Instrukcja użycia Pain-Away®
l Pain-Away® jest stymulatorem o niskiej częstotliwości (1-2 Hz) sterowanym przez generator kwarcowy.
l Jego skuteczność oparta jest na technice przezskórnej elektrostymulacji nerwów, zwanej TENS
(ang. „Transcutaneous electrical nerve stimulation”), używanej w leczeniu przewlekłego i ostrego bólu, powstałego
w wyniku drobnych urazów.
l Przy każdym umieszczeniu urządzenia w miejscu bólu i/lub w punkcie akupunkturowym i wciśnięciu przycisku, niewielki
impuls elektryczny zostaje wysłany do mózgu przez przekaźniki nerwowe. Na ten impuls mózg odpowiada wydzieleniem
endorﬁn (naturalnej obrony organizmu przed bólem).
l Pain-Away® jest urządzeniem w 100% naturalnym. Nie wykazuje żadnych działań niepożądanych i nie koliduje z innymi
metodami leczenia.

Jak używać (tylko do użytku zewnętrznego)
l Trzymaj Pain-Away® w miejscu bólu i wciśnij przycisk 30-40 razy. Poczujesz mały impuls elektryczny.
l W razie potrzeby powtórz czynność – nie ma ryzyka przedawkowania.
l Urządzenie działa w promieniu 10 cm i jest skuteczne również przez lekkie ubranie.

Kiedy stosować Pain-Away®
l Działanie Pain-Away® opiera się na przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów (TENS).
l TENS niweluje przewlekły i ostry ból mięśni, pleców, barków, rąk, nóg, głowy oraz migrenę,
a także urazy sportowe i rwę kulszową.
l Metoda ta od wielu lat z powodzeniem stosowana jest w szpitalach i klinikach na całym świecie.

Kiedy nie stosować Pain-Away®
• u osób z rozrusznikiem serca
• w pierwszych 16 tygodniach ciąży
• w okolicach oczu
• na mokrą skórę
• w pobliżu łatwopalnych substancji oraz źródeł tlenu
• bezpośrednio na metalowe implanty
• u osób chorych na padaczkę
• na otwarte rany
• na aortę, mięśnie krtani i gardła
• bezpośrednio na mięsień sercowy
• podczas jazdy samochodem

Uwagi
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki.
l Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
l Instrukcja nie zastępuje zleconego przez lekarza leczenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
lub stosowania leków, takich jak stedyry lub warfaryna, przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
l U dzieci poniżej 10 roku życia stosować tylko pod nadzorem osób dorosłych.

Konserwacja urządzenia
l Stosować miękki, lekko wilgotny materiał.

INSTRUKCJĘ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU
Nieinwazyjna akupunktura
l Badania wykazały, że urządzenia stymulujące, takie jak Pain-Away®, mogą być używane do nieinwazyjnej akupunktury.
l Aby dowiedzieć się, w jakich przypadkach można zastosować ten rodzaj leczenia i znaleźć odpowiednie punkty
akupunkturowe, przeczytaj instrukcję.
l W każdym punkcie wykonaj 20-25 kliknięć.
l Sugerowane punkty akupunkturowe przedstawione są w dalszej części instrukcji.
• Ból mięśni
• Ból barków
• Ból rąk
• Ból pleców
• Ból nóg
• Ból głowy
• Migrena
• Ból spowodowany skurczami mięśni
• Ból spowodowany urazem szyjnym
• Łokieć tenisisty
• Rwa kulszowa
• Lumbago
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Informacja techniczna:
Nazwa: podręczny stymulator piezoelektryczny
Klasyﬁkacja: klasa IIa wyrobu medycznego
Wymiary: długość 130 mm, średnica 22 mm
Wydajność energetyczna: 2,6 mJ na 2000
Temperatura używania: 0˚C do 40˚C, wilgotność względna <90%
Temperatura przechowywania: -20˚C do +50˚ C
Konserwacja urządzenia: stosuj miękki, lekko wilgotny materiał
Przeciętny okres przydatności produktu: 2-3 lata
Urządzenie zgodne z Europejską Dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych 93/42 EEC
Gwarancja: 2 lata, realizowana przez sprzedawcę
Produkcja: Włochy (Italy)
Tylko do użytku zewnętrznego
Wytwórca: AXEL s.r.l. - Via F. Matteucci, 11, 50041 Calenzano (FI) Italy
Dystrybutor: Reagreen System, ul. Tysiąclecia 78/9, 40-871 Katowice
Stan na dzień 02.2010

