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เรียนลูกคา

ขอขอบคุณท่ีเลือกใชผลิตภัณฑของเรา เรามีช่ือเสียงดานผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑของ

เราทดลองแลวเพ่ือการในไปใชในดานความอบอุน, การดูแลน้ําหนัก, การวัดความดันโลหิต, การตรวจ

น้ําตาลในเลือด, การวัดอุณหภูมิรางกาย, ความงาม, การนวดผอนคลาย และอากาศ อานคําแนะนํา

ในการใชงานเพ่ือความปลอดภัย และเก็บคําแนะนําน้ีไวใชในภายหลัง เพ่ือใหม่ันใจวาคําแนะนําเหลาน้ี

สามารถเขาถึงผูใชคนอ่ืน ๆ ได

 คําเตือน
• อุปกรณน้ีมีไวสําหรับใชงานสวนตัวภายในบาน หามใชในเชิงพาณิชย

• อุปกรณน้ีเหมาะสําหรับผูท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป

• เก็บอุปกรณใหพนมือเด็ก

• ตรวจสอบอุปกรณ และสายไฟกอนการใชงานทุกคร้ัง ในกรณีท่ีอุปกรณชํารุด หรือเสียหาย ใหงดการใชงาน

• อุปกรณ และสายชารจไมควรเปยกน้ํา

• อยาใชอุปกรณใกลอางอาบน้ํา, อางลางหนา, ฝกบัว หรือภาชนะบรรจุน้ํา และของเหลว เพ่ือปองกัน

การเกิดไฟฟาดูด หรือไฟฟาลัดวงจร

• หามมองไปท่ีแสงไฟท่ีปลอยออกมาโดยตรง

• หามใสวัตถุใดๆ ลงในอุปกรณ

• ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีส่ิงใดปด หรือขวางชองระบายอากาศของอุปกรณ

• เพ่ือปองกันการถูกไฟฟาดูด โปรดอยาแตะตองสวนประกอบภายในใด ๆ

• หากสายไฟของอุปกรณเกิดความเสียหาย และไมสามารถใชได โปรดกําจัดตัวอุปกรณท้ิง

• หามใชท่ีบริเวณเทา เด็กควรไดรับการดูแลในการใชงาน เพ่ือใหแนใจวาไมไดใชอุปกรณน้ีเปนของเลน

ขอแสดงความนับถือ

Beurer

อุปกรณภายในกลอง

1 x Beurer IPL Pure Skin Pro 

1 x อะแดปเตอร           

1 x คูมือแนะนําการใชงาน ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
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1. เครื่องหมายและสัญลักษณ

คําเตือน แสดงใหเห็นความเส่ียงของการไดรับบาดเจ็บ
บันทึกความปลอดภัย ระบุความเปนไปไดท่ีเกิดความเสียหายตออุปกรณ
บันทึก ขอมูลท่ีมีความสําคัญ

เพ่ือปองกันไฟดูด หามใชอุปกรณน้ีใกลน้ํา เชน ในหองน้ํา อางลางหนา ฯลฯ

ปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงาน

หลีกเล่ียงการใชงานใกลดวงตา

ไมควรใชอุปกรณน้ีกับผิวสีแทน หรือหลังการอาบแดด

ขอควรระวัง : รังสีความรอน

ใชเฉพาะในบานเทาน้ัน

ปองกันจากความช้ืน

การกําจัดอุปกรณควรเปนไปตามขอกําหนดของ WEEE

ผลิตภัณฑน้ีมีคุณสมบัติตามขอกําหนดดานสุขภาพ ความปลอดภัย การคุมครอง
ส่ิงแวดลอมตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับสหภาพยุโรป

วัตถุประสงคการใชงานของเคร่ือง Beurer Velvet Skin Pro คือ การกําจัดขนอันไมพึงประสงค

ออกจากรางกายท้ังเพศชาย และเพศหญิง เคร่ืองมือน้ีสามารถใชไดกับขา, รักแร, ขอบบิกิน่ี, หนาอก,

หนาทอง, หลัง และบริเวณใบหนา ในตําแหนงต่ํากวาโหนกแกม การใชงานอุปกรณน้ีตองเปนไปตาม

วัตถุประสงคการใชงานท่ีไดกําหนดไว หรือระบุไวตามคูมือ หากใชอยางไมเหมาะสม อาจกอใหเกิด

อันตรายได ผูผลิตจะไมรับผิดชอบในทุกกรณีท่ีเกิดจากการกระทําท่ีประมาท และไมถูกตองตออุปกรณ

นวัฒกรรม IPL- ทํางานอยางไร

IPL Pure Skin Pro เปนเคร่ืองมือกําจัดขนท่ีเกิดข้ึนในบริเวณท่ีไมตองการอยางถาวร โดยมีพ้ืนฐาน

ของอุปกรณเปนลําแสงซ่ึงเปนวิธีท่ีไดการยอมรับโดยคนท่ัวโลก ผานระยะเวลา 15 ปของการวิจัยจาก

หลากหลายประเทศ ไดถูกพิสูจนแลววาการกําจัดขนโดยลําแสงเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

สําหรับการลดการเจริญเติมโตของเสนขนไดเปนอยางดี 

2. วัตถุประสงคการใชงาน
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แสงสามารถกําจัดเสนขนไดอยางไร

การกําจัดเสนขนดวยแสง ใชทฤษฎี Photothermylysis ในการนําพลังงานแสงมาใช เพ่ือหยุดการ

เจริญเติบโตของเสนขน โดยเสนขนจะมีการดูดซับพลังงานแสง แลวแปลงเปนพลังงานความรอน 

กระบวนการดังกลาวน้ี เกิดข้ึนเม่ือแสงถูกสงไปยังผิวหนัง เม็ดสีท่ีขนจะทําการดูดซับพลังงานในขณะ

ท่ีผิวหนังและเน้ือเย่ือโดยรอบยังเย็นอยู เมลานินซ่ึงเปล่ียนเปนเม็ดสีในเสนขน จะทําหนาท่ีในการดูดซับ

พลังงานแสง และเปล่ียนเปนความรอน ลงไปทําลายรากขน ในท่ีสุดจะหยุดการเจริญเติบโตของ

เสนขนได ดังน้ัน ถาเสนขนมีปริมาณเม็ดสีเมลานินมาก เชน ขนท่ีมีสีเขม จะสามารถดูดซับพลังงาน

ไดมากกวาขนสีออน ซ่ึงจะทําใหไดผลในการหยุดการเจริญเติบโตของเสนขน ไดมีประสิทธิภาพมาก

กวาน่ันเอง

แสงกระทบตอวงจรการเติบโตของเสนขนไดอยางไร 

วงจรการเติบโตของเสนขน มี 3 ข้ันตอน คือ Anagen, Catagen และ Telogen ข้ันตอนเหลาน้ี 

มีผลสําคัญตอการทํางานของอุปกรณกําจัดขนโดย Anagan เปนระยะการเจริญเติบโตของเสนขน 

ในขณะท่ี Catagen และ Telogen เปนชวงพักการเจริญเติบโตของเสนขน ซ่ึงระยะเวลาท่ีเสนขนเจริญ

เติบโตจนครบวงจร จะข้ึนอยูกับแตละบุคคล และแตละพ้ืนท่ีในรางกาย ซ่ึงโดยสวนใหญ มักจะใชเวลา 

18-24 เดือน ในชวงเวลาท่ีเสนขนไมมีการเจริญเติบโต เสนขนเหลาน้ี (Catagen และ Telogen) จะไมได

