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Contra-indicaties

Voorwaarden
Gebruik het apparaat nooit in de volgende omstandigheden:
- Als u huidtype V of VI hebt (u verbrandt zelden of nooit, zeer donkere

bruining). In dit geval loopt u een groot risico om huidreacties zoals
hyperpigmentatie en hypopigmentatie, roodheid of brandwonden te
ontwikkelen.

- Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, aangezien het apparaat niet is
getest op zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

- Als u een actief implantaat hebt, zoals een pacemaker, neurostimulator of
insulinepomp.

Medicatie/geschiedenis
Gebruik het apparaat nooit als u een van de hieronder genoemde medicijnen
gebruikt:
- Als uw huid momenteel wordt behandeld met of in de afgelopen week

is behandeld met alfa-hydroxyzuren (AHA's), bèta-hydroxyzuren (BHA's), op
de huid aangebrachte isotretinoïne en azelaïnezuur.

- Als u in de afgelopen zes maanden een vorm van isotretinoïne (Accutane of
Roaccutance) hebt ingenomen. Deze behandeling kan de gevoeligheid van
de huid voor scheuren, wonden en irritaties verhogen.

- Als u middelen of medicijnen gebruikt die de lichtgevoeligheid verhogen,
dient u de bijsluiter van deze medicijnen te lezen. Gebruik het apparaat niet
als er staat dat het medicijn fotoallergische of fototoxische reacties kan
veroorzaken of dat u zonlicht moet vermijden wanneer u het medicijn
gebruikt.

- Als u antistollingsmiddelen gebruikt (bijvoorbeeld hoge doses aspirine), op
zodanige wijze dat een uitwasperiode van 1 week voorafgaand aan elke
behandeling niet mogelijk is.

Gebruik het apparaat nooit in de volgende omstandigheden:
- Als u in de afgelopen drie maanden stralingstherapie of chemotherapie hebt

ondergaan.
- Als u pijnstillers inneemt die de gevoeligheid van de huid voor warmte

verminderen.
- Als u immunosuppressieve medicatie neemt.



Ziekten/aandoeningen
Gebruik het apparaat nooit in de volgende omstandigheden:
- Als u diabetes of een andere systemische ziekte of stofwisselingsziekte hebt.
- Als u lijdt aan congestieve hartinsufficiëntie.
- Als u een ziekte hebt die verband houdt met lichtgevoeligheid, zoals

polymorfe lichteruptie (PMLE), zonne-urticaria, porfyrie enzovoort.
- Als u in het verleden bent behandeld voor een collageenaandoening,

bijvoorbeeld de vorming van een keloïdlitteken of slecht genezende wonden.
- Als u lijdt aan epilepsie met overgevoeligheid voor lichtflitsen.
- Als uw huid gevoelig is voor licht en u snel uitslag of een allergische reactie

krijgt.
- Als u een huidaandoening hebt zoals een actieve vorm van huidkanker, of als

u in het verleden huidkanker of een andere vorm van kanker hebt gehad in
de te behandelen gebieden. 

- Als u een vasculaire aandoening heeft of heeft gehad in het verleden, zoals
spataderen of vasculaire ectasie in de gebieden die worden behandeld.

- Als u aan een bloedingsstoornis lijdt.
- Als u in het verleden voor immuniteitsaandoeningen bent behandeld

(waaronder HIV-infectie of aids).

Huidaandoeningen
Gebruik het apparaat nooit in de volgende omstandigheden:
- Als u infecties, eczeem, brandwonden, ontstoken haarzakjes, snijwonden,

schaafwonden, herpes simplex (koortslip), wonden of laesies en hematomen
(blauwe plekken) hebt in de te behandelen gebieden.

- Op geïrriteerde huid (rood of met snijwondjes) of op door de zon verbrande,
onlangs gebruinde of kunstmatig‑gebruinde huid.

- Op de volgende gebieden: op moedervlekken, sproeten, grote aderen,
gebieden met donkerder pigment, littekens of huidaandoeningen, zonder
uw huisarts te raadplegen. Dit kan leiden tot een brandwond en verandering
van de huidskleur, waardoor het mogelijk lastiger wordt om huidziekten te
ontdekken.

- Op de volgende gebieden: wratten, tatoeages of permanente‑make-up.

Locatie/gebieden
Gebruik het apparaat nooit op de volgende gebieden:
- De huid rond de ogen en op of nabij de wenkbrauwen.
- Op de lippen, tepels, tepelhoven, binnenste schaamlippen, vagina, anus en de

binnenkant van de neusgaten en oren.
- Als u in de afgelopen drie weken bent geopereerd in de te behandelen

gebieden.
- Mannen mogen het apparaat niet gebruiken op het gezicht en de hals,

waaronder alle gebieden met baardgroei, en de geslachtsdelen.
- Op gebieden waar u langwerkende deodorant gebruikt. Dit kan leiden tot

huidreacties. 
- Op of nabij kunstmatige objecten, zoals siliconenimplantaten, onderhuidse

injectiepoorten (insulinepomp) of piercings.
Opmerking: Deze lijst is niet uitputtend. Als u niet zeker weet of u het apparaat
kunt gebruiken, raden we u aan uw arts te raadplegen.



Belangrijke veiligheidsinstructies

Waarschuwingen
- Lees en volg deze instructies voor optimaal gebruik van het apparaat en om

het risico op letsel, huidreacties en bijwerkingen te
voorkomen/minimaliseren.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring
of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid,
toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te
worden gebruikt.

- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen. Toezicht is vereist ter voorkoming van mogelijke risico's, zoals
blootstelling aan het licht, elektrische schokken, verwurging door de kabels of
verstikking door de opzetstukken.

- Om hygiënische redenen dient het apparaat slechts door één persoon te
worden gebruikt.

- Dit apparaat heeft een afneembare voedingsunit. Gebruik uitsluitend de
adapter die wordt meegeleverd bij dit apparaat. U vindt het
referentienummer (S036Nz2400150) op het apparaat. De 'z' in dit nummer
verwijst naar het type stekker voor uw land.

- Als uw huid na behandeling rood of geïrriteerd is, brengt u geen producten
aan op uw huid totdat de roodheid of irritatie is verdwenen. Als uw huid
geïrriteerd raakt nadat u een product op uw  huid hebt aangebracht, wast u
het eraf met water. Stop met het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw
arts als er nog steeds huidreacties optreden.

- Als uw huidtint sinds de laatste behandeling is veranderd, raden we u aan
een huidtest te doen en 24 uur te wachten voordat u met de volgende
behandeling begint.

- Bruining met natuurlijk of kunstmatig zonlicht kan van invloed zijn op de
gevoeligheid en de kleur van uw huid.  Voer een huidtest uit om de juiste
stand voor de lichtintensiteit te bepalen.

- Als scheren, epileren of harsen huidirritaties veroorzaakt, raden wij u aan het
apparaat pas weer te gebruiken als de huidirritatie is verdwenen.

- Het verwijderen van haar met intens  gepulseerd licht kan bij bepaalde
personen een sterkere haargroei veroorzaken. Op basis van de momenteel
beschikbare gegevens worden de risicogroepen  voor deze reactie gevormd
door vrouwen die afkomstig zijn uit landen rond de  Middellandse Zee, het
Midden-Oosten en het zuiden van Azië, en die in het gezicht en de nek
worden behandeld.

- Volg het aanbevolen behandelschema. Een verhoogde frequentie kan vooral
in de beginfase het risico op huidreacties vergroten.



- Houd het apparaat en de adapter droog.
- Dit apparaat is niet afwasbaar. Dompel het apparaat nooit onder in water en

spoel het ook niet af onder de kraan.
- Water en elektriciteit vormen een gevaarlijke combinatie. Gebruik dit

apparaat niet in een vochtige omgeving (bijvoorbeeld in de buurt van een
gevuld bad, een lopende douche of een gevuld zwembad). Door vocht kan
het apparaat beschadigd raken en een mogelijk veiligheidsrisico ontstaan.

- Aanpassingen aan dit apparaat zijn niet toegestaan. Breng geen wijzigingen
aan het apparaat (bijv. de adapter of het snoer) aan, schakel de beveiliging
niet uit en knip geen deel van het apparaat, aangezien hierdoor een
gevaarlijke situatie ontstaat.

- Probeer het apparaat niet te openen of repareren. Als u de Philips Lumea
opent, kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke elektrische onderdelen en
gepulseerde lichtenergie, die allebei letsel aan het lichaam en/of ogen
kunnen veroorzaken.

- Breng het apparaat voor controle of reparatie altijd naar een door Philips
geautoriseerd servicecentrum. Reparatie door een onbevoegd persoon kan
zeer gevaarlijke situaties opleveren voor de gebruiker.

- Controleer het apparaat altijd voordat u het gebruikt. Gebruik het apparaat
of de adapter niet als deze beschadigd zijn. Vervang een beschadigd
onderdeel altijd door een onderdeel van het oorspronkelijke type.

- Raak geen delen binnenin aan als het apparaat kapot of beschadigd is, om
een elektrische schok te vermijden.

- Controleer het apparaat altijd voordat u het gebruikt. Zorg dat het venster
van de huidtintsensor schoon is wanneer u het apparaat gebruikt, om een
onjuiste werking te voorkomen (zie 'D Schoonmaken en opbergen na
behandeling').

- Gebruik het apparaat niet als het UV-filter in het lichtvenster en/of een
opzetstuk gebroken is, aangezien onder deze omstandigheden geen veilige
werking kan worden gegarandeerd.

- De adapter, het lichtvenster en de filter van de opzetstukken kunnen tijdens
gebruik erg warm worden (>210 °C). Laat de adapter, het lichtvenster, het
filter en de binnenkant van de opzetstukken afkoelen voordat u ze aanraakt.

- Kijk niet naar de flits terwijl u het apparaat gebruikt. Gebruik het apparaat in
een goed verlichte ruimte, zodat u minder door het licht wordt verblind.
Hoewel het voor de veiligheid niet noodzakelijk is, kunt u voor uw comfort
ook een zonnebril of beschermbril dragen als u het licht onaangenaam of te
fel vindt.

- Maak uw huid schoon en zorg dat deze volledig droog en vrij van haar, lotion
of gel is voordat u de Lumea gebruikt.

- Gebruik geen ontharingscrème in het gebied dat u wilt behandelen/heeft
behandeld met het apparaat, aangezien deze chemicaliën een huidreactie
kunnen veroorzaken.

- Gebruik geen potlood of pen om de gebieden te markeren die moeten
worden behandeld. Hierdoor kunnen brandwonden op de huid ontstaan.

- Behandel hetzelfde gebied van uw huid nooit meer dan één keer per sessie.
Dit kan het risico op huidreacties vergroten.
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