מדריך טיפולים
3.0 מהדורה

Freeze ON
Fat OFF

No Limitations
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הקדמה
תוכן עניינים
הקדמה

מערכת CLATUU Alphaהטכנולוגיה המתקדמת CLATUU Alphaקאפ CLATUU Alphaכרטיס SATGUI-

לפני הטיפול

מטופלים מתאימים לטיפולהתוויות נגדאיך להיוועץ במטופלים-ניהול כאב

טיפול

הכנה לטיפולרפידת ג'ל CLATUU Alphaסוג Aסוג Cסוג Bסוג Dתהליך הטיפולתנוחת הטיפולתנוחה בטוחה ונוחה למיני קאפים-פרמטרים

לאחר הטיפול

פרטי בטיחותשאלות ותשובות-לאחר הטיפול

תחזוקה

ניקוי הצינורניקוז שמן-הכנסת מים

טיפול
ההנחיות ואמצעי הזהירות הבאים מיועדים לביצוע שיטות פרוצדורליות מתאימות למטופל עם הגוף הראשי
ומערכת .CLATUU Alpha
יש לעיין בהוראות אלו לטיפולים בטוחים ומוצלחים עם .CLATUU Alpha
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מערכת CLATUU Alpha

 CLATUU Alphaהינו המכשיר המתקדם ביותר להקפאת שומן .התהליך כולל קירור לא פולשני של תאי שומן
להפחתת ליפוליזה מבלי לגרום נזק לסוגי הרקמות האחרים .מטרת טיפול  CLATUU Alphaהינה לעצב מחדש את
צורת הגוף ,רק באופן לא פולשני בהשוואה לשאיבת שומן.
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הטכנולוגיה המתקדמת של CLATUU Alpha
קירור מקיף ומשודרג של 360°

טכנולוגיית קירור מקיפה של  360°בניגוד לשיטות הקירור הדו-צדדיות הקונבנציונליות משפרת את האפקטיביות בעד
 ,18.1%ומאפשרת אספקת קירור לקאפ כולו ,המסיר ביעילות רבה יותר את תאי השומן.
טכנולוגיית קירור מקיפה של 360°

שיטות קודמות

18.1%
More Effective Result

המדע מאחורי CLATUU Alpha
כל קאפ קירור מהונדס לטפל בשכבת השומן התת-עורית של המטופל מבלי לפגוע ברקמות או באזורי העצבים
המקיפים ,באמצעות טכנולוגיית קירור המקדמת אתכם לעידן החדשני של .CLATUU Alpha

מיישם Al

 CLATUU Alphaמתכנתת אוטומטית את הפרמטרים המומלצים לכל קאפ בעת חיבור קאפ הקירור המתאים ובכך
מביאה לסילוק יעיל של שומן מיותר.

מהר יותר לנקודת היעד

מערכת הקירור של  CLATUU Alphaמהונדסת להגיע לטמפרטורת היעד מהר יותר מדגמים קודמים ,תוך הפחתת
חוסר הנוחות של ההמתנה ומקסום יעילות הזמן הן למטופלים והם לרופאים.

רמות מתכווננות

לא רק של CLATUU Alpha -יניקה חזקה יותר ב 20-אחוז ,היא גם מספקת למטפלים יכולת לכוונן את רמות הקירור
והיניקה על מנת לספק בבטחה טיפולים מותאמים אישית למטופלים.
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קאפ CLATUU Alpha
 7סוגי קאפים
 CLATUU Alphaכוללת מבחר קאפים לקירור ,אשר שוכלל לכדי שלמות במעבדות המחקר והפיתוח שלנו ומתאים
למגוון רחב של צורות גוף ומטופלים .כל קאפ עוזר להשיג מגוון תכניות טיפול מותאמות אישית להפחתה יעילה של
תאי שומן וחוויית עיצוב גוף אולטימטיבית.