รับผลจากการปลอยแสง IPL แตเสนขนท่ีอยูในระยะเติบโต (Anagen) จะตอบสนองตอการใชงาน

ของอุปกรณไดดี ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญท่ีผูใชงานตองเขาใจวา เสนขนท่ีอยูในระยะเจริญเติบโตน้ัน เหมาะท่ี

จะทําการกําจัดออกท่ีสุด

โปรดทราบวาการกําจัดเสนผมอยางถาวรจะตอบสนองกับ IPL PureSkin Pro น้ันจําเปนจะตอง

ผานอยางนอย 1 วัฎจักรในการเจริญเติบโตของเสนขน

Anagen – growth
phase 

Catagen – transiti
onal phase

Telogen – resting
phase 

18–24 
months 

Anagen

Telogen Catagen



5

3. คําเตือนและบันทึกความปลอดภัย

กอนจะเร่ิมใชอุปกรณ ควรศึกษาคูมือเพ่ือความปลอดภัยอยางละเอียด และปฏิบัติตามคําแนะนํา

อยางเครงครัด ซ่ึงหากไมปฎิบัติตามคูมือการใชงาน อาจทําใหเกิดอันตรายตอรางกาย และความ

เสียหายตออุปกรณได โปรดเก็บคูมือฉบับน้ีไวในท่ีปลอดภัย และหยิบใชไดสะดวกเพ่ือเปนขอมูลให

บุคคลอ่ืน ในกรณีท่ีใชอุปกรณน้ีรวมกัน

• อุปกรณน้ีสามารถใชงานโดยบุคคลท่ีมีความสามารถทางรางกายและจิตใจ และไดรับการดูแลโดย

  ผูรับผิดชอบหรือไดรับคําแนะนําโดยละเอียดเก่ียวกับวิธีใช

• หามใชอุปกรณในผูท่ีต้ังครรภหรือกําลังใหนมบุตร

• หามเด็กเลนอุปกรณ

• หากผิวเกิดอาการบวมแดง ไหมหรือพุพอง ใหหยุดใชตัวอุปกรณโดยทันที

• หามมองแสง IPL ท่ีถูกปลอยเขาไปในตลับไฟโดยตรง

• หามปลอยแสง IPL ออกไปในอากาศโลง!

• ศึกษาการเลือกระดับความเขมของแสงไดจาก “ตารางเลือกระดับความเขมของแสงท่ีมีตอสีและขน” 

  ท่ีขางกลอง และทําการเลือกระดับความเขมของแสงท่ีเหมาะสมกับผิวและเสนขนของคุณ

• ไมควรใช IPL Pure skin Pro กับผูท่ีมีผิวคล้ําโดยธรรมชาติ

•  อยาพยายามแกะหรือเปดตัวอุปกรณ หากสัมผัสกับอุปกรณอาจไดรับอันตรายจาก ไฟดูด

   หรือ แสงจากอุปกรณ ซ่ึงอาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บ หรือ เปนอันรายตอดวงตาได

เก็บตัวเคร่ืองและท่ีอุปกรณตางๆ ใหหางจาก น้ํา หามวางบนท่ีเปยกช้ืนหรือบนผิวน้ํา หรือ 

ของเหลวทุกชนิด

IPL Pure skin Pro  ใชไดผลดีมากกับเสนขน สีดํา หรือเสนขนท่ีมีเม็ดสีสูง (High Melanin) เชน 

ขนสีดําหรือสีน้ําตาลเขม จะไดผลการใชท่ีดีมาก สวนขนสีน้ําตาลหรือน้ําตาลออน ก็สามารถใชไดผลดี 

แตตองอาศัยการกําจัดขนหลายรอบ เสนขนสีแดงก็สามารถใชไดผล แตเสนขนสีขาว สีเทา และ

สีบลอนด ใชไมคอยไดผลกับเคร่ือง กําจัดขนน้ี ซ่ึงขอมูลท่ีไดน้ีเกิดจากการเก็บขอมูลจากผูใชหลายคน 
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การกระทําตอไปน้ีอาจทําใหไดรับอันตรายจากวงจรไฟฟา

• หามใชอุปกรณ ขณะอาบน้ํา

• หามใชอุปกรณ ขณะอยูในท่ีช้ืน หรือเปยก

• หามใชอุปกรณ เม่ือหลนน้ํา

• หากอุปกรณ หลนน้ํา ใหถอดปล๊ักไฟโดยทันที

• หามแตะอุปกรณ หรือปล๊ักไฟในขณะมือเปยก

        คําเตือน 

หามใชงานเคร่ืองกําจัดขน IPL Pure skin Pro หากคุณมีอาการเจ็บปวยดังตอไปน้ี

• หากคุณเปนมะเร็งผิวหนัง (Skin cencor) หรือเคยมีประวัติวาเปนมะเร็งผิวหนังมากอน

• หากคุณเปนโรคลมชักหรือลมบาหมู (Epilepsy)

• หากคุณมีแผลเปนแบบคีลอยด (Kiloidal)

• หากคุณเปนเริม (Herpes) หรือโรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)

• หากคุณมีโรคท่ีเก่ียวของกับแสง เชน Prophyria ,Pholymorphic, Photodermatosis,

  ลมพิษแสงอาทิตย (Solar Clotting Disorder),Lupus ฯลฯ

• หากคุณมีสภาพผิวท่ีผิดปกติ ซ่ึงเกิดจากโรคเบาหวานหรือโรคระบบเผาผลาญอ่ืนๆ

• หากคุณมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด (Blood Clotting Disorder)

หามใชงานเครื่องกําจัดขน IPL Pure skin Pro หากคุณไดรับยาและการรักษา ดังตอไปน้ี

• หากคุณไดรับคําส่ังยาท่ีทําใหผิวหนังไวตอแสงมากข้ึน ( เชน aspirin, ibuprofen, paracetamol),

  tetracyclines, phenothiazines, thiazide diuretics, sulphonylurea, sulfonamide, DTIC,

  fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, alpha hydroxy acids (AHAs), beta hydroxy acids

  (BHAs), Retin-A, Accutane, tropical retinoids.

• หากคุณกําลังเขารับการรักษาดวยกรด azelaic

• หากคุณอยูระหวางการทําสเตียรอยดในชวง 3 เดือนท่ีผานมา

• หากคุณมีการรักษาขัดผิวหรือข้ันตอนการปรับผิวอ่ืน ๆ ในชวงท่ีผานมา 6-8 สัปดาห

• หากคุณไดรับรังสีหรือเคมีบําบัดในชวง 3 เดือนท่ีผานมา



7

หามใชอุปกรณภายใตสถานการณตางๆ ในพ้ืนท่ีตอไปน้ี:

• บนเย่ือเมือกใน บริเวณจมูกหรือลําคอ

• บนหรือถัดจากการฝงท่ีใชงานอยูเชนเคร่ืองกระตุนหัวใจหรืออุปกรณสําหรับอินซูลินไม ฯลฯ

• บนใบหนาเหนือโหนกแกมรอบดวงตาค้ิวหรือขนตา

  เน่ืองจากอาจทําใหดวงตาเสียหายอยางรุนแรง

• บนหัวนม, วงปานหัวนม, ริมฝปากดานใน, ชองคลอด, ทวารหนัก, จมูกและหู

• ผูชายหามใชอุปกรณบริเวณถุงอัณฑะหรือใบหนา

• เจาะ หรือสวมใสวัตถุท่ีเปนโลหะตางๆ เชน ตางหูหรือ เคร่ืองประดับ

• บริเวณรอยสักหรือ การแตงหนาถาวรในพ้ืนท่ีท่ีตองการทําการรักษา

• บนแผนสีน้ําตาลเขมหรือ สีดําเชน กระขนาดใหญ, ปาน, ไฝ, ตุมหรือ หูด

• บริเวณ กลาก, โรคสะเก็ดเงิน, แผล, แผลเปดหรือ การติดเช้ือเฉียบพลัน รอจนบริเวณน้ัน

