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Body Clock Obi TENS urządzenie skutecznie łagodzące ból
porodowy
 

cena: 269,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria wyrób medyczny

Producent body clock

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Obi TENS jest prostym, wszechstronnym i idealnym urządzeniem na bolesny moment porodu.

Obi TENS może być także używany w celu łagodzenia bólów już po porodzie - bólów ramion, pleców, bólów menstruacyjnych i wielu
innych.

Jak działa Obi TENS

Przyklej na plecy 4 elektrody i podłącz do urządzenia za pomocą dołączonych przewodów. Włącz urządzenie, ustaw odpowiedni. W
momencie skurczu przyciśnij przycisk "Boost" celem łagodzenia bólu.

Główne zalety TENS:

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

Obi TENS został specjalnie zaprojektowany dla potrzeb niwelowania bólu porodowego ale może być stosowany do niwelowania innych
silnych bólów.

Dlaczego warto rodzić z Obi TENS:

blokuje sygnały bólowe,
skutecznie masuje i rozluźnia mięśnie pleców,
powoduje wydzielanie endorfin naturalnie łagodzących ból,
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skraca wszystkie fazy porodu,
narodzone dziecko jest mniej zmęczone akcją porodową.

Urządzenie ma bardzo szerokie zastosowanie i poza bólami porodowymi zwalcza między innymi:

bóle ramion przy karmieniu,
bóle menstruacyjne,
bóle kręgosłupa,
bóle pooperacyjne, po cesarskim cięciu.

Najważniejsze cechy urządzenia:

dwa niezależne kanały,
4 duże przyklejane elektrody,
zintegrowany przycisk „boost”,
duży ekran LCD,
w zestawie smycz.

Kiedy nie można używać Elle TENS

Nie używaj TENS przed 37 tygodniem ciąży chyba że pod nadzorem lekarza lub położnej.
Elektrody powinny być w wyłącznie w pozycji jaka jest rekomendowana na stronie 7, chyba że lekarz lub położna zdecydują
inaczej.
Nie kładź elektrod na brzuchu (przed porodem), z przodu lub z szyi, okolicach głowy.
Nie używaj gdy masz rozrusznik serca, różnego rodzaju metalowe implanty w ciele.
Jeżeli cierpisz na epilepsje lub cierpisz na ból niewiadomego pochodzenia skonsultuj z lekarzem możliwość stosowania TENS.

OPAKOWANIE ZAWIERA

4 duże przyklejane elektrody
2 zestawy przewodów (w tym jeden rezerwowy)
2 baterie AA + 2 na zapas
Instrukcja Obsługi
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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