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Elektrostymulator Unicare 

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

Przed użyciem, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji 

obsługi.  

 

                               

 

Drodzy Klienci, 

Dziękujemy za wybranie Unicare. Marka TensCare reprezentuje dokładnie przebadane, 

wysokiej jakości produkty, które mają zastosowanie w łagodnej elektroterapii, 

wzmacnianiu mięśni, utrzymywaniu moczu oraz łagodzeniu bólu podczas okresu lub 

porodu. 

Prosimy o przeczytanie dokładnie poniższej instrukcji oraz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

o przechowywanie jej w łatwo dostępnym miejscu, by jej treść można było sprawdzić.  

 

Z poważaniem 

Wasz Zespół TensCare 
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SZYBKI START 

 

 

  

 1) Wyczyść sondę antybakteryjną 

chusteczką nawilżaną bez alkoholu 

lub ciepłą wodą z mydłem. 

 

2) Połącz przewody z nakładkami 

elektrodowymi lub z sondą,  

a następnie podłącz białą wtyczkę 

do urządzenia. 

3) Rozmieść elektrodę lub włóż 

sondę dopochwową (zawczasu 

aplikując żel lub wodę). 

 

4) Naciśnij i przytrzymaj przycisk 

włącznika przez 3 do 5 sekund, 

żeby włączyć urządzenie. 

5) Wybierz program,  

naciskając przycisk ustawień. 

 

6) Dostosuj intensywność  

za pomocą przycisków góra-dół. 
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WYKORZYSTANE SYMBOLE 

 
Oznacza, że urządzenie elektryczne posiada części izolowane typu BF. 

Zapewnia stopień ochrony przed porażeniem prądowym i posiada 

kontakt przewodzący z użytkownikiem końcowym.   
 

Symbol ten oznacza: “Sprawdź to w instrukcji obsługi”. 

 

 

 

 

Oznaczenie optymalnej temperatury przechowywania i transportu 

urządzenia medycznego. 

 

Wskazanie na nr partii produktu. 

 

Informacja o względnej wilgotności w warunkach przechowywania, 

transportu i stosowania urządzenia i akcesoriów. 

 

Numer seryjny urządzenia. 

 Symbol recyklingu dotyczy urządzeń, które nie powinny być wyrzucane 

do zwykłych śmieci komunalnych. Wymagają prawidłowego 

pozbywania się w celu ochrony środowiska naturalnego. Postępuj 

zgodnie lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami lub 

skontaktuj się z firmą zbierającą odpady lub ze sprzedawcą. 
 

Numer katalogowy, który identyfikuje produkt u producenta. 

 

Informacja o ciśnieniu atmosferycznym w warunkach przechowywania i 

transportu w miejscu stosowania urządzenia i akcesoriów. 

 

Oznaczenie producenta. 

 Wskazanie na datę produkcji. Jest zawarte w numerze seryjnym na 

obudowie urządzenia (zwykle w komorze baterii), jako “E/Rok/Numer” 

(RR/123456) lub “E/Miesiąc/Rok/Numer” (MM/RR/123456). 
 

Znak CE 

 
Urządzenie medyczne 

 

To urządzenie medyczne posiada wskazania do stosowania w domu. 

 

 

Stopień ochrony na wodę. To urządzenie nie jest wodoodporne. 

Pierwsza cyfra 2:    ochrona przed dostępem palców do części 

niebezpiecznych oraz ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 

12,5 mm i większej.  

Druga cyfra 2: ochrona przed padającymi kroplami wody przy 

wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę. 
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 Informacje – dotyczy tych zapisów instrukcji, które służą wyjaśnieniu 

czegoś lub zaleceniom. 

 Ostrzeżenie – dotyczy tych zapisów instrukcji, które przy niewłaściwym 

stosowaniu mogą zakończyć się poważnym urazem lub śmiercią.   

 Uwaga – dotyczy tych zapisów instrukcji, które przy niewłaściwym 

stosowaniu mogą doprowadzić do małego lub średniego urazu, albo do 

uszkodzenia urządzenia lub innego przedmiotu.  

 Przeciwwskazania – występują, gdy korzystanie z urządzenia jest 

niewskazane, mimo płynących z tego korzyści, ze względu na ryzyko 

doznania poważnych obrażeń lub śmierci. 

 

1. WPROWADZENIE 

Opis urządzenia i zasada działania  

Nietrzymanie moczu to częsty problem dotykający zarówno kobiety, jak i mężczyzn, 

mający w dłuższym okresie wpływ na nasze zdrowie. Ćwiczenie mięśni dna miednicy 

mniejszej jest uznanym sposobem zapobiegania i leczenia objawów nietrzymania 

moczu.   

Unicare jest elektrostymulatorem mięśni stosowanym  

do wzmacniania mięśni dna miednicy. 

Urządzenie stymuluje je delikatnie (naśladując naturalne impulsy nerwowe) za pomocą 

sondy dopochwowej i elektrod ze stali nierdzewnej. Tak bezpośrednio wysyłane sygnały 

sprawiają, że mięśnie dna miednicy kurczą się.  

W ten sposób Unicare może wzmocnić Twoje mięśnie i rozwinąć Twoją zdolność 

kontrolowania ich, jeśli została utracona lub gdy chcesz przywrócić mięśniom dobrą 

kondycję. Elektrostymulator idealnie dopełnia regularne ćwiczenia mięśni miednicy. 

Co więcej, Unicare zapewnia ulgę w bólach miesiączkowych – bez pomocy leków.  

Bóle menstruacyjne (bolesne miesiączkowanie), to szeroko spotykana dolegliwość, której 

doznaje 40-90% kobiet. Prowadzi ona do obniżenia jakości życia, jest przyczyną 

nieobecności w pracy 

i w szkole.  

Jeśli nie jest się pewnym przyczyny bólu, powinno się zasięgnąć profesjonalnej opinii 

medycznej, aby poznać diagnozę oraz odpowiednie metody leczenia.  

Dodatkowo, Unicare może poprawić zdrowie seksualne poprzez polepszanie kondycji 

mięśni dna miednicy.   

Pod względem dolegliwości, Unicare przynosi ulgę przy następujących schorzeniach:   

• Nietrzymanie moczu i kału: typu wysiłkowego, z parcia, mieszanego, a także po 

prostatektomii u mężczyzn.  

• Przewlekły ból w obszarze miednicy: wulwodynia, spojenie łonowe lub  

śródmiąższowe zapalenie pęcherza.  

• Dysfunkcje erekcji - stymulacja przezodbytnicza może pomóc mężczyznom 

niemogącym ćwiczyć mięśni Kegla, aby mogli wzmocnić mięśnie miednicy, co jest 
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zalecane przy rekonwalescencji po niektórych rodzajach dysfunkcji erekcji. Jednakże 

urządzenie nie jest przeznaczone do leczenia jakichkolwiek problemów medycznych, 

a pierwszym krokiem przy podejmowaniu odpowiedniej terapii powinna być 

konsultacja z lekarzem specjalistą. 

• Bóle menstruacyjne – zarówno pierwotne (bolesne miesiączkowanie), jak i wtórne 

bóle miesiączkowe (wywołane endometriozą, zwłóknieniami i stanami zapalnymi w 

obrębie miednicy). 

 

2. PRZEZNACZENIE 

Unicare jest urządzeniem medycznym zaprojekto-wanym do zastosowań 

domowych w celu leczenia symptomów nietrzymania moczu i/lub stolca, a także 

objawów pierwotnego i wtórnego bólu menstruacyjnego, oraz jest odpowiedni 

dla wszystkich osób potrafiących obsługiwać urządzenie i rozumiejących instrukcję 

obsługi.  

Nie używaj urządzenia do innych celów, niż tych wskazanych powyżej. 

Ostrzeżenie: Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru 

medycznego.  

 

3. CHARAKTERYSTYKA UNICARE  

• Jeden kanał 

Urządzenie jednokanałowe do leczenia objawów nietrzymania moczu za pomocą sondy 

ze wskaźnikiem pokazującym skuteczność ćwiczeń.  

• Komfortowa stymulacja  

Łagodna stymulacja z regulacją w małych krokach co 1mA.  

• 5 programów preinstalowanych  

Elektrostymulator zawiera programy przeznaczone do leczenia inkontynencji 

(nietrzymania moczu) typu wysiłkowego (STRES), „z parcia” (URGE), mieszanego (MIXED), 

wytrzymałościowego oraz napinającego mięśnie miednicy i wzmacniającego po 

odzyskaniu sprawności (TONE). Dodatkową opcją są programy TENS do uśmierzania bólu 

menstruacyjnego.  

• Pamięć 

Wybór wyrafinowanych funkcji: dokładna historia dziennego użycia wg. programu i 

czasu oraz pamięć programu (automatyczne uruchomienie programu ostatnio 

używanego).  

• Minutnik zabiegu 

Urządzenie ustawia się domyślnie na zabiegi trwające 20 minut, żeby zapobiec 

nadwyrężeniu mięśni dna miednicy. Użytkownik może zmienić domyślny czas zabiegu na 

10, 20, 30, 45, 60 czy też 90 minut lub bez ograniczeń. 
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• Detekcja otwartego obwodu  

Automatyczne zerowanie intensyw-ności i wyświetlenie ostrzeżenia „LEADS”, gdy nastąpi 

utrata połączenia elektrycznego.  

• Automatyczna blokada klawiatury 

Automatyczna blokada klawiatury zapobiega przypadkowym zmianom ustawień.  

• Duży ekran z podświetleniem  

Sprawia, że ekran staje się bardzo dobrze czytelny w każdych warunkach, wyraźnie 

pokazuje działanie urządzenia i stosowane parametry. 

 

4. ĆWICZENIA MIĘŚNI DNA MIEDNICY 

4.1. MIĘŚNIE DNA MIEDNICY 

„DNO” Twojej miednicy jest zbudowane z kilku warstw dłuższych mięśni, które wspierają 

jelita, pęcherz, cewkę moczową oraz macicę. Mięśnie te są jak hamak,  

a kształtem przypominają dno i boki miski. Biegną od kości łonowej z przodu do końca 

kręgosłupa (kości ogonowej) z tyłu.  

Mięśnie dna miednicy :  

• Pomagają wspierać narządy jamy brzusznej i miednicy.  

• Pracują z mięśniami brzucha i pleców, aby ustabilizować  i wspierać kręgosłup.  

U kobiet:  

• zapewniają wsparcie dla dziecka w okresie 

ciąży, 

• pomagają w procesie porodu. 

Mięśnie dna miednicy są również ważne dla 

funkcji seksualnych u mężczyzn i kobiet:  

• U mężczyzn ważne jest to dla prawidłowej 

erekcji i wytrysku.  

• U kobiet dobrowolne skurcze (ściskanie) dna miednicy przyczyniają się do uzyskania 

lepszych wrażeń seksualnych i pobudzenia.  

Jednak mięśnie dna miednicy mogą się osłabić. Jeśli stają się rozciągnięte lub osłabione, 

narządy miednicy mogą nie być już w pełni wspierane i możesz utracić kontrolę nad 

pęcherzem lub wypróżnieniami.  

Dla niektórych kobiet mięśnie dna miednicy mogą również stać się zbyt „ściśnięte”. Taka 

sytuacja jest mniej powszechna, ale może to prowadzić do bólu w miednicy i utrudnić 

całkowite opróżnianie pęcherza moczowego lub jelit.  