  ท่ีไดรับการเยียวยารักษาจนเปนปกติกอนท่ีจะใชอุปกรณ

• บนผิวหนังท่ีเสียหายหรือ แตกหรือ ในบริเวณท่ีเส่ียงตอการเปนมะเร็ง

• ในสวนของรางกายท่ีคุณอาจตองการมีขนในอนาคต

รายการน้ีไมครบถวนสมบูรณ

หากคุณใชยาตามใบส่ังแพทยควรไดรับการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอเน่ืองจากการเจ็บปวย 

และ/หรือ ไมแนใจวาอุปกรณน้ีปลอดภัยสําหรับคุณหรือไมโปรดปรึกษาแพทยหรือ แพทยผิวหนัง

กอนท่ีจะใชอุปกรณ

ผลขางเคียงท่ีเปนไปได

หากใชงานอุปกรณตามคําแนะนําเหลาน้ีอาจเกิดเผลขางเคียงและ ภาวะแทรกซอน 

ซ่ึงไมคอยเกิดข้ึนกับการใชงานอุปกรณ

• หลังการรักษาอาจเปนไปไดวาผิวจะแดงเล็กนอยหรือคันอาการเหลาน้ีไมเปนอันตราย

  และจะหายเปนปกติอยางรวดเร็ว

• ในชวงเวลาส้ันๆ คุณอาจพบอาการทางผิวหนังคลายกับการถูกแดดเผาในบริเวณท่ีทําการรักษา

  หากอาการน้ีไมหายเปนปกติภายในสามวันใหปรึกษาแพทย

• ผิวแหงหรือระคายเคืองอาจเกิดจากการโกนหรือการรวมกันของการโกนและแสง

  การรักษาดวย อาการน้ีไมเปนอันตรายและจะหายเปนปกติในไมก่ีวัน หากคุณตองการ

  คุณสามารถทําใหจุดท่ีรักษาเย็นลงดวยน้ําแข็งหรือผาชุบน้ําหมาดๆ
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• หากผิวยังแหงเกินไปคุณสามารถทาครีมเพ่ิมความชุมช้ืน 24 ช่ัวโมงหลังการรักษา

• ในบางกรณีผิวท่ีไดรับการรักษาผิวอาจมีสีแดงและบวมมาก ซ่ึงมักเปนเพราะระดับความเขมท่ี

  คุณเลือกสูงเกินไปและ มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในสวนท่ีบอบบางของรางกาย อาการแดงและบวมควร

  ยุบภายใน 2-7 วันและการใชน้ําแข็งประคบบอยๆ ทําความสะอาดอยางออนโยนน้ันสามารถ

  ทําไดแต คุณควรหลีกเล่ียงการสัมผัสกับแสงแดด

• การเปล่ียนสีของผิวหนังพบไดยากมากและ ปรากฏเปนรอยคล้ําหรือจางลงบนบริเวณผิวท่ีไดรับ

  การกระทบซ่ึงอาจเกิดจากการใชระดับความเขมท่ีสูงเกินไปสําหรับโทนผิวของคุณ หากการเปล่ียนสี

  ไมลดลงภายใน 2 สัปดาห ใหปรึกษาแพทย หามรักษาพ้ืนท่ีท่ีเปล่ียนสีอีกคร้ังจนกวาการเปล่ียนสี

  จะหายเปนปกติ

• ในกรณีท่ีพบไดยาก แผลไหมหรือแผลท่ีผิวหนังสามารถเกิดข้ึนไดหลังการรักษา การไหมหรือแผล

  อาจใชเวลาสักพักในการรักษาและในบางกรณีท่ีมีอาการมากอาจท้ิงรอยแผลเปนไว

• ในกรณีท่ีพบไดยาก การติดเช้ือท่ีผิวหนังและ การอักเสบอาจเกิดข้ึนได ส่ิงเหลาน้ีอาจเกิดจาก

  การใชอุปกรณกับบาดแผลหรือบาดแผลท่ีเกิดจากการโกนหนวดหรือบาดแผลท่ีมีอยูแลวหรือขนคุด

• อาการปวดรุนแรงอาจเกิดข้ึนระหวาง หรือหลังการรักษาในกรณีตอไปน้ี : หากคุณใชอุปกรณบน

  ผิวท่ีไมโกนขน หากคุณเลือกระดับความเขมท่ีสูงเกินไปสําหรับโทนสีผิวของคุณ ถาคุณรักษา

  พ้ืนท่ีผิวเดียวกันหลายคร้ังดวยพัลสแสง หากคุณใชอุปกรณในบาดแผลเปด, ไวไฟ, รอยสัก, 

  แผลไฟไหม ฯลฯ

• กรณีท่ีพบไดยากอาจเกิดแผลเปนถาวร มักจะเกิดแผลเปนในรูปแบบของแผลแบนสีขาวบน

  ผิวหนัง อาจตองรักษาดวยการศัยกรรมตามลักษณะของแผลเปน

•  กรณีท่ีพบไดยาก อาจทําใหเกิด เลือดสีคราม / สีมวง ซ่ึงอาจ อยูนาน 5-10 วัน เม่ือเลือดจาง

   ลงการเปล่ียนสีผิวเปนสีน้ําตาลสนิม (รอยดํา) ซ่ึงอาจสามารถเกิดเปนรอยถาวรได

คําเตือนควรอาบแดดกอนและ หลังการรักษา!

อาบแดดกอนเขารับการรักษา

1. หลังจากอาบแดดใหรออยางนอย 2 สัปดาหกอนใชอุปกรณ

2. กอนการรักษาควรตรวจสอบผิวเพ่ือหาสัญญาณของการถูกแดดเผา หากคุณมีผิวไหมท่ียังไม

    หายดีใหรอจนกวาจะหายสนิทเพ่ือใชอุปกรณ

3. ดําเนินการทดสอบความไวของผิวหนังบนผิวหนังท่ีเปนสีแทน (ดูหัวขอ 5.1) เพ่ือกําหนดวา

ความเขมพลังงานเหมาะสมสําหรับคุณ
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        สําคัญ

อาบแดดหลังการรักษา

1. หลังการรักษาใหรออยางนอย 48 ช่ัวโมง กอนอาบแดด ผิวท่ีแดงตองหายสนิทกอนการอาบแดด

2. สําหรับ 2 สัปดาหแรกหลังการรักษา ผิวท่ีไดรับการรักษาจะตองคลุมดวยเส้ือผาหรือกันแดด

(อยางนอย SPF 30) เม่ือคุณอยูกลางแดด

ฟอกผิวดวยแสงประดิษฐ

คําแนะนําสําหรับ "การอาบแดดกอนการรักษา" และ "การอาบแดดหลังจากการรักษา ” 

ยังใชกับการฟอกหนังโดยใชแสงประดิษฐและโลช่ันฟอกผิว

อยาใชอุปกรณ 24 ช่ัวโมง กอนหรือหลังการใชสระวายน้ํา / ซาวนา คลอรีนอาจนําไปสูการ

ระคายเคืองผิวหนัง

เพ่ือปองกันความเสียหาย

• อยาพยายามเปดหรือซอมแซมอุปกรณของคุณ อาจทําใหเกิดความเสียหายและ

ทําใหการรับประกันของคุณเปนโมฆะ

• ไมควรเสียบปล๊ักท้ิงไวหากไมไดใชงาน

• หามใชงานอุปกรณหากอุปกรณ, สายเคเบิลหรือปล๊ักเสียหาย และเก็บสายไฟหลักอยูหาง

จากพ้ืนผิวท่ีรอน

• ถอดปล๊ักอุปกรณออกจากแหลงจายไฟทันทีหลังเลิกใชงาน

• อยาใชอุปกรณพรอมอุปกรณเสริมหรืออุปกรณเสริมท่ีไมไดรับการแนะนําจาก beurer GmbH

• อยาใชงานอุปกรณท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 10 ° C หรือสูงกวา 35 ° C

