Pain®Gone
Kiire
Efektiivne
Ravimitevaba valu leevendus
Kliiniliselt testitud.
Kasutusjuhend.
EE
Kuidas kasutada Pain®Gone´i.
Pain®Gone on piesoelektriliselt töötav madalasageduslik valu leevendav meditsiiniseade, mis töötab
kvartskristallidega. Seade on ette nähtud kasutamiseks transkutaanse elektrilise ja terapeutilise
närvistimulaatorina (TENS) ning on täielikult eraldiseisev. Ei vaja töötamiseks patareisid, seadet pole vaja
laadida.
Pain®Gone´I efektiivsus põhineb transkutaansel elektrilisel närvistimulatsiooni tehnoloogial, valu
leevendamise meetodil, mida kasutatakse tugeva ja kroonilise valu puhul.
Hoia Pain®Gone pliiatsit kindlalt enda käes nii, et nimetissõrm on metallrõngal. Aseta pliiatsi ots otse
valutavale kohale või akupunktile (vt Pain®Gone Akupunktuur juhendit), klikkides pliiatsi otsaga 20-30
korda – see võtab aega umbes 1 minuti. Iga klikk toodab stimuleeriva elektriimpulsi, mis aitab
aktiveerida keha loomulikku valuleevendusprotsessi. Pain®Gone on sama efektiivne ka läbi kergete riiete
toimides. Korda protsessi nii palju kui vaja – üledoosi ei ole võimalik tekitada. Kõrvaltoimed puuduvad.
Seadet puhasta pehme, kergelt niiske lapiga ning lase kuivada enne uuesti kasutamist. Keskmine eluiga
on seadmel 100 000 klikki (umbes 24 kuud). Pain®Gone seadet saab valu leevendamiseks kasutada ka
akupunktuuri punktidel.
Kasutusjuhend.
Aseta Pain®Gone valutavale kohale või akupuntuuri punktile ja kliki “pliiatsi”
otsaga 20-30 korda, mis võtab aega umbes 1 minuti.
Pain®Gone toimib efektiivselt ka läbi kergete riiete.

Võid tunda iga klikiga nõrka elektrilist impulssi. See impulss aktiveerib keha enda
loomuliku valu leevendava protsessi.
Suurematel kehapiirkondadel liiguta seadet piki “valujoont”, samal ajal klikkides.

VAID VÄLISPIDISEKS KASUTAMISEKS
ETTEVAATUS – MITTE KASUTADA:
-

Kui teil on südamerütmur ehk südamestimulaator
Kaelaarteril (carotid sinus), kõri ja neelu lihastel kaela ees/külgedel
Südame piirkonnas või metallimplantaatidel
Sõidukit juhtides
Silmas ja silmaümbruses
Rasedana
Märjal nahal või niisketes tingimustes
Hapnikuballooni või tuleohtlike vedelike läheduses
Kui on epilepsia
Lahtistel haavadel
Ärrituse, sügeluse või nahale tekkiva punetava märgi või mõne muu sümptomi korral
HOIATUS

-

-

Lugeda instruktsiooni enne kasutamist
Hoida lastele kättesaamatus koha
Antud toode ega nõuanded pole mõeldud asendama kehtivat ravi, diagnoosima või ravima
Palume konsulteerida enne toote kasutamist arstiga juhul kui te pole kindel antud toote ja
teie tervisliku olukorra kokkusobivuses või juhul kui te tarvitate juba steroide/varfariini või
sarnaseid ravimeid
Ei sobi lastele kasutamiseks
Hoida instruktsioone kindlas kohas

