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1. PREDSTAVITEV

 Simbol pomeni: Preberite navodila za uporabo.

TENS lahko uporabljamo za lajšanje bolečin zaradi artritisa, v križu ali 
hrbtu, multipli sklerozi, slabosti, fantomski bolečini po amputacijah, 
pasastem izpuščaju, išiasu, športnih poškodbah, bolečih menstruacij, 
proti urinski inkontinenci in še pri mnogo drugih stanjih.    

TENS lahko uporabljamo tudi za zmanjševanje stresa, napetosti, 
nespečnosti in potovalne slabosti.

 Simbol pomeni nevarnost, ki lahko povzroči poškodbo   
 osebe, če se nevarnosti ne izogne.

 Simbol pomeni nevarnost, ki lahko povzroči poškodbo   
 enote Touch TENSA, bodisi enote ali vodila z elektrodami,  
 če se nevarnosti ne izognemo.

 Simbol pomeni: Upoštevajte dodatna navodila.

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING
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2. PREVIDNOST IN OPOZORILA

 Ne uporabljajte enote TENS:
•	 če imate srčni spodbujevalnik ali srčno aritmijo,
•	 če imate ali ste imeli epilepsijo,
•	 v prvih treh mesecih nosečnosti,
•	 med kolesarjenjem, vožnjo ali upravljanjem delovnih strojev,
•	 če imate akutno bolezen, vročino ali nalezljivo bolezen,
•	 v bližini srčnih monitorjev in alarmov,
•	 za prikrivanje ali lajšanje nediagnosticiranih bolečin. 

 Ne nameščajte elektrode:
•	 na karotidne (vratne) arterije na sprednji strani vratu,
•	 čez oči,
•	 čez sprednjo stran glave,
•	 na trebuh, če ste noseči,
•	 na glavo otrok, mlajših od 12 let,
•	 v bližini malignih tumorjev.

 Ne začnite z uporabo TENSA, dokler vzroka in vira bolečine ni  
 postavil in potrdil zdravnik!

Če dvomite o opozorilih, se posvetujte s svojim zdravnikom.

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING
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3. NEŽELENI UČINKI

Med uporabo TENSA ne nastajajo nikakršni znani neželeni učinki, pa tudi 
dolgotrajna uporaba ni škodljiva.

4. ZAPLETI

V zelo redkih primerih lahko pride do zapletov, zato je treba vedeti:

POZOR!
Ne prezrite alergičnih reakcij na elektrodne blazinice: če se pojavi 
razdraženost kože, napravo prenehajte uporabljati in se posvetujte s 
svojim zdravnikom.

•	 Ne nameščajte elektrodnih blazinic na poškodovano kožo.
•	 Ne nameščajte elektrodnih blazinic na kožo, kadar je moten 
  njen normalni občutek zaznavanja. Če je koža otrpla, bi lahko  
  naravnali na previsoko jakost in povzročili blažje opekline.

WARNING

WARNING
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5. SPLOŠNI PREVIDNOSTNI UKREPI

 Previdnost!

•	 Ne potapljajte enote TENS v vodo in je ne izpostavljajte visokim  
  temperaturam.
•	 Ne odpirajte enote TENS. V sestavu naprave ni delov, ki bi jih  
  lahko sami popravili. 
•	 Ne uporabljajte baterije za ponovno polnjenje, če voltaža ni  
  primerna.
•	 Ne mešajte starih in novih baterij. Stare baterije morate varno  
  odstraniti.

Priporočamo:

•	 Baterije vzemite iz naprave, če je ne boste uporabljali dlje časa.

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING
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6. VSEBINA

Vaš paket TOUCH TENS vsebuje:

1 x TOUCH TENS XL-Y1 enoto za lajšanje bolečin

1 x snemljivo zaponko za pas

2 x vodilo

1 x vrečko s samolepilnimi elektrodnimi blazinicami

2 x baterija AA 1,5V (tipa LR6)

1 x navodila za uporabo

Preverite, če paket vsebuje vse našteto in nadaljujte s sestavljanjem 
enote.
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7. SESTAVLJANJE NAPRAVE

7.1 Odprite prostor za baterije in odstranite držalo za baterije. Na 
dnu prostora za baterije je narisana pravilna namestitev baterij.