Typowe objawy, które mogą wskazywać na problemy dna miednicy obejmują:  
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• przypadkowy wyciek moczu podczas ćwiczeń, śmiechu, kaszlu lub kichania,  

• konieczność udania się do toalety w pośpiechu lub niezdążenie, by dotrzeć tam na 

czas,  

• ciągłe korzystanie z toalety,  

• trudności w opróżnianiu pęcherza lub jelit,  

• przypadkowa utrata kontroli nad pęcherzem lub jelitem,   

• przypadkowe puszczanie gazów,  

• bóle w okolicy miednicy,  

• bolesny stosunek lub  

• wypadanie pochwy/odbytu.  

U kobiet może być to odczuwalne jako wybrzuszenie w pochwie lub uczucie ciężkości, 

dyskomfortu, ciągnięcia, przeciągania lub upuszczania. Dzieje się tak, gdy jeden lub 

więcej z narządów miednicy (pęcherz moczowy, jelito końcowe lub macica) zostają 

przemieszczone i uginają się w kierunku pochwy. Jest to bardzo powszechne, w Wielkiej 

Brytanii występuje u około 40% kobiet. Objawy zwykle nasilają się pod koniec dnia i 

nieleczone na ogół z czasem zwiększają się.  

U mężczyzn może być to odczuwalne jako wybrzuszenie w odbytnicy lub poczucie 

konieczności wypróżnienia, gdy nie ma wcale takiej potrzeby.  

Podobnie, jak inne nasze mięśnie, dno miednicy można wzmocnić regularnymi 

ćwiczeniami. Budowanie siły dna miednicy umożliwia mięśniom lepsze wsparcie 

narządów miednicy, poprawia kontrolę and pęcherzem moczowym i jelitami oraz może 

zatrzymać przypadkowe i mimowolne oddawanie moczu, stolca  lub puszczanie gazów.  

Może również zmniejszyć ryzyko wypadania narządów, przyspieszyć powrót do zdrowia 

po porodzie i operacji ginekologicznej oraz poprawić doznania seksualne. Terapeuta 

może pomóc Ci nauczyć się ćwiczenia mięśni dna miednicy. 

Robiąc tylko kilka ćwiczeń mięśni dna miednicy każdego dnia, pomożesz w leczeniu 

osłabienia pęcherza moczowego lub objawów wypadania, dzięki czemu zapobiegniesz 

późniejszym problemom. 

4.2. WYKONYWANIE ĆWICZEŃ MIĘŚNI DNA MIEDNICY  

Zaleca się, aby ćwiczenia dna miednicy (zwane też ćwiczeniami Kegla) stanowiły część 

codziennej rutyny. 

1) Ćwiczenia te można wykonać w dowolnym momencie i są one bardzo dyskretne, 

dzięki czemu można je robić prawie wszędzie: leżąc w łóżku, siedząc przy komputerze 

lub czekając na autobus. Dobrym pomysłem jest wprowadzenie nawyku codziennych 

ćwiczeń. 

2) Po pierwsze, ważne jest, aby znaleźć mięśnie dna miednicy i wyczuć, jak one pracują. 

Oto kilka technik, które mogą pomóc: Spróbuj włożyć jeden lub dwa czyste palce do 

pochwy, a następnie ściskać otaczające mięśnie, podnosić w górę i w kierunku pępka 

- wyczuć ściskanie i unoszenie.  

Innym sposobem jest próbowanie zatrzymać przepływ moczu podczas jego 

oddawania. Jeśli odniesiesz sukces, to wiesz, że ćwiczysz prawidłowe mięśnie. 

Informacja: Techniki te służą tylko upewnieniu się, że ćwiczysz właściwe mięśnie. 

Ważne jest, aby opróżnić pęcherz przed rozpoczęciem samych ćwiczeń. 
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3) Staraj się pamiętać uczucie unoszenia i ściskania, a w chwili gotowości, spróbuj je po 

prostu odtworzyć za pomocą mięśni, które zostały zidentyfikowane wcześniej; nie 

napinaj mięśni nóg, brzucha lub pośladków i pamiętaj, aby oddychać normalnie.  

4) Staraj się utrzymać każdy ucisk lub "skurcz" przez trzy do pięciu sekund, a następnie 

zwolnij i zrelaksuj mięśnie. Powinno być odczuwane "rozluźnienie" mięśni. Odpocznij 

przez 5 sekund, a następnie powtórz.   

5) Spróbuj zrobić w ten sposób około dziesięciu skurczów.  

6) Powtarzaj cały proces trzy lub cztery razy dziennie.  

7) Przez pewien okres czasu staraj się wydłużyć skurcze mięśni do około dziesięciu sekund, 

ale pamiętaj, aby odpocząć między każdym z nich przez dłuższy czas. 

Informacja: Warto skupić się na jakości skurczów, nie ich ilości, jako że wykonanie 

kilku dokładnych i silnych skurczów jest lepsze niż seria słabych i krótkich.  

 

Nie martw się, jeśli na początku utrzymanie skurczu przez 3 sekundy będzie 

problematyczne. Po prostu ściskaj tak długo, jak czujesz się komfortowo. Im więcej 

ćwiczeń zrobisz, tym silniejsze staną się mięśnie i tym dłużej będziesz w stanie je 

wykonywać.  

8) Korzystanie ze stymulatora mięśni dna miednicy Unicare w połączeniu z ćwiczeniami 

Kegla daje lepsze zrozumienie tego, jak one działają i jak korzystać z 

nich najlepiej.  

Użyj wskaźnika, żeby sprawdzić, czy dobrze wykonujesz ćwiczenia Kegla.  

• Jeśli poprawnie, wskaźnik opadnie. 

• Jeśli niepoprawnie, wskaźnik podniesie się. 

 

5. RODZAJE NIETRZYMANIA MOCZU 

Istnieją trzy rodzaje nietrzymania moczu: Wysiłkowe (STRES), z Parcia (URGE) i Mieszane 

(MIXED).  

Wysiłkowe nietrzymanie moczu  

Jeśli wyciek moczu następuje podczas kaszlu, kichania, śmiania się, wysiłku lub przy 

nagłych ruchach, to nazywamy to wysiłkowym nietrzymaniem moczu.   

Jest to szczególnie powszechne u kobiet, które miały naturalny poród i występuje, gdy 

szyja pęcherza moczowego i inne mechanizmy, które wspomagają trzymanie moczu w 

pęcherzu moczowym nie działają prawidłowo. Najczęstszą przyczyną jest słabe dno 

miednicy.  

 

 

Nietrzymanie moczu z parcia  

Opisuje nadczynność pęcherza moczowego. U niektórych osób może wystąpić silne i 

nagłe pragnienie, aby pójść do toalety, ale nie zawsze jest się w stanie utrzymać mocz 

lub trzeba tak często oddawać mocz, że staje się to niewygodne.  
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Mieszane nietrzymanie moczu  

Jest kombinacją obydwu opisanych powyżej typów. 

 

6. BÓLE MENSTRUACYJNE 

Bolesne miesięczki są powszechne wśród nastolatek i młodych kobiet.  

Większość kobiet odczuwa ból, najczęściej łagodny, ale dla połowy z nich jest on dość 

silny, by wpływać na codzienne czynności. Czasem na tyle, by uniemożliwić kobietom 

funkcjonowanie w pracy lub szkole.  

Bóle menstruacyjne można podzielić na dwie kategorie: pierwotne i wtórne. 

Pierwotne bóle menstruacyjne występują najcześciej (w 9 na 10 przypadków 

odczuwania bólu), choć ich źródło nie jest znane – nie ma nic wspólnego z 

podstawowymi dolegliwościami macicy czy miednicy. Bóle pierwotne objawiają się 

generalnie w postaci skurczowego rodzaju bólu w dolnej części brzucha, w niektórych 

przypadkach promieniującego na dolny odcinek kręgosłupa lub górne części nóg. Bóle 

te są zwykle najsilniejsze w pierwszych kilku latach od dostania pierwszej miesiączki, a ich 

natężenie ustępuje z wiekiem lub po porodzie.  

Wtórne bóle menstruacyjne są mniej powszechne, a najczęściej występują wśród kobiet 

w wieku 30-49 lat. Powodują je szczególne schorzenia podstawowe, takie jak 

endometrioza (gdy tkanki wyściełające macicę występują poza nią – zwykle w obrębie 

jajników i jajowodów). Tak, jak w przypadku bóli pierwotnych, głównym symptomem jest 

skurczowy ból podbrzusza podczas miesiączki. Niektóre kobiety odczuwają bóle wtórne 

już na kilka dni przed miesiączkowaniem i przez cały jego okres, co jest rzadko spotykane 

w przypadku bóli pierwotnych.  

Występowanie wtórnych bóli menstruacyjnych często koreluje z: 

• nieregularnymi miesiączkami, 

• krawieniem i bólami między miesiączkami, 

• krwawieniem nietypowo obfitym, 

• upławami, 

• bólem podczas stosunku,  

• bólem podczas defekacji. 

Wtórne bóle menstruacyjne objawiają się w wyniku: 

• endometriozy/adenomiazy, 

• stanów zapalnych miednicy, 

• włókniaków, gdy występują w połączeniu z obfitym krwawieniem miesiączkowym, 

• otarć,  

• anomalii rozwojowych. 

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów, należy skonsultować 

się z pracownikiem służby zdrowia.   
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7. JAK DZIAŁA EMS 

E.M.S. (Electrical Muscle Stimulation) to Elektryczna Stymulacja Mięśni, którą z 

powodzeniem stosuje się w rehabilitacji medycznej i treningu do sportów wyczynowych. 

EMS wywołuje intensywne i skuteczne skurcze mięśni.  

W rehabilitacji, EMS jest uznaną metodą leczenia szerokiej gamy schorzeń układu 

mięśniowo-szkieletowego, w tym przy osłabieniu mięśni dna miednicy mniejszej. 

Stymulacja elektryczna obwodowego układu nerwowego może wytworzyć odpowiedź 

motoryczną u pacjentów z ograniczoną lub utraconą zdolnością do spontanicznej 

aktywności mięśni.  

EMS jest uzupełnieniem innych terapii fizykalnych i powinien być zawsze połączony z 

aktywnym treningiem, takim jak ćwiczenia Kegla (patrz rozdział 4.2). 

Zalety EMS 

EMS może doprowadzić do szybszego postępu w leczeniu pacjenta. Metoda ta jest 

prosta i odpowiednia do leczenia zarówno w placówkach medycznych, jak i w 

warunkach domowych.  

Jak działa EMS  

Stymulatory EMS, jako urządzenia do ćwiczeń mięśni miednicy (PFE),  zwiększają 

odczuwanie mięśni dna miednicy u kobiet lub mężczyzn podczas wykonywania ćwiczeń, 

co jest kluczowe dla procesu leczenia.  

Elektryczne Stymulatory Mięśni Dna Miednicowego oferują nieinwazyj-ną metodę 

wywoływania skurczy mięśniowych za pomocą delikatnej stymulacji prądowej z użyciem 

dyskretnej sondy lub elektrod naskórnych, gdy są naklejone blisko nerwów 

kontrolujących mięśnie dna miednicy.  

