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Smart TENS ir moderna, efektīva
metode sāpju novēršanai, kas
nesatur medikamentus. Šī spēcīgā,
digitālā TENS ierīce ir mūsdienīga
un ērti lietojama. Ierīcei ir 4 iepriekš
iestatīti režīmi ērtai lietošanai.

TENS ir atzīta par drošu un ļoti
efektīvu sāpju novēršanas metode un
to rekomendē ārsti.
TENS nesatur medikamentus, tās
lietošanas laikā nav konstatētas
blakusparādības. Ierīci var arī
izmantot kopā ar papildu
medikamentiem, ja tas ir
nepieciešams.
Uz ierīces esošo simbolu skaidrojums
Ierīce nodrošina aizsardzību pret
elektriskās strāvas trieciena risku,
īpaši attiecībā uz F tipa ierīces daļām.
Brīdinājums – skatīt instrukcijas
4. lappusi.
Norāda, ka atbrīvojoties no
ierīces, ir jāievēro visi drošības
nosacījumi.
.
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Kas ir TENS?
TENS
(transkutānā
elektriskā
nervu
stimulācija) ar elektrodu palīdzību caur ādu
pārvada elektriskus impulsus uz nervu
šķiedrām. TENS impulsi palīdz ķermenim
izstrādāt sāpju remdējošas ķīmiskas vielas –
‘endorfīnus’.

Kādam nolūkam var izmantot
TENS ierīci?
TENS ierīci var izmantot dažādu hronisku un
akūtu sāpju novēršanai, piemēram, muguras,
plecu, artrīta, sēžas nervu sāpju, sporta
traumu,
migrēnas,
menstruālo
un
pēcoperācijas sāpju novēršanai.
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Piesardzība un kontrindikācijas
1.

Neizmantojiet Smart TENS ierīci, ja lietojat
kardiostimulatoru.

2.

Konsultējieties ar ārstu, pirms sākat lietot ierīci, ja
jums ir sirds slimība, epilepsija, nediagnosticētas
sāpes, metāla implanti vai citas nenoskaidrotas
veselības problēmas.

3.

TENS ierīci nedrīkst lietot pirms 37. grūtniecības
nedēļas.

4.

Nekad neizmantojiet TENS ierīci, ja jums ir
nediagnosticētas sāpes, tādā gadījumā var būt
nepieciešama neatliekama ārsta palīdzība.

5.

Ja esat grūtniece, nenovietojiet elektrodus uz
vēdera.

Vispārēja piesardzība
1.

Neizmantojiet šo ierīci, ja neesat izlasījuši šo
instrukciju.

2.

Neievietojiet Smart TENS ierīci šķidrumā.

3.

Nenovietojiet ierīci liela karstuma avota vai viegli
uzliesmojošas gāzes tuvumā.

4.

Nenometiet šo ierīci uz cietas virsmas.

5.

Nemēģiniet izjaukt Smart TENS ierīci.

7.

Izmantojiet tikai ierīcei atbilstošas baterijas un
elektrodus.

8.

Ja ierīce ir bojāta, nelietojiet to. Nogādājiet ierīci
piegādātājam

9.

Izņemiet baterijas no ierīces, ja to nelietojat.

10. Neizmantojiet ierīci, kad vadāt automašīnu, strādājat
ar bīstamu iekārtu vai lietojat mikroviļņu krāsni.

11. Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
12. Nenovietojiet elektrodus uz acīm vai tuvu pie tām,
mutē, uz kakla priekšējās daļas vai sānos, uz galvas,
sirds, ievainotas, iekaisušas, inficētas vai nejutīgas
ādas. Elektrodus drīkst novietot uz ādas ar normālu
jutību, ja vien ārsts nav sniedzis citus norādījumus.
13. Nelietojiet šo ierīci, ja jums ir tuberkuloze, ļaundabīgs
audzējs, ļoti augsts vai ļoti zems asinsspiediens,
epilepsija, drudzis vai akūta iekaisuma slimība, ja
vien ārsts nav sniedzis citus norādījumus.

