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Chào mừng bạn đến với
TriPollar® STOP Vx

Bạn đã thực hiện bước đầu tiên để có một làn da đẹp không tì vết.

Hướng dẫn sử dụng này mô tả TriPollar® STOP Vx và cách sử
dụng sản phẩm.

Thông tin khác vui lòng xem tại: www.pollogen.com
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Important: Hãy đọc toàn bộ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm.
Luôn tuân thủ các cảnh báo và chú ý.  Hãy chắc chắn luôn thực hiện các biện
pháp phòng ngừa an toàn dưới đây khi sử dụng sản phẩm TriPollar® STOP
Vx. 
Để biết thêm về công nghệ TriPollar, truy cập website của chúng tôi tại:
www.pollogen.com

AN TOÀN

! Cảnh báo và chú ý

TriPollar® STOP Vx là thiết bị điện phải được sử dụng đúng cách. Để
giảm thiểu nguy cơ bị thương do điện giật, tuân thủ theo tất cả cảnh
báo sau: 

- Không chạm vào thiết bị nếu nó bị rơi vào nước. Dùng tay khô rút ngay
ổ cắm thiết bị.
- Không đặt hoặc bảo quản thiết bị thiết bị gần bất kì nguồn nước nào,
chẳng hạn như bồn rửa hoặc bồn tắm. 
- Không ngâm thiết bị ở dưới nước. 
- Khi đã được cắm điện, thiết bị phải luôn được giám sát. 
- Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo rằng hệ thống và nguồn điện không bị
hư hỏng. Không được sử dụng nếu dây điện bị hỏng hoặc các thiết bị của
máy bị tháo rời. 
- Chỉ sử dụng thiết bị cùng với dây điện và nguồn điện được cung cấp. 
- Để xa tầm tay trẻ em. 
- Đảm bảo bàn tay khô ráo khi sử dụng sản phẩm. 
- Tắt máy và rút ổ cắm điện sau khi sử dụng hoặc trước khi vệ sinh và bảo
dưỡng.
- Sử dụng Gel TriPollar® trong khi điều trị theo hướng dẫn sử dụng. 

Chỉ dẫn an toàn

- Chỉ sử dụng thiết bị cho mục đích đã được dự định, như được mô tả ở
hướng dẫn sử dụng. 
- Không sử dụng thiết bị trên mí mắt, mắt nhắm, vùng tuyến giáp, môi,
tai, vú hoặc bộ phận sinh dục.  
- Cảm giác khi sử dụng sản phẩm phải ấm áp và dễ chịu. Nếu cảm thấy
khó chịu phải ngừng sử dụng ngay lập tức. 
- Việc không tuân theo các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này có thể
gây tổn thương, thậm chí bỏng da. 

Không sử dụng thiết bị nếu có bất kỳ trường hợp nào dưới đây:

- Dưới 18 tuổi. 
- Có máy điều hoà nhịp tim hoặc máy khử rung tim bên trong. 
- Có cấy ghép kim loại bên trong khu vực điều trị. Điều này không áp
dụng trong trường hợp trám răng hoặc cấy ghép răng. 
- Đang bị ung thư hoặc có tiền sử bị ung thư, đặc biệt là ung thư da hoặc
có nốt ruồi tiền ác tính. 
- Có đồng thời các tình trạng nghiêm trọng, chẳng hạn như rối loạn tim. 
- Đang mang thai và cho con bú.
- Suy giảm hệ thông miễn dịch do các bệnh ức chế miễn dịch như
HIV/AIDS hoặc đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. 
- Mắc các bệnh liên quan đến nhiệt. 
- Có các tình trạng da như vết loét, vẩy nến, chàm, phát ban,... ở khu vực
điều trị. 
- Có tiền sử bị sẹo lồi, hoặc vết thương lành bất thường, hoặc da quá
mỏng. 
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- Đã trải qua các thủ thuật phẫu thuật, tái tạo bề mặt bằng laser tại vùng
điều trị trong vòng ba tháng gần đây hoặc vẫn đang trong quá trình điều
trị. 
- Có chất làm đầy vĩnh viễn trong vòng da điều trị. Nếu có, hãy tham
khảo bác sĩ của bạn trước khi sử dụng thiết bị. 
- Đã tiêm botox trong khu vực điều trị trong vòng ba tháng qua. 
- Có các tổn thương đáng ngờ trong vòng điều trị. 
- Hiện đang sử dụng thuốc, chế phẩm thảo dược, vitamin hoặc thực phẩm
bổ sung có thể khiến da mỏng manh và khô ráp.