שם

סוגי קאפים

אזורים

WING

לכיסי שומן גדוליםקאפ מתרחב-למתאר רחב ומקומר

בטן עליונה
בטן תחתונה
אזורים גדולים אחרים

WING PLUS

לכיסי שומן קטניםקאפ בעל קצה קהה-למתאר שטוח

קו החזייה
"צמיגים"
גב

FLAT

לכיסי שומן קטניםקאפ בעל קצה שטוח-למתאר שטוח

בטן
פנים הירכיים

FLAT MINI

לכיסי שומן קטניםקאפ בעל קצה שטוח-למתאר שטוח

סנטר כפול (צד)
ברכיים (צד)
אזורים מקומיים אחרים

WING MINI

לכיסי שומן קטניםמתאים לאזורים מקומיים-למתאר רחב ומקומר

בתי שחי (קדמי ואחורי)
(מעל הברכיים)

ARC-T

WING MAX

לאזור הירכיים-אזור רחב בבת אחת

לכיסי שומן גדולים-אזור בטן רחב בבת אחת

סביב הירכיים
אזורים רחבים ושטוחים

בטן עליונה
בטן תחתונה

CLATUU ALPHA TREATMENT GUIDE

הקדמה

( SATטוקן גישה למערכת)
כרטיסי  SATהמסופקים עם רפידות המגן מיועדים ספציפית לשימוש עם ה .CLATUU Alpha -נדרש לתפעול הולם
ובטוח של ה.CLATUU Alpha -

מונה טיפולים נותרים (ברירת מחדל)50 :
מונה הטיפולים הנותרים יורד ב 1-לאחר כל שימוש
במכשיר ידני בטיפול.

טבלת כרטיס SAT
אם ערך מונה הטיפולים הנותרים הוא 1

רק מכשיר ידני אחד יתפקד

אם כרטיס ה SAT-מתנתק במהלך ההליך

מכשירים ידניים פעילים יעצרו מיד

אם בכרטיס ה SAT-יש אור ירוק

ניתן להמשיך בטיפול

אם בכרטיס ה SAT-יש אור ירוק מהבהב

אין מונה טיפולים נותרים או במהלך העמסה

אם בכרטיס ה SAT-יש אור אדום

זוהתה שגיאה

אמצעי זהירות
 הפחתות המונה מיושמות כשתי דקות לאחר תחילת ההליך. במקרה בו רפידת המגן אינה מוצמדת כיאות ,יש להצמידאותה מחדש באמצעות רפידת מגן חדשה תוך  2דקות.
 במידה ונתגלתה שגיאה ביישום לאחר פרק זמן של שתידקות ,יש לעצור את ההליך מטעמי בטיחות.
 יש לוודא כי במונה הטיפולים הנותרים יש מספיק לפנישממשיכים לטיפול.
 אם מונה הטיפולים הנותרים מגיע ל ,0-יש להכניס כרטיס SATחדש עם מספיק טיפולים נותרים לביצוע הטיפול.
אזהרה!
הכנסת כרטיס ה SAT-לכל מכשיר אחר או הכנסת כבל  USBאחר
ליציאת ה USB-של כרטיס ה SAT-עלול לגרום לתקלות.
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ממשק משתמש גרפי
מונה טיפולים נותרים בכרטיס SAT

הגדרות

מידע

טיימר
מתכוונן
 0-60דקות

בקרה טרם קירור
בקרת קירור
מתכווננת 0-5
בקרת יניקה
מתכווננת 0-5

איפוס תצורה

אות

סימן

מצב

פעולה

אור לבן קבוע

המתנה

STANDBY > PROGRESS

לחץ על כפתור אחד במשך שתי שניות

אור לבן מהבהב

טיפול הושלם ,יניקה פועלת

אור כחול קבוע

יניקה פועלת ,קירור בהתקדמות

אור כחול מהבהב

יניקה לא הושלמה

אור צהוב קבוע

מצב החלפת קאפ

PROGRESS > STANDBY

לחץ על כפתור אחד במשך שתי שניות

מצב החלפת קאפ

לחץ על שני הכפתורים לשתי שניות

מטופלים מתאימים לטיפול
 אדם בכושר טוב יחסית ,אך עם מצבורים קלים שלשומן לא רצוי.
 אדם המבקש הפחתה נקודתית של אזור שומן ספציפי. הליך ה CLATUU Alpha-אינו מיועד לירידה במשקל אוהשמנת יתר חולנית.
 אם אזור היעד דק ,ייתכן כי הטיפול לא יתאים והתוצאותהקליניות עשויות להשתנות משמעותית.
 יישומים נפוצים מוצגים להלן :סנטר כפול ,זרועות עליונות,בטן ,צדדים ,ירכיים ,גב ,קו החזייה" ,צמיגים" ומותניים.
סנטר כפול
בית שחי
זרועות
קו חזייה
בטן
מותניים
"צמיגים"
מתחת לישבן
ירכיים חיצוניות
פנים הירכיים
ברכיים

