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Vartotojo instrukcija                                               Prašome atidžiai perskaityti! 
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Prašome palikti šį puslapį atverstą, kad prireikus galėtumėte greitai rasti reikalingą informaciją 
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Prietaisas ir jo valdymas 
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LT 

 

MYGTUKAI 

1. Esamos įtampos nustatymo kanalas 2 

2. Ekranas 

3. Įjungimo/išjungimo/sustabdymo mygtukas 

4. M (režimo) mygtukas 

5. Atminties mygtukas 

6. Nustatymo mygtukas 

7. P (programos) mygtukas 

8. Esamos įtampos nustatymo kanalas 1 

9. Laikiklis prie diržo 

10. Baterijų skyrius 

11. Kanalo 1 jungtis 

12. Kanalo 2 jungtis 

 

EKRANAS 

13. Esamos įtampos kanalas 2 

14. Senka baterija 

15. Pulso forma 

16. EMS didėjimas, eigos trukmė, poilsio trukmė 

17. Terapijos laikmatis 

18. Rekomenduojamos gydymo vietos 

19. Įrenginio mygtukų užrakinimas 

20. Dažnis/impulso dydis (μs) 

21. Programos numeris 

22. Terapijos režimas 

23. Esamos įtampos kanalas 1 
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1. Saugos informacija 

SVARBI INFORMACIJA! 

IŠSAUGOTI VĖLESNIAM NAUDOJIMUI! 
 

Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią vartotojo instrukciją ir ypač atidžiai 

perskaitykite saugos instrukcijas ir išsaugokite jas vėlesniam naudojimui. Perduodami prietaisą kitam 

žmogui, būtinai perduokite ir šią vartotojo instrukciją. 

 

Simbolių paaiškinimas 

 

 

 

Ši vartotojo instrukcija priklauso šiam įrenginiui. 
Šiose vartotojo instrukcijose rasite informaciją apie prietaiso naudojimą ir valdymą. 
Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. 
Nesilaikant instrukcijų kyla rizika susižaloti arba sugadinti patį įrenginį. 
 

 

ĮSPĖJIMAS 
Įrenginio naudotojas, norėdamas išvengti bet kokios žalos sau, privalo stebėti šiuo simboliu 
pažymėtus įspėjimus. 
 

   

ATSARGIAI 
Įrenginio naudotojas, norėdamas išvengti bet kokios žalos prietaisui, privalo stebėti šiuo 
simboliu pažymėtas pastabas. 
 

    

PASTABA 
Šiuo simboliu pažymėtos pastabos suteikia daugiau informacijos apie naudojimąsi įrenginiu. 
 

    

 
Klasifikacija: Taikoma BF tipo dalis 
 

   

 
Partijos numeris 
 

    

 
Gamintojas 
 
 

    

 
Pagaminimo data 
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Naudojimo sritys   

Medisana TENS- /EMS įrenginys skirtas šioms procedūroms: 

• Simptomiškam stiprių lėtinių skausmų, potrauminio  ar ūminio pooperacinio skausmo 
mažinimui. 

• Kraujo cirkuliacijos raumenų srityje gydymo spartinimui. 
• Raumenų spazmų atpalaidavimui. 
• Pooperaciniam raumenų stimuliavimui norint išvengti trombozės. 
• Raumenų suglebimo slopinimas arba stabdymas. 
• Raumenų reabilitacijai. 
• Judėjimo proceso tvirtinimui arba gerinimui.  
 

 

 

Kontraindikacijos 

• Nenaudokite šio įrenginio, jeigu turite širdies stimuliatorių, elektroninius arba protezinius 

implantus. 

• Nenaudokite šio įrenginio, jei sergate širdies ligomis arba turite širdies raumens pažeidimų 

(pvz.  aritmiją ar miokardo defektą). 

• Prieš naudodamiesi šiuo įrenginiu pasikonsultuokite su savo šeimos gydytoju, jei kenčiate 

nuo bet kurios iš žemiau išvardytų ligų ar sveikatos sutrikimų: 

 • Diabetas 

• Epilepsija.  

• Apatinių galūnių kraujotakos sutrikimai. 

• Klubų ar dubens lūžiai. 

 • Vėžys. 

• Nėščios prieš pradėdamos naudotis šiuo įrenginiu turėtų imtis visų būtinų atsargumo 

priemonių ir prieš naudojimą pasitarti su šeimos gydytoju. 

• Draudžiama naudoti įrenginį kūno dalims, kurios yra patinusios, nudegusios, patyrė 

uždegimą ar bėrimą (pvz. flebitas, tromboflebitas, venų varikozė) , o  taip pat negalima 

masažuoti žaizdų bei kitų jautrių kūno vietų. 

• Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas simptominiam vietinio skausmo slopinimui, 

išskyrus tuos atvejus, kai  taikomas gydymas  arba skausmo sindromo diagnozės atveju. 

• Elektrodai negali būti pritaikomi taip, kad elektros srovė galėtų tekėti per  gerklę,  galvos 

ar krūtinės ląstos sritis. 

 
 

• Naudokite šį įrenginį  tik  pagal šią vartotojo instrukciją (taip pat žr. “naudojimo sritys” 7 puslapyje). Bet 

koks kitoks instrukcijų neatitinkantis naudojimas gali sukelti įrenginio gedimą ar net sužaloti vartotoją. 

MEDISANA AG neprisiima jokios atsakomybės už neteisingą įrenginio naudojimą ir dėl to sukeltą žalą. 

Prietaisas  skirtas tik privačiam naudojimui. 

• Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar 

protiniais sugebėjimais arba asmenims, kurie neturi pakankamai patirties ir (arba) žinių naudotis šiuo 

prietaisu, išskyrus atvejus, kai prietaisu besinaudojantį asmenį stebi kitas asmuo, atsakingas už 

pastarojo saugumą arba jeigu asmuo buvo supažindintas su prietaiso naudojimo instrukcijomis. Vaikai 

gali naudotis šiuo aparatu tik prižiūrint vyresniems asmenims. Pastarieji turi stebėti, kad vaikai nežaistų 

su aparatu. TENS gydo simptomus ir slopiną skausmą, kuris kitais atvejais žmogaus kūne veikia kaip 

apsauginis  mechanizmas. 
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• Įjungus elektrinį stimuliavimą gali sutrikti elektroninių stebėjimo įrenginių (pvz., EKG monitoriai ir EKG 

signalai) veikla.  

• Nenaudokite prietaiso šalia trumpųjų arba mikrobangų terapinių prietaisų, nes jie gali turėti įtakos 

prietaiso veikimui. 

 

 

Sužeidimų/žalos pavojus! 

• Terapinės sesijos su MEDISANA TDP medicinos diagnozės ar gydymo pakaitalas. Prieš 

naudodami įrenginį Pasiteiraukite savo gydytojo apie kiekvieną skausmo ar ligos rūšį.  

• TENS terapija turi būti taikoma tik pagal jūsų gydytojo instrukcijas!  

