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Használati  útmutató az  iTENS eszk özhöz  
 
 

ELŐSZÓ 

Alaposan olvassa el ezt az útmutatót az iTENS 

használata előtt.. 

 

Különösen javasoljuk a “Figyelmeztetések és 

javaslatok”, valamint a további fejezetek elolvasását a 

készülék használata előtt.  
 

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 
 

Ellenjavallatok: 
Ne használja a készüléket, ha Önnek pacemakere, 

beültetett defibrillatora, vagy más beültetett fém vagy 

elektronikus eszköze van. Ez áramütést, égést, 

elektromos interferenciát vagy halált okozhat.  
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FIGYELMEZTETÉSEK 

 

1. Ha orvosi kezelés alatt áll, konzultáljon orvosával 

a készülék használata előtt.  

2. Ha korábban gyógyszeres vagy fizikai 

fájdalomcsillapításban részesült, konzultáljon 

orvosával a készülék használata előtt.   

3. Ha fájdalma nem csökken, esetleg fokozódik, 

vagy 5 napnál hosszabban is fennáll, hagyja 

abba a készülék használatát és konzultáljon 

orvosával.  

4. Ne alkalmazzon stimulációt a nyakán, mert 

komoly izomgörcs jöhet létre, ami légzési 

nehézséget, légút elzáródást vagy szívritmus-, 

esetleg vérnyomás problémát okozhat.  

5. Ne alkalmazzon stimulációt a mellkasán, mert az 

elektromos áram szívritmuszavarokat okozhat, 

ami akár halálos is lehet.  

6. Ne alkalmazzon stimulációt a nyílt sebeken vagy 

kiütéseken, esetleg duzzadt, piros, fertőzött, 

gyulladt területeken vagy egyéb 

bőrelváltozásokon (pl.: felületes vénagyulladás, 

thrombophlebitis, visszeres lábszár).   

7. Ne alkalmazzon stimulációt a daganatos 

elváltozásokon vagy azok közelében.  

8. Ne alkalmazzon stimulációt elektromos 
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monitorizáló készülékek közelében (pl.: szív 

monitor, EKG készülék), melynek működését 

megzavarhatja. 

9. Ne alkalmazzon stimulációt fürdés vagy 

zuhanyzás közben.  

10. Ne alkalmazzon stimulációt alvás közben.  

11. Ne alkalmazzon stimulációt vezetés vagy 

gépkezelés közben, vagy bármely olyan 

tevékenység közben, ahol az elektromos 

ingerlés kockázatos és sérülést okozhat.   

12. Ne használja a készüléket gyermekeken, ha az 

nem gyermekgyógyászati javallat.   

13. Elektromos ingerlést csak egészséges és tiszta 

bőrön végezzen.  

14. A készülék nem szabad módosítani! 

 
 

ELŐVIGYÁZATOSSÁGI JAVASLATOK 

1. A TENS nem alkalmas centrális eredetű 

fájdalmak, pl. fejfájás csillapítására.  

2. A TENS használata nem oki kezelés!  

3. A TENS tüneti kezelés és mint ilyen, csökkenti a 

fájdalomérzést, ami egyébként a szervezet 

védekező mechanizmusa.   

4. Mivel a stimuláció agyra gyakorolt hatása nem 
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ismert, stimulációt a fejen végezni nem szabad 

és elektródák nem helyezhetők a fej két oldalára.  

5. Az elektromos stimuláció biztonságossága a 

terhesség alatt nem igazolt.   

6. Az elektromos stimuláció után - annak hatására 

vagy a gél párna miatt - bőrirritáció vagy 

túlérzékenységi reakció jöhet létre.  

7. Amennyiben Ön szívbetegség miatt kivizsgálás 

vagy kezelés alatt áll, mindenképp kérje ki 

kezelőorvosa tanácsát.  

8. Amennyiben Ön epilepszia miatt kivizsgálás 

vagy kezelés alatt áll, mindenképp kérje ki 

kezelőorvosa tanácsát.  

9. Amennyiben sérülést vagy törést követően 

fokozott vérzés veszély áll fenn, kérje ki 

kezelőorvosa tanácsát.  

10. Amennyiben műtétet követően használná az 

iTENS készüléket, kérje ki kezelőorvosa 

tanácsát, mert a stimuláció megzavarhatja a 

gyógyulási folyamatot.  

11. Legyen óvatos, ha menstruáció vagy terhesség 

alatt használná a készüléket.   

12. Legyen óvatos, ha csökkent bőrérzékelésű 

területen használná a készüléket.  

13. Az iTENS gyermekektől elzárva tartandó! 

14. Csak a készülék gyártójától származó 
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elektródákat és kiegészítőket használja! 

 
 

MELLÉKHATÁSOK 

1. Bőrirritáció vagy felületes égés előfordulhat a 

stimulációs elektródák alatt.   

2. Az elektromos stimuláció alatt vagy után fejfájás, 

vagy más fájdalmas érzés fordulhat elő, ha az 

elektromos ingerlés a fejen, a szem körül vagy 

az arcon történik.  

