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rinnateadlikkus 
Enamik naisi kontrollib, et nende rindades ei oleks toimunud 
muutusi – nad katsuvad ega rindades ei ole mügarikke ning 
vaatavad neid hoolikalt. See on oma keha eest hoolitsemisel 
oluline osa. Seda enam, et arstidki soovitavad naistel endale 
selgeks teha, millised nende rinnad tavaliselt välja paistavad ja 
käe all tunduvad. Seda nimetatakse sageli „rinnateadlikkuseks". 

Enamik naisi teab, et rindu kontrollides tuleb järgi katsuda, 
et seal ei oleks ebatavalisi mügarikke. Kuid on ka teisi 
muutusi, mida tuleks rindade puhul jälgida. 

Need on järgmised: 

• Muutus rinna suuruses või kujus 

• Muutused nahal – ebatavalised lohukesed või kortsud 

• Muutus rinnanibu välimuses või eritis nibust 

• Valu rinnas, mis ei möödu mõne aja pärast 

• Tükid või paksenenud kude rinnas 

Kui märkate mõnd muutust, peaksite võimalikult kiiresti 
arsti poole pöörduma ja nõu küsima. Need võivad olla 
ohutud muutused, kuid seda peaks teile kinnitama arst. 

Enamik uusi mügarikke või teised muutused rindades ei ole 
ohtlikud ja neid saab vajadusel kergelt ravida. Kui need aga 
vähile viitavad, on suur tõenäosus saada õigeaegselt 
edukat ravi. 

Mida varem probleemid leitakse, seda paremad on 
paranemisvõimalused. Seetõttu ongi oluline „olla 
rindade suhtes teadlik“ ja kontrollida võimalikke muutusi. 
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alustuseks 
BreastLight on uus naistele suunatud tervise ja heaolu 
toode. See aitab naistel märgata muutusi, mis nende 
rindades aja jooksul toimuvad. 

mida sa näed? 
Rinda valgustades, näete seal veene ja teisi veresooni 
tumedate joontena. Need on täiesti normaalsed. 

Nibu ümbruses võite märgata väikseid täppe – need on 
osa teie piimanäärmetest. Need on samuti täiesti 
normaalsed. Need fotod on näited normaalsetest ja 
tervetest rindadest. 

BreastLightiga saate oma rindadest täiesti uue pildi. Breastlight 
on võimas valgusti, mis valgustab läbi rinnakoe, võimaldades 
näha detailselt selle sisemust. Nii saate teada, milline on teie 
rind, märgata seal toimuvaid väiksemaidki muutusi ja tunda 
kindlust, et hoolitsete oma keha eest. 

Siin näete veene ja nibu 

BreastLight on mugavalt ja lihtsalt kasutatav toode. Sellegipoolest 
soovitame tungivalt läbi lugeda seadme instruktsioon ning jätta see 
alles hilisemaks kasutuseks. 

Tähtis on meeles pidada järgnevat: 

• Laadige BreastLighti enne, kui seda kasutate 

• Kasutage seda võimalikult pimedas toas 

• Hoidke BreastLighti ühe rinna all ja vaadake alla 

• Hoidke BreastLighti tugevalt naha vastas 

Vaade rinnale ülalt 

• 

• 

Kasutage vaatamiseks peeglit, et rohkem näha 

Kontrollige üle kõik piirkonnad, sh. kaenlaalused ja rinna 
ülaosa 

TÄHELEPANU: 

Kasutage BreastLighti oma tavapärase rinnateadlikkuse 
rutiini osana. See ei asenda muid rinnauuringuid. 

Naistel, keda on kutsutud rutiinsetele rinnauuringutele, 
soovitatakse seal kindlasti osaleda. 

BreastLight ei asenda mammograafilisi uuringuid. 
Lisainfot leiate meie kodulehelt 
www.breastlight.co.uk 

Mõne kuu jooksul õpite paremini tundma, milline näeb välja 
teie rind Breastlighti´ga valgustades. See sisevaade saab teile 
sama hästi tuttavaks, kui rindade väline välimus ja see, 
millisena nad tunduvad katsudes. 
Nagu kõigi teiste rinnateadlikkuse aspektide puhul, on siingi 
tähtis jälgida ja märgata muutusi. 
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kuidas kasutada 
Breastlight seadet 

EKRAAN 

Ekraanil on neli sümbolit 

1. Ereduse taseme indikaator näitab, millise ereduse 
taseme olete valinud. Valikus on neli taset. 

Lääts 

Ereduse 
reguleerimine 

1.Ereduse 
tase 2. Aku laadimise sümbol näitab alles jäänud aku tööaja taset 

ja hakkab vilkuma, kui seadet on vaja laadida. 