• หามใชอุปกรณหากคุณเห็นควันหรือมีกล่ินไหมระหวางใชงาน

• หามใชอุปกรณหากพัดลมท่ีเปดในอุปกรณราวหรือหายไป

• อยาใชอุปกรณหากเซ็นเซอรสีผิวบนอุปกรณหรือหนาสัมผัสแตก

• อยายิงแสงท่ีพ้ืนผิวอ่ืนใดนอกจากผิว มิฉะน้ันส่ิงน้ีอาจสงผลใหเกิดความเสียหาย

อยางรุนแรงตอหนาตางการปลอยแสงหรือเซ็นเซอรสีผิว ความเสียหายอาจเกิดจากพ้ืนผิวท่ี

มีประกาย เปดใชงานพัลสแสงเพียงคร้ังเดียวเทาน้ันสัมผัสกับผิวหนัง

• หลังการใชงานใหเก็บอุปกรณไวในกลองเดิม

• อยาใหอุปกรณสัมผัสถูกแสงแดดโดยตรงหรือแสง UV เปนเวลาหลายช่ัวโมง เพ่ือปองกัน

ความเสียหาย
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คุณลักษณะดานความปลอดภัย

อุปกรณมี เซ็นเซอรสีผิว เซ็นเซอรสีผิวน้ีปองกันคุณจากการรักษาผิว  ถาผิวดําคล้ําเกินไป

อุปกรณยังมีตัวกรองรังสี UV ในตัวเพ่ือปองกันรังสี UV ท่ีเปนอันตราย

อุปกรณมี เซ็นเซอรสัมผัสผิวหนัง ในตัวเพ่ือปกปองดวงตา เซ็นเซอรไดรับการพัฒนา เพ่ือไมให

แสงกะพริบเม่ือปลอยอุปกรณน้ีไวในอากาศ 

แสงจะปลอยออกมาก็ตอเม่ือเซ็นเซอรสัมผัสผิวหนังสัมผัสกับผิวหนังอยางเต็มท่ี

1

8

7

2

3
6

5

4

1 หนาสัมผัส 5 ไฟแสดงสถานะพรอมใชงาน
2 เซ็นเซอรสีผิว / เซ็นเซอรสัมผัสผิวหนัง 6 ปุมปลอยแสง
3 จอแสดงความเขมแสง (3 ระดับ) 7 อะแดปเตอร
4 ปุมเปด/ปด 8 ชองสําหรับเสียบชารจ

4.รายละเอียดของอุปกรณ
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กอนเร่ิมตนใชงาน คุณควรทําตามข้ันตอนตอไปน้ี

1. การใชแผนภูมิสีขนและผิว (ท่ีดานหลังของคําแนะนําในการใชงาน) ตรวจสอบระดับความเขม

ท่ีเหมาะกับคุณ เคร่ืองหมาย “ x” ในตารางระบุวาอุปกรณไมเหมาะสําหรับสีผิวของคุณ

2. ทุกคร้ังกอนใช IPL Pure Skin Pro โปรดโกนขนในจุดท่ีตองการจะรักษา

โดยใชมีดโกน และหามใชครีมกําจัดขน

3. ตรวจสอบใหแนใจวาบริเวณผิวหนังท่ีไดรับการโกนแหงและสะอาด (ปราศจากส่ิงตกคางใดๆ เชน

 แปง, ครีม, เคร่ืองสําอาง, หรือ ยาดับกล่ิน)

       คําเตือน

หามทําความสะอาดบริเวณผิว ดวยของเหลวท่ีไวไฟ เชน แอลกอฮอล หรือ Acetone กอนการใชงาน 

4. ทําความสะอาดบริเวณเซ็นเซอรผิวของตัวเคร่ืองดวยผาสําลีแหง

5. ทดสอบความไวของผิวในจุดท่ีตองการจะรักษา 48 ช่ัวโมงกอนท่ี

จะเร่ิมทําการรักษาอยางสมบูรณแบบ 

(5.1): ทดสอบความไวตอแสงของผิว (Skin Sensitivity Test)

1. เสียบปล้ักท่ีเช่ือมกับอุปกรณกับอุปกรณและเสียบปล้ักหลักลงรูปล้ัก ไฟบงบอกสถาณะจะฉายข้ึน

มาซ่ึงสีเขียวเปนการบงบอกวาพรอมใช

2. เม่ือกดปุม เปด/ ปด  จอแสดงระดับพลังงานจะเร่ิมฉายแสงสีเขียวขนาดเล็กเปนการเร่ิมตนท่ีระดับ 1

       หมายเหตุ

ในกรณีท่ีใชอุปกรณรักษาบนใบหนาน้ัน การทดสอบความไวตอแสงของผิวควรจะถูกทดลองบริเวณ

จุดท่ีไรขน เชน ใตใบหูหรือขางลําคอกอนจะนํามาใชงาน

3. จัดสวนท่ีไฟกระพริบไวบนผิวหนังและกดปุมปลอยแสงเพ่ือปลอยแสงระดับ 1 ออกมา โปรด

ตรวจสอบใหม่ันใจวาบริเวณจุดท่ีไฟกระพริบและเซ็นเซอรตรวจจับผิวน้ันสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง

 เน่ืองจากไฟกระพริบจะถูกปลอยออกมาเม่ือเซ็นเซอรตรวจจับผิวถูกสัมผัสโดยตรงตอผิวเทาน้ัน 

ทานจะสามารถเห็นแสงไฟท่ีถูกปลอยออกมาและไดยินเสียงของการปลอยแสงรวมถึงการรูสึก

แสบรอนและหลังจากการปลอยแสงคร้ังแรกพัดลมภายในอุปกรณจะเร่ิมทํางาน ภายใน 1-3 วินาที

 (ข้ึนอยูกับความแรงของระดับ) อุปกรณจะพรอมท่ีจะปลอยแสงคร้ังถัดไป และจอบงบอกสถานะ

จะแสดงไฟสีเขียว

5.กอนการใชงาน
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4. วางสวนท่ีไฟกระพริบไวตรงจุดถัดไปท่ีตองการจะรักษา การกดปุมเปด/ปดอีกรอบจะเพ่ิมระดับ

ของแสงและกดปุมปลอยแสงบนจุดท่ีตองการจะรักษา หามเพ่ิมระดับความแรงของไฟกระพริบเกิน

กวาท่ีสีผิวของคุณจะรับไหว (สามารถตรวจสอบตารางสีผิว/สีขน และระดับความแรงแสงท่ีปลอดภัย

ไดท่ีกลองสินคาน้ี)

         หมายเหตุ

เพ่ิมระดับความแรงของแสงในกรณีท่ีระดับกอนหนาไมไดทําใหเกิดอาการระคายเคืองเทาน้ัน 

ถาความแรงแสงระดับท่ี 1 ทําใหเกิดอาการระคายเคืองมากเกินไปจงอยาเพ่ิมระดับความแรงแสง

5. ถาคุณรูสึกระคายผิวหนังหลังจากการปลอยแสง โปรดลดระดับความแรงแสงลง

6. หลังจากการตรวจสอบความไวตอแสงของผิวควรรอ 48 ช่ัวโมง และสังเกตุบริเวณจุดท่ีไดทําการ

    รักษาหากผิวหนังบริเวณน้ันไมมีอาการท่ีผิดปกติ ( ไมมีอาการหรือมีรอยแดงเล็กนอย) 

