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R901NA R906 R982

R981Y R988R981W

R931R991-STXM997

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI USZU PO PRZEKŁUCIU/WZORNIKI I ZESTAWY

Płyn do pielęgnacji uszu po 
przekłuciu • 4 oz (100 ml)

Płyn do pielęgnacji uszu po przekłuciu 
pudełko 24 x á 0.25 oz (7ml)

Wzornik  • na 24 wzory kolczyków w 
kolorze srebrnym i złotym

Wzornik • Wybór wzorów kolczyków w 
kolorze złotym

Wzornik • Wybór wzorów kolczyków 
w kolorze złotym i srebrnym

Wzornik • Wybór wzorów kolczyków w 
kolorze srebrnym

Tuzin nakładekStudex® PLUS Zestaw startowy 
do przekłuwania uszu

Studex® PLUS Zestaw do 
przekłuwania uszu

Zestaw zawiera:
Studex® PLUS aparat do przekłuwania 
uszu, 3 uchwyty do 2 rozmiarów kol-
czyków (2 rozmiar średni & 1 rozmi-
ar mini), pisak chirurgiczny, płyn do 
pielęgnacji po przekłuciu, 6 gazików do 
dezynfekcji, 6 par kolczyków, 6 jednora-
zowych nakładek.

Zestaw zawiera:
Studex® PLUS aparat do przekłuwania 
uszu, 3 uchwyty do 2 rozmiarów kolc-
zyków (2 rozmiar średni & 1 rozmiar mini), 
pisak chirurgiczny, gaziki do dezynfekcji, 
jednorazowe nakładki.

Tuzin nakładek zawiera 12 jednorazow-
ych nakładek do dwóch rozmiarów kolc-
zyków (średnich i mini).

-WHITE
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R 917-991-E

Pozwól Klientowi potwierdzić, że 
zaznaczenie jest w odpowiednim 
miejscu. Klient może to sprawdzić 
używając lustra.

Przetrzyj obydwie strony ucha Klien-
ta używając gazików nasączonych 
alkoholem. Możesz zamówić je w 
Studex® .

Otwórz opakowanie zawierające 
nakładkę i kolczyki.

Przy pomocy specjalnego pisaka 
Studex® zaznacz na uchu Klienta 
miejsce w którym ma być wykona-
ne przekłucie

Umieść jednorazową elastyczną 
nakładkę z osłoną ucha na pasujący 
trzonek uchwytu, znajdujący się w 
przedniej części aparatu (jak po-
kazano). Nakładka kliknie, jeśli jest 
założona prawidłowo.

Załaduj instrument odciągając 
sprężynę.

Uwolnij całkowicie nacisk palca na 
spust zanim ostrożnie opuścisz 
aparat pionowo w dół.

Powtórz kroki od 10 do 13, żeby 
wykonać kolejne przekłucie.

Wsuń zapinkę w otwór nakładki – 
bez dotykania zapinki (jak pokaza-
no).

Włóż główkę kolczyka do wkładki. 
Upewnij się, że sprężyna aparatu 
jest naciągnięta. Nie dotykaj żadnej 
części kolczyka ani nakładek. Po-
tem po prostu usuń opakowanie 
od kolczyka wyciągając je do góry. 
Kolczyk pozostanie na miejscu. 
Żeby zapobiec wypadaniu kolczy-
ka trzymaj aparat lekko przechylo-
ny do góry.

Umieść okrągłą wkładkę, którą zna-
jdziesz w opakowaniu używając 
uchwytu w odpowiednim do wkładki 
kolorze. Uchwyt do wkładki znajd-
ziesz w opakowaniu z aparatem. 
Otwór, w którym umieścisz główkę 
kolczyka powinien być skierowany 
na zewnątrz.

Nałóż uchwyt wkładki wraz z 
wkładką na aparat, którego 
sprężyna została odciągnięta.
Przytrzymaj uchwyt na instrumen-
cie jedną ręką (jak pokazano).

Przytrzymując uchwyt z wkładką 
jedną ręką, drugą ręką naciśnij 
spust aparatu.

Przemyj przekłute uszy płynem 
do pielęgnacji uszu po przekłuciu 
Studex®. Poinstruuj Klienta o 
konieczności pielęgnacji uszu  
przez najbliższe 6 tygodni.

Kiedy Twój Klient jest obsłużony,  po-
nownie nałóż uchwyt do wkładki na 
aparat, potem naciągnij sprężynę. 
Teraz obie części możesz po prostu 
wysunąć. Ponownie uwolnij spust.

STUDEX Europa GmbH • Eckenhaid, Nordring 1 • 90542 Eckental-Nuernberg • Germany 
Fon: +49 / 9126 / 25 63 0 • Fax: +49 / 9126 / 25 63 50 • www.studex.com • eMail: info@studexeuropa.de

JAK UŻYWAĆ SYSTEMU STUDEX® PLUS

Ustaw czubek kolczyka wycelowa-
ny na kropkę na uchu. Delikatnie 
naciśnij spust aparatu, żeby czubek 
kolczyka zbliżył się do zaznaczenia. 
Kiedy upewnisz się, że ustawienie 
jest prawidłowe naciśnij spust apa-
ratu do końca. Zapinka zostanie au-
tomatycznie założona na kolczyk.

Wyrzuć obie części użytych jednora-
zowych nakładek oraz opakowanie 
od kolczyków. Służą one wyłącznie 
do jednorazowego użytku – dla jed-
nego Klienta.
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Od ponad trzech dekad marka STUDEX®  jest znakiem doskonałych systemów do przekłuwania uszu na świecie. Produkty STUDEX® są roz-

poznawane na sześciu kontynentach jako najlepsze dostępne systemy do przekłuwania uszu.