3. Kõrge temperatuuri sümbol läheb põlema vaid siis, kui 
seade on ülekuumenenud. Sel vähetõenäolisel juhul lülitub 
toide välja ning sümbol vilgub edasi seni, kuni BreastLight 
on piisavalt jahtunud ja on valmis uuesti kasutamiseks. 

4. Viimasest kasutusest möödunud päevade indikaator 
näitab, mitu päeva on möödunud viimasest korrast, kui 
te kasutasite BreastLighti. See funktsioon toimib kui 
kasulik meeldetuletus. 

2. Aku laadimise 
sümbol 

3.Temperatuuri 
sümbol 

4. Viimasest 
kasutusest 
möödunud 
päevad 

Enne alustamist 

Laadige BreastLighti enne, kui seda kasutate. Ühendage 
toitejuhe käepideme allosas asuvasse toitepessa. 

On/Off 

Lüliti 

Esimesel korral tuleb seadet laadida umbes 4 tundi. Kui 
aku on täis laetud, lõpetab aku sümbol ekraanil vilkumise 
ja kõik tuled ekraanil lähevad tööle. 

Toitepesa kate 
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kuidas kasutada 
Breastlight seadet 

Leia kodus tuba, mille saad muuta võimalikult pimedaks, 
ning kustutage seal kõik tuled. Mida pimedam tuba, 

seda lihtsam on kasutada BreastLighti. 

Kõige parem on valgustatud rinda näha peegli abil, seega 
valige tuba peegliga, millest saate ennast vaadata. 

Sättige ennast mugavasse asendisse – istumine või seismine 
on mõlemad head variandid. 

Kustutage tuled ja laske oma silmadel paar minutit 
pimedusega harjuda. 

Lülitage BreastLight sisse. Seade lülitub sisse madala 
valgustasemega, et teid mitte pimestada. Valgustus 
tugevneb täisvõimsusele ainult sel juhul kui ta on 
kontaktis nahaga. 

Lülitage BreastLight sisse. Seade lülitub sisse madala 
valgustasemega, et teid mitte pimestada. Valgustus 
tugevneb täisvõimsusele ainult sel juhul kui ta on kontaktis 
nahaga. 

Valida saab nelja valgustaseme vahel. Valguse ereduse 
taset saate muuta BreastLighti ülemise nupuga. 

Suuremad või pringimad rinnad vajavad enamasti kõrgemat 
ereduse taset. Proovige kõiki ereduse tasemeid, kuni leiate 
endale sobiva. Kui valgust on liiga vähe, ei näe te rinnas 
olevaid veene. Kui valgus on liiga ere, ei näe te kõige 
väiksemaid detaile. 

Enamik naisi eelistab kasutada libestusainet, mis laseb 
seadme läätse hõlpsamini nahal libistada. Kanna rohkelt 

libestusainet kogu rinnale. Üleliigse saad ära pühkida, kui 
oled läbivaatuse lõpetanud. 

Kasuta BreastLightiga ainult veepõhised libestusaineid. Õli- 
baasil libestusained (nt. beebiõli ja vaseliin) võivad rikkuda 
teie BreastLight seadet. 

Tootekomplektis on üks proovipakend spetsiaalselt 
BreastLightile sobiva koostisega libestusainet. Seda saab 
osta ka meie kodulehe kaudu www.breastlight.co.uk 

Liiga tume Õige tase Liiga ere 
Ärge kasutage komplekti kuuluvat libestusainet, kui olete 
mõnele selle koostisosale allergiline. 
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Täieliku läbivaatuse teostamiseks ei ole kindalt tegevuskava. 

Rindu on väga erinevas suuruses ja kujus ja teie tunnete 
oma keha kõige paremini. Veenduge, et olete teinud 
ulatusliku läbivaatuse. 

Liigutage BreastLighti aeglaselt rinnal ja näete teisi 
rinna osasid ka. Jätkake seda seni, kuni olete kõik 
vaadeldavad kohad ära näinud. 

Kui olete ühe rinnaga lõpetanud, peaksite edasi liikuma 
teise juurde. 

