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kábel csatlakozók a
és az 1-3,9 programokhoz

A SZERVIZ DÍJAT SZÁMÍTHAT FEL, EZÉRT KÉRJÜK ELÕBB TELEFONÁLJON!

IZOMKEZELÉSRE A 8; 6; 4 PROGRAMOKAT PRÓBÁLJA VÉGIG UGYANAZON ELEKTRÓDAFELHELYEZÉS MELLETT! HA NEM SIKERÜLT MOZGÁST KIVÁLTANI, CSAK AKKOR PRÓBÁLJA A
3;2;1 PROGRAMOKAT IS. A LEGSZEBB MOZGÁST ADÓ PROGRAMOT HASZNÁLJA! (3-6
HAVONTA PRÓBÁLJA VÉGIG ÚJRA, MERT A KEZELÉSEK SORÁN MÁSIK PROGRAM
HASZNÁLATA VÁLHAT SZÜKSÉGESSÉ!)

- Csak a készülékkel szállított típusú adapterrel használja!
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- rövidáru boltokban olcsón kapható.)

Háromszög alak, 200msec imp.
szélesség. Szünet idõ 1,8 sec.

Háromszög alak, 400msec imp.
szélesség. Szünet idõ 2,6 sec.

Háromszög alak, 600msec imp.
szélesség. Szünet idõ 2,4 sec.

Ha erõsen kipirul a bõr, próbáljuk ki a 8,6;4 programokat is: A kezeléssorozat
közben változhat az izom állapota, ehhez gyakran másik programot kell
választani. Ha nem sikerül a 8;6;4 programokkal a megfelelõ izommozgást
kiváltani, telefonáljon, mert az érzetet több, egyéb ok is kiválthatja (L. Elõforduló
hibák táblázata hátrébb). Mi segítünk a csípõ érzést megszüntetni! Kérésére
visszahívjuk! Telefonos segítségnyújtásunkig átmenetileg naponta többször
rövidebb ideig (napi 5 x 2 perc) kezeljünk! A sárga filclapnál jóval vastagabb
nedves gézt tegyünk a fekete gumilapok alá a csípõ érzet mérséklése
érdekében. Esetleg pár perc kezelés után 1-2 percig pihentesse bõrét, majd újra
1-2 percig kezelhet összesen 6-10 percig, naponta 2-4 alkalommal. Az izmokat
rendszerint az izom eredés és tapadási helyén kezeljük, vagy az adott izom
legszélesebb részén az „izomhason”. A pontos felhelyezést fizikoterápiás vagy
gyógytornász szakember, vagy kezelõorvosa mutatja meg. TIPP: szakember
segítsége nélkül a bénult, sérült izmon a kívánt mozgás kiváltásához
legmegfelelõbb elektródafelhelyezést az ép végtag azonos izmán kipróbálhatja
a 4. programot alkalmazva. Azt a felhelyezést kell alkalmazni a beteg végtagon,
aminél a kívánt izommozgást az ép végtagon a legszebben sikerült kiváltani!
-2-

A.) IZOMKEZELÉSRE (részlegesen bénult, Impulzus 0,2 msec. Burst 100
idegsérült vagy ép izom) KEZELÉSI IDÕ: Hz/500 msec ideig. Szünet idõ
napi 2 x 5-15 perc, fokozatosan elérve a 15 1,5 sec.
percet. Az elektródapárok ennél a
programnál idõben eltoltan kezelnek,
természetes izommozgást, kellemes
masszázs érzetet eredményezve
B.) FÁJDALOMCSILLAPÍTÁSRA.
KEZELÉSI IDÕ: napi 2 -3 alkalommal 30
perc. Krónikus fájdalmakra, masszázs
érzettel.
C.) Gyermekek fájdalomcsillapító kezelése
D.) inkontinencia-kezelés (vizelet-, székletvagy gáztartási zavarok) Számos esetben,
ha a probléma izomrenyheségre vezethetõ
vissza, VAN LEHETÕSÉG A GYORS JAVULÁSRA, A TÜNETEK ENYHÜLÉSÉRE, A
MÛTÉTEK ELKERÜLÉSÉRE!
Gyermekeknél csak a lelki okok kizárása
után alkalmazzuk a készülékkel való
kezelést! KEZELÉSI IDÕ: napi legalább 2
alkalommal 5-15 perc (fokozatosan 1-1
perccel emelkedõ idõtartam mellett érjük
el!) A lapelektródák egyikét kell a fehér
kábelvégbe tenni, ez kerül a hasra, a
nagyobb hátra, a keresztcsontra (lásd 4.
oldal). Speciális méretû elektródák is
kaphatók, de csak akkor érdemes költeni rá,
ha a fenti megoldásokat alkalmazva sem
volna elégedett az eredménnyel. (A felületi
elektródák és az igen költséges, külön
vásárolható szondákkal végzett kezelések
eredményessége betegeink visszajelzése
alapján megegyezik.
Csak ennél a programnál használható a
„FREKVENCIA” gomb, a többi programnál
értelmetlen a beállítása. A beállítási
javaslatokat felhasználóink visszajelzései
alapján leellenõrizve állítottuk össze.