• Terapija turi būti maloni. Jeigu jaučiate skausmą ar diskomfortą, nutraukite procedūrą ir 

pasikonsultuokite su savo gydytoju.  

• Nenaudokite MEDISANA TDP valdydami kitus prietaisus ar vairuodami automobilį.  

• Niekada nenaudokite prietaiso vonioje ar duše. Jeigu įrenginys kontaktavo su skysčiais, 

nedelsiant išimkite baterijas ir venkite tolimesnio įrenginio naudojimo. Susisiekite su 

įrenginio pardavėju arba techninio aptarnavimo centru.  

• Nenaudokite papildomų priedų, kurie nėra rekomenduoti gamintojo. 

• Nejunkite jokių kitų prietaisų į elektros lizdą, prie kurio prijungtas TDP. Venkite įrenginio 

kontakto su smailiais arba aštriais objektais. Jei jūs naudojate įrenginį netinkamais būdais – 

jo garantija nebegalioja.  

• Gedimo atveju  nebandykite remontuoti prietaiso savarankiškai. Savarankiško remonto 

atveju ne tik garantija laikoma negaliojanti, bet ir kyla rimtas (ugnies, elektros šoko, kūno 

sužalojimo) pavojus. Tik  įgalioti aptarnavimo biurai turi teisę atlikti įrenginio remontą.  

• Jei įrenginys sukelia akivaizdžius nuostolius būstui ar LCD tipo monitoriams, nusiųskite jį į 

savo specialisto parduotuvę ar tiesiogiai į MEDISANA remonto paslaugų centrą.  

• Nenaudokite pažeistų elektrodų ir laidų - pavojus gauti elektros smūgį. 

• Baterijos rūgšties pratekėjimas gali sukelti cheminius nudegimus. Venkite baterijos rūgšties 

kontakto su oda, akimis ir gleivėtomis membranomis. Jei baterijos rūgštis pateko į bet 

kurią iš šių vietų, gausiai praskalaukite paveiktą vietą vandeniu ir nedelsiant kreipkitės į 

gydytoją.  

 

   

• Jei MEDISANA TDP prietaisas yra naudojamas komerciniais tikslais, bent kartą per 

dvejus metus turi būti atliekama saugos kontrolės patikra įgaliotuose paslaugų 

centruose. 

 

Pastabos dėl elektrodų 

• Netvirtinkite elektrodų ant atviros odos. 

• Naudokite atskirus elektrodus kiekvienam vartotojui. 

• Sudirgus odai nutraukite gydymą ir kreipkitės į gydytoją. 

• Prieš eidami į vonią ar dušą nusiimkite elektrodus. 

• Pasinaudoję elektrodais įdėkite juos atgal į pakuotę. Tokiu būdu Jūs prailginsite elektrodų 

veikimo laiką. 
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Bendros pastabos ir informacija 

Dėkojame 

už jūsų pasitikėjimą mumis! Jūs įsigijote aukščiausios kokybės MEDISANA produktą -TDP skausmo terapijos 

įrenginį. Norėdami kaip įmanoma ilgiau naudotis šiuo MEDISANA MTX TDP skausmo terapijos įrenginiu, 

rekomenduojame atidžiai perskaityti žemiau esančią informaciją apie prietaiso naudojimą ir priežiūrą. 

 

Įdomi informacija apie stimuliaciją srove 

Stimuliavimas srove gali būti naudojamas: 

1. malšinti skausmą (TENS = Transkutaninė elektrinė nervų stimuliacija) 

2. atstatyti raumenis (AVS = Elektros raumenų stimuliacija) 

3. Elektroninei akupunktūrai. 

 

Skausmo malšinimas (TENS) 

TENS yra elektrinis nervo stimuliavimas per odą.  

Skausmas yra natūralus ir svarbus mūsų kūno signalas, įspėjantis mus, kad “kažkas yra negerai”. Jei 

skausmo priežastis nustatoma, bet jo negalima ar galima tik iš dalies pašalinti, gali išsivystyti ilgalaikis, 

nuolatinis skausmas (= chroniškas skausmas).  

Chroniškas skausmas gal būti gydomas skirtingais metodais: pavyzdžiui vaistais ar operacijomis, bet taip pat 

jis gali būti gydomas ir alternatyviais metodais, tokiais kaip akupunktūra arba TENS, kuris nesukelia jokių 

šalutinių poveikių.  

TENS gydymas gali blokuoti skausmo signalus, elektrinių impulsų pagalba pertraukdamas jų impulsų 

sklidimą į skausmingas dalis.  Signalas apie skausmą nėra perduodamas į smegenis ir tokiu būdu tampa 

nejuntamas.  

Ypatinga TENS procedūra taip pat aktyvuoja kūno kontrolės mechanizmus. Švelni elektros srovė priverčia 

kūną išleisti vadinamuosius endorfinus, kurie mažina skausmą. Tokiu būdu skausmas savarankiškai 

sustabdomas, palengvinamas ar pašalinamas kūno. Šis elektrinis stimuliavimas negali panaikinti skausmo 

priežasčių ar išgydyti ligą, bet gali pašalinti skausmingus pojūčius. Skausmo nebuvimas arba palengvėjimas 

gali padėti chroniškai kenčiančiam asmeniui patirti teigiamus jausmus ir įgyti jėgų bei energijos kasdieniam 

gyvenimui. 

 

Trumpasis Impulsas TENS  

Kai kurie žmonės patiria stiprų diskomfortą, kai yra veikiami 10 Hz dažnio (10 impulsų per sekundę) 

stiprumo srove. Trumpųjų impulsų programa generuoja impulsų grupę ("trumpuosius impulsus"), kurių 

dažnis siekia nuo 80 iki 100 Hz. 

 

Raumenų stiprinimas (EMS) 

Su įvairiomis EMS programomis galima stiprinti kūno raumenis, pvz. atsigaunančius po operacijos, kurie 

kompleksiškai arba nepakankamai treniruojami, įtempti. Tuo pat metu elektriniai impulsai sukelia silpnus 

raumenų susitraukimus, skatinančius raumenų sistemą dirbti "pasyviai" = be savaiminio pačių raumenų 

veikimo. 

 

Elektroninė akupunktūra 

Akupunktūra yra tradicinė kinų gydymo metodika, paremta faktu, jog kūne yra taškai (= akupunktūros 

taškai), kurie stimuliuojami tiesiogiai įtakoja (pvz. malšina skausmą, sustiprina energijos apytaką ir t.t.) tam 

tikros kūno zonas ar kūno organus. Ši stimuliacija gali būti atliekama adatomis, masažu, slėgiu (= 
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akupresūra) arba elektriniais impulsais, pvz. TENS. Detalesnę informaciją galima rasti atitinkamoje 

dalykinėje literatūroje. 

 

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai 

Ar dėl elektros srovės man gali kas nors atsitikti? 

Ne, nes elektros impulsų srovės galingumas yra toks mažas, kad jis visiškai saugus net su galingesniais 

įrenginiais. Tačiau srovės intensyvumas pritaikomas prie kiekvieno individualaus žmogaus jautrumo. 