    คุณสามารถเร่ิมตนการรักษาไดดวยระดับความแรงแสงเดียวกับท่ีทดสอบได

         หมายเหตุ

หากผิวหนังบริเวณท่ีไดรับการทดลองมีปฏิกิริยาตอบสนอง(ผิวแดงก่ําหรือผิวพองบวม) ใหรอจน

กวาผิวหนังบริเวณน้ันจะหายและทดสอบความไวตอแสงของผิวใหมในระดับความแรงแสง

ท่ีออนลง ถาหากเกิดอาการตอบสนองอันไมพึงประสงคอีกควรจะปรึกษาแพทยหรือผูเช่ียวชาญ

6. เริ่มตนการใชงาน

1. เสียบปล๊ักอุปกรณเขากับอุปกรณและเสียบปล๊ักไฟเขากับเตาเสียบไฟ 

ไฟแสดงสถานะ เร่ิมกะพริบเปนสีเขียว (พรอมใชงาน)

2. เม่ือกดปุม เปด/ ปด  จอแสดงระดับพลังงานจะเร่ิมฉายแสงสีเขียวขนาดเล็ก

เปนการเร่ิมตนท่ีระดับ 1

3. หากตองการท่ีจะเพ่ิมความแรงของแสง จงกดปุมเปด/ปดไปเร่ือยๆ จนกวาทาน

จะไดความแรงท่ีสมใจ

4. วางสวนท่ีไฟกระพริบไวบนผิวหนังและกดปุมปลอยแสงเพ่ือปลอยแสงระดับ 1 

ออกมา โปรดตรวจสอบใหม่ันใจวาบริเวณจุดท่ีไฟกระพริบและเซ็นเซอรตรวจจับผิว

น้ันสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง เน่ืองจากไฟกระพริบจะถูกปลอยออกมาเม่ือเซ็นเซอร

ตรวจจับผิวถูกสัมผัสโดยตรงตอผิวเทาน้ัน ทานจะสามารถเห็นแสงไฟท่ีถูกปลอยออกมาและได

ยินเสียงของการปลอยแสงรวมถึงการรูสึกแสบรอน และหลังจากการปลอยแสงคร้ังแรกพัดลม

ภายในอุปกรณจะเร่ิมทํางาน ภายใน 1-3 วินาที (ข้ึนอยูกับความแรงของระดับ)อุปกรณจะพรอมท่ี

จะปลอยแสงคร้ังถัดไป และจอบงบอกสถานะจะแสดงสีเขียว
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6.1  วิธีการใชงาน

         คําเตือน

หามยิงแสงตรงจุดเดิม 2 คร้ัง ภายในหน่ึงการรักษา เน่ืองจากจะเพ่ิมโอกาสท่ีผลขางเคียงจะเกิดข้ึน

         หมายเหตุ

การยิงแสงของอุปกรณควรจะยิงเปนลําดับเร่ิมจากจุดแรกไปยังจุดสุดทาย ซ่ึงวิธีน้ีจะชวยใหจําไดวา

จุดไหนถูกรับการยิงไปแลว และยังชวยปองกันการยิงทับกัน ตรงบริเวณจุดปลอยแสงของอุปกรณ

ถูกออกแบบมาเพ่ือท่ีจะท้ิงรอยเอาไวบนจุดท่ีถูกรักษาช่ัวคราวเพ่ือเปนการเล็งจุดใหมไดอยางแมนยํา

การเริ่มตนใชวิธีท่ี 1 : โหมดแฟลชอัตโนมัติ

กดปุมปลอยแสงคางเอาไว จะทําใหอุปกรณปลอยแสงกระพริบออกมาแบบติดตอกันเปนระยะเวลาหน่ึง

ตราบใดท่ีเซ็นเซอรตรวจจับผิวยังสัมผัสกับผิวโดยตรง หลังจากไฟกระพริบรอบ 3 ท่ีเกิดจากการ

กดปุมปลอยแสงคาง อุปกรณจะเปล่ียนเปนโหมดแฟลชอัตโนมัติ ซ่ึงอุปกรณจะปลอยแสงในระยะหาง

ตามปกติ การใชโหมดน้ีจะไมจําเปนท่ีจะตองกดปุมดวยตนเอง โหมดแฟลชอัตโนมัติน้ันเหมาะสําหรับ

การรักษาพ้ืนท่ีใหญ อยางเชน ขา

การเริ่มตนใชวิธีท่ี 2 : ปลอยแสงกระพริบทีละคร้ัง

กดและปลอยปุมปลอยแสงทันทีท่ีไฟกระพริบออกมา สําหรับการปลอยแสงคร้ังตอไปวางอุปกรณไว

ตรงจุดถัดไปขางๆ จุดท่ีพ่ึงโดนรักษา โปรดตรวจสอบใหม่ันใจวาบริเวณจุดท่ีไฟกระพริบและเซ็นเซอร

ตรวจจับผิวน้ันสัมผัส กับผิวหนังโดยตรง เน่ืองจากไฟกระพริบจะถูกปลอยออกมาเม่ือเซ็นเซอร

ตรวจจับผิวถูกสัมผัสโดยตรงตอผิวเทาน้ัน ซ่ึงโหมดน้ีสามารถท่ีจะการันตีความแมนยําในการรักษา

เฉพาะจุด เชน เขาหรือ ขอเทา

          หมายเหตุ

หากอุปกรณไมปลอยแสงและ จอบงบอกสถาณะเปน สีสม จะเปนการบงบอกวาเซ็นเซอรจับผิวไมได

ถูกสัมผัสกับผิวหนังมากพอ

หากอุปกรณไมปลอยแสงและจอบงบอกสถาณะเปน สีแดง จะเปนการบงบอกวาจุดท่ีตองการจะ

รักษาน้ันมีสีท่ีเขมเกิน

         หมายเหตุ

หากอุปกรณรอนเกินไปสําหรับผิวหนังของคุณ โปรดรอสักพักเพ่ือท่ีจะใหอุปกรณเย็นลงและหลัง

จากน้ันคุณสามารถดําเนินการรักษาตอไปตามปกติ
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6.2 การใชงานบริเวณใบหนา

       คําเตือน

• หามผูชายใชอุปกรณน้ีบนใบหนา

• หามใชอุปกรณบนบริเวณใบหนา ระดับพลังงานมากกวาระดับท่ี 2 หามใชอุปกรณ ในบริเวณใบหนา

  เหนือ กวาโหนกแกม หรือใกลดวงตา ค้ิว หรือขนตา ซ่ึงอาจทําใหเกิดอันตรายตอดวงตาได อยาใช

  เคร่ืองกําจัดขนในบริเวณขนในโพรงจมูก และบริเวณลําคอ 

• สภาพผิวบริเวณใบหนาน้ันมีความบอบบาง และตองการการดูแลรักษาอยางพิเศษ โปรดศึกษา

  คําเตือนเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชงาน เพ่ือปองกันผลกระทบท่ีไมพึงประสงค จึงขอแนะนํา

  ใหคุณเรียนรูวิธีการใชงานเคร่ืองกําจัดขนบริเวณรางกาย กอนการใชงานในบริเวณใบหนา 

  และบริเวณอ่ืนๆ เชน ลําคอ กราม ฯลฯ

  พ้ืนท่ีในบริเวณใบหนาใตโหนกแกม เชน บริเวณหนวด คาง เคราและคอ สามารถใชเคร่ือง

  กําจัดขน Beurer Pure Skin Pro ได 

1.ควรท่ีจะทําการทดสอบความไวตอแสงของผิว ภายใน 48 ช่ัวโมง กอนการทําการกําจัดขน 

   (ศึกษาตอใน หัวขอท่ี 5 ข้ันตอนท่ี 1) การทดสอบความไวตอแสง ควรกระทําในบริเวณหนา ท่ีไมมีขน 