Các tác dụng phụ sau đây là rất hiếm. Tuy nhiên, nếu có xảy ra, chúng
thường chỉ xuất hiện tạm thời. Nếu bất kì biểu hiện nào dưới đây xuất
hiện và kéo dài hơn 24 tiếng, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ. 

TÁC DỤNG PHỤ

- Đau đớn
- Tổn thương da (đóng vảy, phồng rộp, bỏng, da mỏng manh, bầm tím. 
- Đau đầu nhẹ

Đối với các thủ tục thẩm mỹ hoặc bạn có bất kỳ sự không chắc chắn nào
về tác dụng phụ tiềm ẩn, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử
dụng thiết bị. VATICOVATICO
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TriPollar® STOP Vx đại diện cho công nghệ RF tân tiến nhất mang lại
sự thoải mái ngay tại nhà của bạn. TriPollar® là sản phẩm mang tính
cách mạng, kết hợp giữa hai công nghệ: công nghệ TriPollar® Multi-RF
(RF) đột phá và Dynamic Muscle Activation (DMA), hoạt động đồng
thời để cung cấp, tái tạo collagen, cũng như làm săn chắc da và điều trị
các nếp nhăn.

GIỚI THIỆU VỀ TRIPOLLAR® STOP Vx

TriPollar® STOP Vx ảnh hưởng đồng nhất đến tất cả các lớp của hạ bì
và lớp cơ bề mặt, để điều trị nhanh hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn. Sản
phẩm đem lại hiệu quả thẩm mỹ chuyên nghiệp, nhanh chóng và kéo dài. 

Thông tin chung

Người dùng TriPollar® STOP Vx tận hưởng những lợi ích kết hợp của
một thiết bị độc đáo sử dụng cùng với gel. Chế độ cảm biến nhiệt độ của
thiết bị đảm bảo điều trị hiệu quả và an toàn đồng thời kích thích hoạt
động của da, tăng cường sản xuất collagen và protein đem lại cho làn da
sự mịn màng và kết cấu dẻo dai.

Đồng thời, DMA nhắm đến lớp SMAS, làm săn chắc và nâng nó lên bằng
cách kích thích co cơ nhẹ nhàng tạo ra hiệu ứng "nâng cơ mặt".
TriPollar® STOP Vx là thiết bị được thiết kế riêng biệt để làm trẻ hoá da
ngay tại nhà, được chỉ định cụ thể để làm săn chắc da và điều trị các nếp
nhăn.

Sử dụng TriPollar® STOP Vx thường xuyên theo phương pháp điều trị
được khuyến nghị để đem lại hiệu quả chống lão hóa.

Bộ sản phẩm TriPollar® STOP Vx gồm các thiết bị sau:

Bộ thiết bị của TriPollar® STOP Vx

Bộ sản phẩm TriPollar® STOP Vx
Máy TriPollar® STOP Vx
Bộ nguồn và dây điện
Đầu chuyển đổi
Gel 
Hướng dẫn sử dụng

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(1) (2) (3)

(4)

(5) (6)
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TriPollar® STOP Vx là máy trẻ hoá da và làm săn chắc da mặt. Thiết bị
được sử dụng để đẩy nhanh quá trình sản xuất collagen trong da để  mang
lại hiệu quả trẻ hóa, tái tạo da. 
TriPollar® STOP VX tập trung nhiệt vào sâu bên trong lớp hạ bì. 
Công nghệ DMA của thiết bị nhắm mục tiêu đến lớp SMAS, như hình
dưới đây.

Máy TriPollar® STOP Vx

SỬ DỤNG TRIPOLLAR® STOP Vx

Đầu điều trị của thiết bị 

Biểu bì

Hạ bì

Năng lượng của máy tác động
sâu tại hạ bì

Lớp dưới da

 Nhiệt độ được chỉ định thông
qua vùng dưới da

  lớp SMAS

Thân máy 

Đầu điều trị

Điện cực

Bảng điều khiển 

Đầu nối nguồn điện

 Đầu hiển thị ánh sáng xanh/ dỏ

Đầu cảm biến nhiệt

Đèn màu cam

Nút bật/ tắt

Chế độ RF thấp

Chế độ RF cao

Chế dộ RF và DMA thấp

Chế độ RF và DMA cao

Nắp bảo vệ

VATICOVATICO

9 10



Trước khi sử dụng

Trước khi sử dụng thiết bị TriPollar® STOP Vx, hãy làm như sau:

Bước 1: Mở hộp chứa thiết bị, lấy thiết bị và nguồn điện ra

Bước 2: Cắm bộ chuyển đổi vào trụ điện

Bước 3: Gắn bộ chuyển đổi cho đến khi nó khớp vào vị trí một cách an toàn. 
Kết nối nguồn điện cho thiết bị. 