Kiekvieną kartą naują terapijos seansą pradėkite nustatę žemiausią įtampos lygį ir didinkite pagal savijautą. 

Terapija neturėtų kelti nemalonius pojūčius. 

 

Neturiu patirties, susijusios su stimuliavimo terapija. Ar galiu naudoti šį įrenginį? 

MEDISANA TDP buvo sukurtas taip, kad jį galėtų lengvai naudoti visi - net ir be specialių žinių apie 

stimuliavimo elektros srove terapiją.  Šiuo prietaisu galite lengvai ir saugiai gydytis su iš anksto 

nustatytomis programomis. 

 

Kaip dažnai galiu naudoti elektrodus? 

Priklausomai nuo Jūsų odos būklė ir jeigu laikotės naudojimo instrukcijos, elektrodus galite naudoti iki 30 

kartų. 

 

Ar galiu naudoti kitais elektrodais? 

Taip, bet jūs turėtumėte naudoti tik originalius MEDISANA elektrodus. Taip pat galite naudoti geliu 

tvirtinamus elektrodus. 

 

Įrenginio paruošimas 

Komplektacija ir pakuotė 

Įsigijus prietaisą pirmiausia prašome įsitikinti, kad prietaisas yra pilnoje komplektacijoje ir neturi jokių 

pažeidimų. Kilus bet kokioms abejonėms dėl prietaiso komplektacijos arba saugaus naudojimo galimybių, 

kreipkitės į prietaiso pardavėją arba įgaliotą aptarnavimo centrą.  

Prietaiso pakuotėje rasite: 

• 1 TENS įrenginį su diržo segtuku 

• 4 elektrodus. 

• 2 prijungimo kabelius 

• 4 baterijas 

• 1 dėklą 

• 1 vartotojo instrukcijas. 

 

Pakuotė 

Pakuotę galima pakartotinai naudoti arba perdirbti. Prašome tinkamai pašalinti visą pakavimo medžiagą. 

Jeigu išpakuodami prietaisą pastebėsite bet kokią transportavimo metu atsiradusią žalą, prašome 

nedelsiant susisiekti su prietaiso pardavėju.  

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Prašome polietileno pakuotę laikyti kuo atokiau nuo vaikų! Rizika uždusti! 
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Baterijų įdėjimas 

Paslinkite baterijų dėklo dangtelį, esantį galinėje prietaiso pusėje, rodyklės kryptimi. Įdėkite baterijas pagal 

simbolius (+ / -) į baterijų dėklą. Uždarykite baterijų dėklą  ir vėl pastumkite dangtelį rodyklės kryptimi, kol 

jis užsifiksuos savo vietoje.  

 

 
Kitą kartą keisdami baterijas naudokite tik 1,5 V tipo baterijas (AAA LR6) arba lygiavertes įkraunamas 

baterijas. 

 

 

Cheminių nudegimų pavojus! 

• Nutekėjusių baterijų  rūgštis gali sukelti cheminius nudegimus. 

• Atsiradus nuotėkiui saugokitės, kad rūgštis nepatektų ant odos, į akis ir burnos ir nosies 
gleivinę! Jeigu baterijos rūgštis kontaktavo su bet kuriomis iš šių kūno dalių, nuplaukite 
paveiktą vietą švariu vandeniu ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją! 

• Negalima ardyti, įkrauti iš naujo trumpojo jungimo baterijas ar įmesti jas į ugnį! Sprogimo 
pavojus! 

• Išimkite baterijas iš prietaiso jei jūs jų nenaudojate ilgesnį laiką! 

• Neišmeskite naudotų baterijų ir akumuliatorių – jas išmeskite specialiame atliekų 
konteineryje arba specialių elektros prietaisų surinkimo taške! 

 

Taikymo sritys 

"MEDISANA TDP“ gali būti naudojamas malšinti visų rūšių skausmus, raumenų stiprinimui, ilgalaikei 

terapijai, o taip pat migrenos priepuolio gydymui. 

 

    

DĖMESIO! 

• Laikykitės tikslių savo gydytojo nurodymų ir leiskite jam parodyti, kur tvirtinti elektrodus. 

Teisinga elektrodų pozicija yra svarbus sėkmingos terapijos veiksnys. Atidžiai užsirašykite 

gydytojo rekomenduotus dažnio, impulso dydžio ir srovės nustatymus. Norėdami tai 

padaryti, turėtumėte nugabenti savo MEDISANA TDP įrankį pas gydytoją, kad jis galėtų jums 

nustatyti parametrus. 

 

Specialūs vadovėliai suteiks Jums išsamios informaciją apie TENS ir tikslų elektrodų veiksmingo gydymo 

terapijos taikymą, taip pat rekomenduos programų naudojimą ir dažnio, impulso dydžio, gydymo ir laiko 

parametrus. 

 

Laidų prijungimas 

Pritvirtinkite elektrodus pagal jūsų skausmo vietas (atkreipkite dėmesį į gydytojo instrukcijas).  

Prietaisas turi būti išjungtas prieš pritvirtinant elektrodus! 

• Prieš tvirtinant elektrodus, būtinai pašalinkite likusį odos kremą ar tepalą. Oda turi būti sausa ir be 

riebalų. 
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• Netvirtinkite elektrodų ant sužalotų ar paveiktų uždegimo odos vietų (ant žaizdų, spuogų, išbėrimų, 

paraudonavimų ir t.t.). 

• Tvirtinkite elektrodus pagal gydytojo nurodymus prieš įjungiant įrankį. 

 

Dauguma atvejų, elektrodai yra tvirtinami šalia skausmo vietų ar tiesiogiai ant skaudančio taško. 

• Raumenų stimuliavimo programoje, laikykitės savo gydytojo instrukcijų dėl poliškumo. 

• Jei jūs nesate įsitikinęs, kaip tvirtinti elektrodo poliškumą, apkeiskite raudoną (teigiamas polius, anodas) 

ir baltą (neigiamas polius, katodas) jungtis elektroduose terapijai įpusėjus. 

 

Pajauskite skausmo sritį, vieną elektrodą dėkite tiesiogiai ant jos, o antrąjį - skausmo srityje ar ant rankų ir 

kojų atvirkščiai nei pirmąjį. 

 

 

Elektros smūgio pavojus! 

• Pasirūpinkite, kad elektrodai terapijos metu nenukristų. Tai gali sukelti netikėtą elektros 
smūgį! 

• Jeigu terapijos metu bent vienas elektrodas nukrenta nuo odos, nedelsiant išjunkite 
įrenginį. 

 

Terapijos pavyzdžiai: 

 

                                     
                        Skausmas pečių ir dubens                                          Įtampa kaklo ir pečių srityse 

                                        srityse 

 

Norėdami pamatyti daugiau galimų terapijos vietų, žr. psl. 38. 

