
 
Naudojimo instrukcija 

BioNette™ 

Efektyviam alerginio rinito gydymui  

Tai inovatyvus ir modernus prietaisas, skirtas alerginio rinito (šienligės) gydymui. BioNette™ 
suteikia palengvėjimą ir efektyviai apsaugo nuo simptomų, susijusių su alerginiu rinitu, 
pavyzdžiui: ryklės, akių, ausų, nosies niežulys, sloga, čiaudulys, galvos skausmas ir ašarojimas. 
Gydymas nėra cheminis ar farmakologinis bei neturi jokio pašalinio poveikio. BioNette™ 
prietaisas pagrįstas fototerapijos principu (gydymu šviesos energija). 
BioNette™ prietaisas naudoja žemo lygio ir siauro spektro šviesos technologiją. 

NAUDOJIMO METODAS  
Kiekvienas gydymo seansas trunka (apytiksliai) 4,5 min., prietaisą rekomenduojama vartoti nuo 
dviejų iki trij ų kartų per dieną. Norint pasiekti maksimalų efektyvumą ir optimalų 
palengvėjimą, patartina BioNette™ prietaisą pradėti naudoti iš karto, pastebėjus pirmuosius 
rinito simptomus. Pajutus pagerėjimą, naudojimo dažnumas turėtų būti palaipsniui mažinamas 
iki visiško nutraukimo. 
BioNette™  – tai kompaktiškas įrenginys, puikiai telpantis net ir mažiausioje Jūsų kišenėje. 

PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI  
Ištraukite ploną, skaidrią sandarią juostelę, kurią rasite ant baterijos. 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA  
Kaip naudoti:  
• Paspauskite ir palaikykite abejose prietaiso  pusėse esančius  guminius  mygtukus.  Netrukus 

pastebėsite du aiškius liežuvėlius, spinduliuojančius raudonos spalvos šviesą. 
• Įsitikinkite, kad raudona šviesa yra tęstinė ir nemirksi. 
• Laikydami paspaustus guminius mygtukus, raudonai šviečiančius liežuvėlius įdėkite į nosį. 
• Lengvai atleiskite guminius mygtukus, tačiau neištraukite prietaiso iš nosies. 
• Gydymo seansas yra baigtas, automatiškai išsijungus raudonai prietaiso    šviesai, apytiksliai 

po 4,5 minutės. (Vieną kartą aktyvavus prietaisą, jis negali būti išjungtas visą gydymo ciklą). 
• Atkreipkite dėmesį į prietaiso valymo instrukcijų aprašą. 
• Rekomenduojama  procedūrą  atlikti  2-3  kartus  per  dieną.  Prietaiso  efektyvumas spartėja 

reguliariai kartojant fototerapiją. 
Įspėjimas: • Naudojantis vaikams, būtina tėvų priežiūra. • Nežiūrėkite tiesiai į šviesos šaltinį. • 
Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 



BATERIJOS PAKEITIMAS  
BioNette prietaisą sudaro 2 aukštos kokybės ličio CR2032 
(3V)baterijos. 
Nuimkite baterijos dangtelį ir įdėkite (2) baterijas į teisingą 
poziciją, kaip parodyta paveikslėlyje nr. 1 

 
 

TECHNINIAI DUOMENYS  

 
 

 
 
 
 
 
 

Pav.  nr.1 
Baterijos keitimas  

 

POVEIKIS SU KITAIS VAISTAIS  
Poveikis, vartojant BioNette™ prietaisą kartu su farmakologiniais vaistais, nėra žinomas. 
BioNette™ gali būti naudojamas kartu su antihistamininiais vaistais, kurie yra geriami bei 
kortikosteroidais. 

ŠALUTINIS POVEIKIS  
Nėra žinoma apie šio prietaiso sukeliamą šalutinį poveikį. Žmonėms, kenčiantiems sunkų 
alerginį rinitą, patartina naudoti BioNette™ daugiau nei tris kartus per dieną, nesijaudinant dėl 
galimo nepageidaujamo efekto. 