Változtatható frekvenciájú
TENS impulzusok, 0,2 msec.
Frekvenciatartomány 1-200 Hz.
Folyamatos üzemmód.
Általánosan 80-200 Hz
alkalmazható
1-10 Hz (alacsony frekvenciabeállítás)

6. SZELEKTÍV
INGERÁRAM

Részlegesen bénult, idegsérült vagy ép
beidegzésû izmok kíméletes kezelése
Az elektródapárok idõben eltoltan kezelnek,
természetes izommozgást,
kellemes
masszázs érzetet, optimális helyi bõvérûséget eredményezve

7. TENS
MASSZÁZS

ELEKTROMASSZÁZS, izomlazítás, Frekvenciahinta, négyszög imstresszoldás, helyi bõvérûség keltése pulzus. Impulzus hossz: 0,2 ms
(decubitus kezelések a „környéki” területen)
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HÁROMSZÖG MODULÁLT:
Háromszöggel modulált
négyszög impulzus 0,2 ms /
200 Hz. Háromszög moduláció:
700 ms felfutás 700 ms lefutás,
2s szünet.

Idegsérült, vagy ép beidegzésû renyhe,
erõsen sorvadt izmok kezelése.
Izomlazításra, masszázsra
Iontoforézishez vagy speciális galvánkezeléshez
A Galvánprogrammal csak ép bõrfelületen,
MAXIMUM 3 PERCIG KEZELJEN! KÖZBEN
1-2 PERCENKÉNT ELLENÕRIZZE A BÕRFELÜLET KIPIRULTSÁGÁT. HA ERÕSEN
KIPIRUL, KEZELJEN A SZOMSZÉDOS
BÕRFELÜLETEN. Diclofenac származékok
a „–„ lapelektróda alatt, a lidocain származékok a „+„ lapelektróda alá kenve vihetõk be a
bõrbe. Ügyeljen arra, hogy a krém ne menjen
be a fekete gumilap kábelnyílásába, mert
egyenetlen áramérzetet okozhat!

FÁJDALOM

Lapelektródák általános felhelyezése férfiaknak és nõknek

FÉRFIAK
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NÕK

több ok, TELEFONÁLJON SEGÍTÜNK!
(Pl: nem jó programválasztás, mert idõvel más
áramformára lehet szükség! Elektróda ANYAGHIBA, érzékeny bõr vagy ha nem távolítja el
minden kezelés után a kábelvégrõl a gumilapokat,
az nedves marad és korródeálódhat, egyenetlen
vagy csípõ érzetet okozhat stb)
Ha nem világít a készülék:

Az adaptert cserélni kell (ha az adapter világít, akkor
is hibás lehet, pl. kábel megtörése esetén), ritkán a
készülék csatlakozójának hibája okozhatja.
Telefonáljon! Adapterhibával ne postázzon vissza
hibátlan készüléket!

oka:
- Program szünetidejében emelte az
intenzitás értékét vagy
- mûködés közben váltott programot vagy
- krém került a kábel nyílásába a
gumilapokban.
- (átdugta a kábelt) a TENS-SEL bemeneteken vagy
- nem távolította el a kábelvégekrõl a gumilapokat minden kezelés végén és idõvel korrodeálódott a kábelvég, egyenetlen áramérzetet okozva.
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A készülék jelöléseinek magyarázata
2409

A készülékkel kapcsolatos, a címkékrõl le nem olvasható
elõvigyázatossági figyelmeztetésekre hívja fel a figyelmet
a jelölés. A vonatkozó figyelmeztetések e használati útmutatóban olvashatóak.

CE megfelelõségi jelölés,
2409 - Kijelölt szervezet azonosítója
Gyártó szimbóluma

Tartsa szárazon!
Dátum

SN

Gyártási szám

Elektronikai hulladék

II. ÉRINTÉSVÉDELMI
OSZTÁLYÚ készülék

IP20

Víz- és porszerû részecskék
káros behatolása elleni védelem
BF TÍPUSÚ PÁCIENSRÉSZ

Olvassa el a használati útmutatót!

6

-6-

-7-

Angol feliratok jelentése a készülék hátoldalán: Electric parameters: elektromos paraméterek.
Power: Áram, Model: készülék megnevezése.Type: típus SN: Gyártási szám

Cégünk a Tensol Orvosi Mûszerfejlesztõ Kft. Székhelye 8184 Balatonfûzfõ, Munkás tér 3. Mint
gyártó kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy termékünk megnevezései a szelektív ingeráramú ideg
és izomstimulátor készülékünk Típus: TENSEL me 2001; TENSEL me 2001+; TENSEL me 2006
készülékek, osztályba sorolás: II.a (a4/2009. (III.17.) EüM rendelet IX. melléklet, 9 szabály szerint)
az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009 (III.17) EüM rendelet és a 93/42 EGK direktíva
követelményeinek megfelelnek, különös tekintettel az I. sz melléklet alapvetõ követelményeinek.
Tensol Kft kijelenti, hogy a TENSEL me 2001 gyári számú készüléken 11301453 és a TENSEL me
2006 készüléken 61311105 valamint a TENSEL me 2001+ készüléken a mai naptól használja a
CE2409 jelet. Tanúsító kijelölt szervezet neve, címe: 2040 Budaörs, Gyár u 2. Tanúsító kijelölt
szervezet azonosítója 2409 Tanúsítvány száma: 144430-13-06-03 Tanúsítvány érvényessége
2016 június 20. (évente megújítva) CE Certiso Orvos és Kórháztechnikai Ellenõrzõ és Tanúsító Kft.
Balatonfûzfõ, 2015.06.09
Szollár Szilvia ügyvezetõ
A használati útmutató utolsó felülvizsgálata: 2016.03.16. Ellenõrzési jegyzõ könyv HU 1603/2006.
Nyilvántartás azonosítható
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