התוויות נגד
 CLATUU Alphaאינו מומלץ למטופלים הסובלים מהבאים:
 קריוגלובולינמיה. המוגלובינוריה קרה פרוקסימאלית. נשים הרות או מניקות. רגישות לאורטיקריה קרה או מחלת רנו. כשל במחזור הדם ההיקפי של אזור הטיפול. נוירופתיה כמו נוירופתיה סוכרתית או נוירלגיה פוסט-הרפטית. דיסאסטזיה עורית. פצעים פתוחים או מזוהמים. הפרעת דימום או שילוב של נוגדי קרישה. ניתוח שאירע לאחרונה או רקמת צלקת באזור הטיפול. בקע באזור הטיפול. מחלות עור כמו אקזמה ,דרמטיטיס או פריחה* למצבים אחרים ,יש לפנות אל הרופא המקומי או המטפל
לייעוץ.
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לפני הטיפול

איך להיוועץ עם מטופלים
תעד את ההיסטוריה הרפואית של המטופל
 מצב רפואי ותרופות נוכחיים ניתוחים קודמים אלרגיות לתרופות אבחנות וטיפולים רפואיים בעברהערכת אזורי היעד בטיפול
 היוועץ עם המטופל היכן לטפל. שני קאפים יכולים לעבוד בו זמנית ,לדוגמה ,לבטןהתחתונה מימין ומשמאל וכו'.
 בחירת המטופל היא ההיבט החשוב ביותר בהצלחתהטיפול .יש לוודא את ביצוע הערכה מתאימה טרם טיפול
בכל אזור ולהסביר למטופל מדוע אזורים מסוימים אינם
אידאלים לטיפול.
 יש להדגיש את היבט החסכון בזמן של הטיפול למטופל.בחירת קאפ
 קאפ מסוג  :WINGלכיסי שומן גדולים ,כמו אלו עלהבטן העליונה ,מותניים.
 קאפ מסוג  :FLATלכיסי שומן גדולים כמו פניםהירכיים ,הבטן והזרועות העליונות.
תקשורת עם המטופל לגבי טיפול CLATUU Alpha

 איך זה עובד. רמות חוסר הנוחות הפוטנציאליות. תופעות לוואי אפשריות. -תשובות לשאלות ספציפיות של המטופל.

ניהול כאב
הליכי  CLATUU Alphaאינם דורשים הרדמה .במהלך
ההליך ,המטופל ירגיש חוסר נוחות קל במשך עשר
הדקות הראשונות ,שייעלם בקביעות ככל שהרקמה
הופכת רדומה יותר מהקאפ הקר .בעת השמת הקאפ
הראשון ,התחושה היא שהעור נמשך בחוזקה לשואב.
כאשר תהליך הקירור מתחיל ,ייתכן ותהיה תחושה
מעקצצת או קרה בעשר הדקות הרשומות .לאחר מכן,
המטופל אמור לחוש בנוח בשאר הטיפול.
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טיפול

הכנה לטיפול

תבנית

מגבת

מכוון מיקום
כפות רגליים

כפפות לטקס וטוש

סרט מדידה

מחוגה

טישו

מגבוני אלכוהול

רפידות ג'ל
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רפידת מגן ג'ל  360של  - CLATUUסוג A
 רפידת הג'ל של  Classysהינה רכיב חיוני בהליך  CLATUU Alphaשכן אושרה על ידי  CEו.KFDA- רפידות הג'ל הינן חד פעמיות ,לא מומלץ לעשות בהן שימוש חוזר ,שכן זה עלול לגרום לבעיות למכשיר ולמטופלהעובר את הטיפול.
 -חיוני להשתמש ברפידות הג'ל המקורית של  Classysעל פי ההוראות.

רפידת OP
רפידת ג'ל
רשת פלסטיק
סוג A
1

2

פתח את רפידת המגן סוג  Aשל
 CLATUUמהחלק העליון של האריזה.

הוצא בזהירות את רפידת המגן סוג A
של  CLATUUמהאריזה.