   เชน ใตใบหู หรือ บริเวณขางลําคอ เพ่ือคนหาระดับพลังงานท่ีเหมาะสม

       คําเตือน

   อยาทําการทดสอบในบริเวณท่ีทําการทดสอบซ้ํา อยางนอยก็จนกวา 1 สัปดาห หลังจากดําเนิน

   การทดสอบ

2. มารคตําแหนงท่ีตองการกําจัดขนดวยอายไลเนอรสีขาว เพ่ือปองกัน การปลอยแสง IPL

   ซอนทับตําแหนงพ้ืนท่ีเดิม ท่ีไดรับการกําจัดเสนขนไปแลว 

3. ใชกระจกชวย จะทําใหวางตําแหนงกําจัดขนในบริเวณใบหนาไดอยางถูกตอง 

4. ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือการใชงานอยางเครงครัด

การรักษาบริเวณริมฝปากบน

วางจุดปลอยแสงบนบริเวณท่ีกําหนดไวตามรูปภาพ ยิงไฟกระพริบตามจุดท่ี

ระบุไวและหลีกเล่ียงการรักษาโพรงจมูกและริมฝปากเน่ืองจากบริเวณพวกน้ีมี

ความออนไวตอแสงมากกวา
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       หมายเหตุ

คุณสามารถเมมริมฝปากของคุณลงเพ่ือท่ีจะเพ่ิมพ้ืนท่ีในการรักษาอยางปลอดภัย หรือทาอายไลน

เนอรสีขาวลงไปบนริมฝปาก เน่ืองจากเสนสีขาวจะชวยสะทอนแสงและพลังงานแสง ชะน้ันจะชวยไมให

แสงโดนริมฝปากอยางไมพึงประสงค

การรักษาแกมและกราม

วางจุดปลอยแสงลงตรงตําแหนงท่ีกําหนดไวบนรูป กดปุมยิงไฟกระพริบ

และไลยิงไปเร่ือยๆ จากแกมไปถึงกรามของท้ังสองขางบนใบหนา

การรักษาลําคอและคาง

วางจุดปลอยแสงลงตรงตําแหนงท่ีกําหนดไวบนรูป กดปุมยิงไฟกระพริบและไล

ยิงไปเร่ือยๆ จากลําคอถึงคางของท้ังสองขางบนใบหนา

การดูแลหลังการรักษาบนใบหนา

• ทาโลช่ันท่ีสกัดจากธรรมชาติ เชน โลช่ันวานหางจระเข 

• หามใชสครับขัดผิว โลช่ันผิวขาว หรือ ผลิตภัณฑท่ีคลายกันอยางนอย 24 ช่ัวโมง 

   หลังการกําจัดขน เพราะอาจทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวได 

• อยางนอย 48 ช่ัวโมง หลังการกําจัดขน ใหหลีกเล่ียงการถูกแสงแดดนานกวา 15 นาที หากจําเปน

  ตองออกแดด ตองทาครีมกันแดดท่ีมี SPF 30 ข้ึนไป 

• อยาทําการกําจัดขน โดยการแวกซ หรือใชแหนบถอนหลังจากกําจัดขนดวยเคร่ือง Beurer Velvet

  Skin Pro แลว 

โปรดจําไววา จะตองใชเคร่ืองกําจัดขน ใหสัมพันธกับวงจรการเจริญ เติบโตของเสนขน เพ่ือให

ขนหลุดรวงลงอยางถาวร
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6.3 วงจรการใชงานของอุปกรณ

สําหรับการรักษาบนรางกาย:

• 3-4 คร้ังแรกของการรักษาควรจะหางกันประมาณ 2 อาทิตย

• สําหรับการใชงานคร้ังท่ี 5-7 ควรจะหางกันประมาณ 4 อาทิตย และหลังจากน้ันทานสามารถใชงาน

  ตอนไหนก็ไดตามจําเปน จนกวาผลลัพธจะออกอยางเห็นไดชัด

สําหรับการรักษาบนใบหนา:

• 6 คร้ังแรกของการใชงานบนใบหนาควรหางกันประมาณ 2 อาทิตย

• สําหรับการใชงานคร้ังท่ี 7-12 ควรหางกันประมาณ 4 อาทิตย และหลังจากน้ันทานสามารถใชงาน

ตอนไหนก็ไดตามจําเปน จนกวาผลลัพธจะออกอยางเห็นไดชัด

น่ีเปนเพียงแพนการรักษาท่ีถูกแนะนําและพิสูจนแลววาดีท่ีสุด ทวาคุณสามารถสรางแพนการรักษาดวย

ตัวคุณเองเพ่ือท่ีจะไดผลลัพธดังท่ีคาดหวังได

6.4 การดูแลอุปกรณหลังการใชงาน

1. หลังรักษาเสร็จทุกคร้ังกดปุม เปด/ปดคางเอาไว 3 วินาที อุปกรณจะอยูในโหมดรอใชงาน เม่ือไฟ

แสดงสถานะสีเขียวกระพริบ

2. ปลดอะแดปเตอรออกจากตัวเคร่ือง

3. ควรจะทําความสะอาดอุปกรณหลังใชงานเสร็จทุกคร้ัง โดยเฉพาะตรงจุดท่ีไฟกระพริบ (ดูไดท่ี 

การดูแลและบํารุงรักษา IPL Pure Skin Pro)

4. หลังจากการทําความสะอาดอุปกรณ ควรจะเก็บอุปกรณเขาในกลองเดิม และหางจากบริเวณ 

มีความช้ืน

5. หลังการรักษาหามใชท่ีดับกล่ิน/โรลออน ระงับกล่ินเหงือใดๆ ท้ังส้ิน เน่ืองจากอาจทําใหผิวเกิด

อาการระคายเคืองได
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7. การดูแลและบํารุงรักษา IPL Pure Skin Pro

7.1 การทําความสะอาด

หลังจากการใชงานอุปกรณเรียบรอยแลว ใหทําความสะอาดอุปกรณ โดยเฉพาะอยางย่ิง ปลาย

ของสวนใชงานแบบมือจับ

เม่ือทําความสะอาดหามใชตัวทําละลายหรือการทําความสะอาดท่ีรุนแรงหรือมีฤทธ์ิกัดกรอน

ตัวทําละลาย เน่ืองจากพ้ืนผิวอาจเสียหายได หามจุมอุปกรณหรือช้ินสวนใดๆ ลงในน้ํา!

1. กอนทําความสะอาดใหถอดอะแดปเตอรของอุปกรณออกจากเตาเสียบ

2. ทําความสะอาดตัวเคร่ืองของอุปกรณดวยผาแหงและสะอาด

3. คอยๆ ทําความสะอาดบริเวณหนาสัมผัสผิวหนัง โดยใชผาท่ีไมมีขุยชุบน้ําหมาดๆ

8.การแกไขปญหาเบ้ืองตน

“อุปกรณไมทํางาน” 

• ตรวจสอบวา อุปกรณมีการตอสายไฟท่ีตัวอุปกรณเรียบรอย 

• ตรวจสอบวา ตอสายไฟเขาปล๊ักไฟเรียบรอยแลว 

“ไมมีแสงออกมา เม่ือกดปุมปลอยแสง” 

• ตองม่ันใจวา สวนมือจับท่ีปลอยแสงแนบชิดกับผิวดีแลว เพ่ือความปลอดภัยในการใชงาน 

เพราะอุปกรณจะฉายแสงเฉพาะกรณีท่ีอุปกรณ แนบสนิทกับผิวเทาน้ัน 

• หากไฟแสดงสถานะบนอุปกรณเปนสีแดงสวาง แสดงวาสีผิวของคุณซ่ึงวัดโดยเซ็นเซอรสีผิวเขม

เกินไปสําหรับการใชงานท่ีปลอดภัย ทดสอบอุปกรณในสวนอ่ืนของรางกายของคุณหรือติดตอ

ฝายบริการลูกคา

• หากไฟแสดงสถานะบนอุปกรณเปนสีสมสวางข้ึน แสดงวาการสัมผัสกับผิวหนังดังท่ีวัดโดยเซ็นเซอร

สัมผัสผิวหนังน้ันไมเพียงพอ เพ่ิมระดับการสัมผัสกับผิวหนังหรือ ติดตอฝายบริการลูกคา

• หากไฟแสดงสถานะติดสวางเปนสีแดงอยางถาวร  แสดงวาถึงจํานวนสูงสุดของพัลสแลว
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9. คําถามท่ีพบบอย

1. อุปกรณน้ีจะใชงานไดจริงหรือไม? 