Prąd ten dociera następnie do włókien nerwowych kontrolujących odpowiednie partie 

mięśni, powodując ich skurcze. Stymulacja EMS sztucznie aktywizuje w ten sposób 

mięśnie do skurczu, co rozwija Twoją zdolność kontrolowania ich.  

Skurcze te ćwiczą mięśnie oraz, jak to jest w przypadku każdych ćwiczeń wykonywanych 

regularnie, budują siłę i napięcie mięśni.  

W przypadku nietrzymania moczu „z parcia” (URGE), charakter ćwiczeń jest nieco 

odmienny. Celem stymulacji elektrycznej jest w tym przypadku raczej uspokojenie mięśni 

wokół pęcherza, niż ich ćwiczenie. Unicare używa tutaj łagodniejszych impulsów o niskiej 

częstotliwości, które powodują uwalnianie endorfin i ograniczają mimowolne skurcze 

pęcherzowego mięśnia wypierającego.  

Różne częstotliwości impulsów stymulacji dają zupełnie odmienne efekty:  

• Niska częstotliwość (1-10 Hz) w połączeniu z większym czasem trwania impulsu mają 

działanie oczyszczające i relaksujące przy poszczególnych skurczach, przy czym 

jednocześnie w leczonym mięśniu poprawia się krążenie krwi i usuwane są produkty 

przemiany materii za sprawą drenażu limfatycznego.  

• Z kolei średnie częstotliwości (20-50 Hz) wywołują wyższą częstotliwość skurczy, 

bardziej obciążając mięśnie, co sprzyja rozbudowie ich struktury. 
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Każdy program preinstalowany posiada specyficzne ustawienia częstotliwości oraz 

szerokości impulsów, co zapewnia najlepsze efekty dla danego rodzaju nietrzymania 

moczu.  

8. JAK DZIAŁA “TENS” 

T.E.N.S. (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) oznacza przezskórną elektryczną 

stymulację nerwów. TENS stymuluje naturalne mechanizmy przeciwbólowe naszego 

organizmu, a mianowicie uwalnianie endorfin, jest całkowicie bezpieczny i z 

powodzeniem jest stosowany przez tysiące osób cierpiących na ból.    

 TENS wysyła łagodne impulsy przez skórę i działa na dwa sposoby: 

 

• Bramka bólowa  

TENS stymuluje nerwy czuciowe, które przenoszą impulsy dotyku i 

temperatury. Nerwy te prowadzą do tych samych połączeń w rdzeniu 

kręgowym, co nerwy prowadzące sygnały bólowe. Silny sygnał 

sensoryczny blokuje sygnał bólu prowadzony do rdzenia i dalej do 

mózgu.  

Zjawisko to znane jest jako “zamknięcie bramki bólowej” i działa bardzo szybko po 

włączeniu urządzenia. Gdy bramka jest otwarta, sygnały bólowe dochodzą do mózgu i 

wtedy czujemy ból. Gdy bramka jest zamknięta, sygnały te są blokowane, co sprawia, 

że bólu nie czujemy.  

Udowodniono, że TENS działa na zasadzie podobnej, jak efekt przeciwbolowy przy 

drapaniu czy pocieraniu skóry w miejscu bólu, kiedy to również dochodzi do zamknięcia 

bramki bólowej za sprawą aktywacji mechano-receptorów.  

Z naukowego punktu widzenia, działanie bramki bólowej opiera się na uwalnianiu 

substancji chemicznych w synapsach na poziomie kręgosłupa, co hamuje transmisję 

sygnału bólowego.  

• Uwalnianie endorfin  

Przy ustawieniu niskiej częstotliwości i nieco większej intensywności, TENS tak steruje 

nerwami motorycznymi, aby wykonywały małe powtarzalne skurcze. Jest to odbierane 

przez mózg jako ćwiczenie i sprzyja uwalnianiu endorfin – naturalnych środków bólowych 

naszego organizmu. Powoduje to narastanie ulgi w bólu i w ciągu około 40 minut osiąga 

swój maksymalny poziom, który utrzymuje się nawet przez kilka godzin od chwili 

wyłączenia urządzenia.  

Stosując TENS, można oczekiwać osiągnięcia znacznego obniżenia bólu, o ile nie jego 

zupełnego zaniku.  

• TENS jest skuteczny przy bólu wywołanym szerokim zakresem przyczyn.  

• Aparaty TENS mogą być stosowane do ograniczania bólu wynikającego z problemów 

dotykających mięśnie, stawy lub nerwy.  

• Mogą być również użyte u osób z bólami mięśniowo-szkieletowymi, jak ból przewlekły 

kręgosłupa, czy ból zwyrodnieniowy stawu kolanowego. Jest również stosowany do 
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uśmierzania bólu na wczesnym etapie ciąży (np. perfect mamaTENS i perfect mama+), 

w szczególności, gdy ciężarna kobieta pozostaje w domu.  

• TENS może być ponadto używany do leczenia takich rodzajów bólu, jak bóle 

porodowe, czy bóle miesiączkowe, zapalenie pęche-rza moczowego, endometrioza, 

kontuzje sportowe, fibromialgia i neuralgia, bóle pooperacyjne, zapalenie powięzi 

podeszwowej, zaburzenia TMJ, neuropatia cukrzycowa, zapalenie kości i stawów,  a 

także przy dolegliwościach niebólowych, jak choroba lokomocyjna.   

• Możesz stosować program z niską częstotliwością (<10 Hz) na punktach 

akupunkturowych, aby osiągnąć efekt podobny do akupunktury.  

• Przy bólu neurogennym (spowodowanym stanem zapalnym) jak  półpasiec czy 

neuralgia, TENS może nasilać bóle. Zalecamy wtedy stosować TENS tylko pod 

nadzorem lekarskim.   

• TENS może być bezpiecznie stosowany tak długo, jak tylko daje ulgę w bólu. Efekt ten 

może jednak przestać działać po kilku godzinach (jest to nazywane „akomodacją”). 

Jeśli tak się zdarzy, weź godzinną przerwę, zanim wznowisz terapię. Gdy ustawisz 

intensywność powodującą skurcze mięśniowe przez okres większy niż 40 minut, możesz 

po kilku godzinach zacząć odczuwać ból mięśniowy.  

 

 

9. PRZECIWWSKAZANIA, OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

PRZECIWWSKAZANIA:  

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA podczas ciąży. Nie wiadomo, jaki wpływ na rozwój płodu 

może mieć TENS lub EMS.  

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA z opcjonalną elektrodą, jeśli posiadasz rozrusznik serca (lub masz 

jakikolwiek problem z rytmem serca) lub inne implantowane lub podłączone urządzenie 

elektryczne. Stosowanie urządzenia razem z elektronicznymi urządzeniami elektrycznymi 

może spowodować ich nieprawidłowe działanie. Stymulacja w bezpośredniej bliskości 

urządzeń implantowanych może mieć wpływ na niektóre modele.  

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA w pierwszych 6 tygodniach po przebytej operacji miednicy lub 

po porodzie. Stymulacja może zakłócić proces gojenia.  

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA przy infekcji dróg moczowych, infekcji pochwy czy przy 

miejscowych urazach. Wprowadzenie sondy może podrażnić wrażliwą tkankę.    

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA jeśli masz osłabione czucie w rejonie miednicy. Możesz wtedy 

nie być w stanie kontrolować bezpiecznie intensywności stymulacji.  

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA na obszarach ciała, które nie zostały nadmienione w tej 

instrukcji. Zastosowanie go na klatce piersiowej lub szyi może wpłynąć na pracę serca, 

próg napadów padaczkowych oraz na wszczepione i noszone na ciele urządzenia.  

 

OSTRZEŻENIA: 



14 

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA, jeśli nie możesz włożyć odpowiednio sondy dopochwowej lub 

doodbytniczej. Jeśli masz poważny przypadek wypadania pochwy/odbytu lub gdy 

czujesz jakikolwiek dyskomfort, podczas wkładania sondy, skonsultuj włożenie jej z 

lekarzem przed użyciem.   

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA podczas jazdy, obsługi maszyn lub podobnych działań, które 

wymagają precyzyjnej kontroli. Luźne elektrody samoprzylepne, uszkodzone przewody 

lub nagłe zmiany w kontaktowaniu mogą  spowodować krótkie mimowolne ruchy 

mięśni. 

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA w przypadku występowania niezdia-gnozowanego bólu. Może 

to opóźnić diagnozę postępującego stanu chorobowego.  

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA na obszarach, na których leczeniu podlegają: wykryte lub 

podejrzewane stany nowotworowe lub niezdiagnozowane bóle w przebiegu choroby 

nowotworowej. Stymulacja miejsc dotkniętych nowotworem złośliwym może stymulować 

rozwój komórek rakowych, dlatego należy jej bezwzględnie unikać.  

Nie umieszczaj elektrod naskórnych: 

• W jamie ustnej i na twarzy, 

• Na przedniej części szyi i w rejonie zatoki szyjnej. Może to wpłynąć na puls serca i 

wywołać skurcze w gardle.  

• W poprzek klatki piersiowej. Silna stymulacja może wywołać dodatkowe bicia serca, 

którego arytmia może okazać się śmiertelna.   

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA przy jednoczesnym stosowaniu sprzętu chirurgicznego wysokiej 

częstotliwości, gdyż może to doprowadzić do poparzeń przy elektrodach i do 

uszkodzenia stymulatora.  

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA w bliskiej odległości (do 1m) od urządzeń fal krótkich lub 

mikrofalowych, gdyż może to spowodować niestabilność sygnału wyjściowego 

stymulatora. 

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA podczas ładowania jego akumulatora. 

NIE UŻYWAJ ładowarki do akumulatora innej od oryginalnej. Użycie takiej, która nie 

została załączona przez producenta, może być niebezpieczne.  

NIE PODŁĄCZAJ UNICARE do urządzeń niewymienionych w niniejszej instrukcji.  

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 

Zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występują krwawienia, gdyż 

stymulacja może zwiększyć poziom krwawienia.  

Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku padaczki. Przy epilepsji, stymulacja może 

mieć wpływ na próg napadowy.  

Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w czasie elektroterapii stosowany jest inny 

elektryczny sprzęt z elektrodami umieszczonymi na skórze, monitorującymi funkcje 

życiowe. Może to zniekształcić odczyty.  
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Uwaga: Nie dopuszczaj do stosowania urządzenia przez osoby niezdolne do zrozumienia 

instrukcji obsługi lub o ograniczonej zdolności poznawczej (np. z Alzheimerem, demencją 

starczą itp.).  

Uwaga: Trzymaj urządzenie z dala od dzieci poniżej 5 roku życia. Długi przewód stwarza 

ryzyko uduszenia u noworodków.  

Uwaga: Nie owijaj przewodem szyi – ryzyko uduszenia.  

Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku stosowania programów o silnej 

intensywności. Unicare posiada żółtą diodę LED na gnieździe wyjściowym, która zapala 

się, gdy wyjście przekroczy 10 mA (R.M.S) lub 10 V (R.M.S) uśrednione w okresie 1 sekundy. 

Dłuższe stosowania silnej stymulacji może doprowadzić do urazu mięśniowego lub stanu 

zapalnego tkanek.  

Informacja: Nie stwierdzo-no żadnych poważnych długotrwałych skutków 

ubocznych związanych z EMS.  