4

5

הנח את רפידת המגן סוג  Aשל
 CLATUUבמרכז אזור הטיפול המסומן

הסר את השכבה התחתונה של רשת
הפלסטיק מרפידת המגן סוג  Aשל
.CLATUU

3

פתח את רפידת המגן סוג  Aשל
 CLATUUוודא כי השכבות שלמות.
6

החלק בועות אוויר וקמטים טרם שימוש
במכשיר הידני על המרכז המסומן של
רפידת מגן סוג  Aשל .CLATUU
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רפידת מגן ג'ל  360של  - CLATUUסוג C
 רפידת הג'ל של  Classysהינה רכיב חיוני בהליך  CLATUU Alphaשכן אושרה על ידי  CEו.KFDA- רפידות הג'ל הינן חד פעמיות ,לא מומלץ לעשות בהן שימוש חוזר ,שכן זה עלול לגרום לבעיות למכשיר ולמטופלהעובר את הטיפול.
 חיוני להשתמש ברפידות הג'ל המקורית של  Classysעל פי ההוראות.1

רפידת OP
רפידת ג'ל
רשת פלסטיק
פתח את רפידת המגן סוג  Cשל
 CLATUUמהחלק העליון של האריזה.

סוג C

2

3

פתח את רפידת המגן סוג  Cשל
 CLATUUמהחלק העליון של האריזה.

הוצא בזהירות את רפידת המגן סוג C
של  CLATUUמהאריזה.

5

6

הנח את רפידת המגן סוג  Cשל
 CLATUUבמרכז אזור הטיפול
המסומן .החלק בועות אוויר וקמטים
טרם שימוש במכשיר הידני.

הנח את המכשיר הידני על אזור
הטיפול המסומן.

4

פתח את רפידת המגן סוג  Cשל
 CLATUUוודא כי השכבות שלמות.
7

התחל בהליך.
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רפידת מגן ג'ל  360של  - CLATUUסוג B
 רפידת הג'ל של  Classysהינה רכיב חיוני בהליך  CLATUU Alphaשכן אושרה על ידי  CEו.KFDA- רפידות הג'ל הינן חד פעמיות ,לא מומלץ לעשות בהן שימוש חוזר ,שכן זה עלול לגרום לבעיות למכשיר ולמטופלהעובר את הטיפול.
 -חיוני להשתמש ברפידות הג'ל המקורית של  Classysעל פי ההוראות.

רפידת OP
רפידת ג'ל
רשת פלסטיק

3

2

פתח את רפידת המגן סוג  Bשל
 CLATUUמהחלק העליון של האריזה.

הוצא בזהירות את רפידת המגן סוג B
של  CLATUUמהאריזה.

6

5

הסר את השכבה התחתונה של רשת
הפלסטיק מרפידת המגן סוג  Bשל
.CLATUU

החלק בועות אוויר וקמטים טרם שימוש
במכשיר הידני על המרכז המסומן של
רפידת מגן סוג  Bשל .CLATUU

1

פתח את רפידת המגן סוג  Bשל
 CLATUUוודא כי השכבות שלמות.
4

התחל בהליך.

CLATUU ALPHA TREATMENT GUIDE

הקדמה

רפידת מגן ג'ל  360של  - CLATUUסוג T
 רפידת הג'ל של  Classysהינה רכיב חיוני בהליך  CLATUU Alphaשכן אושרה על ידי  CEו.KFDA- רפידות הג'ל הינן חד פעמיות ,לא מומלץ לעשות בהן שימוש חוזר ,שכן זה עלול לגרום לבעיות למכשיר ולמטופלהעובר את הטיפול.
 חיוני להשתמש ברפידות הג'ל המקורית של  Classysעל פי ההוראות.רפידת OP
רפידת ג'ל
רשת פלסטיק

1

2

פתח את רפידת המגן סוג  Tשל
 CLATUUמהחלק העליון של האריזה.

הוצא בזהירות את רפידת המגן סוג T
של  CLATUUמהאריזה.

4

5

הסר את השכבה התחתונה של רשת
הפלסטיק מרפידת המגן סוג  Tשל
.CLATUU

החלק בועות אוויר וקמטים טרם שימוש
במכשיר הידני על המרכז המסומן של
רפידת מגן סוג  Tשל .CLATUU

3

פתח את רפידת המגן סוג  Tשל
 CLATUUוודא כי השכבות שלמות.
6

התחל בהליך.
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טיפול

תהליך טיפול -בטן
2

1

מדוד את עובי השומן באזור היעד בעזרת המחוגה .מדוד את
היקף הבטן.