 Vstavite dve bateriji 1,5V AA (tipa LR 6). Zamenjate držalo za 
baterije in zaprite pokrov. Uporabljajte samo alkalne baterije. 
Ne mešajte starih in novih baterij. Ne vrzite baterij v ogenj in jih 
hranite nedosegljive otrokom.

Prepričajte se, da je enota izključena.

7.2 Ko ste prebrali navodila o namestitvi elektrodnih blazinic 
in pregledali načrt človeškega telesa, se odločite ali želite 
uporabiti enoto z enim vodilom ali z dvema.

 Razvozlajte eno ali obe vodili. Vtaknite vtič/e v katerokoli 
od obeh vtičnic na dnu enote. Upoštevajte, da vtiče lahko 
priključite samo v eno smer.

7.3 Poglejte točko 11 s programi. Izberite sebi ustreznega.

7.4 Poglejte točko 15 o povezavi in namestitvi elektrodnih blazinic.WARNING

WARNING



9

Izbira programa

Kanal 2,
povečevanje jakosti

Kanal 2,
zmanjševanje jakosti

Čas

Izklop/Kanal 1,
zmanjševanje jakosti

Vklop/Kanal 1,
povečevanje jakosti

Ključavnica
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8. KONTROLE
Na vrhu enote Touch TENS so štiri barvne tipke.

DVE TIPKI MODRE BARVE z oznako [▲] On/vklop, [▼]Off (izklop) in 
oznaka [▲] (gor), oznaka [▼] (dol), sta za kontrolo jakosti. Uporabljata 
se za prilagoditev jakosti občutenja delovanja.

S prvim pritiskom na levo tipko modre barve, z oznako On/vklop, vklopite 
enoto. LCD zaslon pokaže, da je enota samodejno nastavljena v programu 
A z jakostjo 0 (nič). Za povečanje jakosti, pritisnite zgornji del modrih tipk, 
z oznako On/[▲] in [▲]. Stopnja jakosti  se prikaže na LCD zaslonu. 
Enota ima 15 jakostnih stopenj.

Na začetku, po prvih pritiskih na tipko, verjetno ne boste čutili ničesar. 
Nadaljujte, dokler občutek ne bo močan, vendar še vedno prijeten – 
prenosljiv. Dodatno povečevanje jakosti med uporabo, bo nadalje morebiti 
potrebno, če se bo vaše telo navadilo na določeni občutek.
Za zmanjšanje jakosti, pritisnite in spustite spodnji del modrih tipk, z 
oznako [▼]/Off in [▼].
Za izklop enote, pritisnite in spustite, levo tipko modre barve, dokler se 
na LCD zaslonu ne prikaže 0, nadaljni pritisk bo izklopil enoto. Druga 
možnost je, da držite levo modro tipko[▼]/Off 3 sekunde.

 Kadar je enota nastavljena na On/Vklop in stopnja jakosti ni  
 večja od 0 več kot 5 minut, se enota samodejno izklopi.

WARNING

WARNING
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TIPKA RUMENE BARVE z oznako #, je kontrola programov. Touch 
TENS ima sedem različnih, posebej za to razvitih programov s črkovnimi 
oznakami od A do G. Ob prvem vklopu enote, se samodejno nastavi 
PROGRAM A. Vsakič, ko pritisnete rumeno tipko, se spremeni program 
in izpiše črka na LCD zaslonu. Ob vsaki spremembi programa se stopnja 
jakosti vrne na 0. To je varnostni ukrep, da se izognemo nenadnim 
občutkom, ker vsak program daje drugačen občutek.

TIPKA ZELENE BARVE, označena z uro, služi za nastavitev časa 
delovanja enote. Ob vklopu se enota samodejno vključi na neprekinjeno 
delovanje, na zaslonu se prikaže CO (Continuous/trajanje), kar pomeni, 
da bo enota nadaljevala z delovanjem, dokler je ročno ne izklopimo. 
Čas delovanja lahko nastavimo na 20, 40 in 60 minut s ponavljajočim 
pritiskom na zeleno tipko. Na LCD zaslonu se ob znaku ure pokaže čas 
trajanja delovanja. Enota samodejno odšteva nastavljene minute in se 
izklopi, ko se ustavi na 0. 

Oznaka LOW BATTERY - PRAZNA BATERIJA se prikaže na zaslonu 
skupaj z znakom prazne baterije in opozori, da jih je potrebno zamenjati.