W sporadycznych przypadkach zaobserwowano średnie reakcje uboczne, takie 

jak: ból mięśniowy, skurcze, podrażnienia i krwawienia, łagodne lub krótkookresowe 

nietrzymanie moczu/kału, czy mrowienie w nogach.  Jeśli wystąpią u Ciebie powyższe 

reakcje, zaprzestań stosowania urządzenia. Po ustąpieniu symptomów, powróć do 

zabiegów, ale z mniejszą intensywności stymulacji.  

Uwaga: Nigdy nie próbuj otwierać i naprawiać urządzenia. Nie ma ono części, które 

podlegają serwisowaniu przez użytkownika. Może to wpłynąć na bezpieczeństwo 

użytkowania i naruszy warunki gwarancji. 

Uwaga: Konserwacja I wszelkie naprawy urządzenia powinny być wykonane przez 

autoryzowany do tego podmiot. Producent nie odpowiada za wyniki napraw I 

konserwacji dokonanych przez podmioty nieuprawnione.  

Jeśli to będzie konieczne, producent zapewni autoryzowanym do tego podmiotom 

schematy obwodów, wykazy części składowych lub inne informacje potrzebne do 

naprawy urządzenia.  

Uwaga: Nie należy serwisować i konserwować urządzenia podczas stosowania go.  

Uwaga: Zamierzonym użytkowni-kiem urządzenia jest sam pacjent. 

UWAGI DOTYCZĄCE SONDY:  

Uwaga: Sonda dopochwowa aparatu jest przeznaczona do stosowania tylko przez jedną 

osobę. Nie może być stosowana przez kogokolwiek innego. W przeciwnym wypadku, 

może to doprowadzić do nieodpowiedniego leczenia lub infekcji krzyżowej.   

Uwaga: Sonda dopochwowa lub doodbytnicza może się okazać nieodpowiednia do 

zastosowania bez nadzoru medycznego u dzieci.  

Uwaga: Ważne jest, aby po każdym zabiegu dokładnie umyć sondę. Nieskuteczne 

wyczyszczenie sondy może być przyczyną podrażnień bądź infekcji.  

Uwaga: Nigdy nie wkładaj i nie wyjmuj sondy, zanim urządzenie nie zostanie wyłączone, 

gdyż wkładanie i wyjmowanie sondy, gdy ta nadal stymuluje, może być przyczyną 

dyskomfortu i podrażnienia tkanek.  
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Uwaga: Gdy wystąpi podrażnienie tkanki, natychmiast przerwij zabieg. Poradź się lekarza 

w kwestii dalszego kontynuowania stymulacji, aby zapobiec dalszym urazom.  

Uwaga: Nigdy nie nakładaj na metalowe elektrody sondy żelów (lub lubrykantów) na 

bazie silikonu, gdyż może to zmniejszyć skuteczność działania urządzenia.  

Uwaga: Metalowe elektrody sondy wykonane są ze stali nierdzewnej i zawierają śladowe 

ilości niklu, co może wywołać reakcję alergiczną. W takim przypadku zastosuj specjalną 

pozłacaną sondę pozbawioną niklu (np. sondę X-VPG).  

Uwaga: Nie używaj urządzenia z sondami dopochwowymi lub  doodbytniczymi innymi, 

niż zalecanymi przez producenta w rozdziale 18. Stosowanie elektrod o mniejszej 

powierzchni może być przyczyną podrażnienia tkanki.  

 

NIE UMIESZCZAJ ELEKTROD NASKÓRNYCH:  

• Na skórze, która nie posiada normalnego czucia. Jeśli skóra jest odrętwiała, zbyt duża 

moc impulsu może prowadzić do oparzeń.  

• Na uszkodzoną skórę, gdyż może to sprzyjać infekcji.  

• Na przedniej części szyi i w rejonie zatoki szyjnej. Może to spowodować trudności w 

oddychaniu lub nagły spadek ciśnienia krwi (reakcja wazowagalna).  

• Nad oczami. Może to wpłynąć na wzrok lub wywołać bóle głowy.  

• Z przodu oraz w poprzek głowy. Nie wiadomo, jaki jest wpływ prądu na mózg, 

szczególnie u osób po udarze mózgu czy przy napadach drgawkowych.   

 

UWAGI DOTYCZĄCE ELEKTROD:  

Uwaga: Nie ignoruj wszelkich reakcji alergicznych pojawiających się przy stosowaniu 

elektrod: jeśli podrażnienie skóry rozwija się, nie stosuj elektrod i pozwól skórze się wygoić. 

Jeśli problem nadal występuje, spróbuj użyć elektrod innego producenta lub wymień 

elektrody na nowe. Spróbuj zmienić pozycję elektrody każdego dnia o szerokość 

elektrody. Możesz też spróbować użyć specjalnych elektrod na skórę wrażliwą (np. E-696-

SS).  

Uwaga: Nie używaj tego urządzenia z elektrodami lub przewodami niezalecanymi przez 

producenta urządzenia. Wydajność elektrod jest różna u różnych producentów. 

Elektrody o zbyt małych rozmiarach mogą powodować podrażnienia skóry.  

Uwaga: Nie stosuj programów o wysokiej intensywności stymulacji, gdy rozmiar elektrod 

jest mniejszy niż 50x50 mm.  

 

RADY DOTYCZĄCE ELEKTROD NASKÓRNYCH: 

• Załączone elektrody naskórne są wielokrotnego użytku, ale przeznaczone dla jednej 

osoby. Warstwa klejąca jest zdzieralnym hydrożelem (na bazie wody). 

• W celu uzyskania najlepszej przewodności przez elektrody zawsze upewnij się, że są 

one w dobrym stanie i lepkie. 

• Przed naklejeniem elektrod należy upewnić się, że skóra jest czysta i sucha.  

• Odklej plastikowe osłony ochronne od elektrod, przytrzymując i podnosząc jeden róg 

elektrody. Nie należy ciągnąć za przewód zasilający nakładkę.  

• Po użyciu zawsze należy wymienić wkładki elektrod na plastikowe i umieścić je w 

woreczku strunowym. 
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• Gdy substancja klejąca na elektrodach wyschła, najlepiej jest dokupić nowe. W 

sytuacji awaryjnej można przywrócić lepkość, dodając i rozprowadzając kroplę wody 

po nakładce. Jeśli za bardzo się je zwilży, nakładki staną się za miękkie. Aby 

przywrócić im kleistość, można je umieścić na kilka godzin w lodówce klejącą stroną 

do góry. To samo należy zrobić, bez zdejmowania warstwy ochronnej, jeśli np. z 

powodu upału nakładki przegrzeją się i klej się rozpuści.  

• Okres przechowywania nieotwartego opakowania elektrod wynosi 2 lata. Czas ten 

skrócić mogą bardzo wysokie temperatury lub bardzo niska wilgotność powietrza. 

• Załączone elektrody naskórne nie zawierają lateksu.  

• Uwaga: Niewłaściwe przyklejenie elektrod do ciała może spowodować dyskomfort i 

podrażnienie skóry. 

• Uwaga: Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z 

urządzenia przy częstotliwościach powyżej poziomu 24 mA. 

 

ABY UTRZYMYWAĆ URZĄDZENIE W DOBREJ SPRAWNOŚCI, ZWRÓĆ UWAGĘ NA 

DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:  

Uwaga: Nie zanurzaj urządzenia lub elektrod w wodzie oraz nie umieszczaj ich blisko 

źródeł ciepła czy wilgoci, takich jak grzejniki, nawilżacze, czajniki. Może to spowodować, 

że przestaną działać prawidłowo.  

Uwaga: Chroń urządzenie przed światłem słonecznym. Długie wystawianie urządzenia 

na światło słoneczne może pogorszyć stan gumowych elementów obudowy.  

Uwaga: Trzymaj urządzenie z dala od jakiegokolwiek kurzu, gdyż może to negatywnie 

wpłynąć na kontaktowanie gniazd połączeniowych i styków akumulatora.  

Uwaga: Zapewnij odpowiednie warunki przechowywania: temperatura od -10°C do 

+45°C, wilgotność wzg. 45-75% i transportu: temp. od -10°C do +60°C, wilgotność wzg. 

45-75% 

Uwaga: Urządzenie nie ma żadnych serwisowanych części. Nie oróbuj otwierać i 

modyfikować urządzenia. Może to mieć zły wpływ na bezpieczne działanie i narusza 

warunki gearancji. 

 

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE PARAMETRÓW PROGRAMÓW  

Każdy program posiada własną kombinację dwóch parametrów stymulacji za pomocą 

impulsów prądowych: częstotliwości impulsów oraz ich szerokości, co tworzy odmienne 

wrażenia przy stymulacji zarówno za pomocą sondy, jak i opcjonalnych elektrod, a 

pozwala na leczenie różnych rodzajów nietrzymania moczu.  

• Częstotliwość (mierzona w Hz – liczba impulsów na sekundę)  

Niska częstotliwość (1-10 Hz)  ma działanie oczyszczające i relaksujące, wywołując 

pojedyncze skurcze.  

Średnie częstotliwości (20-50 Hz) mogą wytworzyć wysoki poziom napięcia mięśnia, co 

sprzyja rozbudowie jego struktury.  

Wysokie częstotliwości (110 Hz) przy programie PAIN wykorzystują zjawisko zamknięcia 

bramki bólowej, blokując ból.  
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• Szerokość impulsów (mierzona w μs - mikrosekundach)  

Urządzenie oferuje szerokość impulsów od 100 do 300 μs. Im większa szerokość impulsu, 

tym większa głębokość („agresywność”) penetracji prądu. Jeśli impulsy osiągną 

dostatecznie dużą szerokość, stymulacja wywoła skurcze mięśni – niezbędne do 

ćwiczenia ich. 

 

11. PROGRAMY 

11.1. USTAWIENIA PROGRAMÓW 

11.2. PROGRAMY PREINSTALOWANE  

Unicare posiada 5 programów preinstalowanych, w tym 3 na różne rodzaje nietrzymania 

moczu (STRES, URGE i MIXED), jeden na wzmacnianie mięśni dna miednicy (TONE) oraz 

ostatni na bóle menstruacyjne (PAIN). 

 

1) WYSIŁKOWE NIETRZYMANIE MOCZU: 

Na ekranie ukazane jako: STRES 

Program ten wzmacnia mięśnie dna miednicy za pomocą łagodnej stymulacji, 

zapobiegając wyciekom moczu. Po wzmocnieniu, mięśnie te są w stanie oprzeć się presji 

kładzionej na pęcherz, wywołanej przez kichnięcia, kaszlnięcia lub wysiłek fizyczny.  

Stymulacja ta powoduje skurcze mięśni – ściągania się mięśni pochwy i podnoszenia się 

dna miednicy. Takie skurczanie i rozkurczanie mięśni zwiększa ich siłę. Jak przy każdym 

treningu, ćwiczenia te powinny być wykonywane regularnie: raz dziennie przez okres od 

1 do 3 miesięcy. Efekty widać po ok. 4 tygodniach.  

Prog STRES URGE MIXED TONE PAIN 

Częst. (Hz) 50 10 10/50 35 110 

Szer. (μs) 300 200 200/300 250 100 

Narastanie/ 

Opadanie (sek) 
1 

S
ta

łe
 

Stałe/1 2 

S
ta

łe
 

Praca (sek) 5 Stała/5 3 

Pauza (sek) 10 Stała/10 6 

Domyślny czas 

zabiegu (min)  
20 

B
e

z 
p

rz
e

rw
y
 

20 20 

B
e

z 
p

rz
e

rw
y
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2) NIETRZYMANIE MOCZU Z PARCIA: 

Na ekranie ukazane jako: URGE 

Program ten działa odmiennie od wyżej opisanego. Delikatna stymulacja relaksuje 

mięsień pęcherza moczowego, redukując mimowolne skurcze, zapobiegając 

niepożądanym wyciekom moczu. 