ใชไดผลจริง – ในการทดลองทางการแพทย อุปกรณน้ีไดรับการพิสูจนแลว วาเคร่ืองกําจัดขน

Beurer Velvet Skin Pro มีความปลอดภัยใน การกําจัดเสนขนในระยะยาว 

2. รางกายสวนใดท่ีใชไดบาง? 

อุปกรณน้ีถูกออกแบบมาเพ่ือใชกับทุกสวนของรางกาย ท่ีตองการกําจัด เสนขน โดยการใชงาน

โดยปกติ ไดแก สวนท่ีเปนขา ใตวงแขน แขนบิกินีโซน และใบหนาภายใตโหนกแกมลงมา

3. ระยะเวลาในการใชงานฉายแสง ในแตละคร้ังนานเทาไหร? 

เวลาท่ีใชงานจะข้ึนอยูกับพ้ืนผิว เชน บริเวณขาท้ังหมด จะใชเวลาประมาณ 8 นาที หรือ ใตวงแขน 

จะใชเวลาประมาณ 0.6 นาที โดยท่ัวไปเม่ือทําท้ังรางกายจะใชระยะเวลาประมาณ 26 นาทีเทาน้ัน เพราะ 

อุปกรณน้ีจะทํางานดวยพลังงานทางไฟฟา สามารถใชงานไดเปนระยะเวลานานพอ สําหรับการกําจัด

เสนขนในทุกสวนของรางกายไดตามท่ี ตองการ 

4. การใชงานอุปกรณน้ี ปลอดภัยหรือไม? 

อุปกรณน้ี ถูกออกแบบดานความปลอดภัยในการใชงานสวนบุคคล และผานการทดสอบโดย

ผูเช่ียวชาญดานผิวหนัง ทําใหอุปกรณน้ีไดมาตรฐาน เชนเดียวกับอุปกรณดานผิวหนัง 

หรืออุปกรณดานอิเล็กทรอนิกส แตการใชงาน ตองทําตามขอปฏิบัติและทําตามคูมือท่ีไดกําหนดไว 

5. อุปกรณน้ีทําใหเจ็บปวดไดหรือไม? 

ผูใชงานสวนใหญ จะรูสึกอุนๆ ท่ีบริเวณฉายแสง ในผูใชท่ีมีเสนขนท่ีหนา และดํา อาจจะรูสึกเจ็บบาง 

บางคร้ังท่ีใชงาน สําหรับการใชงาน จะสามารถต้ังระดับพลังงานได 6 ระดับ เพ่ือเลือก ใชงาน

ใหเหมาะสมกับผูใช 

6. การใชงานควรใชบอยแคไหน? 

การกําจัดเสนขนในแตละสวน ควรทําทุกๆ 2 สัปดาหแรก สําหรับคร้ังแรก คร้ังท่ีสอง คร้ังท่ีสาม 

ถึงคร้ังท่ีส่ี หลังจากน้ัน การกําจัดเสนขนจะทําเม่ือมีเสนขนเกิดข้ึนมาใหม ทําจนกวา จะไดผลลัพธ

อยางท่ีตองการ
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7. อุปกรณน้ี ใชไดผลกับ เสนขนท่ีมีสีขาว สีเทา หรือสีบลอนด หรือไม?

อุปกรณน้ีใชไดผลมากท่ีสุดกับเสนขนสีเขมๆ หรือเสนขนท่ีมีองคประกอบ ของเม็ดสีมาก เมลานินเปน

เม็ดสีท่ีทําใหเกิดสีเสนขนและสีผิว เมลานิน จะดูดซับพลังงานของแสง สีท่ีตอบสนองดีท่ีสุด คือ “สีดํา” 

และ “สีน้ําตาลเขม” แมวา เสนขนสีน้ําตาลและเสนขนสีน้ําตาลออน จะมีการตอบสนองตอการทํางาน 

แตก็ตองใชเวลาในการกําจัดเสนขนนานกวาปกติ เสนขน สีแดง อาจจะทําใหอุปกรณทํางานไดบาง

เล็กนอย สวนสีขาว สีเทา หรือสีบลอนด จะไมมีการตอบสนองตออุปกรณ ทําใหอุปกรณไมสามารถ 

ทํางานได

8. ผูใชสามารถใชอุปกรณน้ี กับผิวสีน้ําตาล หรือผิวสีดําไดหรือไม? 

อยาพยายาม ใชอุปกรณน้ีกับคนท่ีมีสีผิวเขมตามธรรมชาติ เน่ืองจากไมสามารถทํางานได อุปกรณ

น้ีใชหลักการของแสงในการทํางาน เพ่ือกําจัดเสนขนสวนท่ีไมตองการออกไป โดยมีการวัดระดับสีเสน

ขนกับสีผิวในการใชงานกับผิวท่ีมีสีดําเขม จะทําใหเส่ียงตอการทําใหผิวไหม พุพองและสีผิวเปล่ียนได 

เพราะตัวตรวจจับสีผิว ท่ีอยูในอุปกรณ จะทําการวัดเทียบระดับสีผิว กอนการเร่ิมตนทํางาน และมี

การเทียบสีในระหวางการฉายแสง หากมีการใชงานกับผูใชท่ีมีผิวสีเขม ตัวตรวจจับจะไมสามารถเทียบ

สีผิวในระหวางการฉายแสงได 

9. ผูชายสามารถใชอุปกรณน้ีไดหรือไม? 

เน่ืองจากอุปกรณถูกออกแบบมาสําหรับผูหญิง แตผูชายก็สามารถใชงานได อยางไรก็ตามเสนขน

ของผูชายชนิดท่ีข้ึนบนหนาอก ก็ตองใช เวลาในการกําจัดขนหลายคร้ัง มากกวาการกําจัดเสนขน

ของผูหญิง 

10. จะเห็นผลสําเร็จของการกําจัดขนระยะยาวเม่ือใด? 

เน่ืองจากเปนการใชงานอุปกรณท่ีใชแสงเปนพ้ืนฐานหรืออุปกรณท่ีใช เลเซอร จะไมแสดงผลในทันที

ทันใด และในความเปนจริง 

ผูใชไมไดคิดถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายหลังการใชงาน บางคร้ังเสนขนอาจจะเกิดข้ึนอีกหลัง จากการใชงาน

ไปแลว 2 สัปดาหแเสนขนน้ันก็จะหลุดรวงไปเอง แตเสนขนก็อาจจะเกิดข้ึนอีกในชวงเวลาถัดมา 

น่ีเปนหน่ึงในเหตุผลหลักท่ีทําใหตองมีการกําจัดเสนขนหลายๆ รอบ เพ่ือใหประสบผลสําเร็จอยางท่ี

ตองการ 
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11. ทําไมเสนขนยังข้ึนอีก เม่ือเวลาผานไป 1 สัปดาห? 