TIPKA KLJUČAVNICA z narisanim ključkom je na levem stranskem 
delu enote. Z njo lahko zaklenete kontrolne tipke, da bi preprečili 
naključno spreminjanje nadzora. Ko enoto nastavite na željeno stopnjo, 
pritisnite tipko ključavnica in jo držite 3 sekunde, da se na zaslonu 
prikaže ključ. Kontrolne tipke odklenemo s pritiskom na tipko ključavnica 
za 3 sekunde.
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SPOMIN

Enota Touch TENS ima spomin s tremi možnostmi delovanja, kot so: 

Obdržanje nazadnje uporabljenega programa: ko vklopite enoto, se 
samodejno začne program, ki je bil uporabljen, ko smo napravo izklopili.

Pogostnost uporabe: če istočasno pritisnite tipko Program (#) in levo 
modro tipko z oznako [▲] in ju držite 3 sekunde se bo pokazala črka 
T (za čas) in številke od 1 do 99, ki označujejo, kolikokrat je bila enota 
uporabljena. Za vrnitev v prvotno nastavitev, ponovno pritisnite iste tipke.

Pretekli čas uporabe: pritisnite tipko Program (#) in desno modro tipko 
z oznako [▲] in držite 3 sekunde. Na zaslonu se bo pokazala črka U (za 
uporabo) in številke od 1 do 99, ki označuje skupno število ur delovanja 
enote z jakostjo nad 0. Pritisnite tipko Program (#) za vrnitev v prvotno 
stanje.

Resetiranje: za ponovno nastavitev spomina na položaj 0, držite tipko 
Program (#) in zeleno tipko (ura) istočasno 3 sekunde.
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9. KAKO DELUJE TENS?

TENS je kratica za transkutano elektro stimuliranje živcev. 
 
To napravo priporočajo protibolečinske ambulante in fizioterapevtske 
službe po vsem svetu. Ne le, da TENS zmanjša bolečino, lahko vam 
pomaga tudi zmanjšati uporabo zdravil proti bolečini. TENS preprosto 
pomeni spodbujanje telesa k lastni naravni obrambi proti bolečinam.

Samolepilne elektrodne blazinice je treba namestiti blizu vira bolečine. 
Vaša enota TENS pošilja zelo majhen električni tok prek kože. Tako 
spodbuja senzorične živce, ki so nosilci signalov dotika in temperature. Ti 
živci gredo po isti povezavi v hrbtenjačo, kot živci, ki prenašajo bolečino. 
Močan senzoričen signal, bo nadomestil signal bolečine, med potovanjem 
po hrbtenjači navzgor v možgane. Ta prenos je znan kot „ bolečinski prag”. 

TENS s svojim delovanjem po principu „bolečinskega praga” lajša 
bolečine. Občutki mravljinčenja in zbadanja začno premagovati signale 
bolečine. Učinek se lahko začne izgubljati po 1 do 2 urah. S terapijo lahko 
prenehate in po eni uri začnete znova. TENS lahko uporabljate večkrat 
na dan. 

Pri nizki nastavitvi frekvence pulza deluje TENS tako, da sprošča 
endorfine, to so telesu lastne snovi s podobnim delovanjem kot morfij, ki 
sproščajo in lajšajo bolečine.
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“Sproščanje endorfinov” lajša bolečine tako, da se to delovanje krepi več 
kot 40 minut in lahko traja še do 4 ure po izklopu naprave.

Večina ljudi si z uporabo TENSA zmanjša bolečine. Nekateri ugotavljajo, 
da njihova bolečina popolnoma izgine, drugi pa čutijo izboljšanje po 
ponavljajoči se uporabi in daljšem časovnem obdobju.

10. KAKO DELUJEJO PROGRAMI?

Enota TouchTens ima skrbno izbrane, že nastavljene programe za 
preprečevanje bolečine. Njegova uporaba je načrtno zelo enostavna. 
Vsak program ima svojo lastno frekvenco in širino pulza, občutenje 
vsakega posamezno je drugačno in tudi bolečino zmanjšuje na drugačen 
način.

Frekvenca pulza 
Srednja frekvenca pulza 110 Hz preprečuje bolečinskim signalom, da bi 
dosegli možgane.
Nižja frekvenca pulza 4 ali 10 Hz deluje na sproščanje endorfinov - 
telesu lastnih (morfiju podobnih) snovi, ki zmanjšujejo bolečino.