Aby terapia była skuteczna, należy korzystać z urządzenia raz dziennie, a poprawa może 

być dostrzegalna już po 2 tygodniach.  

Stymulacja w tym programie sprawia wrażenie bardziej miękkiej, wibrującej. Niemniej 

jednak, po zakończeniu zabiegu i rozluźnieniu mięśni dna miednicy, wyraźnie 

odczuwalne będzie zmęczenie mięśni.  

3) MIESZANE NIETRZYMANIE MOCZU: 

Na ekranie ukazane jako: Na ekranie ukazane jako: MIXED 

Program ten jest idealny dla pacjentów zmagających się z nietrzymaniem moczu obu 

ww. rodzajów: wysiłkowego i z parcia. 

 

Podczas pierwszych 10 minut stymulacja opiera się na programie URGE, aby zredukować 

wrażliwość mięśni dna miednicy, a przez kolejne 10 minut program STRES ćwiczy je. 

Możliwe, że pojawi się potrzeba zwiększenia intensywności, aby wywołać skurcze mięśni 

na poczatku programu STRES.  

 

4) TONIZOWANIE (WZMACNIANIE): 

Na ekranie ukazane jako: TONE 

Gdy wyćwiczysz swoje mięśnie za pomocą Unicare, kontynuuj korzystanie z urządzenia, 

stosując regularnie program TONE ok. 2 razy w tygodniu, aby utrzymać mięśnie w dobrej 

kondycji.  

Program ten może też służyć jako alternatywna metoda leczenia nietrzymania moczu.  

Stymulacja za pomocą programu TONE zapewnia naprzemienne uczucie silnego 

napinania mięśni i rozluźniania ich.  

Sprawne i silne mięśnie dnia miednicy mogą poprawić jakość życia seksualnego.  

5) BÓLE MENSTRUACYJNE: 

Na ekranie ukazane jako: PAIN 

Program ten może być stosowany, by złagodzić bóle miesiączkowe. Intensywność 

stymulacji jest stała, wywołując uczucie mrowienia i zamknięcie bramki bólowej.  

Program ten najskuteczniej zapewnia ulgę od bólu.   
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12. ZAWARTOŚĆ 

Opakowanie zawiera:  

• 1 x Unicare - elektrostymulator 

• 1 x Żel “Go Gel” 50 ml (K-GO50) 

• 1 x Przewód (L-CPT) 

• 1 x Sonda dopochwowa Liberty Loop z odpinanym 

wskaźnikiem (X-VPL) 

• 2 x Elektrody samoprzylepne 50x90 mm (E-

CM5090) 

• 1 x Adapter zasilania (UK/EU) 

• 1 x Mocowanie na pasek  

• 1 x Etui 

• 1 x Instrukcja obsługi 

 

13. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 

13.1. PRZYCISKI I WYŚWIETLACZ 

                  

  

Wybrany 

program 
Włącznik 

Blokada 

klawiatury 

Niski stan 

akumulatora 

Czas trwania 

programu (min) 

Wybrana moc 

(mA) 

Wybór 

programu 

Czas zabiegu 

Minutnik 

Zwiększanie 

intensywności 

Zmniejszanie 

intensywności 
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13.2. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

Włącznik 

Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk Włącznik  i przytrzymaj przez 3 do 5 

sekund, aż zaświeci się ekran.  

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij najpierw przycisk ▼ w celu odblokowania klawiatury, 

a następnie naciśnij przycisk Włącznik  i przytrzymaj przez 3 do 5 sekund, aż wyświetlacz 

zgaśnie. 

Przy pierwszym użyciu lub po wymianie akumulatora wyświetlacz pokazuje, że urządzenie 

jest automatycznie ustawiane na programie STRES  przy zerowej intensywności.  

Po włączeniu, urządzenie automatycznie uruchomi się z programem, który był używany 

podczas ostatniego działania.   

Urządzenie wyłączy się automatycznie: 

• gdy Minutnik osiągnie zero,  

• jeśli pozostaje przy zerowej intensywności przez więcej niż 5 minut. 

Informacja: Zawsze sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone, przed 

włożeniem/wyciągnięciem sondy i nałożeniem/zdjęciem elektrod.  

Podświetlenie ekranu wyłączy się 10 sekund po ostatnim naciśnięciu przycisku.   

 

USTAWIENIE INTENSYWNOŚCI  

Przyciski oznaczone jako ▲ i  ▼  służą do regulacji intensywności (natężenia) 

stymulacji. 

 

Aby zwiększyć natężenie prądu na danym kanale (w krokach co 1 mA), naciskaj 

i zwalniaj górną część (▲). Aby zmniejszyć intensywność, naciskaj odpowiednio 

dolną część (▼). Aby zmienić intensywność do pożądanej wartości, można też dłużej 

przytrzymać właściwy przycisk.  

Podczas regulacji intensywności, urządzenie pozostanie w fazie pracy (Work) cyklu przez 

5 sekund.  

 

Poziomy intensywności są wyświetlane na wyświetlaczu LCD. 

Przyciski sterujące siłą stymulacji nie będą działać, dopóki urządzenie nie zostanie 

prawidłowo podłączone do ciała (póki sonda  nie zostanie prawidłowo włożona). 

Unicare wykrywa rozłączenie obwodu i automatycznie zeruje wtedy intensywność.  

Urządzenie posiada 99 poziomów intensywności. Jeśli podczas użytkowania przytrzymasz 

przycisk ▲ lub  ▲  przez 3 do 5 sekund, wartość intensywności zacznie się szybciej 

przewijać.  

W ciągu pierwszych kilku naciśnięć możesz nic nie czuć. Kontynuuj naciskanie, aż uczucie 

stymulacji będzie silne, ale wygodne. Podczas trwania zbiegu może być konieczne 

dalsze zwiększanie intensywności, jeśli twój organizm przyzwyczai się do stymulacji.   

Żółta dioda LED na gnieździe wyjściowym wskazuje, że wyjście sygnału jest aktywne. 

Wyświetlacz pozostanie włączony przez 5 sekund po wyjęciu wtyczki. 
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WYBÓR PROGRAMU  

Przycisk z zębatką służy do zmiany programu. Unicare posiada 5 gotowych 

programów.  

Przy pierwszym użyciu automatycznie wybierany jest program STRES. Przy 

następnym włączeniu urządzenia wybrany zostanie program ostatnio użyty.  

Za każdym razem, gdy zmienisz program, intensywność zostanie zresetowana do zera, 

co zapobiega nagłym i nieprzyjemnym wrażeniom ze stymulacji (każdy program jest 

odczuwany inaczej).  

Program zmieni się za każdym razem, gdy naciśniesz i zwolnisz przycisk wyboru programu. 

Nazwa wybranego programu pojawi się na ekranie.  

MINUTNIK ZABIEGU 

Przycisk służy ustawianiu czasu zabiegu. Po włączeniu, automatycznie czas ten 

jest ustawiany na 20 min lub bez przerw (wyświetlane jako “C”, od ang. 

Continuous), w zależności od wybranego programu. 

By ustawić inny czas trwania zabiegu, wyzeruj intensywność i naciśnij przycisk minutnika. 

Napis “min” na wyświetlaczu zacznie migać.  

Użyj  przycisków ▲  oraz ▼, aby ustawić czas zabiegu na C (ciągły) czy też na  10, 20, 30, 

45, 60 lub 90 minut.  Następnie naciśnij znów minutnik, aby potwierdzić zmianę.  

Na ekraniu bieżący czas trwania zabiegu wyświetla się obok symbolu zegara. Urządzenie 

automatycznie odlicza czas i wyłącza się, gdy ten upłynie. 

 

NISKI STAN AKUMULATORA 

Gdy napięcie akumulatora jest niskie, wyświetli się symbol ostrzegawczy niskiego 

poziomu akumulatora. Następnie, po ok. 2 minutach, urządzenie wyłączy się.  

AUTOMATYCZNA BLOKADA KLAWIATURY  

Automatyczna blokada klawiatury włącza się, jeśli żaden przycisk nie jest 

używany przez conajmniej 30 sekund.  

Pojawi się wtedy symbol klucza. Służy to zapobieżeniu niepożądanym zmianom ustawień. 

Aby odblokować klawiaturę, naciśnij przycisk zmniejszania intensywności ▼. 

 

ALARM POŁĄCZENIA  

Unicare kontroluje połączenia elektryczne i właściwe kontaktowanie elektrod/sondy z 

ciałem. Pozwala to uniknąć nagłej zmiany siły stymulacji, gdy połączenie zostanie 

ustanowione ponownie. Jeśli elektrody lub sonda stracą kontakt z ciałem, podczas gdy 

intensywność przewyższa 20 mA, na ekranie wyświetli się napis “LEADS” (przewody), a 

intensywność wyzeruje się. 

Sprawdź wtedy wszystkie połączenia i, w razie potrzeby, postaraj się zastosować żel do 

elektrostymulacji, jak TensCare Go Gel (K-GO).  

Więcej wskazówek znajdziesz w rozdziale 21.  
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PAMIĘĆ UŻYCIA 

Unicare posiada 3 wbudowane funkcje pamięci:  

1) Stosowany program – po włączeniu urządzenia, wybrany zostanie program ostatnio 

użyty. 

2) Użycie - naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3  do 5 sekund minutnik i ▼. Na ekranie 

wyświetli się liczba wykonanych zabiegów oraz ich łączny czas trwania w godzinach. 

Naciśnij znowu oba przyciski, aby wrócić do podstawowego sterowania urządzeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Reset pamięci – aby wyzerować pamięć, przytrzymaj jednocześnie przez 3 do 5 sekund 

przyciski minutnika i włącznika.  

 

14. KONFIGURACJA I UŻYWANIE UNICARE 

14.1. ŁADOWANIE AKUMULATORA 

Elektrostymulator Unicare jest zasilany wbudowanym akumulatorem  litowo-jonowym 

wielokrotnego ładowania. Ładowarka jest załączona do zestawu.  

Akumulator wymaga ładowania około raz w miesiącu, co powinno wystarczyć na ok. 15 

godzin pracy (przy 50mA, 300μs, 50Hz). Pełne naładowanie zajmuje około 2 godziny. 

Gdy akumulator wyczerpuje się, na ekranie pojawi się ostrzegawczy symbol baterii. 

Chociaż ekran ściemnia się wraz z rozładowywaniem się akumulatora, intensywność 

stymulacji nie zmieni się, póki nie zaświeci się ostrzeżenie. 

Ostrzeżenie:  Używaj tylko dostarczonego zasilacza i ładowarki. Korzystanie z 

innych akcesoriów może  być niebezpieczne i naruszy gwarancję.  

Jak naładować akumulator:   

Włóż akumulator do ładowarki, podłącz ją do zasilacza, a wtyczkę zasilacza włóż do 

gniazdka sieciowego. Na ekranie pojawi się napis “BATT” i 3 migające kreski, co oznacza, 

że akumulator jest ładowany.    

Po naładowaniu akumulatora, na ekranie wyświetli się napis “FULL”. 