Bước 4: Kết nối nguồn điện cho thiết bị.

Bước 5: Cắm nguồn điện vào ổ cắm điện.

Bước 6: Lấy Gel TriPollar® ra khỏi hộp.

Bước 7: Tháo nắp bảo vệ khỏi thiết bị.

Để điều trị da của bạn bằng thiết bị TriPollar® Stop VX:

1. Làm sạch và lau khô vùng điều trị.
2. Bôi một lớp TriPollar® Gel rất mỏng và đều lên toàn bộ vùng điều trị (mặt và /
hoặc cổ). Gel này phải được sử dụng trong toàn bộ buổi điều trị. Da của bạn có thể
cảm thấy ấm áp khi gel được áp lên mặt.
3. BẬT thiết bị bằng cách nhấn nút Nguồn (Hình 1). Đảm bảo rằng đèn báo màu
xanh lá cây BẬT.
Lưu ý: Nhấn và giữ nút Nguồn sẽ TẮT thiết bị.
4. Chọn chế độ RF (Thấp / Cao) sao cho phù hợp nhất với bạn. Khi nào đèn báo
màu xanh lá cây hiển thị một đèn màu xanh duy nhất (Hình 2) thì thiết bị đang
hoạt động ở chế độ RF thấp. Bạn có thể nhấn nút Nguồn một lần nữa để thay đổi
thành chế độ RF cao (Hình 3).
Quan trọng: Trong buổi điều trị đầu tiên của bạn, bạn nên sử dụng cài đặt Nguồn
điện thấp và sau đó điều chỉnh chế độ theo khả năng chịu đựng của da cho các lần
điều trị tiếp theo.

Khi điều trị làn da

Hình 1 Hình 2 Hình 3
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5. Chia khuôn mặt thành 3 vùng điều trị (Hình 4): má phải, má trái, trán
6. Đặt thiết bị lên da của bạn, áp một áp lực nhẹ vào để đảm bảo sự tiếp xúc hoàn
toàn giữa các điện cực và da.
7. Bắt đầu di chuyển thiết bị thật chậm theo chuyển động tròn trên một phần nhỏ
của khu vực điều trị (khoảng gấp đôi kích thước của đầu điều trị) (Hình 5).
Quan trọng: Đảm bảo di chuyển liên tục thiết bị từ từ trên da, không được giữ
thiết bị trên một nơi. 
8. Khi đèn báo màu cam sáng lên kèm theo âm thanh 'bíp', bạn đã đạt đến nhiệt độ
tối ưu. Tiếp tục chuyển động chậm theo vòng tròn trong một vài phút và sau đó
dần dần phóng to chuyển động của bạn trong khu điều trị. Đảm bảo đèn báo màu
cam được chiếu sáng nhiều nhất có thể trong thời gian điều trị.
Khi bạn di chuyển từ vùng xử lý này sang vùng xử lý khác (Hình 4), màu cam
đèn báo có thể tắt nếu nhiệt độ của da không ấm đủ.
9. Tiếp tục thực hiện trên toàn bộ khu vực điều trị theo chuyển động tròn chậm
trong vòng 4-5 phút. Đảm bảo duy trì nhiệt độ đồng đều trong toàn bộ khu vực
điều trị. Điều trị có thể được tăng cường bằng các chuyển động "nâng" từ đường
quai hàm trở lên về phía má của bạn.
10.Khi bạn kết thúc điều trị trong 4-5 phút, bạn có thể tiếp tục điều trị khu vực
khác bằng cách lặp lại các bước 6-9.
11. Chuyển sang chế độ RF + DMA, nên bắt đầu ở chế độ thấp. 
Quan trọng: CHỈ sử dụng chế độ RF + DMA trên vùng xương hàm (Hình 6).
Không sử dụng trên các vùng da mặt khác.

Khi điều trị làn da

Hình 4 Hình 5 Hình 6

12. Bắt đầu di chuyển thiết bị bằng chuyển động tuyến tính rất chậm dọc theo
đường hàm.
13. Để đảm bảo kết quả tối ưu, hãy sử dụng thiết bị trong 5 phút cho mỗi bên. Do
kết quả điều trị tự nhiên, da có thể xuất hiện một số nốt đỏ (ban đỏ) và sưng da
nhẹ (phù nề) khi điều trị. Cả hai sẽ biến mất sau một thời gian rất ngắn.
14.Nhấn nút Nguồn trong hai giây để TẮT thiết bị.
15. Rút nguồn điện khỏi ổ cắm điện.
16. Nhẹ nhàng rửa sạch TriPollar® Gel khỏi da và rửa sạch mặt của bạn. Bạn có thể
thoa kem dưỡng ẩm nếu muốn.
17. Làm sạch các điện cực của thiết bị bằng khăn ẩm hoặc khăn giấy và che đầu
thiết bị bằng nắp bảo vệ của nó.