שאל את הרופא על האזור בו ברצונך לטפל.

3

צלם תמונות לפני הטיפול בעזרת מכוון מיקום כפות רגליים.

4

השתמש בתבנית לסימן אזור היעד על פי קאפ הקירור.

5

חבר את קאפ הקירור למכשיר הידני (יש ללחוץ מטה
בחזקה עד הישמע "קליק").

6

הגדר את הפרמטרים על פי אזור היעד (זמן ,קירור ,יניקה).
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טיפול

תהליך טיפול -בטן
7

לאחר הסרת רשת הפלסטיק מרפידת המגן ,הנח במרכז
אזור הטיפול המסומן.

8

לאחר הנחת קאפ הקירור על אזור היעד ,יש להתחיל ביניקת
העור.
9

וודא כי נמשכה מספיק רקמת שומן לתוך הקאפ ,וודא כי
רפידת הג'ל נותרה מחוץ לקאפ הקירור .השתמש בכרית
לתמיכה בקאפ הקירור ושיפור נוחות המטופל.

10

כוונן את התאורה בחדר לסביבת טיפול נוחה .הנח שמיכה
מעל המטופל לשמירה על טמפרטורת גוף תקינה.
11

לאחר השלמת הטיפול ,לחץ והחזק את הכפתור במכשיר
הידני למשך  2שניות על מנת לכבות את היניקה .הסר את
המכשיר הידני ואת רפידת המגן.

12

עסה בעדינות את אזור היעד במשך  2דקות .הסר שאריות
ג'ל במגבת חמה.
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טיפול

תהליך טיפול  -סנטר כפול
1

דבר עם הרופא על האזור בו ברצונך לטפל.

2

מדוד את עובי השומן באזור היעד בעזרת המחוגה.
3

צלם תמונות לפני הטיפול בעזרת מכוון מיקום כפות רגליים
(פנים קדימה 45° ,ו)90°-

4

השתמש בתבנית לסימן אזור היעד על פי קאפ הקירור.

5

הושב את המטופל על כסא בזווית של 45°

6

חבר את קאפ הקירור למכשיר הידני (יש ללחוץ מטה
בחזקה עד הישמע "קליק").
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טיפול

תהליך טיפול  -סנטר כפול
7

הנח את רפידת המגן מסוג  Cבמרכז אזור הטיפול המסומן
(החלק בועות אוויר וקמטים מרפידת המגן).

הגדר את הפרמטרים על פי אזור היעד (זמן ,קירור ,יניקה).
9

הנח כרית סביב צוואר המטופל .לאחר הנחת קאפ הקירור
על אזור היעד ,התחל ביניקת העור .וודא כי רפידת הג'ל
נשארת מחוץ לקאפ הקירור.
11

לאחר השלמת הטיפול ,לחץ והחזק את הכפתור במכשיר
הידני למשך  2שניות על מנת לכבות את היניקה .הסר את
המכשיר הידני ואת רפידת המגן.

8

10

כוונן את התאורה בחדר לסביבת טיפול נוחה .הנח שמיכה
מעל המטופל לשמירה על טמפרטורת גוף תקינה.
12

עסה בעדינות את אזור היעד במשך  2דקות .הסר שאריות
ג'ל במגבת חמה.
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טיפול

תנוחת טיפול

קאפ

Wing

בטן עליונה ותחתונה

Wing Plus

"צמיגים"

גב

קו החזייה

Flat

בטן עליונה

פנים הירכיים
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טיפול

תנוחת טיפול

תנוחת טיפול

קאפ

Flat Mini

Wing Mini

צדדי הברכיים

סנטר כפול (צד)

מעל הברכיים

סנטר כפול (קדמי)

בתי שחי (אחורה)