เปนเร่ืองปกติท่ีเสนขนจะข้ึนเม่ือเวลาผานไป 2 สัปดาห ภายหลังจากท่ี กําจัดเสนขน กระบวนการเกิด

น้ีเรียกวา “การขับออกมา (Ejection)” และจะเกิดข้ึนในชวง 2 สัปดาห และจะเห็นเสนขนรวงออกมาเล็ก

นอย เชน เดียวกับการท่ีเสนขนรวงเองตามธรรมชาติ กรณีน้ีเกิดข้ึนไดกับปริมาณ เสนขนสวนหน่ึง

ท่ีสูญเสียคุณสมบัติ หรือการเติบโตท่ีแตกตางออกไป ซ่ึงไมใชผลกระทบของการใชงานอุปกรณ 

เสนขนเหลาน้ีจะตองถูกกําจัด อีกตอไป และน่ีเปนเหตุท่ีทําใหตองใชอุปกรณในการกําจัดขนหลายคร้ัง 

เพ่ือใหไดผลท่ีตองการ 

12. ไดยินมาวา เสนขนสวนหน่ึงท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีมีการกําจัดเสนขนดวยแสง IPL น้ัน 

จะมีลักษณะ บางและเล็ก? 

ปรากฏการณน้ีเกิดข้ึนได ซ่ึงมีรายงานจํานวนหน่ึงของผูเสริมความงามกับแพทย เกิดเหตุการณน้ีข้ึน

โดยปกติแลว เสนขนเหลาน้ีคือ ช้ินสวน เล็กๆของเสนขนด้ังเดิมหากใชการกําจัดเสนขนอยางตอเน่ือง

จะทําใหไดผลลัพธอยางท่ีพอใจ

13. ถาผิวเกรียม เพราะถูกแดด ทําไมไมสามารถใชอุปกรณน้ีได? 

หามใชอุปกรณบนผิวสีแทน หรือหลังวันท่ีอาบแดด ผิวสีแทนและผิวท่ีผานการอาบแดด จะมีปริมาณ

เม็ดสีเมลานินปริมาณมากดวยคุณสมบัติน้ี ชนิดของสีผิวและลักษณะผิวเหลาน้ีจะทําใหสีผิวเปนสีแทน

ไดอยางรวดเร็วจํานวนของเมลานินท่ีมากข้ึน ทําใหผิวมีความเส่ียงสูงจากผลกระทบในการใช

อุปกรณน่ันคือ อาการไหม อาการพุพอง และสีผิวมีการเปล่ียนแปลง เชน ออนลง หรือ เขมข้ึน 

14. การใชอุปกรณในระยะยาว เปนอันตรายตอผิวของผูใชหรือไม? 

การใชงานแสงและพลังงานเลเซอรในการดูแลความงาม ไดรับการทําเปนเอกสารวิจัยกวา 15 ป 

จากระดับมืออาชีพและเปนวารสารท่ีเทียบเทากัน วารสารและสถาบันท่ีเคารพนับถือกันดี

เชน เมโยคลีนิค ซ่ึงวารสารเหลาน้ี รวมถึงสถาบัน ไมไดรายงานผลขางเคียงหรือความเสียหายใดๆ 

จากการใชงานในระยะยาวของแสง IPL และเลเซอรเลย

15. สามารถใชอุปกรณน้ี กําจัดเสนขนบริเวณคาง หรือ ผิวหนา ไดหรือไม? 

สามารถนํามาใชสําหรับการกําจัดเสนขนบนใบหนาได แตการใชงาน น้ันตองระมัดระวังเปนพิเศษ 

ควรหลีกเล่ียงการใชงานบริเวณรอบๆ หรือ ใกลดวงตา และรางกายสวนบอบบางอ่ืนๆ เชนกัน 

ควรหลีกเล่ียงการสัมผัสแสงแดด ท้ังกอนและหลังการกําจัดเสนขน โดยการคลุมผา หรือ ใชครีม

กันแดด ท่ีมีคา SPF สูงกวา 30 และควรใชอยางตอเน่ือง ท้ังกอนและหลังกําจัดเสนขนเปน

เวลา 3 สัปดาห 
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16. ตองปองกันตัวเองจากแสงแดดนานเทาไหร กอนใชงานอุปกรณน้ี? 

ควรปองกันตัวจากแสงแดด ประมาณ 2 สัปดาห กอนท่ีจะใชงานอุปกรณ อยางไรก็ตาม หากไมม่ันใจ

เก่ียวกับการปองกันตนจากแสงแดดควรสอบถามแพทย หรือ ตัวแทนจําหนายฯ 

17. ควรทําส่ิงใดบาง กอนท่ีจะใชงาน? 

กอนการใชงานอุปกรณ ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด คือ หลีกเล่ียงการสัมผัสแสงแดดโดยตรง เปนเวลา

2 สัปดาห ใชครีมกันแดดท่ีมีคา SPF มากกวา 30 จะชวยปองกันไดเชนเดียวกับการใชผาปกคลุมผิว 

บริเวณท่ีตองการกําจัดเสนขน ควรไดรับการทําความสะอาดดวยสบูออนๆ และควรโกน 

ขนออกใหเรียบรอย 

18. ควรดูแลผิวท่ีผานการกําจัดเสนขนอยางไร? 

ผิวหนังท่ีผานการกําจัดเสนขน สามารถทําความสะอาด และบํารุงรักษาดวยผลิตภัณฑดูแลผิวแบบ

มาตรฐาน การดูแลเปนพิเศษ คือ ตองหลีกเล่ียงแสงแดด หากไมมีเคร่ืองปองกันแดด การปองกันทํา

ไดโดยการใชครีมกันแดดท่ีมีคา SPF มากกวา 30 และ ปดผาคลุมดวยผาจะปองกันตัวเองจาก

แสงแดดได

10. การกําจัดอุปกรณ

ดานส่ิงแวดลอม หามท้ิงอุปกรณลงในถังขยะในครัวเรือนเม่ือส้ินสุดอายุการใชงาน ควรท้ิงเคร่ืองไวใน

จุดรวบรวมหรือจุดรีไซเคิลในทองถ่ินท่ีเหมาะสม กําจัดอุปกรณตามขอกําหนด EC Directive - 

WEEE (ขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส )( หากคุณมีคําถามใด ๆ โปรดติดตอหนวยงานทองถ่ิน

ท่ีรับผิดชอบการกําจัดขยะ )



สินคา       

11. ขอมูลทางเทคนิค

IPL 5500

ขนาดหนาสัมผัส 3.1 ตร.ซม.

เทคโนโลยี IPL (Intense Pulsed Light – for use in the home)

ความยาวคล่ืน 475 – 1200 นาโนเมตร

ระดับพลังงานสูงสุด สูงสุด 5 จูล / ตร.ซม.

ปรับระดับได 3

ความเร็วในการยิง 1 พัลสในชวงเวลา :
1 วินาที ระดับ 1
2 วินาที ระดับ 2
3 วินาที ระดับ 3

ยิงแสงไดสูงสุด 200,000

ขนาด ประมาณ 160 x 43 x 67 มม.

น้ําหนัก ประมาร 180 กรัม

อุณหภูมิ
การใชงาน 10 – 40 °C

การเก็บรักษา -10 – 70 °C

ความช้ืนสัมพันธ
การใชงาน 30 – 70% ความช้ืนสัมพัทธ

การเก็บรักษา 0 – 90% at 55 °C ไมมีการควบแนน

อาจมีการเปล่ียนแปลงทางเทคนิค
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