Kadangi kiekvienas pacientas skirtingai reaguoja į terapijos metu esančią stimuliaciją, elektrodų 

išsidėstymas ir programos pasirinkimas gali skirtis priklausomai nuo poreikių. Atkreipkite dėmesį į tuos 

parametrus, kurie atitiktų jūsų poreikius (elektrodų išsidėstymas, programa ir intensyvumas). 

 

Įjungimas 

Prieš įjungdami įrenginį perskaitykite visas šioje instrukcijoje esančias pastabas apie saugą (26 psl.) ir 

programų aprašymus (pradžia 39 psl.).  

Norėdami įjungti įrenginį, trumpai paspauskite mygtuką 3 - .  Įsijungs ekranas 2, tada atsiras skaičiai ir 

simboliai. Baterijų energijos taupymo sumetimais ekrano apšvietimas nespaudžiant jokio mygtuko išsijungs 

maždaug po 10 sekundžių. Kiti ekrano simboliai liks matomi. Nepaspaudus jokių mygtukų įrenginys 

automatiškai išsijungs maždaug po 2 minučių. Norėdami išjungti prietaisą, dar kartą paspauskite mygtuką 3 

- .  
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Terapijos režimo ir programos pasirinkimas 

MEDISANA TDP siūlo jums keturis skirtingus terapijos režimus ir 100 programų, kurių parametrus galėsite 

pamatyti  15 puslapyje esančioje lentelėje. Be to, rasite dvi programas, galinčias veikti TENS režime ir vieną 

programą, galinčią veikti EMS režime (žr. 35 psl.).  

 

Režimas Terapija Programos 

TENS Skausmo terapija P-01 – P-10, 
U-01 – U-02 

EMS Raumenų formavimas P-01 – P-77, U-01 

gilus TENS Gilus skausmo gydymas P-01 – P-05 

Akupunktūra Skausmo gydymas, mažinimas P-01 – P-08 

 

• Norėdami perjungti sekantį terapijos režimą, trumpai paspauskite mygtuką 4 – „M“. Kairiojoje ekrano 

pusėje pradės mirksėti pasirinkto terapijos režimo 22 užrašas. 

• Norėdami pasirinkti 21 programą 2>, trumpai paspauskite mygtuką 7 – „P“. Norėdami, kad programos 

numeris keistųsi greičiau, laikykite nuspaudę mygtuką 21. 

 

Figūroje 18 kiekvienai programai bus rodomos rekomenduojamos gydymo vietos. Elektrodų išsidėstymo 

pavyzdžius rasite psl. 38.   

 

Impulso formos pasirinkimas 

Įrenginys atsižvelgiant į terapijos režimą gali generuoti skirtingas impulso rūšis. Impulso rūšys skirstomos į 

bifazinius ir monofazinius. Bifazinis impulsas cirkuliuoja aplink elektrodus, o monofazinis impulsas 

cirkuliuoja tik vieną vietą.  

 

 Monofazinis impulsas naudojamas tik raumenų stimuliavimui, esant 
žemam dažniui (iki 40 Hz) 

 
Trumpas bifazinis impulsas  dažniau naudojamas skausmo mažinimui. 

esant aukštam dažniui. Vienas po kito be 
pertraukos einantys teigiami (stačiakampio 
formos didėjimo kreivė) ir neigiami 
(stačiakampio formos mažėjimo kreivė) krūviai. 

 
Ilgas bifazinis impulsas naudojamas skausmo mažinimui, esant 

aukštam dažniui (pradedant nuo 60 Hz) ir 
raumenų stimuliavimui, esant žemam dažniui 
(nuo 2 iki 40 Hz). Impulso teigiamas ir 
neigiamas krūvis atskiriami vienas nuo kito 
laiko tarpu. 

  

• Trumpai paspaudę mygtuką 5 – „Memory“ perjungsite sekančią impulso formą. Ekrane prie 15 simbolio 

atsiras pasirinkta impulso forma. 

 

Įtampos nustatymas 

Naudodamiesi mygtukais 8 (kanalas 1, kairioji jungtis) ir 1 (kanalas 2, dešinioji jungtis) galite nustatyti 

esamą įtampą nuo 1 iki 60 mA, su galimybę didinti įtampą 1 mA intervalu. 

• Norėdami padidinti įtampą: spauskite mygtuką į viršų. 

• Norėdami mažinti įtampą: spauskite mygtuką į apačią. 
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Esamą įtampą rodys ekrane esantys skaičiai 23 (kanalas 1) ir 13 (kanalas 2). Nustačius įtampą įsijungs 

terapijos laikmatis 17. 

Didinkite įtampą atsargiai ir pajutę dilgčiojimą nustokite didinti įtampą. Gydymo proceso metu laikykitės 

gydytojo ar terapeuto nurodymų. 

• Pasirinkę skausmo mažinimo terapiją, didinkite įtampą tik tol, kol nepatirsite jokių nemalonių pojūčių. 

Nustatytas įtampos lygis jokiu būdu neturi sukelti skausmo. 

• Atpalaiduokite raumenis ir didinkite įtampą, kol aplink elektrodus pajusite nežymius trūkčiojimus. 

Nustatytas įtampos lygis jokiu būdu neturi sukelti raumenų skausmo. 

• Nustokite naudotis įrenginiu, jeigu patiriate nemalonius pojūčius arba jaučiate skausmą. 

 

    

Automatinis įtampos išjungimas 

Jeigu pasiekus 10 mA įtampą elektrodai nebus tinkamai pritvirtinti prie odos arba bus 

neprijungti, įrenginys automatiškai išjungs įtampą.  

 

    

Automatinis užrakinimas 

Jeigu praėjus 10 sekundžių nuo terapijos pradžios nebesinaudosite įrenginiu, ekrano 

apšvietimas išsijungs automatiškai ir siekiant išvengti netyčinio parametrų pakeitimo visi 

prietaiso valdymo mygtukai bus užrakinti. Užrakinimo funkcija žymima simboliu 19 , šalia 

programos numerio. 

• Norėdami išjungti užrakinimo funkciją, maždaug 3 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką 
7 „P“. 

 

Terapijos pabaiga 

Terapiją galite nutraukti bet kuriuo metu (net kai įrenginyje aktyvuota užrakinimo funkcija). Jums tereikia 

paspausti mygtuką 3 .  

Pasibaigus terapijos laikui visos programos automatiškai išsijungs. 

• Išjunkite įrenginį trumpai paspaudę mygtuką 3 . 

• Nuimkite elektrodus (jeigu naudojote), išvalykite juos (žr. 47 psl.) ir įbeskite atgal į apsauginį popierių. 