בתי שחי (קדימה)
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טיפול

תנוחת טיפול
קאפ

Arc-T

תנוחת טיפול

אחורי

פנים

קדמי

צד

Wing Max

בטן תחתונה

בטן עליונה

CLATUU ALPHA TREATMENT GUIDE

טיפול

תנוחה בטוחה ונוחה למיני קאפים

קאפ

Wing Mini

תנוחת טיפול

לופיט

45°

Flat Mini

30°
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טיפול

פרמטרים
Wing

יניקה

קירור

זמן

יניקה

קירור

זמן

3~4

4

 40דקות

3~5

5

 40דקות

Wing Plus

יניקה

קירור

זמן

יניקה

קירור

זמן

2~3

4

 40דקות

3~4

5

 40דקות
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הקדמה

פרמטרים
Flat

יניקה

קירור

זמן

יניקה

קירור

זמן

3~4

4

 40דקות

2~3

4

 40דקות

Flat Mini

יניקה
2~3

קירור
4~5

זמן

יניקה

 40דקות

2~3

קירור
4~5

זמן
 40דקות
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טיפול

פרמטרים
Wing Mini

יניקה
2~3

קירור
4~5

זמן

יניקה

 40דקות

2~3

קירור
4~5

זמן
 40דקות
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טיפול

פרמטרים
Arc-T

יניקה

קירור

זמן

יניקה

קירור

זמן

2~3

5

 40דקות

3~4

4

 40דקות

WING MAX

יניקה

קירור

2~3

4

זמן
 40דקות
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לאחר הטיפול

פרטי בטיחות
תופעות לוואי פוטנציאליות
ציוד זה הינו ציוד קירור טיפולי לא פולשני שניתן ליישם
על האור .במכשיר זה לא התרחשו אירועי לוואי חמורים
או תופעות לוואי גדולות במהלך המחקר הקליני .הבאים
התרחשו במהלך הניסויים הקליניים:
 כאב מתון באזור הטיפול במהלך ההליך. חבורות המופיעות באזור המטופל לאחר ההליך(החבורות נעלמות בתוך  4ימים לאחר ההליך).
 גירוד זמני באזור המושפע. היווצרות נוקשות זמנית באזור המושפע. יש להקדיש תשומת לב רבה שכן מטופלים עשוייםלחוות כאבים מתונים ,כוויות קור ,גלדים וחוסר תחושה
זמני בעצבים לאחר ההליך.
 תחושת גודש בגרון לאחר טיפול הכולל את אזורהצוואר או הסנטר.
תלונות ואירועי לוואי
 לא התרחשו תופעות חמורות או שליליות מהשימושבמכשירים זהים קודמים ביחס למחקר הקליני.
 .Classys Incממלאת את חוקי ( MDRדיווח על
מכשירים רפואיים) לטיפול בתלונות ואירועי לוואי.
במידה ויש חשד או דיווח על אירוע לוואי ,אנא צרו
קשר עם .Classys Inc

שאלות ותשובות
מהי תגובה רגילה לאחר הליך ?CLATUU Alpha
 לאחר שהטיפול מסתיים ,ייתכן כי האזור יהיה רך אונוקשה .חלק מהמטופלים יראו אדמומיות באזור
המטופל ,אך היא בדרך כלל נעלמת תוך כמה שעות.
המטופלים חופשיים לעסוק בפעילויות רגילות מיד
לאחר הטיפול.
לאילו תוצאות יש לצפות מטיפול ?CLATUU Alpha
 מטופלים בדרך כלל אמורים לראות שיפור משמעותיבאזור המטופל לאחר  6שבועות .תאי השומן הנותרים
ממשיכים להיעלם בהדרגה מהגוף ,מה שמוביל
להפחתה נוספת בשומן .ניתן לראות את מלוא התועלת
מהטיפול לאחר  90יום ,כאשר בשלב זה המטפל יכול
לקבוע האם יש צורך בטיפול נוסף.