EE
Pain®Gone kasutusjuhend
Tehniline informatsioon
Kirjeldus: käeshoitav, pliiatsitaoline, piesoelektriline TENS stimulaator
Seadme nimi: Pain®Gone
__________________________________
Klassifikatsioon: klass IIa meditsiiniline seade (CE0086)
Kasutusala: Pain®Gone on disainitud individuaalseks kasutamiseks, eesmärgiga pakkuda ravimivaba
piesoelektrilist TENS teraapiat
___________________________________
Toote tehniline informatsioon:
Ligikaudsed toote mõõtmed: 32 mm pikkus x 20 mm läbimõõt
Toime mehhanism: Pain®Gone pliiats asetatakse kas otse antud kehapiirkonnas olevale punktile mida
soovitakse mõjutada või alternatiivselt, antud akupunkti (vaata Pain®Gone akupunktuur juhend)
aktiveerides. Klikkides pliiatsi otsas olevale suurele rohelisele nupule, tekib elektroodi
kokkupuutepunktis patsiendi nahaga elektriline impulss.
__________________________________

Energia tootmine: 2,6mJ, 2000Ω.
Sagedus: 1-2Hz
Pinge: 0,000006 amprit
_________________________________
Aku toide: ei. Patareide vaba
Kaal: 30g
__________________________________
Toote eluiga: 24 kuud normaalsetes tingimustes kasutatuna, 3 sessiooni päevas, 20-30 klikki sessiooni
kohta.
_________________________________
Hooldus: Seade on töötatud välja hooldust mittevajavaks. Pain®Gone ei vaja streiliseerimist ega
desfinfitseerimist. Pain®Gone seadet võib puhastada välispidiselt, kasutades selleks pehmet, kergelt
niisket kangast.
_________________________________
Töötamise, transpordi & säilitamise tingimused: -20- +50 °C, suhtelise õhuniiskuse 10% kuni 95%
juures.
________________________________
Elektromagnetiline ühilduvus: Pain®Gone vastab EN 60601 elektromagnetilise ühendvusega (EMC)
teostatud testidele (EN 60601-1-2:2007 ja EN 6100-4-2:2008) esitatud nõuetele.
Pain®Gone seadme tööd ei mõjuta teiste elektriliste või elektrooniliste seadmete kasutamine.
Elektrilisi häireid, mis oleksid tekkinud Pain®Gone´i ja teiste elektriliste / elektrooniliste seadmete koos
kasutamisel, pole leitud aga ei saa välistada.
________________________________
Ohutusnormid: Pain®Gone vastab Euroopa standardile EN 60601 I-1:1990 +AI:I1993 +A2:1995
________________________________
Kvaliteedinormid: Pain®Gone tootja vastab Kvaliteedi Tagamise Standarditele (ISO 13485:2003).
Pain®Gone seade vastab Euroopa meditsiiniseadme direktiivile (European Medical Device Directive)
93/42/EEC.
Meditsiiniseadmete märgistusel kasutatavad graafilised sümbolid
Tootja tähis
Ettevaatust, vaadata seadmega kaasasolevaid dokumente
Kaitse elektrilöögi eest. Tüüp BF kohaldatud vastavalt Euroopa Liidu normidele EN 60601-1.
Tootmise kuu ja aasta.

CE-märgis tootel on tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab asjakohasele Euroopa
meditsiiniseadme direktiivile 93/42/EMÜ vastutava järelvalve asutuse 0086 British Standards
Instituiton (BSI) järelvalve all.

IPX1

Kaitseaste veepritsmete eest. Kaitstud vertikaalselt langevate veetilkade eest.

Elektri – ja elektroonikaseadmed tuleb kõrvaldada eraldi olmejäätmetest.

Seadme asendamine 12 kuulise garantii alusel.
Teie Pain®Gone seadmele annab tootja aastase garantii. Lisaks sellele kehtib Teile lisagarantii 12 kuud
kui tegu on tootjapoolse veaga.
Kui teie seadme ostu hetkest alates 2 aasta jooksul tekib tehniline rike, siis ostu tõendava ostutšeki
alusel me lihtsalt saadame teile tasuta asendusseadme.
Garantii kehtib alates seadme kättesaamise kuupäevast.
Garantii ei laiene juhul kui usume, et tegu on seadme ebaõigest kasutamisest tingitud rikkega.