Prodorni način
Prodorni način združuje učinkovitost srednje in nizke frekvence pulza.     
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Širina pulza
Enota Touch Tens ima programe nizke in srednje širine pulza. S srednjo 
širino pulza tensov signal spodbudi senzorične živce v bližini elektrod, 
vendar obstaja tudi večja verjetnost, da spodbuja motorične živce, ki 
nadzorujejo mišice.

Prilagajane
Med terapijo se bo vaše telo počasi privajalo na tensov signal. Tako bosta 
občutek mravljinčenja, in doseženo olajšanje bolečine, postala manj 
močna, kar je normalno. Jakost je mogoče povečati tudi s pritiskom tipke 
navzgor - vendar je ne smete nastaviti previsoko, ker bi lahko to povzročilo 
krčenje mišic in celo bolečino.

Druga možnost za podaljšanje dolžine vaše terapije je, da izberete 
drugačen način delovanja. Touch Tens ima dva programa prilagajanja, 
ki nenehno spreminjata frekvenco ali jakost terapije in tako preprečita 
navajanje telesa na občutke.

11. KATERI PROGRAM UPORABITI?

Če vam vaš zdravnik ni priporočil posebne nastavitve, poskušajte sami 
ugotoviti, kateri program vam bo najbolj zmanjšal bolečino. 

Pomembno je, da preizkusite različne, razpoložljive programe, ker na 
različne načine zmanjšujejo bolečino. Najprimernejši program je za 
vsakogar drugačen, čeprav bi npr. dve osebi trpeli enako vrsto bolečine. 
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Zato sta izbira programa in namestitev elektrodnih blazinic odvisni od 
vsakega posameznika. V tem poglavju boste našli smernice, kje začeti in 
glavne razlike med načini, ki so na voljo na vaši enoti. 

 Ko najdete program, ki vam najbolj usteza, si ga bo Touch Tens  
 zapomnil in samodejno vklopil pri naslednji uporabi.

Program A: srednja stopnja frekvence, majhna širina pulza, 
“bolečinski prag”
Če uporabljate enoto TENS prvič, vam priporočamo, da začnite s 
programom A. Veliki večini ljudi se zdi občutek mravljinčenja in zbadanja, 
ki ga proizvaja ta program, udobnejši, kot nekateri drugi programi. Zato tudi 
enota ob prvi uporabi samodejno vklopi program A. Jakost se povečuje 
počasi, dokler ne doseže močnega občutka, ki pa je še vedno prijeten.

 Vedite, da boste morali jakost med terapijo povečevati, da bi  
 ohranili stalen občutek, ker se telo po dolgotrajni uporabi 
 navadi nanj.

Program E: srednja stopnja frekvence, srednja širina pulza, 
“bolečinski prag”
Deluje podobno kot program A, vendar prodira globje, zato učinek močneje 
zaznavamo. Verjetno je, da povzroči krčenje mišic že pri nižji jakosti.

Program F: srednja stopnja frekvence, srednja širina pulza, 
prilagajnje jakosti

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING
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Deluje podobno, kot program E, vendar nenehno spreminja jakost pod 
točko, ki ste jo nastavili.

Program B: nizka stopnja frekvence, srednja širina pulza, “sproščanje 
endorfinov”
Proizvaja utripajoče ali tapkajoče občutke, povezane s krčenjem mišic. 
Zaželeno je, da izkusite krčenje mišic. V ta namen je treba povečati jakost 
in jo ohranjati na stopnji, ki povzroča mišično aktivnost. 

Program C: prodor, združena sta učinka “bolečinski prag in 
sproščanje endorfinov”
Če vam krčenje mišic s programom B ni prijetno, prestavite na program 
C, ki spodbuja s skupinskimi sunki, in ne samo z enim sunkom. Aktivnost 
mišic boste dosegli z manjšo jakostjo, kar boste mogoče občutili tudi 
prijetneje. Če uporabljate programe, ki povzročajo trzanje mišic, naj bo 
vaša prva terapija kratka (približno 20 minut), da boste med tem ugotovili 
svoj odziv. Nato lahko povečate čas terapije, vendar ne dlje kot 40 minut 
naenkrat, s čimer boste preprečili tudi utrujenost mišic.

Program D: nizka stopnja frekvence, srednja širina pulza, “sproščanje 
endorfinov”
Deluje podobno kot B. Program D je priporočljiv zlasti pri slabosti, potovalni 
in jutranji (oglejte si načrt telesa za namestitev elektrod).

