF’ в продължение на две секунди, за да изключите
уреда.

Коя програма и каква степен на интензитет да избера?

Вашият уред има две опериращи програми (непрекъсната и пулсираща) и три различни
степени на интензивност (ниска – средна и висока).
За Вашето първо лечение, препоръчваме да използвате непрекъснатата програма на 
висока степен на интензивност. Идеалното време за сесия е максимум 5 минути.

Тази програма е оптимална, за да успокои страданието от дихателни алергии.

Ако тази програма Ви е неприятна или не се чувствате добре, препоръчваме да 
използвате пулсиращата програма. Идеалната програма може да се програмира за 
девет минути с най-високата интензивност.

Ако все още се чувствате некомфортно при този избор, опитайте се да намалите 
интензивността на уреда, както и времетраенето.

Забележка: Чувствителността към алергиите е различна за всеки човек, както и 
възприятието към излагане на светлина използвайки фототерапия. Следователно ние 
не може да установим адекватна програма за всеки човек. Препоръчваме да 
съблюдавате нашите съвети и да нагласите програмата, така че да отговаря на 
Вашата преценка и желания резултат.

Забележка:
Ако  сигнална лампа мига в червено, това означава, че кабела не е поставен 
правилно или батерията са прекалено слаба за цяла сесия. Ако кабала е поставен 
правилно, ще видите зелена сигнална светлина, когато включите уреда.
Ако батерията е изхабена, сигналната лампа на батерията ще се появи на дисплея.

5. Продължителност и честота на ползване:

Лечението с Allergolox продължава около 4 ? минути. През това време червената 
светлина отделяна през диодите има дължина на вълната от около 660 nm при 
зададена гъстота. Автоматичното изключване на уреда осигурява еднакво 
продължение на  всеки цикъл на употреба.

Първоначално, препоръчваме да използвате AllergoLux три пъти на ден. Когато 
усетите, че симптомите на алергиите намаляват, може да намалите лечението до два
пъти на ден. 
Ако почувствате ясно подобрение  на цялостното състояние, може да намалите 
лечението до един път на ден.

Може да приложите първото лечение рано сутрин, преди закуска, а последното точно
преди лягане. През целия ден, може да вземете уреда с Вас и да го използвате при
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всяка удобна възможност.

6. Превантивно използване:

Може да използвате AllergoLux като предпазно средство, както и през времето на 
засилена фаза на алергията.

Без съмнение, Вие би трябвало да знаете кога Вашата алергия има тенденция да се 
появи, и какви полени я предизвикват.
Информирайте се за ситуацията с полените чрез интернет например. По този начин 
ще знаете кога какви видове полени ще се появят във Вашата област и може да 
използвате уреда за превантивно третиране през този период.

Започнете предварителното лечение една седмица преди критичния период за поява 
на полени, към които сте алергични.
Препоръчително е да проведете две или три лечения на ден, в зависимост от 
степента на Вашата алергия.

7. Препоръчителни мерки за сигурност:

Този уред е предназначен за домашно ползване и не трябва да се използва като 
професионално средство. Той не замества консултацията с лекар!
Децата трябва задължително да се наблюдават от възрастни, когато използват този 
уред.

Когато батериите са изхабени, изхвърлете ги на подходящо за тях място.
Не разрязвайте батериите и не ги хвърляйте в огън.

Използвайте уреда само както е показано в инструкциите. Всяка друга употреба 
може да причини повреда на уреда и отмяна на гаранцията.

Не използвайте друг апликатор, освен този, който е доставен с уреда.

Не се опитвайте да поправяте уреда сами по никакъв начин. При повреда, занесете 
уреда при професионален техник.

Сесиите с този уред са предназначени да бъдат приятни. При поява на болка или 
дискомфорт, веднага прекратете използването на уреда и се посъветвайте с Вашия 
лекар.

Уредът има малък или никакъв ефект при следните случаи:

Хронично възпаление на носната лигавица.

Деформация на преградата или полипи.

Почистване и поддръжка:

Почистете двата диода след всяка употреба с влажна кърпа и нежен сапун.

Никога не използвайте силни препарати или четки.
Не потапяйте уреда или кабела във вода. Ако водата проникне в уреда, махнете 
батерията незабавно.

Може да дезинфекцирате апликатора за нос като използвате алкохолен дезинфектант,
на пример 70% етанол.

Махнете батерията от уреда ако не го използвате продължително време. По този 
начин се предотвратява изтичане на батерията.

Ако използвате уреда по начина описан в тези инструкции, няма нужда от 
допълнителна поддръжка.

Препоръки относно отпадъците.

Опаковката е изцяло произведена от материали, които не представляват опасност за
околната среда, които могат да бъдат изхвърлени в подходящите контейнери за 
разделно събиране на отпадъци. Картонът може да се изхвърли в контейнера за 

Page 3



lanaform
хартия. Предпазните опаковки могат да се изхвърлят в подходящите контейнери за 
рециклиране на отпадъци.

Ако няма да използвате уреда повече, изхвърлете го на подходящо място, според 
местните разпоредби. Първо отстранете батериите от дистанционното управление и 
ги изхвърлете на места, които са подходящи за това.

Внимание: Използваните батерии не трябва да бъдат изхвърляни заедно с отпадъците
от домакинството.

Ограничена гаранция:

Lanaform® гарантира, че този продукт е без дефекти в изработката и материалите 
за период от две години от датата на закупуване, освен както следва:

Тази гаранция на Lanaform® не покрива повреда, причинена от неправилна употреба 
или злоупотреба, инцидент, свързването с приставки и аксесоари, които не са 
оторизирани, смяната на продукта или всякакви други условия, които са извън 
контрола на Lanaform® .

Lanaform®  не носи отговорност за всякакви случайни, значителни или специални 
вреди.

Всички гаранции за капацитета на продукта са ограничени за време от две години 
от датата на поръчка. 

При заявка Lanaform® ще поправи или замени, както подобава, Вашият уред и ще Ви 
го върне с предплатени пощенски разноски. Гаранцията важи единствено за 
Lanaform® сервизен център. Сервизирането на този продукт от друг води до 
невалидност на гаранцията.
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