
 

 

ІНСТРУКЦІЯ 
 
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ 
BITE HELPER™ призначений для нейтралізації свербежу та подразнення, 
викликаного укусом комах, таких як комарі, мухи, бджоли, оси та мурахи. 
 
РЕВОЛЮЦІЙНА ТЕРМО-ІМПУЛЬСНА ТЕХНОЛОГІЯ™  
BITE HELPER використовує інноваційну термо-імпульсну технологію, яка впливає 
на уражену ділянку шкіри за допомогою заспокійливого тепла і вібрації, 
покращуючи циркуляцію крові. BITE HELPER не містить медичних чи хімічних 
речовин. 
 
ЗАСТОСУВАННЯ: 
Для дорослих і дітей від 4-х років. Перед застосуванням BITE HELPER ретельно 
висушіть уражену ділянку шкіри. Для найкращого результату відразу після укусу, 
помістіть металевий термо-імпульсний кінчик BITE HELPER безпосередньо на 
уражену ділянку шкіри. Увімкніть BITE HELPER, натиснувши кнопку ON. Засвітиться 
червоний вогник індикатора. Ви маєте відчувати легку вібрацію і поступове 
нагрівання шкіри. Нагрівання відбувається до тих пір, поки на вимикач натискають 
пальцем. Температура пристрою підвищується приблизно до 49°С. Утримуйте BITE 
HELPER на ураженій ділянці шкіри не більше 45 секунд за один раз. Якщо свербіж 
не проходить після першого застосування, Ви можете повторно застосувати BITE 
HELPER на ураженій ділянці шкіри, але почекайте не менше 60-и секунд перед 
кожним наступним застосуванням. Якщо нагрівання викликає дискомфорт, 
негайно приберіть BITE HELPER з ураженої ділянки. 
 
КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: 
BITE HELPER працює від двох 1,5-вольтних батарейок розміром AA. 
Рекомендується використовувати лужні батарейки. Батарейки не входять до 
набору. Рекомендується міняти батарейки щосезону або після 100 застосувань 
приладу, в залежності від того, що настане раніше. Якщо BITE HELPER  не 
нагріваєтся, можливо, варто замінити батарейки. Коли BITE HELPER  не 
застосовується, зберігайте його в прохолодному, сухому місці. 
 
ГАРАНТІЯ: 
BITE HELPER має 12 місяців гарантійного терміну за умов застосування згідно з 
інструкцією, вказаною на упаковці. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 

 Застосовуйте обережно. Прилад може спричинити опіки. НЕ застосовуйте на 
чутливій шкірі або при поганій циркуляції крові. Застосування BITE HELPER  



 

 

дітьми без нагляду або особами з обмеженими можливостями може бути 
небезпечним. 

 Виключно для зовнішнього застосування і лише за призначенням.  

 НЕ застосовуйте на вологій шкірі.  Перед застосуванням BITE HELPER 
ретельно висушіть уражену ділянку шкіри. 

 Уникайте контакту з очима та слизовими оболонками. У разі потряпляння в 
очі або на слизові оболонки негайно зверніться за медичною допомогою.  

 НЕ застосовуйте на ділянках тіла з чутливою або тонкою шкірою. Уникайте 
контакту з обличчям, пахвами, грудьми, прямою кишкою та геніталіями. 
Застосування на цих ділянках може спричинити опіки та шрами, які 
залишаться на все життя. 

 НЕ застосовуйте апарат, якщо у Вас є шкірні захворювання, цукровий діабет 
або неврологічні захворювання, які впливають на чутливість шкіри. Перед 
застосуванням проконсультуйтесь з лікарем. 

 Зберігайте у недоступному для дітей місці. Не застосовувати до дітей до 4-х 
років. 

 Щодо застосування у період вагітності та грудного вигодовування 
проконсультуйтесь з лікарем. 

 BITE HELPER НЕ лікує від укусів змій і не допомагає від алергічних реакцій на 
укуси комах. В разі виникнення алергічної реакції негайно зверніться за 
медичною допомогою. 

 BITE HELPER НЕ замінює медичну консультацію чи лікування. Якщо біль та 
свербіж посилюються або мають постійний довготривалий характер, 
негайно зверніться за медичною допомогою. 

BITE HELPER НЕ призначений та абсолютно неефективний у лікуванні від укусів 
павуків, скорпіонів та змій. У разі укусів павуків, скорпіонів та змій або інших 
отруйних тварин - негайно зверніться за медичною допомогою. 