Program G: stopnja prilagajanja, “bolečinski prag”
Če menite, da so učinki programov A, E in F hitro pojenjali, poskusite s 
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programom G, ki deluje z različnimi nastavitvami. Začne s pulziranjem/
pretrkavanjem, in se spreminja vsake tri minute do konca terapije z 
mravljinčenjem ali zbadanjem. Celoten program traja 21 minut, nato se 
ponovi. Nenehno spreminjanje preprečuje telesu, da bi se navadilo na 
terapijo, tako je mogoče tudi podaljšati dolžino učinka.

 Kronična bolečina je tista, ki se nadaljuje ali ponovi v daljšem obdobju. 
 Akutne bolečine so hude in nastanejo po nesreči, poškodbi ali operaciji.

PR OBČUTEK UPORABA ZA METODA

A Mravljinčenje/
zbadanje

Večina akutnih in kroničnih 
bolečin. Bolečinski prag

B Drhtenje/
pretrkavanje

Kronične bolečine, kot so: bolečine 
hrbta, artritis, revma. NI za 
poškodovane mišice.

Endorfini

C Drhtenje/
pretrkavanje

Kronične bolečine, kot so: bolečine 
hrbta, artritis, revma. Ni za 
poškodovane mišice.

Endorfini, 
bolečinski prag

D Drhtenje/
pretrkavanje

Kronične bolečine, slabost, 
potovalna in jutranja slabost. 
Ni za poškodovane mišice.

Endorfini+ posebno

E Mravljinčenje/
zbadanje

Večina akutnih in kroničnih 
bolečin. Bolečinski prag

F Mravljinčenje/
zbadanje

Večina akutnih in kroničnih 
bolečin. Bolečinski prag

G
Začne se z 
drhtenjem, sledi
mravljinčenje

Večina akutnih in kroničnih 
bolečin.

Bolečinski prag
Endorfini

WARNING

WARNING
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12. KAKO DOLGO IN KOLIKO POGOSTO NAJ 
UPORABLJAM TENS?

TENS lahko uporabljate toliko in tako pogosto, kolikor vam pomaga lajšati 
bolečine. Mogoče ga je uporabljati celo neprekinjeno, le elektrode je treba 
redno premeščati (vsaj vsakih 12 ur), da koža zadiha na zraku. 
Način „sproščanje endorfinov”, deluje najbolje, če je jakost dovolj visoka, 
da povzroča majhna krčenja mišic. Po 20 minutah krčenja mišic, se lahko 
pojavi bolečina v mišicah. V tem primeru terapijo prekinite. Kljub temu 
se najboljše rezultate s sproščanjem endorfinov dosega med 20. in 40. 
minuto delovanja.

Če se ne pojavi krčenje mišic, naj terapija traja vsaj 20 min.

Po končani terapiji boste mogoče čutili mravljinčenje, zbadanje ali 
odrevenelost na koži, kar je normalno.
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13. POLOŽAJ ELEKTRODNIH BLAZINIC 

Elektrodne blazinice je običajno najbolje položiti na mesto največje 
bolečine ali na glavne akupunkturne točke. Preizkusite različne položaje, 
dokler ne boste našli najboljšega. 

Načrt telesa pokaže, kam naj najprej položite elektrodne blazinice za vrsto 
običajnih težav.

Znaki so v paru, recimo ●●.  

Tam, kjer je prikazan samo en par, uporabite samo en kanal, vaše 
dvokanalne naprave TensCare.

Poskušajte ugotoviti, katera postavitev para, vam nudi največje olajšanje. 
Prav tako premaknite elektrode v kratkih razdaljah, da bi ugotovili položaj, 
ki je za vas najučinkovitejši.

Za simptome, ki jih ni v načrtu, postavite elektrode okoli vira bolečine ali 
pa se posvetujte s svojim zdravnikom.
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NAČRTI ČLOVEŠKEGA TELESA

Menstrualne bolečine in napetost pred menstruacijo
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Migrena in glavobol
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Spondiloza vratnega dela hrbtenice, artritis
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Nevralgija trigeminusa 
(vnetje obraznega živca)

Napetost



25

Bolečine po herpesu (pasasti izpuščaj)



26

Vnetje sklepne ovojnice in artritis



27

Bolečina v kolku in kolenu



28

Amputacije in fantomska bolečina



29

Išias in bolečine v križu



30

Sindrom karpalnega tunela
(vnetje sredinskega živca na dlani)

Bolečine v vratu
(»zaležan vrat«)
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15. NAMESTITEV ELEKTRODNIH BLAZINIC

•	 Izključite OBA kanala (če ima vaša enota več kot en kanal),  
 preden boste namestili elektrodne blazinice.

