JAK UŻYWAĆ SYSTEMU STUDEX® PLUS
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Przy pomocy specjalnego pisaka
Studex® zaznacz na uchu Klienta
miejsce, w którym ma być wykonane przekłucie
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Otwórz opakowanie zawierające
nakładkę i kolczyki.
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Pozwól Klientowi potwierdzić, że
zaznaczenie jest w odpowiednim
miejscu. Klient może to sprawdzić
używając lustra.
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Umieść okrągłą wkładkę, którą znajdziesz w opakowaniu używając uchwytu w odpowiednim do wkładki
kolorze. Uchwyt do wkładki znajdziesz w opakowaniu z aparatem.
Otwór, w którym umieścisz główkę
kolczyka powinien być skierowany
na zewnątrz.
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Umieść jednorazową elastyczną
nakładkę z osłoną ucha na pasujący
trzonek uchwytu, znajdujący się w
przedniej części aparatu (jak pokazano). Nakładka kliknie, jeśli jest
założona prawidłowo.

Włóż główkę kolczyka do wkładki.
Upewnij się, że sprężyna aparatu
jest naciągnięta. Nie dotykaj żadnej
części kolczyka ani nakładek. Potem po prostu usuń opakowanie
od kolczyka wyciągając je do góry.
Kolczyk pozostanie na miejscu.
Żeby zapobiec wypadaniu kolczyka trzymaj aparat lekko przechylony do góry.
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Uwolnij całkowicie nacisk palca na
spust zanim ostrożnie opuścisz
aparat pionowo w dół.

Powtórz kroki od 10 do 13, żeby
wykonać kolejne przekłucie.
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Przetrzyj obydwie strony ucha Klienta używając gazików nasączonych
alkoholem. Możesz zamówić je w
Studex® .
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Nałóż uchwyt wkładki wraz z
wkładką na aparat, którego
sprężyna została odciągnięta.
Przytrzymaj uchwyt na instrumencie jedną ręką (jak pokazano).
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Wsuń zapinkę w otwór nakładki –
bez dotykania zapinki (jak pokazano).
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Przemyj przekłute uszy płynem
do pielęgnacji uszu po przekłuciu
Studex®. Poinstruuj Klienta o
konieczności pielęgnacji uszu
przez najbliższe 6 tygodni.
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Załaduj instrument
sprężynę.

odciągając
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Przytrzymując uchwyt z wkładką
jedną ręką, drugą ręką naciśnij
spust aparatu.
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Ustaw czubek kolczyka wycelowany na kropkę na uchu. Delikatnie
naciśnij spust aparatu, żeby czubek
kolczyka zbliżył się do zaznaczenia.
Kiedy upewnisz się, że ustawienie
jest prawidłowe naciśnij spust aparatu do końca. Zapinka zostanie automatycznie założona na kolczyk.
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Kiedy Twój Klient jest obsłużony, ponownie nałóż uchwyt do wkładki na
aparat, potem naciągnij sprężynę.
Teraz obie części możesz po prostu
wysunąć. Ponownie uwolnij spust.
Wyrzuć obie części użytych jednorazowych nakładek oraz opakowanie
od kolczyków. Służą one wyłącznie
do jednorazowego użytku – dla jednego Klienta.
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