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Přístroj na čištění pleti 
SonoClean ultrazvuková 
digitální špachtle. 
 

 
Co je ultrazvuk? 
Ultrazvuk je mechanické vlnění, které vyvolává akustický tlak, jehož 
frekvence leží nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha, tedy nad hranicí 
20 kHz. Pro lidské ucho je neslyšitelný, ale řada živočichů může 
ultrazvuk registrovat (delfíni, psi, netopýři). 
 
 
Jak působí ultrazvuk na pleť? 
Jedná se o bezbolestnou, integritu kožního povrchu nenarušující a 
šetrnou metodu, která čistí póry bez podráždění pleti a zarudnutí. 
Ošetření ultrazvukem je vhodné pro každou pleť. Výsledky jsou 
viditelné již po prvním ošetření – pleť je rozjasněná a regenerovaná. 
Ultrazvuk působí na pokožku jemnými vysokofrekvenčními vibracemi. 
Odstraní z pórů všechny nečistoty a odumřelé buňky, vyhlazuje jizvy 
po akné a zároveň provádí mikromasáž okolní tkáně.  
Zajišťuje lepší vstřebatelnost kosmetických přípravků, intenzivně 
regeneruje pokožku, která po ošetření vypadá svěže a zdravě. Pleť 
se stává dokonale hydratovanou a jemnou. Ultrazvuk také odstraňuje 
povrchové odumřelé buňky a poskytuje kompletní regeneraci kůže.  
U stárnoucí, suché pleti vyhlazuje ultrazvuk povrch kůže a odstraňuje 
jemné vrásky. U mastné a aknózní pleti  čistí póry a brání hromadění 
keratinu v ústí mazových žláz. Tím snižuje riziko tvorby zánětů.         
U všech typů pleti se pak ultrazvuk osvědčuje při zapracovávání 
účinných látek. Ultrazvuk provede také intenzivní mikromasáž kožní 
tkáně. 
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Princip činnosti přístroje pro čištění pleti SonoClean 
ultrazvuková digitální špachtle 
 
SonoClean ultrazvuková digitální špachtle je jedním                             
z nejpopulárnějších přístrojů, které kosmetičky ve své praxi dnes 
používají. Dlouhodobé testování tohoto přístroje zajišťuje výrazné 
účinky především v oblasti péče o obličej. Elektrické vibrace               
o frekvenci 28 000 kmitů za minutu vyvolávají mechanické kmitání          
o frekvenci tisící kmitů za minutu. Prostupnost ultrazvuku zajišťuje, že 
nejen kůži čistí, ale také ji masíruje, což účinně napomáhá při 
odstranění nečistot, relaxuje vrásky, uvolňuje ucpané póry                  
a nadměrně zrohovatělé vrstvy kůže tak, že pokožka klientky je čistá 
a hladká. SonoClean ultrazvukovou digitální špachtli lze používat           
v každém věku a je určena pro ženy i muže. Je účinná pro všechny 
věkové kategorie a všechny typy pleti.  
 

Zralá a starší pleť se po procesu odlupuje, čímž nastává potlačení 
vrásek a vyhlazení pokožky. Zároveň dojde k aktivaci regeneračních 
procesů v buňkách kůže. 
Suchá a citlivá pokožka je oživena odstraněním původních buněk v 
případě, že bude po zákroku použit přípravek typu krému ( např. 
Krém na suchou pleť noční / denní - 204, 201 nebo Nicream krém – 
105 ) nebo obličejové masky ( např. Zklidňující maska – 128 nebo 
MACADAMIA AGE výživná maska – 133 ). Kůže je poté uvolněná      
a dojde k obnově elasticity pokožky. 
Mastná a smíšená pleť se ultrazvukem vyčistí a projasní. Dojde k 
uzavření pórů, zmírní se nerovnosti pleti.  
SonoClean ultrazvuková digitální špachtle je moderní kosmetický 
přístroj, který na jednoduchém fyzikálním principu pomáhá pečovat    
o krásu Vašich klientek a klientů. Používáním tohoto přístroje bude 
jejich pleť viditelně tonizovaná, vyčištěná a jemná.  
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Popis přístroje 
 
   

 
 
 

 
 
Režimy ošetření 
Peel mode– peeling režim  
Tone mode – režim zklidnění 
Clean mode – čisticí režim  
Lift mode – režim kosmetické úpravy  
 

Displej ukazuje čas 
ošetření, který je 
možné nastavit. 

