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SYMBOLY 

 

 

Upozornění - vysoké napětí 

Upozornění - přečtěte si pokyny 

Návod k použití 

Stop - nepokračujte 

Pojistka 

Samostatná likvidace do odpadu pro elektrická a elektronická zařízení 

Označení shody CE 

Zařízení s aplikační částí typu B 

Přístroj nevydává záření 
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Tento manuál obsahuje užitečné a důležité rady a upozornění pro použití. 

Před použitím tohoto implantačního přístroje si manuál pečlivě přečtěte a při užívání dodržujte 

přesné pokyny. 

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ  

 

• Používejte tento přístroj pouze v souladu s daným účelem použití. Společnost Medicap s.r.l. nenese 

žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávným použitím přístroje. 

• Používejte přístroj pouze s originálním příslušenstvím uvedeným v tomto manuálu a s náhradními 

díly dodanými výrobcem přístroje. Nedodržení tohoto požadavku může snížit bezpečnost nebo 

účinnost přístroje. 

• Přístroj musí být provozován a používán pouze lékařským personálem vyškoleným v příslušné 

technice použití. 

• Změny a modifikace, a to i jen drobné, zbavují výrobce jakékoli odpovědnosti a mají za následek 

zánik záruky. 

• Používejte certifikovaný napájecí kabel vhodný pro danou zemi a pravidelně kontrolujte 

neporušenost kabelu. 

• Ujistěte se, že vlastnosti elektrické sítě splňují požadavky pro napájení zařízení a jsou v souladu s 

informacemi na štítku a v tomto manuálu. 

• Nedotýkejte se elektrických zásuvek a zástrček adaptéru mokrými rukama. 

• Nedovolte, aby do zařízení pronikla voda či kapalina. 

• Nevypínejte přístroj a neodpojujte kabely, pokud není přístroj vypnutý. 

• Nepřipojujte ani neodpojujte příslušenství, když je přístroj spuštěný, netahejte za dráty a kabely. 

• Vyvarujte se exponování obvodů. Nedotýkejte se odkrytých přípojek či součástek. 

• Nepoužívejte přístroj v prostředí s možným nebezpečím výbuchu. 

• Pokud přístroj nepracuje, kontaktujte společnost Medicap. 
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TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Napájení: 230 V/ac - 50/60 Hz 

Příkon: 330 watt 

Napětí ovládacího panelu: 12 V/dc 

Standardní pracovní tlak: 3,5 Bar 

Maximální pracovní tlak: 5,0 Bar 

Pojistky: 2 x 2A - 250 V 

Třída energetické účinnosti: I B 

Výška (včetně podstavce): 230 mm 

Šířka: 350 mm 

Hloubka: 350 mm 

Hmotnost: 20 kg 

 

Provozní podmínky použití 

Okolní teplota: 5 °C až 50 °C 

Relativní vlhkost: 10% až 80% bez kondenzace 

Podmínky skladování 

Teplota: 5 °C až 50 °C 

Vlhkost: 80% 

 

Označení 

 

  



AUTOMATICKÝ VLASOVÝ PŘÍSTROJ BIOFIBRE® 

 
MEDICAP® srl – Výroba biokompatibilních vláken Itálie – Tel. +39.059.692142 – e-mail: info@biofibre.com – www.biofibre.com 

Strana 6 z 21 

ZADNÍ, PŘEDNÍ, BOČNÍ STRANA 

 

Zadní strana přístroje 

zelený spínač 

zapnutí/vypnutí 

napájecí kabel:  

220 VOLT/AC 

       výpustní ventil 

 

 

Boční strana přístroje 

Kontrast podsvícení obrazovky Boční držadla 

 

 

Přední strana přístroje 

Kabel pro pedál: zapojený a přišroubovaný Kabel pro ruční nástroj 

 

Pokud jsou kabely překroucené, je třeba je před provedením implantace uvést do původního stavu. 



regulátor pro nastavení výstupního tlaku manometr výstupního tlaku 

      

displej 

 

 

 

 

POKYNY PRO POUŽITÍ 

 

Zapněte přístroj spínačem umístěním na zadní části. 
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Stiskněte tlačítko ENTER pro nastavení přístroje (maximální doba 1 min.). 

 

 

Stisknutím tlačítka START aktivujete automatický provoz přístroje. 

 

 

Počkejte několik vteřin, než přístroj automaticky dosáhne vnitřního tlaku 5,0 Bar.  