4

Page

Smart TENS Instructions.qx6

30/10/06

16:17

Smart TENS ierīces vadības pogas
Vads Spraudnis Ligzda Konektori

Displejs

Taimera poga

Pulsa platums –
-

Pulsu novadījuma dziļums

Kreisais kanāls
Intensitātes pogas

Ieslēgšanas/i
zslēgšanas
poga

Labais kanāls
Intensitātes
pogas
Cilpa kakla
auklas
pievienošan
ai

Režīma poga

Displejs
Savienojuma
detektors ja elektrodi zaudē
kontaktu ar ādu.

Režīma indikators Norāda esošo
režīmu

Intensitāte
samazināsies līdz
nullei.

Kanāla intensitātes
josla Norāda katra kanāla
intensitātes līmeni

Pulsa
platums

Taimeris
Zems baterijas enerģijas
līmenis - mirgo, ja ir zems
baterijas enerģijas līmenis
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Smart TENS ierīces sagatavošana
lietošanai
Pārbaudiet, vai ierīces komplektā ir viss
nepieciešamais: :

1 x Smart TENS ierīce
1 x iepakojums ar 4 pašlīmējošiem
elektrodiem
2 x vadi
2 x AA baterijas
1 x kakla aukla
1 x pārnēsājama somiņa
1 x TENS ierīces lietošanas instrukcija

Ierīces sagatavošana
a) Nospiediet un pagrieziet rokturīti Smart
TENS ierīces aizmugurē uz vienu vai otru
pusi, lai atvērtu ierīces bateriju nodalījumu
(skatīt 1. attēlu 7. lappusē).
b) Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet
2 x AA baterijas (skatīt 2. attēlu 7. lappusē),
pārbaudiet vai ir ievērota pareiza pozitīvā (+) un
negatīvā (-) bateriju polaritāte, kā tas ir redzams
baterijas nodalījuma attēlā. Aizveriet bateriju
nodalījuma vāciņu.

c) Divu zilo vadu spraudņus (atrodas katra
vadu galā) ievietojiet ligzdās, kas atrodas
ierīces augšējā daļā (skatīt 3. attēlu 7.
lappusē).
d) Tagad ievietojiet kontakttapas (atrodas vadu
otrajā galā) ligzdās, kas ir pievienotas pie
pašlīmējošajiem elektrodiem. Pagaidām
nenoņemiet stiprinājumus no elektrodiem.
(skatīt 4. attēlu 7. lappusē).
e) Ja vēlaties, varat pievienot kakla auklu pie
ierīces tās ērtai pārnēsāšanai uz kakla
(skatīt 5. attēlu 7. lappusē).
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Baterijas ievietošana
Nospiediet un pagrieziet
rokturīti, lai atvērtu ierīces
bateriju nodalījumu.
1.attēls

Atveriet bateriju
nodalījumu un
ievietojiet tajā
baterijas.

2.attēls

Vadu pievienošana
Ievietojiet abu vadu
spraudņus ligzdās.
3.attēls
Elektrodu pievienošana
Savienojiet sarkano un melno
kontakttapu (katra vada galā)
ar elektrodiem.
4. attēls

Kakla auklas
pievienošana

5.attēls

Izvelciet kakla auklas cilpu cauri
ierīces pamatnei. Izvelciet otru
kakla auklas galu cauri ierīces
cilpai un ievelciet to vajadzīgajā
pozīcijā.

Pirms uzsākat lietot Smart TENS ierīci
pirmo
reizi,
lūdzu,
rūpīgi
izlasiet
brīdinājumus un norādītās kontrindikācijas
instrukcijas 4. lappusē..
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Smart TENS ierīces
lietošana
Smart TENS ierīcei ir 4 režīmi. Katram režīmam ir
noteikts ārstēšanas veids.
Jūs varat izmantot jebkuru no režīmiem, lai ārstētu
sāpes. Tabulā ir īss apraksts par katru ierīces režīmu.
Režīms

Apraksts

PASTĀVĪGS

Pulsi tiek pastāvīgi pārvadīti uz ķermeni.
Būs jūtama kņudoša sajūta, darbība ir
balstīta uz Vārtu Kontroles teoriju. Lūdzu,
skatiet “Mazo TENS sāpju novēršanas
instrukciju” 3. lappusi.