מהי אפופטוזה?
 אפופטוזה היא תהליך של מוות תאים מתוכנת (,)PCDהמתרחש באורגניזמים מרובי תאים .אירועים ביוכימיים
מובילים לשינויי תא אופייניים (מורפולוגיה) ולמותם.
תאים אחרים מנקים את התאים המתים ולא משאירים
להם זכר בגוף.
מה גודל האזור המטופל הסביר כי יצטמצם?
 מחקרים מראים כי סשן אחד (שימוש בקאפ אחד) יכוללצמצם את הגודל בעד  1ס"מ .בהתחשב בכך של-
 CLATUU Alphaיש  2קאפים ,ניתן לצמצם את הגודל
בעד  2ס"מ בבת אחת.
כמה זמן לוקח טיפול ?CLATUU Alpha
 טיפול  CLATUU Alphaלוקח  40-60דקות .על המטפללקבוע את הזמן והרמה של הליך CLATUU Alpha
על פי אזור היעד .המטופל יכול לנוח ,לישון ,לקרוא או
להקשיב למוזיקה בתנוחה נוחה במהלך הטיפול .חשוב
שלא לחרוג מזמן הטיפול המומלץ.
כמה טיפולים נדרשים?
 תלוי בעובי השומן .ניתן לחזור על טיפול CLATUU Alphaבאותו אזור במרווחים של  30יום.
למה המטופל יכול לצפות במהלך ההליך?
 התחושה הראשונית היא שהעור נמשך לשואב.ב 10-הדקות הראשונות ,תהליך הקירור עשוי לדקור או
לחוש לא נוח .לאחר מכן ,האזור קר ורדום .כשהקאפ
מוסר ,האזור המטופל יהיה קר וקשה .עיסוי לאחר
הטיפול מסייע במיטוב התוצאות.
כמה בטוח הליך ?CLATUU Alpha
 CLATUU Alphaעבר אלפי שעות בדיקה.קירור מבוקר הוכח כפוגע בתאי שומן בלבדCLATUU .
 Alphaדורש שימוש ברפידת ג'ל המסופקת על
ידי  ,Classysשכן הינה חיונית להגנה על השכבות
העליונות של העור.
כמה זמן לוקח להתאושש לאחר טיפול ?CLATUU Alpha
 טיפול  CLATUU Alphaהינו טיפול לא פולשני ולאכירורגי ,כך שברוב המקרים ,המטופלים יכולים לחזור
לשגרתם הרגילה לאחר הטיפול.
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לאחר הטיפול

לאחר הטיפול
 .1המלצות לטיפול לאחר ההליך
 לאחר הסרת הקאפ ,האזור המטופל יהיה קר. עיסוי :לאחר  40-60דקות ,הטיפול יושלם והמכשיר הידני יוסר .האזור המטופל יהיה נוקשה מיד לאחר ההליך.עיסוי יכול למטב את תוצאות הטיפול ובנוסף ,הוא מסייע להפחית את הנוקשות ,את תחושת הקור והאדמומיות.
 בהשוואה לשאיבת שומן ,הליך  CLATUU Alphaהינו לא פולשני ,ובדרך כלל לא נדרשים הרדמה או משככיכאבים .זמן התאוששות או צלקות אינם סבירים.
 לא ניתן לראות הבדל במצבורי השומן מיד לאחר הטיפול .בערך חודש לאחר הטיפול ,המטופל יראה הפחתה גלויהשל שומן באזור המטופל.
 .2תכנון טיפול  CLATUU Alphaנוספים
טיפולים נוספים יכולים לייסע להשיג את התוצאה המבוקשת .לאחר  30יום ,ניתן לטפל שוב באותו אזור .בעת תכנון
טיפול שני באותו אזור ,מומלץ להתאים אישית את התכנית ,להחליף קאפים ולשנות במעט את המיקום.
 .3מקסום תועלות הטיפול
על המטופלים לצפות לאי נוחות קלה לאחר ההליך.
המטופלים יכולים לחזור לפעילויות הרגילות שלהם מיד לאחר ההליך.
יש לעודד את המטופלים לשמור על אורח חיים בריא של דיאטה והתעמלות לאחר הטיפול.
על המטופלים להימנע משימוש בתרופות אנטי דלקתיות כמו איבופרופן ,נפרוקסן במשך  6שבועות לאחר הטיפול .על
המטופלים לקבוע בדיקת מעקב רפואית לסקירת התוצאות הקליניות ודיון בדעות.
 .4תגובה תקינה לעומת תופעות לוואי
קור :במהלך הליך  ,CLATUU Alphaהמטופל יחוש חוסר נוחות מתון ב 10-הדקות הראשונות ,אשר יופחת בקביעות
כשהרקמה הופכת רדומה מהקאפ הקר.
אדממת (אדמומיות) :ייתכן כי האזור המטופל יראה אדממת מיד לאחר הטיפול ,אשר עוברת בדרך כלל תוך יום
מהטיפול.
חבורות :חבורות קלות ,שנגרמו מהיניקה החזה לכלי הדם ברקמות הרכות עשויות להופיע מידי פעם ובדרך כלל
נעלמות בתוך  2-3שבועות מהטיפול.
חוסר נוחות :ייתכן כי יחוו חוסר נוחות ב 10-הדקות הראשונות של ההליך.
חוסר תחושה :המטופל עשוי לחוות חוסר תחושה זמני באזור המטופל .זה עשוי להתרחש בעד  2-4שבועות לאחר
ההליך.
תחושת גירוד :ייתכן גירוד קל באזור המטופל אשר עשוי להימשך  2-4שבועות לאחר ההליך.
נוקשות :ייתכן כי עור המטופל יהיה רגיל למגע לאחר ההליך .זוהי תגובה רגילה וזמנית.
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תחזוקה