Když tlak dosáhne 3,5 Bar, přístroj se začne automaticky dobíjet. 
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Nastavení tlaku 

Standardní pracovní tlak je 3,5 Bar (výchozí nastavení). 

V případě, že chcete změnit výstupní tlak, musíte zatáhnout knoflík regulátoru směrem k sobě a 

nastavit výstupní tlak dle vašich požadavků. 

 

Vyšší tlak = rychlejší výstup jehly, běžně používán u pacientů se zjizvenou tkání. 

Vzhledem k tomu, že časová odezva manometru při poklesu tlaku není okamžitá, po mírném otočení 

knoflíku stiskněte pedál, aby bylo možné tlak okamžitě sledovat a nastavovat. 

 

Po dosažení požadovaného tlaku zatlačte knoflík zpět, čímž je nastavena příslušná hodnota. 

 

Stiskněte pedál a vysuňte jehlu z implantátoru / ručního nástroje. 
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Na obrazovce se objeví nápis ENABLED 

(zacházejte s ručním nástrojem a pedálem opatrně, aby nedošlo k poranění jehlou). 

 

Uchopte vlas háčkem jehly. 

 

Uvolněte pedál, jehla se zasune zpět do ručního nástroje se zachyceným vlasem. 

 

Umístěte implantátor na místo, kam má být vlas implantován. 

 



AUTOMATICKÝ VLASOVÝ PŘÍSTROJ BIOFIBRE® 

 
MEDICAP® srl – Výroba biokompatibilních vláken Itálie – Tel. +39.059.692142 – e-mail: info@biofibre.com – www.biofibre.com 

Strana 11 z 21 

Stisknutím pedálu se vysune jehla, která implantuje vlas do pokožky hlavy. 

 

Uvolněte pedál, jehla se zasune do ručního nástroje a  

vlákno Biofibre zůstane implantované ve správné hloubce hlavy. 

 

Opakujte postup, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. 
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Stisknutím tlačítka STOP přejdete do režimu pauzy a vypnete napájení. 

 

Stisknutím tlačítka START znovu spustíte 

implantaci vlasů. 

Stiskněte tlačítko STOP pro ukončení. 

 

 

Vypněte přístroj světelným spínačem. 
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INJEKTOR / IMPLANTÁTOR 

 

INJEKTOR 

Injektor se skládá ze dvou částí: patentovaného ručního nástroje a patentovaného implantátoru. 

 

      

Jak nasadit injektor 

Pevně zasuňte kabel do zástrčky umístěné ve spodní části ručního nástroje. 

 

 

 

  

pravá matice implantátor 

držák injekční komora 

šroubky 
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Pevně zatlačte druhou stranu kabelu do zástrčky umístěné na přední straně přístroje. 

 

 

Jak nasadit injektor 

Odšroubujte držák z injekční komory. Odšroubujte dva malé šroubky po stranách 

držáku. 

 

Vložte implantátor do držáku (hlavicí implantátoru do spodní části držáku)  

až po kroužek vylisovaný na implantátoru nebo mezi C a E. 

 

 

 

  



Zašroubujte 2 šroubky k upevnění 

implantátoru. 

Přišroubujte držák k injekční komoře. 

 

 

Velice důležité 

Otáčením kroužkové matice držáku ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček je 

možné nastavit správnou polohu háčku vzhledem k šikmé rovině hlavice implantátoru. 
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VÝMĚNA A NASTAVENÍ JEHLY 

 

Výměna jehly 

 

 

   A        B         C                                D         E     F    G            H                      I 

 

• Odšroubujte hlavici (3) a úplně ji vyjměte z těla implantátoru (2). 

• Odšroubujte kroužkovou matici (D) a vyjměte křížovou jehlu (E). 

• Vložte sterilní jehlu do drážky (F) tak, aby delší strana jehly směřovala od šikmé roviny (I) hlavice*. 

• Bez stlačení spodní části (A) by měla špička jehly (E) nepatrně vyčnívat ze šikmé roviny (I) hlavice. 

 

• Zašroubujte kroužkovou matici (D) k posuvné drážce (F). Vyvarujte se nadměrného utažení, aby 

nedošlo k zablokování jehly. 

• Vložte hlavici (3) do těla implantátoru (2) a zašroubujte. 

 

* Pro usnadnění výměny křížové jehly v nastavitelném implantátoru byla na vodítko křížové jehly 

umístěna orientační značka. 