•	 Elektrode naj uporablja samo ena oseba.

 Gel na blazinicah mora biti vlažen. Posušeni gel lahko  
 povzroči manjše opekline na koži (glejte točko 16).

•	 Tisti del kože, kamor boste namestili elektrodne blazinice, 
 umijte z vodo in milom, sperite ter dobro posušite.  
 Življenjska doba elektrodnih blazinic se skrajša,  
 če jih polagate na umazano ali mastno kožo.

•	 Povežite vodilo enote s kratkimi žicami elektrodnih blazinic. 

•	 Odstranite zaščitno folijo z blazinic in položite blazinice na kožo.

 Ne vlecite vodil na elektrodah, saj se lahko prelomijo.

•	 Spravite zaščitno folijo, ker jo boste potrebovali za shranjevanje  
 blazinic, ko jih ne boste uporabljali.

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING
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16. ODSTRANJEVANJE IN SHRANJEVANJE   
ELEKTRODNIH BLAZINIC

 Izključite enoto TENS, preden boste odstranili elektrodne blazinice.

 Ne vlecite žice na elektrodah, ker se lahko prelomijo.

Shranjevanje
Elektrodne blazinice so narejene na vodni osnovi in se lahko izsušijo. Ko jih ne 
uporabljate, jih zavijte v zaščitno folijo in zaprite v vrečko za shranjevanje. Hranite 
jih v hladnem prostoru in nikoli neposredno na soncu. 

Izsušene elektrodne blazinice
Če se je gel na blazinicah posušil, ga lahko poškropite z rahlim pršenjem 
vode ali nanj položite kapljico vode in razmažite s konico prsta. Pustite 
blazinice 10 minut, da se povrne njihova sprijemljivost.

Premočene blazinice
Če gel postane premehak in lepljiv, za nekaj ur postavite blazinice v 
hladilnik, z lepljivo stranjo navzgor.

 Življenjska doba elektrodnih blazinic
 Življenjska doba elektrodnih blazinic je odvisna od stanja kože 
 in njene priprave na terapijo. Blazinice naj bi zdržale do 30 uporab.

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING
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17. OCENA ZDRAVLJENJA

Z uporabo TENSA lahko pričakujete znatno zmanjšanje bolečine. Nekateri 
dosežejo popolno olajšanje bolečine v času zdravljenja, medtem, ko zelo 
majhno število uporabnikov nima nobene koristi. Če menite, da TENS 
pri vas ne deluje, premaknite eno ali obe elektrodi, preskusite različne 
nastavitve ali se obrnite na vašega zdravnika.

Če želite uporabiti enoto TENS karseda učinkovito, je koristno oceniti 
raven bolečine. Na koncu vsake terapije uporabite ”Zapis zdravljenja”, 
ki je na koncu tega poglavja, in vanj zapišite nastavitve naprave, čas 
zdravljenja in položaj elektrod (na telesnem načrtu).
Na koncu ocenite stopnjo zmanjšanja bolečine dosežene med terapijo, in 
sicer s številom od 10 (popolno prenehanje bolečine) do 0 (ni nobenega 
olajšanja bolečine).

Vodenje evidence vam bo pomagalo, da boste dosegli najboljše, kar vam 
vaša enota TENS lahko nudi. 
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18. VZDRŽEVANJE

Vrečko za shranjevanje in vodilo lahko obrišete z vlažno krpo ali z vodo in 
nežnim milom, krpo dobro ožemite. Posušite.

 Ne potapljajte naprave TENS v vodo.
 Ne uporabljate drugih čistilnih sredstev razen vode in nežnega  
 mila.

19. MOREBITNE TEŽAVE?

Če vaša naprava TENS ne deluje pravilno, so najpogostnejši vzrok 
baterije ali vodila.

Preverite: 
● Ali so baterije nove?  
● Ali so pravilno vstavljene? 
● Ali se vsi stiki dotikajo?  
● Ali so stiki zarjaveli (korozija)?  
● Ali so vodila pravilno povezana na obeh koncih?  
● Ali ste uporabili obe elektrodni blazinici, da bi zagotovili popolno vezje?

Če takšen pregled ni odpravil vaše težave, za nasvet pokličite TensCare 
ali svojega distributerja (naslov je na zadnji strani ovitka).

