
Elektroda TensCare do elektrostymulacji stawów 
Kod produktu: E-SF150, elektroda podwójna 150 mm 

 

         INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 
PRZED UŻYCIEM, UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ! 
  

Elektroda do stosowania z aparatem TENS, takim jak np. TensCare Perfect TENS lub TensCare Sport 
TENS 2, z ustawieniami normalnie używanymi do uśmierzania bólu. 

 
 
1) Przed użyciem upewnij się, czy skóra jest czysta i sucha.  

UWAGA: Nie umieszczaj elektrody 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 
elektrody. 

UWAGA: Elektroda na stawy działa jako para elektrod TENS. Podłącz obie końcówki do tego 
samego przewodu (kanału) od urządzenia. 
 

3) Zdejmij elektrodę z folii zabezpieczającej lekko ciągnąc za narożnik.  
UWAGA: NIE ciągnij za przewody wychodzące z elektrody. 
Zawsze przed założeniem/zdjęciem elektrody upewnij się, czy urządzenie jest wyłączone. 

 
4) Nałóż elektrodę klejącą stroną wokół bolącego miejsca i mocno przyciśnij ją do skóry. 
5) Umieść elektrodę: 

a. linią separującą w poprzek stawu lub 
b. linią separującą wzdłuż stawu  

6) Delikatnie zdejmij elektrodę zaczynając od dowolnego rogu. Nie ciągnij za cienkie przewody. 
7) Zawsze po zabiegu nałóż elektrodę na oryginalną folię ochronną i schowaj do plastikowego 

woreczka. Elektrodę najlepiej przechowuj w lodówce szczelnie zamknięte. 
  



 
Dodatkowe uwagi i porady 

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

• Dostarczona elektroda jest wielokrotnego użytku, ale jest przeznaczona tylko dla jednej osoby. 

• Dostarczona elektroda nie zawiera lateksu. Warstwą klejącą jest żel na bazie wody, który łatwo 
odkleja się od skóry. 

• W celu uzyskania najlepszego przewodnictwa, zawsze upewnij się, czy jest ona w dobrym stanie i 
czy zachowuje lepkość. 

• Jeśli elektroda wyschnie i nie gwarantuje już odpowiedniej lepkości, dokup nową elektrodę. Czasami 
możliwe jest przywrócenie kleistości podłoża elektrody poprzez dodanie kropelki wody.  

• W bardzo wysokiej temperaturze otoczenia elektroda może stać się zbyt miękka. W takich 
przypadkach, umieść ją w lodówce, aż osiągnie normalny stan. 

 
Czas użycia 

• Elektroda może być wykorzystana w 12-20 zabiegach w zależności od stanu skóry oraz wilgotności. 

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

 
Ostrzeżenia 
Nie lekceważ jakichkolwiek reakcji alergicznych. W przypadku pojawienia się podrażnień skóry, 
przestań używać urządzenia i elektrody, ponieważ niewielka liczba populacji wykazuje reakcję 
alergiczną na żel. 
Stosuj wyłącznie ze stymulatorami nerwowymi zgodnych z normami EN 60601-1 and EN60601-2-10. 
WAŻNE: Zapoznaj się z wszelkimi przeciwwskazaniami, środkami bezpieczeństwa i uwagami 
opisanymi w instrukcji obsługi aparatu do elektrostymulacji, który używasz wraz z tą elektrodą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytwórca:  
TensCare Ltd. 
9 Blenheim Road Epsom 
Surrey KT19 9BE, Wielka Brytania 
Tel: +44(0) 1372 723434  
 

Autoryzowany przedstawiciel: 
Advena Ltd 
Tower Business Centre, 2nd Flr, Tower Street,  
Swatar, BKR 4013,  
Malta 
info@advenamedical.com 

 
Dystrybutor globalny: 
Tenscare Europe BV 
Juliana Van Stolbergstr 52  
1723LD Noord-Scharwoude 
Holandia 

Importer: 
AP Plan Sp.J. 

ul.Wolności 13M lokal 102, 64-130 Rydzyna 

TEL: 65 619 3855 

Sklep diaMedica 

www.diamedica.pl 

 
Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-211. 

 

 

EC REP 


