
Elektrody TensCare do elektrostymulacji twarzy 
4 podwójne elektrody do twarzy stosowane w urządzeniach do elektroterapii  

Kod produktu: E-CM3050   Rozmiar: 30 x 50 mm 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

PRZED UŻYCIEM, UWAŻNIE PRZECZYTAJ 

INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ! 

 

Instrukcja stosowania 

Stosuj z elektrostymulatorami EMS zgodnych z normą EN60601-2-10, takimi jak np. Perfect 

BEAUTY, czy Sports TENS2.  

1) Przed użyciem upewnij się, czy skóra jest czysta i sucha. Aby zapewnić dobry kontakt elektrod 

ze skórą, możesz użyć ściereczki czyszczącej, np. firmy TensCare (kod E-CW50). 

UWAGA: Nie umieszczaj elektrod na skórze, która nie posiada normalnego czucia oraz 

na skórze uszkodzonej (rany). 

2) Wtyczki szpikowe (pin) od przewodów stymulatora włóż mocno do otworów od przewodów 

elektrod. 

UWAGA: Elektroda do twarzy jest elektrodą podwójną, co oznacza, że składa się z pary 

elektrod. Oba przewody wychodzące z jednej elektrody podwójnej podłącz zawsze do 

tego samego przewodu wychodzącego z urządzenia (CH1 lub CH2). 

3) Zdejmij elektrodę z folii zabezpieczającej lekko ciągnąc za narożnik.  

UWAGA: NIE ciągnij za przewód wychodzący z elektrody. 

Zawsze przed założeniem i zdjęciem elektrod na skórę upewnij się, czy urządzenie jest 

wyłączone. 

4) Lepką powierzchnię elektrody umieść na skórze w 

miejscu pokazanym na rysunku.  Przewód z 

czerwoną wtyczką powinien znajdować się najbliżej 

ucha. Na urządzeniu wybierz program do stymulacji 

twarzy lub program, który stosuje częstotliwość od 

40 do 60 Hz i szerokość impulsów od 250 do 300 

µs. 

 

UWAGA: elektrody do twarzy są ok. 5 

razy mniejsze od typowych elektrod do elektrostymulacji. Dlatego należy 

stosować dużo mniejszą intensywność stymulacji w porównaniu ze 

standardowymi elektrodami. Nadmierna gęstość prądu (natężenie/cm2) może 

uszkodzić skórę. Zalecamy stosować aparaty z możliwością krokowego 

zwiększania intensywności co 1 mA. 



5) Delikatnie zdejmij elektrody ze skóry, zaczynając od dowolnego rogu. Nie ciągnij za cienkie 

przewody. 

6) Nałóż elektrody na oryginalną folię ochronną i schowaj do plastikowego woreczka. Elektrody 

najlepiej przechowuj w lodówce szczelnie zamknięte. 

 

UWAGA: Nigdy nie podłączaj elektrod krzyżowo, aby prąd przepływał w poprzek twarzy. 

Przy każdej elektrodzie powinien być podłączony zawsze jeden przewód z wtyczką czarną 

i czerwoną (od tego samego kanału). 

Dodatkowe uwagi i porady 

• Przeciwwskazania: rozrusznik serca, padaczka, nowotwór, rany w miejscu aplikacji. 

• Dostarczone elektrody są wielokrotnego użytku (12-20 aplikacji), ale jeden komplet jest 
przeznaczony tylko dla jednej osoby. 

• Przed nalepieniem elektrod, należy dokładnie umyć, odtłuścić i wysuszyć skórę. 

• W celu uzyskania najlepszego przewodnictwa, zawsze upewnij się, czy są one w dobrym stanie 
i czy zachowują lepkość. 

• Jeśli elektrody wyschną, dokup pakiet nowych elektrod. W wyjątkowych przypadkach możliwe 
jest przywrócenie kleistości podłoża elektrody poprzez dodanie kropelki wody. Dodanie zbyt dużo 
wody sprawi, że elektrody będą zbyt miękkie. W celu przywrócenia lepszej przylepności, zaleca 
się umieścić elektrody w lodówce na kilka godzin. Niedokładne przyleganie elektrody do skóry 
może być nieprzyjemne w odczuciach podczas stymulacji i może podrażnić skórę.  

• W bardzo wysokiej temperaturze otoczenia elektrody mogą stać się zbyt miękkie. W takich 
przypadkach, umieść je w lodówce, aż osiągną normalny stan. 

• Typowy zabieg dwukanałowy wykorzystuje 2 elektrody podwójne (4 pojedyncze). Ponieważ w 
komplecie znajdują się 4 elektrody podwójne, najpierw wykorzystaj 2 elektrody podwójne, a jeśli 
nie będą już przydatne do użycia, użyj następne 2 elektrody. 

 

• Dostarczone elektrody nie zawierają lateksu. 

Żywotność nieotworzonych elektrod wynosi zwykle 2 lata. Okres ten może ulec skróceniu w wyniku 
oddziaływania zbyt dużej temperatury i/lub zbyt niskiej wilgotności powietrza. 
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