 

Displej ukazuje         
v dolní části 
intenzitu, při které 
přístroj pracuje. 
 

pracovní proužky – 
místa kontaktu prstů 
ošetřujícího             
s přístrojem 
 

zvýšení výkonu 
nebo času 
snížení výkonu nebo 
času  
 

režim přepínání 
procedury 

potvrzení výběru   
 

vypnutí / zapnutí 
přístroje  
 

aplikační 
konec 
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Výsledky ošetření SonoClean ultrazvukovou digitální špachtlí 
 

- odstranění nečistot, uvolnění pórů, vyhlazení pleti 
- zapracování aktivních látek hlouběji do pleti k živým buňkám 
- hydratace a odstranění napětí pleti 
- zpomalení procesu stárnutí pleti 
- zlepšení pružnosti pleti 
- hluboká hydratace pokožky 
- vyhlazení jemných i hlubších vrásek a jizev po akné, potlačení 

akné, zmírnění nežádoucí pigmentace  
- dokonalé vyhlazení trudovité pleti 
- aktivace buněčné obnovy pleti 
- mnohonásobné zvýšení účinnosti kosmetických přípravků 
- výsledkem je čistá, hydratovaná, rozjasněná, dobře prokrvená   

a zdravá pleť mladšího vzhledu 
 
 
Kontraindikace 
 

- kardiostimulátor 
- epilepsie 
- ekzémy a alergické stavy na ošetřované pleti 

 
 
Ultrazvuková špachtle je velmi oblíbenou pomůckou            
v mnoha moderních kosmetIckých salonech. 

 
 
Upozornění 
 
U přístroje SonoClean ultrazvukovou digitální špachtlí není nutné 
rozlišovat polaritu séra. Uzavřený elektrický obvod vytvářejí vaše 
prsty a pokožka klientky. Proto se nepoužívají externí elektrody. 
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Použití přístroje SonoClean ultrazvuková digitální špachtle  
 
 
1. Peeling pleti - PEEL mode 
 
Omyjte pokožku Čisticím a odličovacím mlékem ( 171 ) nebo 
Čistícím gelem CPK BIO ( 156 ) a dočistěte vodou . 
Zapněte ultrazvukovou špachtli, nastavte režim PEEL, čas a intenzitu 
práce. 
1. Pleť navlhčete lehkým postřikem HYDROGENIA  biominerální 
vodou ve spreji ( 175 ). 
2. Na vlhké pokožce provedeme peeling pleti. Přístroj uchopte mezi 
prsty v místě pracovních proužků a po celou dobu činnosti jej takto 
držte. Čepelí se jemně dotkněte pokožky a pomalým pohybem 
přístroj po pokožce posunujte směrem dopředu. Po celou dobu 
zákroku držte přístroj pod úhlem 45°.  
3. Vyhněte se oblastem s jemnou pokožkou, jako jsou například oční 
víčka . Odumřelé kožní buňky a další nečistoty budou viditelně odlétat 
od  pokožky. Tyto části jsou zřetelně viditelné, pokud je nespatříte, 
mírně na pokožku přitlačte.  
4. Následně pleť tonizujeme dle typu pleti Tonikem hydratačním 
s chlorofylem (151 ) nebo Tonikem zmatňujícím s rostlinnými 
proteiny ( 152 ). Nakonec pleť ošetříme NICREAM  krémem pro 
citlivou pleť ( 105 ) nebo BIOMINERAL hydratačním krémem         
( 304 ). 
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2. Projasnění pleti - TONE  
 
Vibrace ultrazvuku pomáhají likvidovat eznym tyrozinázu, která tvoří 
pigment melanin. Nastává snížení tvorby melaninu a prosvětlení pleti. 
Zároveň ultrazvuk posiluje antioxidační mechanismy pokožky. 
 