 

TENS programos nustatymas 

Individualios terapijos metu įjungę TENS režimą galite nustatyti įprastą programą (U-01) ir trumpųjų 

impulsų programą (U-02). Šio proceso metu bus išsaugojami žemiau nurodyti parametrai: 

• Terapijos trukmė 

• Dažnis 

• Impulso dydis 

 

1. Pasirinkite TENS terapijos režimą (žr. 33 psl.). 

2. Pasirinkite vartotojo programą – U-01 arba U-02 (žr. 33 psl.). 

3. Trumpai nuspauskite mygtuką 6 „Set“. Ekrane pradės mirksėti terapijos trukmė 17. 

4. Naudodamiesi 1 ir 8 mygtukais nustatykite norimą terapijos trukmę (nuo 10 iki 90 minučių). 

5. Trumpai nuspauskite mygtuką 6 „Set“. Ekrane pradės mirksėti dažnis 20. 

6. Naudodamiesi 1 ir 8 mygtukais nustatykite norimą dažnį: 

• Įprasta programa (U-01): 2 – 120 Hz 

• Trumpųjų impulsų programa (U-02): 0.2 iki 5.0 Hz. 
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7. Trumpai nuspauskite mygtuką 6 „Set“. Ekrane pradės mirksėti impulso dydį 20. 

8. Naudodamiesi 1 ir 8 mygtukais nustatykite norimą impulso dydį (nuo 50 iki 300 μS). 

9. Trumpai nuspauskite mygtuką 6 „Set“. 

Ši programa bus išsaugota ir gali būti naudojama kaip iš anksto nustatyta programa (žr. 33 ir 34 psl.). 

 

EMS programos nustatymas 

Individualios terapijos metu įjungę EMS režimą galite nustatyti norimą terapijos programą. Šio proceso 

metu bus išsaugojami žemiau nurodyti parametrai: 

• Terapijos trukmė 

• Dažnis 

• Impulso dydis 

• Didėjimo/mažėjimo trukmė – šiuo nustatyto laiko metu esama įtampa didės nuo nulio iki nustatytos 

įtampos ir mažės atgal iki nulio. 

• Eigos trukmė – nustatytos įtampos trukmė iki įtampos mažėjimo. 

• Pauzės trukmė – impulso regeneracijai skirta pauzė. 

 

 
Current intensivity – esama įtampa; ramp time – didėjimo trukmė; continuous time – eigos trukmė; drop time – mažėjimo 

trukmė; relax time – poilsio trukmė; time - trukmė. 

 

1. Pasirinkite EMS terapijos režimą (žr. 33 psl.). 

2. Pasirinkite vartotojo programą – U-01 (žr. 33 psl.). 

3. Trumpai nuspauskite mygtuką 6 „Set“. Ekrane pradės mirksėti terapijos trukmė 17. 

4. Naudodamiesi 1 ir 8 mygtukais nustatykite norimą terapijos trukmę (nuo 10 iki 90 minučių). 

5. Trumpai nuspauskite mygtuką 6 „Set“. Ekrane pradės mirksėti dažnis 20. 

6. Naudodamiesi 1 ir 8 mygtukais nustatykite norimą dažnį (nuo 2 iki 120 Hz). 

7. Trumpai nuspauskite mygtuką 6 „Set“. Ekrane pradės mirksėti impulso dydį 20. 

8. Naudodamiesi 1 ir 8 mygtukais nustatykite norimą impulso dydį (nuo 50 iki 300 μS). 

9. Trumpai nuspauskite mygtuką 6 „Set“. Ekrane pradės šviesti 16 „ramp.“ (didėjimo trukmė) ir mirksėti 

didėjimo laikas. 

10. Naudodamiesi 1 ir 8 mygtukais nustatykite norimą didėjimo laiką ( nuo 1 iki 10 sekundžių). 

11. Trumpai nuspauskite mygtuką 6 „Set“. Ekrane pradės šviesti 16 „con.“ (eigos trukmė) ir mirksėti eigos 

laikas. 

12. Naudodamiesi 1 ir 8 mygtukais nustatykite norimą eigos laiką (nuo 1 iki 20 sekundžių). 

13. Trumpai nuspauskite mygtuką 6 „Set“. Ekrane pradės šviesti 16 „rel.“ (poilsio trukmė) ir mirksėti poilsio 

laikas. 

14. Naudodamiesi 1 ir 8 mygtukais nustatykite norimą poilsio laiką (nuo 1 iki 20 sekundžių). 

15. Trumpai nuspauskite mygtuką 6 „Set“. 

Ši programa bus išsaugota ir gali būti naudojama kaip iš anksto nustatyta programa (žr. 33 ir 34 psl.). 
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Nustatytų programų pašalinimas 

Norėdami savus programų nustatymus gražinti į numatytuosius gamyklinius nustatymus, įjunkite įrenginį ir 

maždaug 5 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką 3 , kol išgirsite ilgą signalą. 

 

 

Gamykliniai programų nustatymai 

 

TENS 

Programa Trukmė Dažnis Impulso dydis 

U-01 30 minučių 50 Hz 200 μs 

 U-02 30 minučių 1.0 Hz 100 μs 

 

EMS 

Programa Trukmė Dažnis Pulso dydis Didėjimo/ 
mažėjimo  
trukmė 

Eigos trukmė Poilsio trukmė 

U-01 30 minučių 80 Hz 150 μs 1 sekundė 8 sekundės 5 sekundės 

 

Duomenų įrašymas 

Įrenginys kasdien išsaugo paskutinių dviejų terapijų duomenis (pvz. ryte ir vakare). 

 

Datos/laiko nustatymas 

Įrenginys skaičiuoja terapijos dienas naudodamas paprastą laikrodį. Norėdami nustatyti laikrodį, atlikite 

šiuos veiksmus: 

1. Įjunkite įrenginį paspaudę mygtuką 3 . 

2. Paspauskite ir maždaug 5 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką 6 „Set“, kol išgirsite trumpą signalo 

garsą. Ekrano vietoje, pažymėtu 23, matysite terapijos dieną, o ekrano vietoje, pažymėtoje 13 matysite 

vidinio laikrodžio rodomas valandas. 

3. Naudodamiesi mygtuku 8 nustatykite terapijos dieną (nuo 1 iki 30). 

4. Naudodamiesi mygtuku 1 nustatykite valandą (nuo 0 iki 23). 

5. Trumpai nuspauskite mygtuką 3 . 

Vidinis laikrodis nustatytas. 

 

Atminties peržiūra 

1. Įjunkite įrenginį paspaudę mygtuką 3 . 

2. Paspauskite ir maždaug 5 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką 5 „Memory“, kol išgirsite trumpą signalo 

garsą. Jeigu prieš tai nebuvote išsaugoję jokių duomenų, ekrane 17 trumpam atsiras užrašas „ZERO“ ir 

funkcija išsijungs. 

3. Jeigu duomenys buvo išsaugoti, ekrane matysite: 

• 23 terapijos diena, pradedant nuo1 

• 13 dienos terapijų skaičiaus numeris (1 arba 2) 

• 15 impulso forma 

• 17 terapijos trukmė 

• 21 programos numeris 

• 22 terapijos režimas 
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4. Norėdami pamatyti esamą įtampą, trumpai nuspauskite mygtuką 7 „P“. Ekrane 13 ir 23 pamatysite 

esamos įtampos vidurkį dviejuose kanaluose (kanalus galima nustatyti pagal šalia skaičių esantį numerį). 