STUDEX® jest największym światowym producentem kolczyków i aparatów do przekłuwania uszu. Z produkcją rzędu ponad dwustu milionów 

kolczyków rocznie, STUDEX® zaopatruje ponad 70 procent światowego rynku przekłuwania uszu.

Wszystkie kolczyki STUDEX® do przekłuwania uszu są wykonane z najlepszej jakości nieprzetworzonej stali chirurgicznej. Kolczyki STUDEX® są 

produkowane w fabryce w Los Angeles w Kalifornii. Wszystkie kolczyki STUDEX® do przekłuwania uszu są produkowane, pakowane i sterylizow-

ane zgodnie z normami Instytutu Żywności i Leków Stanów Zjednoczonych (F.D.A.) oraz normami Unii Europejskiej (E.C.)

STUDEX® nieustannie rozwija linię produktów, opakowań oraz materiałów marketingowych żeby zaspokoić wysokie oczekiwania swoich Klientów. 

STUDEX® okazuje zaangażowanie w sukces swoich Klientów poprzez udzielanie wszelkiego możliwego wsparcia marketingowego, jak przystało 

na lidera światowego rynku. 

Oznakowanie kolorystyczne
Oznakowanie kolorystyczne pozwala na łatwe rozróżnienie 
wielkości kolczyka oraz wkładek. Użycie wkładki w odpowiednim do 
kolczyka kolorze gwarantuje dopasowanie wszystkich elementów. 
Nigdy więcej zgadywania czy wkładka i kolczyk są w tym samym 
rozmiarze.

Elastyczna nakładka
Elastyczna nakładka poprzez lekki nacisk pozwala 
na utrzymanie płatka ucha we właściwym miejscu, 
jednocześnie zapewniając właściwe umieszczenia 
zapinki kolczyka.

Sterylne kolczyki do przekłuwania uszu
Wszystkie kolczyki STUDEX® do przekłuwania uszu 
są produkowane, pakowane i sterylizowane zgodnie 
z normami Instytutu Żywności i Leków Stanów Zjed-
noczonych (F.D.A.) oraz normami Unii Europejskiej 
(E.C.)

Uchwyt do wkładki
Uchwyt do wkładki umożliwia prawidłowe 
założenie i zdjęcie jednorazowej wkładki do 
kolczyka nawet osobom z długimi paznokciami.

Regular                               Mini

(White)                               (Pink)



R201Y-PLS

R202Y-PLS

R203Y-PLS

R204Y-PLS

R205Y-PLS

R206Y-PLS

R207Y-PLS

R208Y-PLS

R209Y-PLS

R210Y-PLS

R211Y-PLS

R212Y-PLS

R215Y-PLS

M201Y-PLS

M202Y-PLS

M203Y-PLS

M204Y-PLS

M205Y-PLS

M206Y-PLS

M207Y-PLS

M208Y-PLS

M209Y-PLS

M210Y-PLS

M211Y-PLS

M212Y-PLS

M215Y-PLS

R101Y-PLS

R102Y-PLS

R103Y-PLS

R104Y-PLS

R105Y-PLS

R106Y-PLS

R107Y-PLS

R108Y-PLS

R109Y-PLS

R110Y-PLS

R111Y-PLS

R112Y-PLS

R115Y-PLS

M101Y-PLS

M102Y-PLS

M103Y-PLS

M104Y-PLS

M105Y-PLS

M106Y-PLS

M107Y-PLS

M108Y-PLS

M109Y-PLS

M110Y-PLS

M111Y-PLS

M112Y-PLS

M115Y-PLS
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STERYLNE KOLCZYKI DO PRZEKŁUWANIA USZU
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Garnet

Amethyst

Aquamarine

Crystal

Emerald

Alexandrite

Ruby

Peridot

Sapphire

Rose

Topaz

Blue Zircon
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AB Crystal

OPRAWA W 
PAZURKACH

OPRAWA W  
PAZURKACH

Większość wzorów jest również dostępna (W) kolorze srebrnym. 
W druku zamówienia zobaczysz szczegóły

Y: kolorze złotym  W: kolorze srebrnym



R200Y-PLS

R100Y-PLS

R1301Y-PLS

R301Y-PLS

R303Y-PLS

R305Y-PLS

R307Y-PLS

M200Y-PLS

M100Y-PLS

M1301Y-PLS

M301Y-PLS

M307Y-PLS

R501Y-PLS

R502Y-PLS

R508Y-PLS

R501Y-4-PLS

R502Y-4-PLS

R508Y-4-PLS

M501Y-PLS

M502Y-PLS

R504Y-PLS
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Większość wzorów jest również dostępna w kolorze srebrnym (W)
druku zamówienia zobaczysz szczegóły.

TRADYCYJNE KULKI

PERŁY

White Pearl
Tiffany Setting

White Pearl
Bezel Setting

Red Coral
Bezel Setting

Turquoise
Bezel Setting

Black Onyx
Bezel Setting

KSZTAŁTY Z 
KAMIENIEM

StarLite

HeartLite

FlowerLite

KSZTAŁTY

Star

Heart

Triangle

Flower

Wszystkie kolczyki do przekłuwania uszu 
są dostępne w opakowaniach po 12 par.

TUZINY

CUBIC ZIRCONIA

Ilustracje nie pokazują rzeczywistego rozmiaru kolczyków.

Y: kolorze złotym  W: kolorze srebrnym


