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Body Clock First Choice urządzenie uśmierzające ból
 

cena: 159,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria wyrób medyczny

Producent body clock

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

First Choice jest wszechstronną, nowoczesną a co najważniejsze bezpieczną i skuteczną metodą uśmierzania bólu bez anestetyków.

Urządzenia TENS wypracowały sobie pozytywną opinię lekarzy, którzy polecają je jako niezwykle bezpieczne i skuteczne metody
uśmierzania bólu.

Co to jest i do czego służy TENS

TENS, czyli przezskórna stymulacja nerwów (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) jest metodą leczenia dolegliwości bólowych.

TENS działa poprzez łagodne impulsy elektryczne przekazywane przez elektrody do włókien nerwowych znajdujących się pod skórą.

TENS działa na dwa sposoby: 

po pierwsze impulsy TENS blokują sygnały bólowe (zgodnie z Bramkową Teorią Bólu),
po drugie impulsy sprawiają, że ciało wytwarza swoje własne środki przeciwbólowe - tzw. endorfiny.

TENS do swojego działania nie potrzebuje żadnych preparatów. Brak działań ubocznych (po wykluczeniu przeciwwskazań).

Zastosowanie

Przyklej wokół bolącego miejsca 4 elektrody i podłącz do urządzenia za pomocą dołączonych przewodów. Włącz urządzenie, ustaw
odpowiedni poziom.
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Urządzenie wyposażone jest w 2 programy pomagające w walce z bólem:

BURST - impulsy fazowe (w regularnych odstępach czasu następuje ich włączanie a następnie wyłączanie),
MODULATION - stały impuls, który w regularnych odstępach czasu zmniejsza i zwiększa swoją intensywność.

Urządzenie ma bardzo szerokie zastosowanie i wykorzystywane jest do usmierzania wielu dolegliwości:

bóle ramion,
bóle menstruacyjne,
bóle kręgosłupa.

Główne zalety TENS to:

wysoka skuteczność,
brak działań ubocznych (po wykluczeniu przeciwwskazań),
brak interakcji z lekami.

Najważniejsze cechy urządzenia:

szybkie uśmierzanie bólu,
łatwa obsługa,
niewielki rozmiar,
niska cena.

KIEDY NIE MOŻNA UŻYWAĆ URZĄDZENIA

Nie używaj gdy masz rozrusznik serca.
Jeżeli cierpisz na epilepsje, choroby serca, masz metalowe implanty lub cierpisz na ból niewiadomego pochodzenia - skonsultuj
się z lekarzem o możliwość stosowania urządzenia.
Nie używaj jeśli masz infekcje odbytu lub zakażenie układu moczowego.
Nie używaj do uśmierzania bólu niewiadomego pochodzenia, który może wymagać nagłego leczenia.

OPAKOWANIE ZAWIERA:

4 przyklejane elektrody
Instrukcja Obsługi
2 zestawy przewodów
1 bateria 9v PP3
Torebka z miękkiego materiału do przenoszenia urządzenia

Gwarancja: 24 miesiące od daty zakupu na urządzenie. Akcesoria takie jak kable, sondy czy elektrody są częściami roboczymi urządzeń,
konieczność okresowej wymiany w miarę użytkowania jest zjawiskiem normalnym. Gwarancja na akcesoria wynosi 3 miesiące od daty
zakupu.
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