Jällegi võib olla mugavam, kui vahetate rindu vahetades ka 
käsi ja hoiate läbivaatust jätkates BreastLighti nüüd teise 
käega. 

VALGUSTUS 

Hoidke ühe käega rinda ja liigutage teisega BreastLighti. 
Nii püsib lääts kindlalt naha vastas. Seadet liigutades võib 
olla mugavam aega-ajalt käsi vahetada. 

BreastLight kasutab puutetundliku tehnoloogiat, mis 
tagab täisvõimsusel valgustuse vaid siis, kui seadme lääts 
puudutab nahka. Puuteandur vajab seadme 
sisselülitamisel töö alustamiseks veidi aega, seega oodake 
paar sekundit, enne kui panete selle vastu nahka. 

Ärge suunake BreastLighti valgust endale silma, hoolimata 
selle eredustasemest. See ei põhjusta jäädavaid kahjustusi, 
kuid võib hetkeks pimestada. 

BreastLight kiirgab valgust, mis on nähtaval lainepikkusel. 
See on igati turvaline ning ei tekita mingit kahju teie 
nahale ega rinnakoele. 

Valguse energiast tingitult muutub BreastLight kasutades 
veidi soojemaks. Sellest ei tasu end lasta häirida. 

Rinnakude ulatub kaenla alla ja õlgade suunas rinnaku 
ülaossa – niisiis kontrollige kindlasti ka seda piirkonda. 

Neid alasid näete hästi kas ülalt rinnale või peeglisse vaadates. 
Ärge kiirustage, uurige hoolikalt kõiki rinna osi, ka nibutagust 

ala. 

Võtke aega, et korralikult kontrollida kogu rinna 
piirkond, samuti ka rinnanibu tagune ala. 
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millele peaksin 
tähelepanu pöörama? 
Rindu BreastLightiga uurides võite märgata tumedaid laike 
või varjusid. 
Need võivad olla anomaaliad rindades. Kui märkate midagi 
taolist, peaksite nõu saamiseks pöörduma oma perearsti 
poole. 
Nendel piltidel on näited sellest, millele peaksite 
tähelepanu pöörama*. 

Tume ala 

Tume ala 

Terve rind 

Kõik ebatavalised ilmingud tasub üle kontrollida. Olenemata 
sellest, kas leiate rinnas mõne mügariku, märkate muutusi 
nibu välimuses või näete BreastLighti kasutades rinnas 
tumedat varju, tasub kindlasti pöörduda arsti poole. 

Pidage meeles, et kõik anomaaliad ei viita vähile. Üheksa 
juhtumit kümnest ei ole vähi ilmingud, vaid kergekujulised 
haigusseisundid, mida saab hõlpsasti ravida. 

Siinkohal on oluline muutusi või anomaaliaid märgates 
viivitamatult arsti juurde minna. Olukorra kiire lahendamine 
säästab teid kasutust murekoormast. Kui leitud tükk siiski 
osutub vähialgeks, on teil kohe võimalik saada parimat, 
võimalikult edukat ravi. 

Vari 

* TÄHELEPANU - need pildid on illustreeriva eesmärgiga, tegu ei ole 
kliiniliste fotodega. Näiteid kliinilistest fotodest leiad meie kodulehelt. Rinnavähi ravi on kiiresti arenenud ning selle tulemusena 

paranevad ka rinnavähi patsientide ellujäämise võimalused. 
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BreastLighti 
teaduslikud alused 
BreastLight on disainitud nii, et saavutada valguse 
maksimaalne levimine rinnakoes. Sellegipoolest, läbib rinda 

muud 
olulised punktid 
Kuigi BreastLight on väärtuslik vahend rinnateadlikkuse 
suurendamisel, ei ole selle abil võimalik leida igas suuruses, 
asendis ja liiki anomaaliaid. BreastLight ei ole mõeldud 
kasutamiseks diagnostika vahendina. 

PWB Health ei  väida,  et  BreastLighti kasutamine tagab 
rinnavähi, rinnamügarike, või muude rindadega seotud 
haiguste avastamise. 