1. Omyjte pokožku Čisticím a odličovacím mlékem ( 171 ) nebo 
Čistícím gelem CPK BIO ( 156 ) a pokožku dočistěte vodou. 
2. Zapněte ultrazvukovou špachtli, nastavte režim TONE,  čas            
a intenzitu práce. 
3. Na očištěnou pokožku naneste v tenké vrstvě přípravek  White 
action  krém pro zesvětlení pigmentu ( 110 ). Přístroj uchopte mezi 
prsty v místě pracovních proužků a po celou dobu činnosti jej takto 
držte. Plochu čepele přiložte na pokožku a pomalým pohybem 
přístrojem přejíždějte  po pokožce. Po celou dobu zákroku udržujte 
plochu špachtle na pokožce. Pracujte mírným přítlakem. Krém 
zapracovávejte ultrazvukovou špachtlí po dobu 10 minut. Vyhněte se 
oblastem s jemnou pokožkou, jako jsou například oční víčka . 
Po ukončení práce zbytky krému nesmýváme, pouze lehce odsajeme 
kosmetickým ubrouskem. 
 
  
 
3. Čištění pleti - CLEAN  
 
1. Omyjte pokožku Čisticím a odličovacím mlékem ( 171 ) nebo 
Čisticím gelem CPK BIO ( 156 ) a dočistěte ji vodou 
2. Na očištěnou pokožku naneste Změkčující medovou masku         
( 127 )  a nechejte ji působit 5 minut. 
3. Zapněte ultrazvukovou špachtli, nastavte režim CLEAN,  čas a 
intenzitu práce. Hluboké čištění pleti provádíme po dobu 5 – 10 
minut. Přístroj uchopte mezi prsty v místě pracovních proužků a po 
celou dobu činnosti jej takto držte. Čepelí se jemně dotkněte  pokožky 
a pomalým pohybem přístroje po pokožce čistíme  směrem dopředu. 
Po celou dobu zákroku držte přístroj pod úhlem 45°.  
Vyhněte se oblastem s jemnou pokožkou. Na pokožku vyvineme 
přiměřený tlak. Druhou rukou přidržujeme čištěnou oblast.  
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Takto odstraníme až 80% mazu a nečistot z pórů. Zbytky mazu 
dočistíme pomocí kosmetických ubrousků. 
4. Po vyčištění pleť tonizujeme Tonikem zmatňujícím s rostlinnými 
proteiny ( 152 ) a lehce vklepeme Sérum adstringentní pro 
mastnou pleť ( 108 ) nebo Micro Ampoules Anti Sebum ( 3116 ). 
Nakonec  naneseme Čistící masku ( 132 ) nebo Práškovou 
THERMO masku ( 130 ) – při velmi mastné a trudovité pleti. 
5. U aknózní pleti aplikujeme Sérum pro aknózní pleť s 
antibakteriální přísadou ( 123 ) nebo Micro Ampoules Anti Acne       
( 3123 ) a Masku anti – akné ( 125 ) . 
 
 
4. Kosmetický lifting pleti – LIFT 
 
Vibrací a zahříváním ultrazvukem dojde ke stimulaci regeneračních 
buněk,  pleť  je tak chráněna před stárnutím. Zároveň ultrazvuk 
mikronizuje aktivní látky, a tím usnadňuje jejich průnik do kůže.   
 

1. Omyjte pokožku Čisticím a odličovacím mlékem ( 171 ) nebo 
Čistícím gelem CPK BIO ( 156 ) a dočistěte ji vodou. 

2. Zapněte ultrazvukovou špachtli, nastavte režim LIFT,  čas a 
intenzitu práce. 

3. Na očištěnou pokožku naneste v tenké vrstvě Sérum 
intenzivní hydratační kolagenové ( 135 ) nebo Micro 
Ampoules Longevity Maris Collagen ( 3120 )   
a zapracovávejte je ultrazvukovou špachtlí po dobu 5 - 7 minut.  

4. Přístroj uchopte mezi prsty v místě pracovních proužků a po 
celou dobu činnosti jej takto držte. Plochu čepele přiložte na 
pokožku a pomalým pohybem přístrojem přejíždějte  po 
pokožce. Po celou dobu zákroku udržujte plochu špachtle na 
pokožce. Pracujte mírným přítlakem. Vyhněte se oblastem s 
jemnou pokožkou, jako jsou například oční víčka. 