5. Norėdami pamatyti terapijos dieną, dar kartą trumpai nuspauskite mygtuką 7 „P“. 

6. Naudodamiesi mygtuku 8 keiskite terapijos dienas. 

7. Naudodamiesi mygtuku 1 perjunginėkite terapijos seansą 1 ir seansą 2. 

8. Norėdami ištrinti visas išsaugotas terapijos seansus, paspauskite ir maždaug 5 sekundes laikykite 

nuspaudę mygtuką 4 „M“, kol išgirsite trumpą signalą. Ekrane 17 trumpai atsiras būsena „CRL“, tada 

duomenys bus ištrinti. 

9. Norėdami išeiti iš funkcijos, trumpai nuspauskite mygtuką 3 . 

 

Elektrodų išdėstymas 

Pav. 18 matysite visus rekomenduojamus elektrodų išsidėstymo taškus kiekvienai programai. Žemiau 

esantis paveikslėlis pateikia elektrodų išdėstymo pavyzdžių šiems taškams. 
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Programų lentelės 

 

TENS programos 
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P-01 30 200 µs/100 Hz Con. ®    ®  ®  ® ®  ®   
P-02 30 200 µs/35 Hz Con. ®   ®  ®     ®  ®  
P-03 30 250 µs/2 Hz Con.   ®    ®  ® ® ®    
P-04 30 150 µs/100 Hz 

200 µs/2 Hz 
Han ® ®  ®       ®  ®  

P-05 30 100 µs/100 Hz Con.   ®    ® ®  ®   ®  
P-06 30 150 µs/100 Hz Burst ® ®  ® ® ®    ®  ®   
P-07 30 250 µs/10-100 

Hz 
PFM ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 

P-08 30 50 µs/80-120 
Hz 

FM ® ® ® ® ®  ® ® ®  ®  ® ® 

P-09 30 150 µs/50 Hz 
200 µs/2 Hz 

Han ® ®  ®       ®  ®  

P-10 30 250 µs/80 Hz Burst ® ®  ® ® ®    ®  ®   

 

Esamos formos:  

Con.: Pastovus dažnis 

Han: Kaita tarp aukšto ir žemo dažnio 

Burst: Trumpieji impulsai 

PFM: laipsniškas dažnio didėjimas/mažėjimas 

FM: bepakopis dažnio didėjimas/mažėjimas 

 

Gilaus TEN programos 
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P-01 30 50 µs/100 Hz DTENS ®     ®      ®   
P-02 30 75 µs/100 Hz DTENS  ® ®   ® ®    ®  ®  
P-03 30 250 µs/100 Hz DTENS        ® ®      
P-04 30 75 µs/2 Hz DTENS ®     ®      ® ®  
P-05 30 125 µs20 Hz DTENS  ® ®    ® ® ®  ®    
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EMS programos 

Įtampa Fazė Dažnis Pulso dydis Trukmė 
P-01 Ranka Apšilimas 6 Hz 200 µs 2 min 

Įtempimas 75 Hz/4Hz 200 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 200 µs 3 min 

P-02 Petys Apšilimas 6 Hz 250 µs 2 min 

Įtempimas 66 Hz/4Hz 250 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 250 µs 3 min 

P-03 Nugara Apšilimas 6 Hz 280 µs 2 min 

Įtempimas 66 Hz/4Hz 280 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 280 µs 3 min 

P-04 Liemuo Apšilimas 6 Hz 300 µs 2 min 

Įtempimas 75 Hz/4Hz 300 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 300 µs 3 min 

P-05 Klubas Apšilimas 6 Hz 340 µs 2 min 

Įtempimas 75 Hz/4Hz 340 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 340 µs 3 min 

P-06 Šlaunis Apšilimas 6 Hz 360 µs 2 min 

Įtempimas 75 Hz/4Hz 360 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 360 µs 3 min 

P-07 Blauzda Apšilimas 6 Hz 400 µs 2 min 

Įtempimas 75 Hz/4Hz 400 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 400 µs 3 min 

Patvarumas 
P-08 Ranka Apšilimas 5 Hz 200 µs 5 min 

Įtempimas 10 Hz/3Hz 200 µs 40 min 

atpalaidavimas 3 Hz 200 µs 10 min 

P-09 Petys Apšilimas 5 Hz 250 µs 5 min 

Įtempimas 10 Hz/3Hz 250 µs 40 min 

atpalaidavimas 3 Hz 250 µs 10 min 

P-10 Nugara Apšilimas 5 Hz 280 µs 5 min 

Įtempimas 10 Hz/3Hz 280 µs 40 min 

atpalaidavimas 3 Hz 280 µs 10 min 

P-11 Liemuo Apšilimas 5 Hz 300 µs 5 min 

Įtempimas 10 Hz/3Hz 300 µs 40 min 

atpalaidavimas 3 Hz 300 µs 10 min 

P-12 Klubas Apšilimas 5 Hz 340 µs 5 min 

Įtempimas 10 Hz/3Hz 340 µs 40 min 

atpalaidavimas 3 Hz 340 µs 10 min 

P-13 Šlaunis Apšilimas 5 Hz 360 µs 5 min 

Įtempimas 10 Hz/3Hz 360 µs 40 min 

atpalaidavimas 3 Hz 360 µs 10 min 

P-14 Blauzda Apšilimas 5 Hz 400 µs 5 min 

Įtempimas 10 Hz/3Hz 400 µs 40 min 

atpalaidavimas 3 Hz 400 µs 10 min 

Jėgos lavinimas 
P-15 Ranka Apšilimas 5 Hz 200 µs 5 min 

Įtempimas 60 Hz/5Hz 200 µs 40 min 

atpalaidavimas 3 Hz 200 µs 10 min 

P-16 Petys Apšilimas 5 Hz 250 µs 5 min 

Įtempimas 60 Hz/5Hz 250 µs 40 min 

atpalaidavimas 3 Hz 250 µs 10 min 

P-17 Nugara Apšilimas 5 Hz 280 µs 5 min 
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Įtempimas 60 Hz/5Hz 280 µs 40 min 

atpalaidavimas 3 Hz 280 µs 10 min 

P-18 Liemuo Apšilimas 5 Hz 300 µs 5 min 

Įtempimas 60 Hz/5Hz 300 µs 40 min 

atpalaidavimas 3 Hz 300 µs 10 min 

P-19 Klubas Apšilimas 5 Hz 340 µs 5 min 

Įtempimas 60 Hz/5Hz 340 µs 40 min 

atpalaidavimas 3 Hz 340 µs 10 min 

P-20 Šlaunis Apšilimas 5 Hz 360 µs 5 min 

Įtempimas 60 Hz/5Hz 360 µs 40 min 

atpalaidavimas 3 Hz 360 µs 10 min 

P-21 Blauzda Apšilimas 5 Hz 400 µs 5 min 

Įtempimas 60 Hz/5Hz 400 µs 40 min 

atpalaidavimas 3 Hz 400 µs 10 min 

Raumenų lavinimas 
P-22 Ranka Apšilimas 6 Hz 200 µs 2 min 

Įtempimas 25 Hz/4Hz 200 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 200 µs 3 min 