  

1 - spodek 2 - tělo 3 - hlavice 
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Vložení jehly do implantátoru: pokud držíte jehlu 

v levé ruce a implantátor v pravé ruce, delší konec 

jehly je ve spodu, dlouhá část šikmé roviny 

hlavice směřuje nahoru. 

 

Vložení jehly do implantátoru: pokud držíte jehlu 

v pravé ruce a implantátor v levé ruce, delší konec 

jehly je na vrchu, dlouhá část šikmé roviny hlavice 

směřuje dolu. 

 

Vložení jehly do implantátoru: pokud je jehla a 

implantátor ve svislé poloze, delší konec jehly je 

vlevo, dlouhá část šikmé roviny hlavice směřuje 

vpravo. 

 

 

 

 

 

 

 

Správná poloha háčku vzhledem k šikmé rovině 

 

 

Důležité 

Háček (H) vlas nezachytí, pokud je jehla umístěna opačně a pokud se háček (E) vysouvá příliš daleko 

nebo příliš blízko od šikmé roviny (I). 
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ČIŠTĚNÍ A STERILIZACE 

Na konci implantace je nutné implantátor a držák dezinfikovat a sterilizovat. 

Odšroubujte držák z injekční komory. 

 

Hlavici implantátoru je třeba odšroubovat a jehlu vyjmout. 

 

Hlavice implantátoru a držák injektoru musí být okamžitě vyčištěny dezinfekčním prostředkem,  

např. dezinfekčním prostředkem pro dentisty. 

 

Poté sterilizujte části přístroje v autoklávu při teplotě 121 °C. 
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UPOZORNĚNÍ: Nenechte uvnitř implantátoru zaschnout krev, následné čištění může být 

obtížné a mohl by být ohrožen správný chod samotného přístroje. 

 

Pokyny pro zpracování opakovaně použitelného nastavitelného implantátoru  
(norma UNI EN ISO 17664: 2005) 

Zdravotnický přístroj: nastavitelný implantátor (nerezová ocel, PEEK nebo titan) 

Výrobce: Medicap s.r.l. 
Via A. Lincoln 15 
41012 Carpi (MO) – Itálie 
info@biofibre.com  

Metoda: Sterilizace pomocí nasycené páry 

Symbol: 
 

 

VAROVÁNÍ Nastavitelný implantátor má specifické určení použití. Jakékoli jiné nesprávné použití 
přístroje může způsobit jeho poškození. 

Omezení 
opětovného 
zpracování 

Opětovné zpracování má na přístroj zanedbatelný vliv. Životnost implantátoru je dána 
poškozením způsobeným špatným použitím a opotřebením. 

  

INSTRUKCE 

Při použití Implantátor je vhodné vyčistit ihned po jeho použití nebo co nejdříve je to možné. 

Skladování a 
přeprava 

Žádné zvláštní požadavky. 

Příprava na 
čištění 

Oplachujte přístroj teplou vodou dokud nejsou odstraněny zbytky krve a ujistěte se, že 
není posuvný kanál ucpaný. Pokud po opláchnutí není přístroj okamžitě vyčištěn, je nutné 
jej ponořit do pH neutrálního roztoku vody a čisticího prostředku. 

Automatické 
čištění 

Implantátor je možné čistit pomocí ultrazvukové lázně: demontujte všechny části 
implantátoru (viz bod A), odeberte použitou jehlu a ponořte všechny části přístroje do 
ultrazvukového lázně po dobu potřebnou dle pokynů výrobce (obvykle 5-7 minut). 
Jednotlivé části být měly být zcela pokryty čisticím roztokem. 
Čisticí roztok je nutné často měnit v souladu s pokyny výrobce. Po ultrazvukovém čištění 
součástí je opatrně opláchněte tekoucí vodou, abyste je zbavili zbytku čisticího roztoku. 

Manuální čištění Pokud není čištění ultrazvukem možné, doporučuje se: 

• použijte sterilní tuhé kartáče z plastu nebo z nylonu (nepoužívejte ocelovou vlnu 
nebo kovové kartáče); 

• použijte výhradně čistící prostředky s neutrálním pH; 

• opatrně kartáčujte všechny části přístroje a dbejte na to, aby byly všechny 
plochy dokonale vyčištěny, poté součásti opláchněte tekoucí vodou. 

Dezinfekce Po vyčištění a vysušení ponořte součásti přístroje do dezinfekčního roztoku dle pokynů 
uvedených na příslušném štítku. Jakmile uplyne doba ponoření, opláchněte součásti 
sterilní destilovanou vodou. 