PLŪSTOŠS

Regulārā ierīces darbībā pulsu pārvadījums tiek
ieslēgts un izslēgts, tas ir, signāls no ierīces ir
plūstošs. Jūs sajutīsiet sirdspukstiem līdzīgas
sajūtas, režīma darbība ir balstīta uz
akupunktūras tehniku kā visām TENS ierīcēm
vai Endorfīnu izstrādes teorijas (skatīt “Mazo
TENS sāpju novēršanas instrukciju” 3. lappusi).

MASĀŽAS

Regulāros ciklos pulss palielinās un samazinās,
radot masējošu sajūtu.

JAUKTAIS Jauktajā režīmā – 3 sekundes ir
(pastāvīgs un 3 sekundes plūstošs cikls), šie cikli
atkārtojas.

Ārstēšanas uzsākšana
1. Rūpīgi ar rādītājpirkstu un īkšķi noņemiet
elektrodus no plastmasas stiprinājuma. Novietojiet
elektrodus uz ķermeņa, kā parādīts attēlos un
mazajā TENS instrukcijā.
2. Ieslēdziet ierīci, nospiežot
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Ierīce automātiski
uzsāks darbību pastāvīgajā režīmā.
3. Uzsākot darbību ar ierīci, nospiediet CH1+ pogu.
Katru reizi, kad nospiedīsiet šo pogu, displejā
parādīsies mazs, pusmēness formas simbols, kas
palielināsies, kad pieaugs ierīces darbības
intensitāte.

4. Jūs

sajutīsiet kņudošu sajūtu. Atkārtojiet 3.
darbību ar CH2+ pogu. Tagad sajutīsiet šo sajūtu
no abiem elektrodiem.
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Režīma poga. Smart TENS ierīcei ir 4 režīmi, kā tas ir
redzams tabulā instrukcijas 8. lappusē. Šie režīmi tiek
izvēlēti, nospiežot režīma pogu, un tad izvēloties jebkuru
no visērtākajiem režīmiem. Mainot režīmus, jūsu ķermenis
nepieradīs pie kāda noteikta iestatījuma.

6. Pulsa platuma pielāgošana. Šī papildu funkcija
dažādo ierīces iespējas. Palielinot un samazinot pulsa
platumu, jūs mainīsiet sajūtu intensitāti. Intensitāti var
pielāgot no 20µ līdz 250µ, vienā posmā to nomainot
par 10µ visos ierīces režīmos. Šo darbību var veikt,
nospiežot PW pogu. (µ = mikrosekundes)

7. Taimera poga: Ļauj iestatīt ārstēšanas ilgumu.
Taimerim ir 5 iestatījumi: pastāvīgais, 15 minūšu,
30 minūšu, 45 minūšu un 60 minūšu.
8. Turpiniet
veikt
stimulāciju
tik
ilgi,
cik
nepieciešams, ne mazāk par 30 minūtēm, ja vien
nejūtat diskomfortu.
9. Dažiem cilvēkiem sāpes tiem novērstas īsā laika
periodā, bet dažiem ir nepieciešams ilgāks laiks.
10. Ja izvēlaties turpināt stimulāciju vairākas stundas,
pārbaudiet, vai pašlīmējošie elektrodi nav kļuvuši
sausi. Ja elektrodi ir sausi, nedaudz tos
samitriniet. Ja elektrodi būs sausi, ādai var rasties
kairinājums.
11 Vienmēr pārbaudiet, vai ierīce ir izslēgta, pirms
atvienojatt vadus. Neraujiet aiz vadiem. Vienmēr
atvienojiet spraudņus no ligzdām ar rādītājpirkstu un
īkšķi.