Liczba 

zabiegów 

Łączny czas 

zabiegów w 

godzinach 
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Uwaga: Urządzenie powinno być ładowane min. raz na 3 miesiące, aby utrzymać 

żywotność baterii.  

Uwaga: Nie należy korzystać z urządzenia, gdy jest ono ładowane. 

Uwaga: Wymagane napięcie i natężenie: 5V, 60 mA.  

Uwaga: Korzystaj z adapterów o następującej specyfikacji: 

 5V, 1A, 

 Znamionowe napięcie wejściowe nie może przekraczać 250 V, 

 Klasyfikacja ochrony przed porażeniem prądem: klasa II,  

 Stopień ochrony IP: co najmniej IP21 

 Musi być zgodny z normą IEC 60601-1 lub IEC 60950-1 

 

Ostrzeżenia dotyczące baterii 

Ten produkt jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy. Niezastosowanie się 

do tych instrukcji może spowodować wyciek kwasu, nagrzewanie się, eksplozje lub 

zapalenie, co może spowodować obrażenia i/lub uszkodzenia.  

NIE przekłuwaj, nie otwieraj, nie demontuj i nie używaj w wilgotnym i/lub korozyjnym 

środowisku.  

NIE wystawiaj na działanie temperatury powyżej 60°C (140F).  

NIE umieszczaj, nie przechowuj i nie pozostawiaj w pobliżu źródeł ciepła, w bezpośrednim 

świetle słonecznym, w miejscu o wysokiej temperaturze, w pojemniku pod ciśnieniem lub 

w kuchence mikrofalowej.  

NIE zanurzaj akumulatora w cieczach lub wodzie morskiej ani nie pozwól mu się 

zamoczyć.  

NIE zwieraj akumulatora. 

NIE WOLNO lutować bezpośrednio obudowy lub akumulatora, ingerować w obwód, ani 

odwracać biegunów dodatnich i ujemnych.  

NIE NALEŻY transportować i przechowywać baterii razem z ostrymi metalowymi 

przedmiotami, które mogłyby przebić baterię, np. naszyjniki, spinki do włosów, gwoździe 

itp. 

NIE WOLNO uderzać w urządzenie żadną ostrą krawędzią ani rzucać nim. 

Ostrzeżenie: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie 

należy podłączać wyłącznie do sieci zasilającej z uziemieniem ochronnym.  

NIE WOLNO samodzielnie wymieniać baterii. Nieprawidłowa wymiana baterii litowych 

lub ogniw paliwowych może prowadzić do niedopuszczalnego ryzyka. 

NIE wymieniaj baterii bez odpowiednio przeszkolonego personelu, w przeciwnym razie 

może to spowodować niebezpieczeństwo (takie jak nadmierna temperatura, pożar lub 

eksplozja). 
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NIE NALEŻY ustawiać urządzenia podczas ładowania w sposób utrudniający korzystanie 

z adaptera do ładowania. Dostarczony adapter ładujący służy do odizolowania 

obwodów urządzenia od zasilania sieciowego. 

Do ładowania akumulatorów należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej w 

zestawie. Nie należy podłączać urządzenia do gniazdka elektrycznego. 

Akumulator należy przechowywać z dala od dzieci, aby zapobiec jego pomyłkowemu 

połknięciu. W przypadku połknięcia przez dziecko należy niezwłocznie skontaktować się 

z pracownikiem służby zdrowia.  

 

Obchodzenie się z akumulatorem 

 

Ostrzeżenie: NIE używać w miejscach, w których występuje duża ilość elektryczności 

statycznej, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia elementów 

zabezpieczających w akumulatorze. 

Ostrzeżenie: Jeśli akumulator wytwarza nieprzyjemny zapach, generuje ciepło, odbarwia 

się lub deformuje lub w jakikolwiek inny sposób wygląda nienormalnie podczas 

użytkowania, ładowania lub przechowywania, należy natychmiast wyjąć go z 

urządzenia lub ładowarki i zaprzestać jego używania. 

Ostrzeżenie: Jeśli dojdzie do wycieku z baterii i kontaktu ze skórą lub oczami, należy 

dokładnie przemyć dużą ilością wody i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. 

W razie konieczności wymiany baterii należy przesłać urządzenie do firmy Tenscare (dane 

kontaktowe znajdują się na tylnej okładce). 

Utylizacja: Akumulatory należy zawsze utylizować w sposób odpowiedzialny zgodnie z 

lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj akumulatora do ognia.  Ryzyko wybuchu. 

 

14.2. PODŁĄCZANIE SONDY 

Włóż wtyczkę przewodu doprowadząjącego do gniazda u podstawy urządzenia.   

 

 

 

Podłącz przewód od urządzenia do przewodu sondy. 

 

 

 

Mocno wciśnij końce wtyczki do gniazd na końcach przewodu sondy. 

Przewody prowadzące mogą łatwo ulec uszkodzeniu, dlatego należy się z nimi 

obchodzić ostrożnie. 
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Kodowanie kolorami przewodu doprowadzającego  

Końce przewodu doprowadzającego są w kolorze czarnym lub czerwonym. Kodowanie 

to jest przewidziane dla niektórych zastosowań profesjonalnych. W większości 

przypadków orientacja nie ma znaczenia i można zignorować kolory wtyczek.  

14.3. PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU 

1) Przed użyciem Unicare należy udać się do toalety. 

2) Nasmaruj metalowe elektrody sondy żelem na bazie wody, takim jak np. TensCare Go 

Gel, ewentualnie wodą. 

Uwaga: Nie należy używać żelów na bazie silikonu, ponieważ może to 

zmniejszyć skuteczność stymulacji. 

3) Wybierz wygodną pozycję, na przykład leżąc na łóżku z podniesionymi kolanami.  

Ostrzeżenie:   

Przed włożeniem sondy upewnij się, czy urządzenie jest wyłączone. 

  

4) Po właściwym podłączeniu sondy, włóż sondę do pochwy, w 

taki sam sposób, jak tampon, i żeby plastikowa obręcz u 

podstawy sondy była widoczna.  

 

 

5) Metalowe elektrody doprowadzające impulsy elektryczne powinny być przez cały 

czas w kontakcie z błoną śluzową. Tkanki blisko wejścia pochwy są bardziej wrażliwe, 

więc należy unikać stymulowania ich.   

Upewnij się, że metalowe płytki znajdują się po bokach oraz że dłuższe boki obręczy 

biegną poziomo.  

 

 

 

 

 

 

 

6) Sonda Liberty Loop ma możliwość podpięcia do niej wskaźnika, który umożliwia 

sprawdzenie, czy mięśnie ruszają się prawidłowo. 

Ruch wskaźnika odzwierciedla siłę i czas każdego skurczu wykonanego samodzielnie 

lub wywołanego elektrostymulatorem. Na przykład słabe skurcze poznamy po 

nieznacznym ruchu wskaźnika. 

Złóż wskaźnik i podłącz do sondy jak widać poniżej: 

 

Metalowe  

elektrody 
Obręcz 

u podstawy 



27 

 

• Jeśli wykonasz skurcz poprawnie, wskaźnik opadnie. 

• Jeśli niepoprawnie, wskaźnik podniesie się. 

 

 

 

 

 

14.4. WYKONANIE ZABIEGU 

1) Włącz urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Włącznika przez co 

najmniej 3 sekundy.  

2) Wybierz odpowiedni program preinstalowany (wskazówki do do jego wyboru 

znajdziesz w rozdziale 10). Aby ustawić program, naciśnij przycisk wyboru programu 

(zębatki).    

3) Po wybraniu właściwego programu ustaw intensywność stymulacji mięśni za pomocą 

przycisków ▼ i ▲,  aż do osiągnięcia komfortowego poziomu. 5 sekund po ostatnim 

naciśnięciu rozpocznie się stymulacja w formie cykli pracy/odpoczynku (lub w sposób 

ciągły - zależnie od programu).   

4) Gdy nastąpi faza odpoczynku, poziom stymulacji wyniesie 0 mA, a następnie wróci do 

wybranego wcześniej poziomu intensywności, co rozpocznie ponowną pracę mięśni. 

Cykl ten będzie kontynuowany w ramach programu trwającego domyślnie 20 minut.  

 

Uwaga: Wymagana intensywność stymulacji jest różna u różnych osób i u 

niektórych pacjentów może osiągnąć poziom nawet 99 mA. Wzrost intensywności 

następuje w krokach co 1 mA.  

 

Początkowo odczuwanie stymulacji wykonanej przez sondę może być ograniczone, ale 

będzie się poprawiać podczas trwania zabiegu. Uważaj, aby nie używać zbyt dużej 

intensywności i tym samym nie przesadzić ze stymulacją mięśni, gdy przywrócone 

zostanie normalne czucie. Odczuwanie stymulacji może różnić się w zależności od 

wrażliwości nerwów na leczonym obszarze.  

Wyświetlacz cały czas pokazuje poziom zastosowanej intensywności. Docelowo poziom 

ten powinien być w ciągu kolejnych kilku dni zwiększany, ale rób to bez nadmiernego 

pośpiechu i zwiększaj siłę stymulacji na tyle, na ile jest to komfortowe. 

 

Uwaga: Jeśli odczuwanie stymulacji stanie się nieprzyjemne, zmniejsz 

intensywność za pomocą przycisku  ▼. 

Gdy urządzenie zostanie włączone w programie STRES lub TONE, zacznie ono serię 4―5-

sekundowych stymulacji naprzemiennych z 8―10-sekundowymi przerwami. Stymulacje 

wywołają skurcze mięśni, zachęcając Cię do ćwiczenia ich.  
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Przy niższych ustawieniach intensywnośći, możliwe, że nic nie poczujesz – zależy to od 

osoby i posiadanych przez nią uwarunkowań fizycznych. W takim przypadku stopniowo 

zwiększaj intensywność za pomocą przycisku ▲, aż poczujesz skurcze pochwy.  

 

Żeby osiągnąć najlepsze efekty w ramach programów STRES i TONE, postaraj się ćwiczyć 

mięśnie razem z urządzeniem i podtrzymywać skurcz, aż do nastania czasu na przerwę.  

W miarę możliwości, postaraj się zsynchronizować oddychanie ze skurczami i wejść w 

rytm ćwiczeń. 

Zwiększ intensywność stymulacji do granic Twoich wytrzymałości, po czym zmniejsz o 

jeden poziom.   

Podczas okresu przerwy na odpoczynek, na ekranie będzie migał zerowy poziom 

intensywności.  

 

Program URGE działa inaczej. Skurcze nie są potrzebne. Poziom intesywności nie 

powinien wprawiać w dyskomfort, ale powinien być zawsze wyczuwalny.  

Z czasem może zajść potrzeba zwiększenia go.  

Czas trwania sesji zabiegowej jest automatycznie ustawiany na 20 minut. Czas potrzebny 

do właściwej rozbudowy mięśni będzie zależeć w dużej mierze od Twojej zdolności do 

skurczu mięśniowego i odporności na zmęczenie. Uważaj, aby nie przemęczyć mięśni, 

gdyż może to spowodować bolesne bóle następnego dnia.  

 

Uwaga: Jeśli w ramach programu URGE doświadczysz skurczy, wyłącz urządzenie, aż 

objawy ustaną i wznów sesję, ustawiwszy niższy poziom intensywności. 