P-23 Petys Apšilimas 6 Hz 250 µs 2 min 

Įtempimas 25 Hz/4Hz 250 µs 20 min 

atpalaidavimas 3 Hz 250 µs 3 min 

P-24 Nugara Apšilimas 6 Hz 280 µs 2 min 

Įtempimas 25 Hz/4Hz 280 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 280 µs 3 min 

P-25 Liemuo Apšilimas 6 Hz 300 µs 2 min 

Įtempimas 25 Hz/4Hz 300 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 300 µs 3 min 

P-26 Klubas Apšilimas 6 Hz 340 µs 2 min 

Įtempimas 25 Hz/4Hz 340 µs 20 min 

atpalaidavimas 3 Hz 340 µs 3 min 

P-27 Šlaunis Apšilimas 6 Hz 360 µs 2 min 

Įtempimas 25 Hz/4Hz 360 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 360 µs 3 min 

P-28 Blauzda Apšilimas 6 Hz 400 µs 2 min 

Įtempimas 25 Hz/4Hz 400 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 400 µs 3 min 

Kultūrizmas 
P-29 Ranka Apšilimas 6 Hz 200 µs 2 min 

Įtempimas 40 Hz/4Hz 200 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 200 µs 3 min 

P-30 Petys Apšilimas 6 Hz 250 µs 2 min 

Įtempimas 40 Hz/4Hz 250 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 250 µs 3 min 

P-31 Nugara Apšilimas 6 Hz 280 µs 2 min 

Įtempimas 40 Hz/4Hz 280 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 280 µs 3 min 

P-32 Liemuo Apšilimas 6 Hz 300 µs 2 min 

Įtempimas 40 Hz/4Hz 300 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 300 µs 3 min 

P-33 Klubas Apšilimas 6 Hz 340 µs 2 min 

Įtempimas 40 Hz/4Hz 340 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 340 µs 3 min 

P-34 Šlaunis Apšilimas 6 Hz 360 µs 2 min 
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Įtempimas 40 Hz/4Hz 360 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 360 µs 3 min 

P-35 Blauzda Apšilimas 6 Hz 400 µs 2 min 

Įtempimas 40 Hz/4Hz 400 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 400 µs 3 min 

Aerobinis 
P-36 Ranka Apšilimas 6 Hz 200 µs 2 min 

Įtempimas 40 Hz/4Hz 200 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 200 µs 3 min 

P-37 Petys Apšilimas 6 Hz 250 µs 2 min 

Įtempimas 40 Hz/4Hz 250 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 250 µs 3 min 

P-38 Nugara Apšilimas 6 Hz 280 µs 2 min 

Įtempimas 40 Hz/4Hz 280 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 280 µs 3 min 

P-39 Liemuo Apšilimas 6 Hz 300 µs 2 min 

Įtempimas 40 Hz/4Hz 300 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 300 µs 3 min 

P-40 Klubas Apšilimas 6 Hz 340 µs 2 min 

Įtempimas 40 Hz/4Hz 340 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 340 µs 3 min 

P-41 Šlaunis Apšilimas 6 Hz 360 µs 2 min 

Įtempimas 40 Hz/4Hz 360 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 360 µs 3 min 

P-42 Blauzda Apšilimas 6 Hz 400 µs 2 min 

Įtempimas 40 Hz/4Hz 400 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 400 µs 3 min 

Raumenų tonas 
P-43 Ranka Apšilimas 6 Hz 200 µs 2 min 

Įtempimas 18 Hz/4Hz 200 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 200 µs 3 min 

P-44 Petys Apšilimas 6 Hz 250 µs 2 min 

Įtempimas 18 Hz/4Hz 250 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 250 µs 3 min 

P-45 Nugara Apšilimas 6 Hz 280 µs 2 min 

Įtempimas 18 Hz/4Hz 280 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 280 µs 3 min 

P-46 Liemuo Apšilimas 6 Hz 300 µs 2 min 

Įtempimas 18 Hz/4Hz 300 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 300 µs 3 min 

P-47 Klubas Apšilimas 6 Hz 340 µs 2 min 

Įtempimas 18 Hz/4Hz 340 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 340 µs 3 min 

P-48 Šlaunis Apšilimas 6 Hz 360 µs 2 min 

Įtempimas 18 Hz/4Hz 360 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 360 µs 3 min 

P-49 Blauzda Apšilimas 6 Hz 400 µs 2 min 

Įtempimas 18 Hz/4Hz 400 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 400 µs 3 min 

Tempimas 
P-50 Ranka Apšilimas 6 Hz 200 µs 2 min 

Įtempimas 22 Hz/4Hz 200 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 200 µs 3 min 
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P-51 Petys Apšilimas 6 Hz 250 µs 2 min 

Įtempimas 22 Hz/4Hz 250 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 250 µs 3 min 

P-52 Nugara Apšilimas 6 Hz 280 µs 2 min 

Įtempimas 22 Hz/4Hz 280 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 280 µs 3 min 

P-53 Liemuo Apšilimas 6 Hz 300 µs 2 min 

Įtempimas 22 Hz/4Hz 300 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 300 µs 3 min 

P-54 Klubas Apšilimas 6 Hz 340 µs 2 min 

Įtempimas 22 Hz/4Hz 340 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 340 µs 3 min 

P-55 Šlaunis Apšilimas 6 Hz 360 µs 2 min 

Įtempimas 22 Hz/4Hz 360 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 360 µs 3 min 

P-56 Blauzda Apšilimas 6 Hz 400 µs 2 min 

Įtempimas 22 Hz/4Hz 400 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 400 µs 3 min 

Riebalų deginimas 
P-57 Ranka Apšilimas 6 Hz 200 µs 2 min 

Įtempimas 40 Hz/4Hz 200 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 200 µs 3 min 

P-58 Petys Apšilimas 6 Hz 250 µs 2 min 

Įtempimas 40 Hz/4Hz 250 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 250 µs 3 min 

P-59 Nugara Apšilimas 6 Hz 280 µs 2 min 

Įtempimas 40 Hz/4Hz 280 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 280 µs 3 min 

P-60 Liemuo Apšilimas 6 Hz 300 µs 2 min 

Įtempimas 40 Hz/4Hz 300 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 300 µs 3 min 

P-61 Klubas Apšilimas 6 Hz 340 µs 2 min 

Įtempimas 40 Hz/4Hz 340 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 340 µs 3 min 

P-62 Šlaunis Apšilimas 6 Hz 360 µs 2 min 

Įtempimas 40 Hz/4Hz 360 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 360 µs 3 min 

P-63 Blauzda Apšilimas 6 Hz 400 µs 2 min 

Įtempimas 40 Hz/4Hz 400 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 400 µs 3 min 