Cảnh báo: Không nhấn chìm thiết bị TriPollar® STOP Vx dưới nước.

Cơ chế an toàn:
- Cơ chế tối ưu hóa nhiệt độ tự động của thiết bị bảo vệ da khỏi sự quá nhiệt gây
nóng da. Khi da đạt đến nhiệt độ tối đa, nguồn năng lượng sẽ tự động tắt. Dấu hiệu
là đèn LED màu xanh lá cây tắt. 
- Thiết bị sẽ tự động BẬT lại nguồn năng lượng, khi nhiệt độ giảm xuống dưới
nhiệt độ tối đa hoặc khi bạn di chuyển thiết bị đến khu vực điều trị khác, nơi nhiệt
độ da thấp hơn. Dấu hiệu là - đèn LED màu xanh lục bật.

Quan trọng:
Đèn màu cam BẬT khi nhiệt độ da ở vùng điều trị được làm nóng đủ. 
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Các hướng dẫn điều trị sau đây được khuyến nghị để sử dụng TriPollar®
STOP Vx:

• Điều trị toàn bộ khuôn mặt trong khoảng 12-15 phút. Để có thời gian điều
trị ngắn hơn, hãy tập trung vào các khu vực điều trị cụ thể. Thời gian điều
trị khác nhau ở mỗi người. 
• Điều trị DMA trên khuôn mặt mất khoảng 10 phút.
• Để có kết quả tối ưu, hãy sử dụng thiết bị TriPollar® STOP Vx 2-3 lần
một tuần trong khoảng thời gian từ 6-8 tuần.
• Đảm bảo nghỉ ít nhất một ngày giữa các lần điều trị trên cùng một khu
vực điều trị.
• Để duy trì kết quả lâu dài sau khi kết thúc toàn bộ liệu trình, bạn nên sử
dụng thiết bị TriPollar® STOP Vx 2-4 lần/ tháng hoặc khi cần thiết.
• Nếu đèn báo màu cam và đèn báo âm thanh vẫn không xuất hiện trong
năm phút, hoặc nếu bạn không cảm thấy nóng, hãy thử di chuyển thiết bị
chậm nhất có thể và  không dừng chuyển động. Càng chuyển động chậm,
vùng điều trị nóng càng nhanh.
• Nếu đèn báo màu cam và đèn báo âm thanh không xuất hiện sau 3-5
phút, chọn chế độ cao hơn. Nếu các chỉ số vẫn không xuất hiện sau khi tăng
lên chế độ cao, hãy thử di chuyển thiết bị nhiều hơn và không dừng chuyển
động.
• Nếu đèn báo màu cam và đèn báo âm thanh BẬT ngay lập tức hoặc nếu
bạn cảm thấy quá nóng, hãy chọn chế độ thấp hơn.

Liệu trình điều trị
Nếu thiết bị TriPollar® STOP Vx của bạn không hoạt động, hãy thực hiện
các bước sau trước khi liên hệ với trung tâm dịch vụ:

• Đảm bảo rằng bạn đã tháo nắp bảo vệ của thiết bị.
• Đảm bảo rằng dây điện được kết nối chắc chắn với thiết bị và bộ nối nguồn
điện được kết nối chắc chắn.
• Nhấn nút Nguồn và kiểm tra xem đèn báo màu xanh lục có sáng không.
• Đảm bảo rằng bạn đã bôi TriPollar® Gel theo hướng dẫn được mô tả trong
sách hướng dẫn này. Thiết bị Tripollar® STOP Vx không hoạt động đúng
cách khi gel không được bôi lên mặt. 

XỬ LÝ SỰ CỐ
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Thông số kỹ thuật
Trọng lượng: 85gr
Kích thước vật lý: H = 134mm L = 51mm W = 32mm
Tần số RF TriPollar: 1.0MHz-1.25MHz

Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ: + 5 ° C đến + 30 ° C
Độ ẩm: 20RH đến 80RH
Đánh giá: 100 ~ 240V AC, 0,6A (tối đa), 50 / 60Hz, DC 8V 1.5A

Vận chuyển và lưu trữ
Nhiệt độ: 0 ° C đến 40 ° C
Độ ẩm: 10RH đến 90RH

An toàn điện
Nguồn điện là cách điện kép Class ll

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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*Sản phẩm có thể khác với hình minh họa được trình bày trong hướng dẫn sử dụng này
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