 

Opcjonalne zastosowanie elektrod naskórnych w ramach programu URGE: 

Metodą alternatywną (i mniej skuteczną) do stymulacji sondą 

dopochwową jest stymulacja skóry znajdującej się blisko 

nerwów biegnących do pęcherza i cewki moczowej.  Nerwy te 

znajdują się na wysokości odcinka S2-S3 kręgosłupa, jak 

widać na poniższym obrazku.   

Ponownie, poziom intesywności nie powinien wprawiać w 

dyskomfort, ale powinien być zawsze wyczuwalny.   

Elektrody można zastosować jako mniej skuteczną 

alternatywę również do programu STRES : 

Elektrody umieszcza się wtedy na obszarze skóry między 

odbytem a genitaliami, jak widać na poniższym obrazku. 

Stymulacja powinna być dostatecznie intensywna, by 

wywołać lekkie skurcze odbytnicy.  
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14.5. PO ZABIEGU 

Gdy czas zabiegu osiągnie zero, sesja zostanie zakończona, a urządzenie wyłączy się.  

1. Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone. Jeśli nie jest, przytrzymaj przycisk Włącznika,  

aby wyłączyć, a następnie delikatnie wyjmij sondę z pochwy, ciągnąc za obręcz u 

podstawy. Jeśli używano wskaźnika, odepnij go, przed wyjęciem sondy. 

Uwaga: Podczas wyjmowania sondy NIE CIĄGNIJ ZA PRZEWÓD.  

2. Umyj oraz dokładnie wysusz sondę i schowaj ją do plastikowego woreczka.   

3. Unicare nie tylko usprawni mięśnie dna miednicy, ale także pomoże ci rozpoznać 

prawidłowe ich odczuwanie, które jest potrzebne podczas wykonywania ćwiczeń 

Kegla (wyjaśnionych w rozdziale 4.2.).  

15. PROGRAM “PAIN” 

Aby najskuteczniej zapewnić ulgę w bólu, elektrody powinny zostać umieszczone na 

dermatomach T10, T11 i T12, które są korzeniami nerwowymi doprowadzającymi włókna 

czuciowe do macicy. Korzenie te owijają się wokół ciała, ale nie do końca spotykają się 

z przodu. Biegną od kręgosłupa na wysokości talii do pachwiny z przodu.  

Każde ciało ludzkie jest inne, dlatego Unicare zapewniło elektrody dość duże, by były 

skuteczne nawet wtedy, gdy nie zostały naklejone bezpośrednio nad wszystkimi trzema 

dermatomami. Po poprawnym nałożeniu elektrod, Unicare na pewno zadziała.  

Dlatego też, jeśli po 30 minutach zabieg nie przyniósł ulgi, należy albo nieznacznie 

przesunąć elektrody albo wypróbować jeden z innych proponowanych schematów 

naklejenia ich. 

Wyróżnia się 3 najbardziej skuteczne schematy umiejscowienia elektrod. Należy je 

wypróbować w poniższej kolejności, aż odczuje się największą ulgę w bólu: 

• W dolnej części pleców,  

• Z przodu, w pionowym układzie, 

• Z przodu, w ukośnym układzie. 

Zapoznaj się ze szczegółowymi opisami schematów umiejscowienia elektrod: 

W dolnej części pleców: 

Umieść elektrody pionowo po obu stronach kręgosłupa w odległości ok. 10 

cm od siebie, przy czym dolna część elektrod nie powinna znajdować się 

wyżej niż górna część pośla-dków. “Ogonki" przewodów powinny zwisać z 

elektrod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z przodu, w pionowym układzie: 

Umieść elektrody pionowo w pobliżu pachwiny, w odległości ok. 10 

cm od siebie. “Ogonki” przewodów powinny znajdować się u góry. 
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Z przodu, w ukośnym układzie: 

Umieść elektrody w kształcie litery”V” w pobliżu pachwiny. Ich najbliższe 

punkty powinno dzielić 10 cm. “Ogonki” przewodów powinny 

znajdować się u góry. 

 

 

Poziom intesywności nie powinien wprawiać w dyskomfort, ale powinien być zawsze 

wyczuwalny.  Z czasem konieczne może być zwiększenie intensywności. Nie ma potrzeby, 

by wywoływać skurcze.  

Uwaga: Załaczone samoprzylepne elektrody  są przeznaczone do wielokrotnego 

użytku tylko przez jedną osobę. Nie pożyczaj używanych elektrod innym ani od 

innych.  

16. CZYSZCZENIE 

Ważne jest, aby przed pierwszym zastosowaniem i po każdym użyciu dokładnie 

wyczyścić sondę. Czyść ją bezalkoholowym, antybakteryjnym czyścikiem (np. X-WIPES)  

lub umyj w ciepłej wodzie z mydłem, wypłucz, dokładnie wysusz i umieść w etui.  

Co najmniej raz w tygodniu czyść w ten sam sposób obudowę urządzenia oraz przewody.  

Uwaga: Nie zanurzaj sondy w cieczach!  

Nie stosuj żadnych innych środków czyszczących.  

17. INTERFERENCJE EMC 

Silne pole elektromagnetyczne (kuchenki mikrofalowe / elektrochirurgia / telefony 

komórkowe) może mieć wpływ na poprawność działania urządzenia, dlatego trzymaj 

urządzenie z dala od tego rodzaju sprzętu, w odległości nie mniejszej niż 30 cm.   

Uwaga: Wynika to z punktu 5.2.1.1(f)  normy IEC 60601-1-2:2014 dla sprzętu przenośnego.  

Uwaga: Na prośbę i użytek szpitali, dostępne są szczegółowe pomocnicze tabele 

dotyczące interferencji EMC.  

 

18. UTYLIZACJA URZĄDZENIA I AKCESORIÓW 

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2012/19/EU, urządzenia elektryczne lub 

elektroniczne nie powinny być traktowane jak odpady i nie można ich wyrzucać 

do zwykłych śmieci. Aby przypomnieć o tej dyrektywie, wszystkie produkty są 

obecnie oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na kółkach na śmieci. 

Zgodnie z wymogami tej Dyrektywy, stary aparat do elektroterapii powinien zostać 

dostarczony do producenta w celu jego utylizacji. 

Gdy zajdzie taka konieczność, wyślij paczką urządzenie z kartką ZWROT DO UTYLIZACJI 

na adres dostępny na stronie dystrybutora.   
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19. AKCESORIA 

Oczekiwany okres eksploatacji  

• Urządzenie, wraz z akumulatorem, powinno zachować sprawność przez okres ponad 

5 lat, ale gwarancja producenta obejmuje okres 2 lat. Akcesoria (przewody, elektrody 

i akumulator) nie są objęte gwarancją.  

• Żywotność przewodów zależy w dużej mierze od sposobu użytkowania. Należy się z 

nimi obchodzić ostrożnie.  Zalecamy regularną wymianę przewodów co ok. 6 

miesięcy.  

• Sondę powinno się wymieniać co 6 miesięcy, co zapewni wymagane parametry 

higieniczne.  

• Elektrody samoprzylepne przewidziane są do stosowania przy 12-20 zabiegach, w 

zależności od stanu skóry i wilgotności otoczenia.  

• Akumulator powinien wystarczyć na ok. 15 godzin użytkowania przy parametrach 

50mA, 300μs, 50Hz. 

Wymienione poniżej  akcesoria są dostępne u dystrybutora firmy TensCare (patrz ostatnia 

strona).  

Możesz je też zamówić bezpośrednio przez firmę TensCare na stronie:  

www.tenscare.co.uk   

X-VP  sonda dopochwowa Liberty (28mm śr.)  

X-VPM  sonda dopochwowa Liberty X-Plus (32mm śr.)  

X-VPL sonda dopochwowa Liberty Loop (32 mm śr.) 

X-VPG złota sonda dopochwowa (26 mm śr.)  

E-CM5090  elektrody żelowe 50x90mm (opak. 2 szt.) 

E-696SS          elektrody żelowe  (opak. 4 szt.) 

K-GO żel Go na bazie wody (lubrykant) 

X-WIPES  pakiet 30 czyścików   

X-UNICH   Zasilacz z wymiennymi adapterami (UK/UE) 

X- BC-UR      Zapasowe mocowanie na pasek 

L-CPT Przewody zapasowe o długości  1.25 m  

B-BL6F Akumulator Li-ion BL-6F 3.7 V 1100mAh  
 

Ostrzeżenie: Powinno się stosować wyłącznie sondy i elektrody, które zostały 

dołączone do elektrostymulatora lub dokupione z listy ww. akcesoriów. W innym 

przypadku, urządzenie może działać inaczej.  

Ostrzeżenie: Nie używaj żeli/lubrykantów, które w swoim składzie zawierają silikon. 

 

20. GWARANCJA 

Poniższa gwarancja dotyczy jedynie elektrostymulatora. Nie obejmuje sondy, elektrod 

naskórnych, adaptera ani przewodów.  

INFORMACJE O GWARANCJI 

Urządzenie objęte jest gwarancją producenta przez 2 lata od daty zakupu.   
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Jeśli konieczne jest wykonanie naprawy gwarancyjnej, skontaktuj się ze sprzedawcą lub 

wyślij urządzenia na adres dystrybutora. Gwarancja nie obejmuje akumulatora, elektrod 

oraz przewodów.   

Należy pamiętać, że gwarancja zostanie unieważniona, jeśli urządzenie zostało 

przerobione lub naprawiane bez autoryzacji firmy TensCare Ltd., a także, jeśli zostało 

zanurzone w wodzie, uszkodzone, zniszczone czy niewłaściwie użytkowane. 

W czasie trwania gwarancji, producent zobowiązuje się do naprawienia lub wymienienia 

części lub całego urządzenia, jeśli jakości ich  wykonania można coś zarzucić. 

W przeciwnym razie, wycenimy każdą naprawę, która zostanie przeprowadzona po 

zaakceptowaniu naszej oferty. Korzyści wynikające z niniejszej gwarancji są 

uzupełnieniem wszystkich innych praw i środków prawnych odnoszących się do 

produktu, które konsument posiada na mocy ustawy o ochronie praw konsumentów. 

Nasze towary są objęte gwarancjami, których nie można wykluczyć na mocy 

brytyjskiego prawa konsumenckiego. Masz prawo do naprawy lub wymiany towaru, jeśli 

towar nie posiada akceptowalnej jakości.  

W razie potrzeby dostarczymy schematy obwodów, listy części zamiennych lub inne 

informacje, które pomogą upoważnionemu serwisowi w naprawie urządzenia.  

Przed wysłaniem urządzenia do serwisu  

Przed wysłaniem urządzenia do serwisu, należy poświęcić kilka minut na następujące 

czynności: przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i upewnij się, czy przestrzegasz wszystkich 

zawartych w niej wskazówek.  

Zwrot urządzenia do serwisu   

Jeśli konieczna jest naprawa w okresie gwarancyjnym, należy dołączyć oddzieraną 

część karty gwarancyjnej (patrz strona 45) oraz dowód zakupu. Przed wysłaniem 

urządzenia do serwisu należy upewnić się, czy zostały podane wszystkie istotne dane. 

Upewnij się, czy twoje dane kontaktowe są nadal aktualne i dołącz krótki opis problemu. 

Ze względów higienicznych nie należy dołączać zużytych sond ani elektrod. Wyślij tylko 

urządzenie i przewód prowadzący. 