Cirkuliacijos sistema 
P64 Ranka Įtempimas 8 Hz 200 µs 30 min 
P65 Petys Įtempimas 8 Hz 250 µs 30 min 
P66 Nugara Įtempimas 8 Hz 280 µs 30 min 
P67 Liemuo Įtempimas 8 Hz 300 µs 30 min 
P68 Klubas Įtempimas 8 Hz 340 µs 30 min 
P69 Šlaunis Įtempimas 8 Hz 360 µs 30 min 
P70 Blauzda Įtempimas 8 Hz 400 µs 30 min 
Reabilitacija 
P-57 Ranka Apšilimas 6 Hz 200 µs 2 min 

Įtempimas 55 Hz/4Hz 200 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 200 µs 3 min 

P-58 Petys Apšilimas 6 Hz 250 µs 2 min 
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Įtempimas 55 Hz/4Hz 250 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 250 µs 3 min 

P-59 Nugara Apšilimas 6 Hz 280 µs 2 min 

Įtempimas 55 Hz/4Hz 280 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 280 µs 3 min 

P-60 Liemuo Apšilimas 6 Hz 300 µs 2 min 

Įtempimas 55 Hz/4Hz 300 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 300 µs 3 min 

P-61 Klubas Apšilimas 6 Hz 340 µs 2 min 

Įtempimas 55 Hz/4Hz 340 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 340 µs 3 min 

P-62 Šlaunis Apšilimas 6 Hz 360 µs 2 min 

Įtempimas 56 Hz/4Hz 360 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 360 µs 3 min 

P-63 Blauzda Apšilimas 6 Hz 400 µs 2 min 

Įtempimas 55 Hz/4Hz 400 µs 25 min 

atpalaidavimas 3 Hz 400 µs 3 min 

 

Akupunktūros programos 
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P-01 30 50 Hz 100 µs TENS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

P-02 30 50 Hz 100 µs Burst ● ● ● ●  ●  ●   ● ●  ● 

P-03 30 50 Hz 100 µs IM ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

P-04 30 100 Hz/ 
33 Hz 

100 µs Han ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

P-05 30 60 Hz/ 
20 Hz 

100 µs FM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

P-06 2 5 Hz 300 µs Con.  
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9 6 Hz/ 2 
Hz 

300 µs Han 

8 100 Hz 50 µs Burst 
8 6 Hz/ 2 

Hz 
150 µs FM 

3 1 Hz 150 µs Con. 
P-07 2 80 Hz 150 µs Con. 

9 100 Hz 150 µs Han 
8 90 Hz/ 

30 Hz 
150 µs Burst 

8 100 Hz/ 
33 Hz 

150 µs FM 

3 70 Hz 150 µs Con. 
P-08 2 20 Hz 150 µs Con. 

9 6 Hz/ 2 
Hz 

300 µs Han 

8 1000 Hz 100 µs Burst 
8 10 Hz/ 3 

Hz 
300 µs FM 

3 70 Hz 100 µs Con. 

 

 

 

 

 

www.hiperfa
rm

a.lt



Priežiūra ir valymas 

• Prieš valydami įrenginį ištraukite baterijas. 

• Niekada nenaudokite stiprių valiklių arba šiurkščių šepečių. 

• Valykite įrenginį naudodami minkštą, pūkelių neturintį audeklą, jei reikia, lengvai sudrėkinta 

šiltu muiluotu vandeniu. Niekada nenardinkite įrenginio į vandeny ir neleiskite vandeniui patekti į 

įrenginio vidų. 

• Nebesiklijuojančius elektrodus galima išplauti po šaltu bėgančiu vandeniu. Išplovę elektrodus, palikite 

juos apsauginiame popieriuje 24 valandoms. Per šį laiką atsikurs elektrodų kibos jėga. 

 

MEDISANA TDP priedai 

Laidų rinkinys                                                                                 Gaminio nr. 88315 

4 kibūs daugkartinio naudojimo elektrodai                              Gaminio nr. 87080 

       30 x 50 mm 

2 kibūs daugkartinio naudojimo elektrodai                              Gaminio nr. 87100 

      50 x 90 mm 

 

Techniniai duomenys 

Pavadinimas ir modelis               : MEDISANA skausmo terapijos įrenginys TDP 

Maitinimo šaltinis                        : 4 x 1.5 V mikro baterijos (AAA, LR03)  

Kanalai                                           : 2 

Kreivės forma                               : simetrinė bifazinė, monofazinė 

Energijos sueikvojimas                 : nuolatinė srovė 

Įtampa                                             : 2 – 120 Hz, priklausomai nuo programos 

Impulso dydis                              : 50 - 400 µs, priklausomai nuo programos 

Veikimo sąlygos                           : + 5 °C iki + 40 °C,  

                                 Esant  30 - 75% santykinei drėgmei 

Laikymo sąlygos:                         : -10 ° C iki + 50 ° C 

                                   esant  10 - 90% santykinei drėgmei 

Matmenys                                  : apytiksliai 115 mm x 67 mm x 35 mm (kartu su dirželiu) 

Svoris                                           : apytiksliai 99 g (be baterijų) 

Prekės numeris                          : 88310 

EAN numeris                              : 4015588 883101 

 

Elektromagnetinis suderinamumas: 

Prietaisas atitinka EN 60601-1-2 elektromagnetinio suderinamumo standartą. Norėdami gauti smulkesnės 

informacijos apie šiuo tyrimus, aplankykite MEDISANA puslapį www.medisana.de. 

 

Techninė apžiūra ir kalibravimas 

Kalibravimo procesą atliko gamintojas, iki kito kalibravimo prietaisą galima naudoti du metus. Jeigu 

prietaisą norima naudoti komerciniams tikslams, prietaiso kalibravimas ir techninė apžiūra turi būti 

atliekama mažiausiai kas du metus. Kalibravimo procesas gali būti atliekamas įgaliotame aptarnavimo 

centre pagal medicinos įrangos nuostatas naudotojams. 

 

Dėl mūsų nuolatinio produktų tobulinimo politikos mes pasiliekame teisę daryti bet kokius techninius ir 

optinius pakeitimus be įspėjimo. 
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Utilizavimas 

 

Šis produktas negali būti utilizuojamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Visi vartotojai 
privalo, nepriklausomai nuo to, ar produkto sudėtyje yra nuodingų medžiagų, perduoti 
elektrinius arba elektroninius prietaisus į savivaldybės arba komercinį atliekų surinkimo 
punktą. Šiuose punktuose prietaisai bus utilizuojami pagal visus aplinkosaugos reikalavimus. 
Prieš išmesdami prietaisą išimkite baterijas. Nemeskite senų baterijų kartu su buitinėmis 
atliekomis – perduokite baterijas perdirbimo punktui arba parduotuvei. Norėdami gauti 
daugiau informacijos apie tokio tipo atliekų pašalinimą, kreipkitės į savivaldybės instituciją 
arba pardavėją. 
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