5. Na závěr ošetření naneseme na pleť RENOVIA denní krém        
( 117 ) nebo REPHASIA obnovující krém ( 149 ) . 
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Hygiena ošetření a údržba přístroje 

 
Čepel po každém použití důkladně očistěte. Nikdy ji nemyjte 
pod tekoucí vodou. Při čištění musí být přístroj odpojený ze 
sítě. Nejvhodnější je kosmetický tampón nebo buničina 
napuštěná teplou vodu. Takto otřete všechny dostupné plochy 
přístroje. Aplikační konec můžete dezinfikovat přípravkem 
Cleamen DEZI AP ( 602 ) tak, že přístroj otíráte zvlhčeným 
kosmetickým tampónem. Poté aplikační konec ponechejte cca 
5 minut vyschnout. Po každém ošetření klientky a vyčištění 
přístroje si umyjte ruce nejlépe mírně kyselým ošetřujícím 
mýdlem ( např. SENSITIVE Hydratační tělový šampon ( 173 ) 
a případně dezinfikujte ( např. SkinSept dezinfekce pokožky 
s virucidním účinkem ( 903 ) . 
 
 
Varování 
  
1. Udržujte zařízení stále čisté, před každým použitím je čistěte 

dezinfikujte. 
2. Tento přístroje nepoužívejte na poraněných nebo 

nemocných místech kůže. 
3. Zařízení skladujte z dosahu dětí, těhotných žen a osob          

s mentálním postižením. 
4. Zařízení nepoužívejte ve  vzdálenosti menší jak 1 cm od 

okraje očí. Zařízení nikdy nepřikládejte na oči. 
5. Pokud je přístroj v činnosti, vydává mírně drnčící zvuk 

„zhizhizhi“ . 
6. Délka jednotlivých režimů závisí na Vašem časovém 

nastavení. 
7. Pokud je přístroj rozbitý nebo nepracuje, prosíme, 

kontaktujte prodejce. 
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Specifikace 
 

1. Výstupní výkon: 7 W 
2. Napětí: stejnosměrné -15 V 
3. Velikost: 25 cm x 20 cm x 7 cm 

  
 
Písemná záruka 
SonoClean ultrazvuková digitální špachtle je v záruce po celou dobu 
své záruční doby. Pokud je přístroj v záruce je servis bezplatný 
s výjimkou následujících situací: 

1. Není doložené datum nákupu přístroje. 
2. Obsluha přístroje se neřídila přesným návodem nebo byl 

přístroj rozebrán, například při snaze ho spravit vlastními silami. 
3. Pokud přístroj upadl a rozbil se nebo byl záměrně poškozen. 
4. Přístroj byl zapojený v nestabilním napětí nebo při manipulaci 

nebylo použito standardních zařízení, což způsobilo poruchu 
přístroje. 
 

Záruka a servis zdarma platí po dobu jednoho roku ode dne prodeje. 
 
Adresa servisního místa 
Syncare Plus, s.r.o., Vranovská 70, 614 00 Brno 
Tel: 548 521 611    e-mail: plus@syncare.cz    www.syncare.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 



 11 

Prohlášení o shodě 
 
Adresa distributora v ČR: Syncare Plus, s.r.o. 
     Vranovská 70 
     614 00 Brno 
     tel:  548 521 611 
     fax: 548 521 230 
                e – mail: plus@syncare.cz 
                             www.syncare.cz 
 
Potvrzujeme shodu výrobku: 
 

SonoClean ultrazvuková digitální 
špachtle 

Kosmetický přístroj pro emitaci ultrazvukového vlnění pracující  
s napětím stejnosměrného proudu 15 V.   

 
 
Výrobek splňuje následující směrnice EU a právní normy ČR: 
 

ČSN EN 60335-1 
bezpečnost elektrických spotřebičů 

 
ČSN EN 61000-6 

( elektromagnetická kompatibilita ) 
 
 

Technická dokumentace je uložena u distributora. 
 
      Renata Svobodová, 
                  jednatelka SynCare Plus, s.r.o. 
    
V Brně, dne 15. 10. 2012.  
 