Prosimy przesłać urządzenie wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (patrz 

strona 45) na adres dystrybutora w Polsce lub adres TensCare: 

TensCare Ltd 

PainAway House, 9 Blenheim Road,  

Longmead Business Park, Epsom, Surrey KT19 9BE, UK 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń do nas:  +44 (0) 1372 723 434. 
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21. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, sprawdź poniższe wskazówki:  

Problem 
Możliwe 

wyjaśnienie 
Rozwiązanie problemu 

Nic nie 

wyświetla się na 

ekranie 
 

Wyładowany 

akumulator  
Naładuj akumulator.  

 

Uszkodzone 

kontaktowanie w 

komorze 

akumulatora 

Skontaktuj się z dostawcą. Urządzenie nie wymaga 

konserwacji ani kalibracji poza wymianą wkładek 

żelowych i ładowaniem akumulatora. Nie należy 

modyfikować urządzenia, ponieważ może to 

zmniejszyć bezpieczeństwo lub skuteczność. 

 

Symbol niskiego 

stanu 

akumulatora na 

ekranie  

Akumulatory są 

zbyt słabe  

Naładuj akumulator. 

Gdy nie można naładować akumulatora przez 

dłuższy czas, wymień akumulator.  

Przyciski 

urządzenia nie 

reagują  

Blokada 

klawiatury  

Jeśli  wyświetla się „LOCK”, naciśnij ▼ i przytrzymaj, 

aby odblokować klawiaturę. 

W przeciwnym razie, sprawdź czy akumulator jest 

naładowany.  

Nie można 

zwiększyć 

intensywności 

powyżej 20mA i 

wyświetla się 

napis “LEADS”  

Urządzenie posiada zabezpieczenie, które nie pozwala na zwiększenie 

intensywności powyżej 20 mA, jeśli wykryty został błąd połączenia. Wtedy 

stymulacja zostanie zmieniona na 0 mA, a na ekranie wyświetli się napis 

“LEADS”. Zapobiega to zwiększeniu intensywności do wysokiego poziomu, 

przy którym po odzyskaniu prawidłowego połączenia poziom stymulacji 

będzie zbyt wysoki i nieprzyjemny. 

Błąd połączenia (otwarty obwód) wystąpi, gdy:   

1. Nastąpiło 

przerwanie w 

przewodach lub w 

sondzie.   

 

Sprawdź wszystkie połączenia przewodów i sondy. 

Gdy korzystasz z elektrod samoprzylepnych, sprawdź, 

czy są dobrze przyklejone do skóry. 

 

Zrób test działania sondy poprzez ściśnięcie jej w 

dłoni nawilżonej lekko osoloną wodą. Zwiększaj 

powoli intensywność. Większość ludzi powinna 

poczuć stymulację w dłoni już od 25 mA. 

 

Jeśli pojawi się napis “LEADS” i  nie będzie można 

zwiększyć intensywności, oznacza to, że przewody 

zostały przerwane i należy je wymienić.  

Jeśli udało się 

zwiększyć 

intensywność i 

Nałóż wtedy na metalowe elektrody sondy większą 

ilość żelu na bazie wody np. TensCare Go Gel (K-

GO), co powinno poprawić przewodzenie prądu. 
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czujesz w dłoni 

stymulację, to 

oznacza to, że 

obwód jest 

sprawny, a 

przyczyną złego 

kontaktowania jest 

 nadmierna 

suchość pomiędzy 

elektrodami sondy 

a błoną śluzową 

lub złe ułożenie 

sondy. 

 

Możesz też spróbować skrzyżować nogi i postaraj się 

mocniej spiąć pośladki, aby polepszyć kontakt sondy 

ze ścianą pochwy. Jeśli to pomoże, to w ciągu kilku 

tygodni powinna nastąpić poprawa. Jeśli to nie 

pomoże, to może to świadczyć, że elektrostymulacja 

poprzez sondę nie jest dla Ciebie odpowiednia. 

Skonsultuj to z lekarzem. Można też spróbować 

zastosować elektrody naskórne. 

Jeśli stosujesz standardową sondę o średnicy 28 mm, 

możesz ją zamienić na większą (patrz: rozdział 19).  

Brak 

jakichkolwiek 

odczuć i brak 

na ekranie 

napisu “LEADS”  

Za mała 

intensywność i/lub 

zbyt małe czucie 

na leczonym 

obszarze. 

Upewnij się, że wystarczająco zwiększasz 

instensywność stymulacji. Stymulację w pochwie przy 

pomocy sondy odczuwa się zwykle przy 

intensywności powyżej 40-60 mA (maksimum to 

99mA). Zmiany intensywności dokonuje się w krokach 

po 1 mA i każda osoba ma inne odczucia, więc nie 

zrażaj się łatwo i zwiększaj moc, aż coś poczujesz. 

Możliwe, że masz ograniczone czucie w pochwie w 

wyniku uszkodzenia nerwów sromowych (np. po 

porodzie lub operacji) lub z powodu ich znieczulenia. 

Skonsultuj to z lekarzem.  

Brak odczuć po 

jednej stronie 

sondy (lub na 

jednej 

elektrodzie)   

Nieprawidłowe 

umiejscowienie 

sondy/elektrod 

naskórnych – 

popraw ułożenie. 

Prąd przepływa z jednej strony sondy na drugą, więc 

nie jest możliwe, aby jedna strona "nie działała". 

Jednak siła odczucia zależy od tego, jak blisko nerwu 

przepływa prąd, a także w jakim kierunku przepływa 

w stosunku do nerwu. Można spróbować lekko 

wyregulować położenie sondy lub wymienić 

połączenie przewodów od sondy.   

Nagłe zmiany w 

odczuwaniu 

stymulacji  

Po rozłączeniu i 

ponownym 

połączeniu kilka 

minut później, 

sygnał odczuwany 

jest dużo silniej. 

Zawsze wyzeruj intensywność stymulacji po 

odłączeniu przewodów lub wyjęciu sondy/elektrod. 

Docelowym użytkownikiem jest sam pacjent. Urządzenie nie posiada żadnych 

wewnętrznych elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika i nie wymaga 

też żadnej kalibracji.  

Jeśli żadne z wyżej opisanych kroków nie pomogą rozwiązać problemu lub urządzenie 

wykazuje inne nieoczekiwane lub nieopisane tutaj zachowanie, wtedy skontaktuj się z 

dostawcą urządzenia lub z dystrybutorem firmy TensCare lub bezpośrednio z firmą 

TensCare. Numer tel. do Działu Obsługi Klienta: +44 (0) 1372 723 434.  
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Nasi pracownicy są wyszkoleni w zakresie udzielania pomocy w przypadku większości 

problemów, z jakimi mogą się Państwo spotkać, bez konieczności wysyłania produktu do 

serwisu. 

Europejskie przepisy dotyczące urządzeń medycznych wymagają, aby każdy poważny 

incydent, który wystąpił w związku z tym urządzeniem, został zgłoszony producentowi i 

właściwemu organowi w Twoim kraju – Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

 

22. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Kształt impulsu  Asymetryczny prostokątny  

AmplitudA (obciążenie > 500 

Ω) 

99mA szczytowa +/- 10%. Regulacja 0-99 w krokach co 1 mA,    

Maksymalna intensywność  

 

Odcięcie sygnału poniżej 500Ω 

Stałe napięcie przy obciążeniu  ponad 470-1500 Ω  

Stałe natężenie przy obciążeniu  ponad 160-470 Ω  

Wtyczka wyjściowa  W pełni ekranowana: ochrona przed dotykiem  

Kanały Jeden kanał 

Zasilanie Akumulator litowo-jonowy  

Model: YJ 523450-1000MaH 

Producent: YJ Power Group Limited 

Parametry: 1000mAh, 3.7Wh, 3.7V 

wejście 110-240V, wyjście 4.2V DC 600 mA  

Waga 103g 

Wymiary 120 x 60 x 20 mm 

Klasyfikacja bezpieczeństwa Wewnętrzne źródło zasilania 

Wersja oprogramowania R1 

Zastosowanie Sonda dopochwowa/doodbytnicza. Dodatkowe elektrody 

naskórne.  

Warunki środowiskowe: 

Warunki pracy:     

                   

 

 

Przechowywanie : 

Temperatura: 5-40⁰C  

Wilgotność względna: 15-90%, bez kondensacji  

Ciśnienie atmosferyczne: od 700hPa do 1060hPa 

  

Temperatura: -10-+60⁰C (≤ 1 miesiąca) 

                         -10-+45⁰C (≤ 3 miesięcy) 

                         -10-+28⁰C (≤ 1 roku) 

Wilgotność względna:  45-75%, bez kondensacji  

Ciśnienie atmosferyczne: od 700hPa do 1060hPa 

 Urządzenie elektryczne posiada części izolowane typu BF. 

Zapewnia stopień ochrony przed porażeniem prądowym i 

posiada kontakt przewodzący z użytkownikiem końcowym. 
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 Symbol ten oznacza: “Sprawdź to w instrukcji obsługi”.  

 Urządzenie nie jest wodoodporne - chroń przed płynami.   

 Przestrzegaj regulacji UE dotyczących ochrony środowiska i 

pozbywania się odpadów elektrycznych. 

 

Czas trwania kontaktu: przynajmniej 10 minut. 

UWAGA: Powyższe parametry elektryczne posiadają wartości nominalne, które 

podlegają odchyleniom min. 5% związanym z typowymi tolerancjami produkcyjnymi.  

UWAGA: Żeby urządzenie ogrzało/ochłodziło się po byciu przetrzymywanym w 

najniższej/najwyższej dopuszczalnej temperaturze przechowywania i było gotowe do 

użytkowania, należy odczekać min. 30 minut. 

 

Celem firmy TensCare jest oddanie Tobie do użytku najlepszego produktu. Słuchamy 

sugestii naszych klientów i stale próbujemy polepszać nasze produkty. Chcielibyśmy się 

również dowiedzieć jak najwięcej o sposobach wykorzystania naszych urządzeń i 

korzyściach, jakie przynoszą.  

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi, którymi masz ochotę podzielić się z nami, prosimy o 

kontakt: www.tenscare.co.uk   

Deklaracja zgodności CE  

Firma TensCare niniejszym deklaruje, że sprawdzenie system zapewniania jakości 

produkcji zostało przeprowadzone zgodnie z wymaganiami krajowych regulacji 

Zjednoczonego Królewstwa zgodnie z postanowieniami Aneksu V Dyrektywy Komisji 

Europejskiej 93/42/EEC dotyczącej urządzeń medycznych. Zaświadczamy, że system 

jakości produkcji spełnia odpowiednie ustalenia wspomnianych uprzednio regulacji, co 

w rezultacie upoważnia organizację do stosowania oznakowania CE 2797 na tym 

produkcie.  

Wytwórca: 
TensCare Ltd 
PainAway House, 9 Blenheim Road, 
Longmead Business Park, 
Epsom, Surrey KT19 9BE 
Wielka Brytania 
TEL: +44 (0) 1372 723 434 

Autoryzowany przedstawiciel: 
Advena Ltd 
Tower Business Centre, 2nd Flr, Tower Street, 
Swatar, BKR 4013 
Malta 

 
Importer: 
TensCare Europe BV 
Juliana van Stolbergstraat 52 
1723LD Noord-Scharwoude 
Holandia 
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