PAGRINDINIAI FAKTAI APIE BIOLIGHT SERIJOS PRODUKTUS  
BIOLIGHT produktų linija – pristatanti BioNette™ prietaisą – gamina medicinos prietaisus, 
naudojančius žemo lygio, siauros juostos šviesos technologijas, skirtas ne farmakologiniam 
gydymui. Šiuos produktus kuria mokslininkų ir gydytojų komanda, remdamasi fototerapijos 
poveikiu. Prietaisai tiekiami ligoninėms ir klinikoms, dauguma jų pripažintos prestižinėmis  
JAV gydymo įstaigomis, teikiančiomis kokybiškiausias paslaugas šalyje. BioNette™ 
mokslininkų pripažįstamas dideliu laimėjimu ne farmakologinio gydymo srityje, pasižymintis 
ypatingomis gydymo savybėmis ir neturintis jokio šalutinio poveikio. 
BioNette™ siūlo modernią ir kokybišką alternatyvą rinito gydymui. 
BioNette™ yra registruotas prekės ženklas. 

VALYMAS  
Valymas: Prietaise esantis šviesos šaltinis turi būti valomas minkštu drėgnu skudurėliu ir 
švelniu valymo tirpalu. Svarbu! BioNette™ negalima panardinti į vandenį. 
Sterilizacija: Rekomenduojama šviesos šaltinį valyti skudurėliu, sudrėkintu 70% alkoholyje. 
Higiena: Svarbu laikytis visų Sveikatos apsaugos ministro nustatytų higienos reikalavimų. 

Šviesos gydymas Siauro spektro 630 nm šviesa 

Apšvietimo galia Minimali 4.0 mW kiekvienai šnervei 

Energijos dozė 2 džiauliai 

Laikas Paspaudus mygtukus, automatiškai išsijungia 
po  (vidutiniškai) 4.5 minučių 

Laiko tikslumas +/- 15% nukrypimas 

Maitinimo šaltinis 2X CR2032 (3v) 

Srovė (Max) 0.3A 

Baterijos galiojimas Iki 80 kartų 

Išsekusios baterijos 
indikatorius 

Aktyvus LED(šviesos) mirksėjimas 

Svoris 18 gramų kartu su baterija 

Dydis 52x38x15 mm 

 



ĮSPĖJIMAS  

Nežiūrėkite tiesiai į 
šviesos šaltinius. 

Naudojantis vaikams,  

būtina t ėvų prieži ūra. 

GALIM Ų PROBLEMŲ SPRENDIMAS 
Problema Galima priežastis Sprendimas 
Raudona šviesa neįsijungia Baterija sena arba išeikvota Pakeisti baterijas 

 Baterija neteisingai įdėta Pakeisti baterijas 

 BioNette yra sugadintas Jei išbandžius anksčiau minėtus 
sprendimo būdus, problema 
neišsprendžiama, susisiekite su tiekėju 

Raudonos šviesos šaltinis 
blykčioja 

Baterijos yra silpnos Pakeisti baterijas 

 

Gamintojo garantija:  
Gamintojas suteikia garantiją prietaisui ir užtikrina, kad prietaisas yra 
be defektų ir tinkamas naudojimui. 
Garantija galioja 24mėn. nuo pirkimo datos. 
Garantija suteikiama remontui arba nemokamam atsarginių dalių 
keitimui, kurios sugedo įprastomis eksploatavimo sąlygomis ir jei 
prietaisas buvo naudojamas pagal instrukcijas, kurią pateikė gamintojas. 

 

Garantija negalioja: 
a. neteisingai naudojant prietaisą. 
b. bandant taisyti prietaisą patiems ar ne gamintojo atstovui. 
c. Netyčia sulaužius ar sugadinus prietaisą. 
d. Naudojant netinkamas baterijas. 
PAKETO SIMBOLIAI  

 

 
 

Įspėjimo turi būti griežtai 
laikomasi 

 

 
 

Įgaliotas atstovas Europos Bendrijoje 

 

 
 

Gamintojas 
 

 
 

Naudojimosi instrukcija 

 

 

Tipas "BF" IEC 60601-1 
 

 
 

Pagaminimo data 

 

 

WEEE – Elektros ir 
elektroninė įranga 

  

 
BioLight Medical Devices (HK) Ltd 

Alliance Building,130-136  

Connaught Road, Central, HK 
www.biolightMD.com 

 
MEDES LIMITED, 5 Beaumont Gate, Shenley Hill, Radlett, Herts, WD7 7AR, England,  
Tel / Fax: + 44 19 23859810 

 
Production is certified for: ISO 9001 (2008), MDD 2007/47 EEC (2007), ISO 13485 (2012) Cert. No. 
499/499CE 
The phototherapy technology & indication are patented. 
The BioNette device is worldwide patent pending. 
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Made in P.R.C. 

Gamintojas: BioLight Medical Devices Ltd. 

Įgaliotasis platintojas:  UAB „Interlux“, Aviečių g.16, LT-08418 Vilnius 