ניקוי הצינור
מומלץ לנקות את הצינור פעם ביום לאחר שימוש במערכת .CLATUU Alpha
 לוקח כ 5-דקות לנקות כל צינור (יש לעצור את הניקוי כשהצינור נקי לגמרי משמן וממשקעים אחרים). אם ניקוי הצינור לא מבוצע לעיתים תכופות ,השמן ברכיב עשוי להתקשות ולמנוע מיניקת המכשיר הידני לתפקד כראוי. -לאחר ניקוי הצינור ,השתמש באוסף שמן לניקוז השמן ממעמד הזרוע בעת הצורך.

1

לחץ על כפתור ההגדרות הממוקם בפינה הימנית העליונה
של הממשק.

2

כאשר מעמדי הזרועות  Aו B-מוצגים כאפשרויות מלבד ניקוי
הצינור בהגדרות ,לחץ על  STANDBYלכל אחד מהם על
מנת לנקות את הצינור באופן נפרד או מקביל (משך כ5-
דקות).

3

כאשר מעמדי הזרועות  Aו B-מוצגים כאפשרויות מלבד ניקוי
הצינור בהגדרות ,לחץ על  STANDBYלכל אחד מהם על
מנת לנקות את הצינור באופן נפרד או מקביל (משך כ5-
דקות).

CLATUU ALPHA TREATMENT GUIDE

תחזוקה

ניקוי שמן
 בצע כשהודעת שגיאה מוצגת כמתואר. וודא כי כיבית את המערכת טרם הביצוע. המתן  10-15דקות ,עד שכ 200-מ"ל שמן ינוקזו לגמרימהמערכת.

1

בדוק את פתח אוסף השמן הממוקם
מאחורי מעמד הזרוע.

2

התכונן לחבר את אוסף השמן לפתח.

3

יישר והכנס את מחבר אוסף השמן
לפתח.

4

לאחר הכנסת מחבר אוסף השמן לפתח ,סובב את המחבר
ימינה להבטחת חיבור חזק.

5

בדוק כי השמן מנוקז היטב דרך מחבר אוסף השמן.
השאר את אוסף השמן מחובר עד שהשמן נוקז לגמרי
מהמערכת .לאחר ניקוז מוצלח ,הוצא את אוסף השמן
ממעמד הזרוע בסדר הפוך

CLATUU ALPHA TREATMENT GUIDE

תחזוקה

הזרמת מים
פתחי ( VENTעליון) ו( DRAIN-תחתון) ממוקמים בחלק האחורי התחתון של הגוף הראשי.
מכסה המסנן להכנסת מים ממוקם בחלק העליון של הגוף הראשי.
1

VENT

הכנס את צינור הפלסטיק לפתח VENT
כאשר הקצה השני מונח במכל.

DRAIN

2

מזוג כ 2-ליטרים של מים למסנן עד
שהמים יוצאים מפתח  VENTולתוך המכל.

3

לחץ על כפתור השחרור הממוקם לצד
פתח  VENTוהוצא את צינור הפלסטיק.

להנחיות ושאלות נוספות אודות מערכת  ,CLATUU Alphaעיין בחומרי הדרכה נוספים לשימוש הולם
ומקצועי ב.CLATUU Alpha -
מדריך התקנהמדריך תפעול מקוצרמדריך תפעולמדריך טיפוללשאלות נוספות ,צור קשר:
info@classys.com
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