
 INSTRUCȚIUNE DE UTILIZARE 

 

BioNette 

Aparat pentru tratamentul rinitei 

alergice 
(Dispozitiv medical fototerapeutic) 
 

 
Dispozitivul medical BioNette ™ oferă o alternativă revoluționară și non-

farmacologică pentru tratamentul rinitei alergice. BioNette ™ asigură 

ameliorarea și prevenirea eficientă a simptomelor caracteristice rinitei 

alergice: mâncărimi în gât, ochi și nas, strănut, scurgeri din nas necontenite, 

lacrimație, dureri de cap. Tratamentul este non-chimic, non-medicamentos și 

nu are reacții adverse cunoscute. Tratamentul se bazează pe principiul 

fototerapiei (tratament cu energia luminii). 

BioNette ™ este marcă înregistrată. 

Tehnologia și indicațiile fototerapiei sunt patentate. 

Dispozitivul BioNette este patentat la nivel mondial. 

 

BioNette respectă standardul EMC EN 60601-1-2: 2015 

 

METODA DE UTILIZARE 

Fiecare sesiune durează aproximativ 4,5 minute. Frecvența recomandată de 

utilizare este de 2-3 ori pe zi. Pentru eficacitate maximă se recomandă 

utilizarea BioNette ™ imediat ce apar primele simptome ale rinitei. Odată ce 

simțiți ameliorare , frecvența utilizării poate fi micșorată. BioNette ™ este un 

dispozitiv mic care încape  în orice buzunar, chiar și cel mai mic. 

 

MANUALUL UTILIZATORULUI 

Înainte de prima utilizare scoateți banda subțire de protecție din baterii. 

Cum se utilizează: 

• Apăsați și mențineți ambele butoane de cauciuc de pe laturile 

dispozitivului. Cele două tuburi vor începe să emită lumină roșie. 

• Asigurați-vă că indicatorul roșu este aprins și nu clipește. 

• Introduceți tuburile în nas în timp ce apăsați ambele butoane de cauciuc. 

• Eliberați cele două butoane de cauciuc. 

• Procedura se încheie atunci când lumina roșie se oprește automat, după 

aproximativ 4,5 minute. (Odată activat, aparatul nu poate fi dezactivat pe 

întreaga procedură). 

• Extrageți dispozitivul din nas, ținându-l nu de părțile laterale, ci de jos și de 

sus (pentru a nu-l activa din nou) 

• Urmați instrucțiunile de curățare din această broșură. 

• Frecvența recomandată de utilizare este de 2-3 ori pe zi. Eficiența poate 

crește odată cu utilizarea repetată. 

 

ATENŢIE ! 

• Nu priviți direct la sursele de lumină. 

• Tratamentul la copii sub supravegherea părinților. 

•A nu se lasa la indemana copiilor 

 

ÎNLOCUIRE BATERII 

BioNette include 2 baterii de litiu CR2032 (3V) de înaltă calitate. Scoateți 

capacul și introduceți bateriile (2) în poziția corectă. Scoateți bateriile dacă 

dispozitivul nu este utilizat mult timp. 

 

EFECTE INTERACTIVE 

Nu există efecte interactive cunoscute atunci când dispozitivul este utilizat 

împreună cu produse farmaceutice. BioNette ™ poate fi utilizat cu 

medicamente precum antihistaminice administrate pe cale orală, 

corticosteroizi sau anticongestive locale (picaturi, spray-iuri). 

 

EFECTE ADVERSE 

Nu exista efecte secundare cunoscute cauzate de dispozitiv. Persoanele cu 

rinită alergică severă pot utiliza BioNette ™  mai mult de trei ori pe zi, fără risk 

de reacții adverse. 

 

DETALII TEHNICE 

BioNette ™ folosește tehnologia de iluminare infraroșie cu lungimea undei 

de 630 nm. 

Putere de iluminare: minim 10,0 mW (+/- 20%) pentru fiecare nară 

Doza de energie: 2,7 J 

Cronometru: încorporat, automat, se oprește după (aproximativ) 4,5 minute 

Precizia cronometrului: abatere +/- 15% 

Alimentare: 2X CR2032 (3v) 

Curent: (Max) 30mA 

Durată de viață a bateriilor: Până la 80 de proceduri 

Indicație baterii descărcate: LED-ul luminează intermitent  

Greutatea dispozitivului: 18 gr inclusiv bateriile 

Dimensiunile dispozitivului: 52x38x15mm 

Condiții de lucru: temp. 5 ～ 40 ℃, umiditatea aerului <85%, presiunea 

aerului 86 ～ 106 kPa 

Condiții de depozitare: temp. -10 ～ 45 ℃, umiditatea aerului <90%, 

presiunea aerului 86 ～ 106 kPa 

Clasificare lampi: Exempt Group according to EN# 62471:2008 

Grad de protecție: IP22 

 

CURĂȚARE 

BioNette ™ nu trebuie niciodată scufundat în apă. Se recomandă curățarea 

surselor de lumină cu un sercețel umezit cu 70% alcool. Trebuie respectate 

condițiile maxim posibile de igienă. 

 

REZOLVARE PROBLEME 

Problema Cauze posibile Rezolvare/Acțiune 

Lumina roșie nu 
se aprinde 
 

Bateriile sunt 
vechi sau 
descărcate 

Înlocuiți bateriile. 

bateriile au fost 
plasate incorect 

instalați corect bateriile 
 

BioNette este 
defectat 

dacă etapele de mai sus nu 
rezolvă problema dvs., vă 
rugăm să contactați furnizorul 
local 

Indicatorul roșu 
clipește 

Bateriile sunt 
descărcate 

Înlocuiți bateriile. 

 

GARANȚIA LIMITATĂ A PRODUCĂTORULUI 

Producătorul garantează că dispozitivul este în stare de funcționare și nu are 

defecte. Garanția este valabilă timp de doi ani de la data cumpararii. Garanția 

este valabilă numai dacă dispozitivul a fost folosit conform instrucțiunilor 

producătorului. 

Garanția nu se aplică în următoarele situații: 

a. Utilizare incorectă. 

b. Reparații efectuate de altcineva decât reprezentantul oficial al 

producătorului. 

c. Deteriorări accidentale. 

e. Daune cauzate de utilizarea bateriilor necorespunzătoare 

 

DEȚINĂTOR LICENȚĂ: BioLight Medical Devices (IL) Ltd 

No. 9 Bareket St., Petah Tikva. POB 2263, Kiryat Ono 55122, Israel 

 

Producător:  Changzhou BioLight Medical Devices Co., Ltd 

Block C, Building 7, Israel Centre. No. 123 Hexiagn Road, Wujin 

District Changzhou, 213149, Jiangsu, China 

 

Reprezentanța pentru UE: Shanghai International Holding Corp. GmbH 

(Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany Tel: + 49-40-2513175 / 

2513178  Fax: + 49-40-255726 

 

Importator exclusiv în R.Moldova: SC “Baster-Media” SRL (m. Chișinău,str. 

Florilor 26/1, tel. 022449948) 

Distribuție: Magazin specializat „MedHelper” (m. Chișinău, str.Korolenko,9. 

Tel.+373 79310030, +373 79310040) 

Detalii pe www.medhelper.md 

 
 

Data ultimei revizuiri: 01.08.2020 