Sušení Po opláchnutí před samostatným zabalením ke sterilizaci je nutné části přístroje 
dokonale vysušit papírovým ubrouskem, který nezanechává žádné stopy. 
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Údržba Pokračujte sestavením implantátoru a zkontrolujte, zda jsou všechny části k dispozici  
(viz bod B). 

Kontrola 
funkčnosti 

Zkontrolujte, zda nejsou viditelné stopy poškození a známky opotřebení. 

Balení Balte implantátor samostatně do zdravotnických obálek, které jsou určeny pro sterilizaci 
párou. Přístroj nesmí být namáhán na těsnicích hranách. 

Sterilizace Doporučuje se sterilizovat přístroj nasycenou párou v autoklávu: 

• postupujte dle pokynů výrobce autoklávu; 

• nepřeplňujte sterilizační komoru, aby mohla pára procházet všemi částmi; 

• sterilizační cyklus ověřený společností Medicap předpokládá následující 
minimální parametry: teplota 121 °C (+ 3 °C), tlak 1,06 Bar, délka působení 16 
min. Je možné aplikovat jiné sterilizační cykly dle specifikace autoklávu. 

• Dodržujte obezřetnost před popáleninami při vyjímání implantátoru ze 
sterilizační komory nebo počkejte na vychladnutí. 

Skladování Přístroj uchovávejte ve sterilním obalu v čistém prostředí mimo žár a vlhkost. Pokud je 
obal poškozen, přístroj nepoužívejte. 

Další informace Pravidelně kontrolujte, zda použité příslušenství správně funguje (např. ultrazvuk a 
autokláv). 

Kontakt na 
výrobce 

Pro více informací kontaktujte společnost Medicap Ltd.:  

tel. 0039/059/692142 – fax 0039/059/642400 - e-mail: info@biofibre.com 

 

Výše uvedené pokyny byly ověřeny výrobcem zdravotnického zařízení jako způsobilé k opětovnému 

zpracování zdravotnického přístroje k dalšímu použití. Je odpovědností zpracovatele zajistit, že 

zpracování provedené pomocí zařízení, materiálů a personálu ve zpracovatelském závodu zaručuje 

dosažení požadovaného výsledku. To vyžaduje validaci a rutinní kontrolu procesu zpracování. Jakákoli 

odchylka v procesu zpracování od daných pokynů musí být řádně vyhodnocena z hlediska účinnosti a 

možných nepříznivých důsledků. 

 

ÚDRŽBA 

Čištění přístroje se provádí jemným čisticím prostředkem, poté je třeba přístroj opláchnout a vysušit 

(NEPOUŽÍVEJTE kyseliny, rozpouštědla, brusiva, ocelovou vatu, spreje). 

Chraňte automatický implantátor vlasů Biofibre před neautorizovaným použitím. 

Nenechte přístroj vystavit nadměrnému prachu nebo teplotám pod 0 °C. (Při skladování při teplotách 

pod nulou je vhodné před použitím přístroj ponechat v prostředí s teplotou 20-25 °C po dobu 1 až 2 

hodiny). 

Jakýkoli zásah do automatického implantátoru vlasů Biofibre je nutné provádět výhradně u vypnutého 

přístroje a po odpojení napájecího kabelu z elektrické zásuvky. 

Úkony údržby mají vliv na fungování kabelů, pojistek a zdroje. 

Selhání přístroje může být také způsobeno zapletením / zkroucením kabelů a/nebo náhodným pádem 

ručního přístroje implantátoru. 
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VÝPUSTNÍ VENTIL 

Dvakrát za měsíc odšroubujte výpustní ventil (PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK), abyste odstranili 

kondenzaci, která se mohla v nádrži během používání přístroje vytvořit. 

 

Tato údržba by se měla provádět, když je přístroj vypnutý, ale pod tlakem. Použijte nádobu pro 

shromáždění malého množství vody, která může z ventilu vytéct. Když přestane voda vycháze, odtok 

je ukončen. 

Před zahájením práce s přístrojem PEVNĚ UTÁHNĚTE ventil (ve směru hodinových ručiček). 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Pokud výpustní ventil pevně neutáhnete, přístroj nemůže řádně pracovat. 

 

 

ASISTENCE 

     V případě problémů viz řešení problémů v příloze. 

 

Pro jakoukoli další pomoc či opravu zařízení kontaktujte svého distributora nebo 

technickou pomoc společnosti Biofibre na adrese quality@biofibre.com. 

 

 

 

 

 