WARNING

WARNING
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20. GARANCIJA

Vaša celotna naprava TensCare, ima zagotovljeno garancijo dve leti (2), 
od datuma nakupa. Če se pojavi napaka, vrnite enoto na spodaj navedeni 
naslov, skupaj s kopijo računa in podrobnim opisom težave.

Zavedajte se, da garancija ne velja za nepravilno vstavljanje baterij v enoto 
ali, če ste enoto potopili v vodo, z njo nepravilno ravnali ali jo ponarejali. 
Garancija ne vključuje vodila, elektrodnih blazinic, gela in baterij.

21. POTROŠNI MATERIAL IN SERVIS

Nadomestne elektrodne blazinice, nove baterije in vodilo so na voljo pri 
vašem prodajalcu ali distributerju (naslov je na zadnji strani ovitka).

Dodatki in nadomestni deli 
Spodaj navedene nadomestne dele je mogoče naročiti pri vašem 
prodajalcu ali distributerju:

Elektrodne blazinice:  št. izdelka: CM5050
Vodilo:     št. izdelka: L-BPT
Baterije:   št. izdelka: AA
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Oblika vala simetrični bifazni

Amplituda (obremenitev prek 500 
ohm) 60mA+/- mA 10%

Zunanji vtič popolna zaščita na dotik

Napetost 240V 

Kanali dvokanalni

Baterije 2 x AA Alkalne (Dve AA bateriji )

Teža 80 g brez baterij

Dimenzije 115 x 53 x 27 mm

Varnostna klasifikacija
Notranji vir energije. Tip BF.
Izdelano za trajno uporabo. 
Nima posebne zaščite pred vlago.

Okoljsko označevanje:
Delovanje: 
Shranjevanje:

Temperatura območja: 0 do 35 °C
Relativna vlaga: 20 do 65 % 
Temperatura območja: 0 do 55 °C
Relativna vlaga: 10 do 90 % 

OPREMA TIPA BF
Zagotavlja stopnjo zaščite 
pred električnim šokom z izoliranimi 
uporabnimi deli.

22. TEHNIČNI PODATKI
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PROGRAMI  

Toleranca +/- 2 %

*F – Uporabnik povečuje jakost na željeno stopnjo v prvih 7 sekundah. 
Po sedmih sekundah se jakost zmanjša za 90% v 6 sekundah in se 
nato postopoma začne ponovno povečevati na prvotno nastavitev v 6 
sekundah.

*G - Frekvenca se začne pri 2 Hz in se potem vsake 3 minute prestavlja 
v naslednjo nastavitev. Po 21 minutah se konča pri 200 Hz, se vrne 
nazaj na 2 Hz in začne s ponovnim kroženjem.

Program Način Frekvenca Širina 
pulza

A neprekinjen 110 Hz 50 ms

B neprekinjen 4 Hz 200 ms

C prodor

frekvenca znotraj 
prodora = 100 Hz
ponovitev frekvence v 
prodoru = 2 Hz

200 ms

D neprekinjen 10 Hz 200 ms

E neprekinjen 110 Hz 200 ms

* F menjava jakosti 110 Hz 200 ms

* G menjava
frekvence

2 Hz, 10 Hz, 50 Hz,
80 Hz, 90 Hz, 110 Hz 200 ms
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 Električne specifikacije so nominalne ob upoštevanju  
 odstopanja od navedenih vrednosti, ki so posledica  
 normalne tolerance proizvodnje.

ZAPISNIK:

Zapis zdravljenja

Datum

4 načrti telesa: spredaj in zadaj,
 Leva in desna stran

Program

Amplituda – K1 : K2

Trajanje zdravljenja (min)

Ocena: 
Ni olajšanja (0) do 

popolno olajšanje (10)

WARNING

WARNING
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Distribucija: 

BIOVIVA, trženje medicinskih pripomočkov ter svetovanje,
Katja Pečar s. p.
Hraše 31c, 1216 Smlednik, Slovenija
Telefon: 041/679-681
e-pošta: info@bioviva.si
www.bioviva.si

Izdeluje:

TensCare Ltd, 9 Blenheim Road,
Longmead Business Park, 
Epsom, Surrey KT19 9BE, United Kingdom
TEL: +44(0) 13 72 72 34 34
e-mail: painaway@tenscare.co.uk 
www.tenscare.co.uk 
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