Papildu informācija
Automātiska ierīces izslēgšanās – Kad ierīces
intensitātes līmenis ir nokrities līdz nullei un ierīce
nav lietota aptuveni 5 minūtes, tā automātiski
izslēgsies.
Atmiņas funkcija - Smart TENS ierīcei ir atmiņas
funkcija, ar kuras palīdzību ierīces atmiņā paliks
pēdējais iestatījums.
Lūdzu, skatiet “Mazo TENS sāpju novēršanas
ierīces instrukciju” (pieejama tikai Apvienotajā
Karalistē), lai uzzinātu informāciju par elektrodu
novietojumu, kļūmju novēršanu un vispārīgu
informāciju par TENS ierīci.
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Biežāk uzdotie jautājumi
J Vai ierīci var droši lietot?
A Jā, TENS ierīci plaši izmanto
novēršanai un to rekomendē ārsti.

sāpju

J Vai es varu to izmantot kopā ar citiem
medikamentiem?
A Jā, TENS ir medikamentus nesaturoša ierīce,
tāpēc to var lietot kopā ar citiem
medikamentiem, ieskaitot Paracetamolu.
J Kāda veida sāpes TENS ierīce palīdz
novērst?
A TENS ierīce var palīdzēt novērst dažāda veida
sāpes. Ja vēlaties uzzināt papildu informāciju
par TENS ierīces lietošanu, lūdzu, sazinieties ar
ārstu vai Body Clock Health Care centru pa
tālruni 020 8532 9595.

J Vai es varu izmantot Smart TENS ierīci
dzemdībās?
A Šo ierīci nav ieteicams izmantot dzemdībās, jo
ierīcei nav funkcijas, kas ir nepieciešama
kontrakciju laikā. Lai iegūtu papildu informāciju
par TENS ierīces lietošanu dzemdībās,
apmeklējiet www.babycaretens.com mājas lapu
vai zvaniet pa tālruni 0845 230 9737.

Kļūmju novēršana
J Kāpēc pulsējošā sajūta nav tik spēcīga
pēc tam, kad kādu laiku jau ir lietota Smart
TENS ierīce?
A Palieliniet intensitāti, jo iespējams esat
pieraduši pie zemākā intensitātes līmeņa.
J Kāpēc pulsējošā sajūta ir spēcīga, bet nav
efektīva?
A Ir ieteicams mainīt elektrodu pozīciju
(neaizmirstiet pirms tam izslēgt ierīci).
J Kāpēc pulsējošā sajūta nav pietiekoši
spēcīga, pat tad, ja ir iestatīts augstākais
intensitātes līmenis?

A Ir nepieciešams nomainīt ierīcē baterijas.
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Tehniskie parametri
Displejs
Darbības režīms

8 septiņu segmentu cipari un
aptuveni 95 segmenti
Četri režīmi:
• Pastāvīgs
• Plūstošs- 32Hz-2 novadījumi
sekundē
8 pulsi novadījumā
• Masējošs - 100Hz – noteikta
frekvences modulācija uz pulsa
platumu
• Jauktais - 3 sekundes 1. režīmā,
3 sekundes 2. režīmā,
atkārtošana
Pulss (Hz)

Pastāvīgs
Plūstošs
Masējošs
Jaukts

Taimeris

Frekvence
100
32
100
32 un 100

Pulss
Platums
(µs)
20-250
20-250
20-250
20-250

Displejs

Pastāvīgs
Plūstošs
Masāžas
Jauktais

Taimerim ir 5 iestatījumi
• Pastāvīgs
• 15 minūšu
• 30 minūšu
• 45 minūšu
• 60 minūšu

Automātiska ierīces
izslēgšanās

Pēc 5 minūtēm

Izejas kanāls

Divi kanāli

Izejas voltāža

0-60V pielāgošana 15 posmos
(500Ω noslodze, no augstākās līdz
0)

Izejas intensitāte

0 - 120mA pielāgošana 15 posmos
(500Ω noslodze). Intensitāte
samazināsies līdz 0.

Izejas viļņforma

Asimetriska bi-fāzes taisnstūrveida

Izejas ligzdas

CE skārienizturīgas ligzdas

Savienojuma
detektors

Nosaka savienojumu starp ierīci un
ādu

Pa

Baterijas

2 x 1.5V AA baterijas (LR6 tips)

Zema baterijas
enerģijas līmeņa
noteikšana

2.2V±0.2V
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