BreastLight võib nähtavaks muuta potentsiaalse anomaalia, 
mis võib osutuda normaalseks ilminguks, või vajada 
minimaalset meditsiinilist sekkumist. Näiteks verega täidetud 
tsüstid ja hematoomid paistavad tumedate aladena. 
Sellegipoolest soovitame igasuguste kahtlaste märkide 
avastamisel pöörduda arsti poole. 

täielikult  vaid  väike 
kasutades.  Seetõttu 
pimedas toas. 

osa  valgusest  –  seda  näetegi  toodet 
on  oluline  kasutada  BreastLighti  väga 

Oranž/punane valgus võimaldab kõige tugevamat kontrasti, 
nii näete uuritavat võimalikult detailselt. Kogu BreastLighti 
valgus on nähtav ning te võite seadet kasutada nii tihti, kui 
tahate, ilma kahjulike kõrvalmõjude kaasnemiseta. 

Kui valgus läbib rinna veresooni, imendub see hemoglobiini 
punastes verelibledes. Seetõttu näete veresooni oma 
rindades tumedate joontena. 

Miks peaksin kontrollima tumedaid alasid? 

Pahaloomuliste kasvajate algusetappides kasvab selle piirkonna 
verevarustus. Tekivad uued veresooned, seda protsessi 
nimetatakse angiogeneesiseks. 

Angiogeneesis ümber väikese pahaloomulise kasvaja 

BreastLight ei sobi kasutamiseks rinnaga toitmise ajal. 

BreastLighti võivad kasutada naised, kel on implantaadid või 
kes on läbinud lumpektoomia. 

Kahtluse korral pöörduge palun  

professionaalse meediku pole. 

Kaootiliste veresoonte kogum ümber 
pahaloomulise haiguskolde 

Foto pahaloomulisest haiguskoldest, 
mis valgustatud BreastLighti abil 

Väikeste veresoonte suurenenud hulk võib BreastLighti 
kasutamisel paista tumeda varju või tumeda alana. 
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aku ja elektritoide hooldus ja puhastus 
BreastLighti võib puhastada kuiva salvräti või veidi niiske 
riidelapiga. Puhastamise ajal on soovitatav toitepesakate 
peal hoida. 

• BreastLight ei ole veekindel seade. 

• Ärge kasutage BreastLighti duši all ega vannis olles. 

• Ärge kastke seda vette ega loputage kraani all. 

BreastLight töötab laetava aku abil. 
 
Kui teie BreastLight seade on uus või seda pole 
pikka aega kasutatud, laadige see enne kasutamist 
korralikult täis. 

 
See võib võtta kuni 24 tundi. 

Kui aku on täis laetud, lõpetab aku sümbol ekraanil 
vilkumise ja on kujutatud täidetuna. 

Toitejuhe ühendatakse käepideme allosas asuvasse 
toitepessa. 

BreastLighti puhul on hädavajalik väga ere valgus. Kui 
aku ei ole piisavalt täis, lülitub seadme lamp välja. Kui 
teil pole aega, et oodata, kuni aku täis laeb, võite 
BreastLighti kasutada sel ajal, kui see on laadijaga 
elektrivõrku ühendatud. 

Ettevaatust! Vaadake, et te juhtme taha ei komistaks, 
kasutate seadet ju pimedas toas. 

Kui te BreastLighti parasjagu ei kasuta, lülitub see 1 
minuti pärast automaatselt välja, et akut säästa. Kui see 
juhtub, vajutage uuringu jätkamiseks lihtsalt ON/OFF 
nuppu. 

Kasutage laadimiseks ainult seda laadijat, mille saite 
kaasa antud seadmega. 

keskkond 
Ärge viskake seadet peale selle tööaja lõppu ära 
koos tavalise majapidamisprügiga, vaid viige see 
ametlikku taaskasutuspunkti. Nii aitate säästa 
loodust. 

Enne seadme ära viskamist, eemaldage kindlasti 

selle aku. Sellekohase juhendi leiadtemeie 

kodulehelt www.breastlight.co.uk 

Garantii ja hooldus 
Kui vajate lisainformatsiooni, või teil  on mõni 
probleem, külastage meie kodulehte 
www.breastlight.co.uk, või helistage meie infoliinile. 

Toote garantii 2 aastat 
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minu märkused 
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Maaletooja: 
Selfdiagnostics OÜ 

Postiaadress: Pärnu mnt 27-1, 10141 
Tallinn, Harjumaa, Eesti 
E-mail: info@selfdiagnostics.com 
Tel. (+ 372) 660 4742 
www.tervisetestid.ee 

Tootja: 
PWB HEALTH Ltd 

Vale of Leven I.E. 
Dumbarton 
G82 3PW 
Suurbritannia 
info@pwbhealth.com 
www.pwbhealth.com 
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