3. Bármilyen mellékhatás észlelésekor meg kell 

szakítani a kezelést és jelezni kell azt 

kezelőorvosának. 

 
 

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 

1. Ne merítse az iTENS-t vízbe. 

2. Ne helyezze az iTENS-t sugárzó hő közelébe.   

3. Az akkumulátorok cseréjéhez kövesse a 
használati útmutató utasításait.  

4. Környezeti feltételek: 

 Működési hőmérséklet: 0 oC és +40 oC között 

 Működési páratartalom: 10%RH és 93%RH között 

 Működési légnyomás:: 700 hPa és 1060 hPa között 

 Tárolási/Szállítási hőmérséklet: -25 oC és +70 oC 
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között 

 Tárolási/Szállítási páratartalom: 8% és 93% R.H 

között  

 

JAVASOLT HASZNÁLAT 

Az iTENS a sérülések és izomfájdalmak kezelésére 

használatos, mely problémák vagy sportból vagy 

munkavégzésből eredő túlerőltetés, vagy egyszerűen 

csak a napi tevékenység következményei. Oldja az 

izomgörcsöket, lazítja az izmokat, amellyel pihenteti 

azokat és rehabilitálja a sérüléseket.  

 
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Az iTENS egyszerű, felhasználóbarát, ugyanakkor 

nagyon sok egyedi beállítást tesz lehetővé, amelyeket 

érdemes áttanulmányozni.  

 

A CSOMAG TARTALMA 

Az iTENS csomag a következőket tartalmazza: 

1iTENS eszköz 

2Öntapadós gélpárna 

1Újrahasználható műanyag doboz az iTENS 

tárolásához 
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1iTENS elektróda szárnyak 

1iTENS töltő egység 

1iTENS USB töltő kábel 

1Gyors használati útmutató 

 

Miután ellenőrizte a csomag tartalmát, állítsa össze a 

készüléket. 
 
 

A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE 

Nézze meg a gyors használati útmutatót a mobil 

alkalmazás telepítéséhez. Ha ez megvan, folytassa a 

következő lépésekkel:  

 

1. LÉPÉS: Távolítsa el a kis kör alakú iTENS 
készüléket az elektródákról annak óvatos 
elforgatásával. Helyezze be a töltő aljzatba, 
csatlakoztassa az USB kábelt és töltse a 
készüléket 2 és fél órán keresztül. 

2. LÉPÉS: Ha a készülék feltöltődött, vegye ki 
a töltő aljzatból és pattintsa be az elektróda 
szárnyakhoz. 

3. LÉPÉS: Vegyen ki egy pár gélpárnát a 
zacskóból és az egyik oldaláról távolítsa el a 
védőfóliát. 
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Helyezze ezzel a tapadós oldalával a gélpárnát az 

elektróda szárny ezüst felszínére, így az oda fog tapadni.  

 

 

4. LÉPÉS: Telepítse az iTENS alkalmazást 
okostelefonjára vagy tabletjére.  

Az iTENS alkalmazás elérhető az Apple App Store-ból 

vagy a Google Play áruházból. Látogasson el a 

www.iTENS.com oldalra linkek letöltéséhez és eszköz 

http://www.itens.com/
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kompatibilitási információkért és ezzel kapcsolatos 

frissítésekért. 

5. LÉPÉS: Ha telepítette a mobil alkalmazást, 
készen áll a készülék használatára. Tartsa 
nyomva a középső gombot, amíg az be nem 
kapcsol. A LED villogni kezd és megpróbál 
kapcsolódni mobil eszközéhez. Győződjön 
meg róla, hogy a Bluetooth be van kapcsolva a 
mobil eszközén. 

6. LÉPÉS: Ha a készülékek párosítása 
megtörtént, távolítsa el a gélpárnák felszínén 
lévő védőfóliát és ragassza fel az elektróda 
szárnyakat a kezelendő területre.  

Győződjön meg róla, hogy a kezelendő területen a bőr 

tiszta és teljesen száraz! Ugyanaz a gélpárna csak 

ugyanazon a páciensen használható, egymást követő 

10-12 alkalommal. 
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Az iTENS működése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A készülék beállításai: 

1) A központi gomb BE/KI kapcsoló funkciójú 

- Nyomja meg és tartsa nyomva legalább 3 

másodpercig az iTENS be-, vagy kikapcsolásához. 

 

2) A központi gomb alatti vagy feletti terület az intenzitás 

növelésére vagy csökkentésére való. A gomb feletti 

terület az intenzitás növelésére, az alsó terület az 

intenzitás csökkentésére. Az intenzitás a mobil 

alkalmazásban is állítható.  

 

3) LED fény a központi gombon: 

a. A LED gyors villogása a párosítás folyamatát jelzi. 

b. Folyamatos világítás jelzi, ha a párosítás sikeres volt 

és a készülék aktív. 

c. A LED fény lassú villogása a gyenge akkumulátor  

  töltöttség jele. 
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A mobil alkalmazás (app) jelzései 

 

-  A készülék ki / bekapcsolásának jele: szürke, 

ha kikapcsolt és kék, ha bekapcsolt állapotban 

van. 

 

-  Az aktuális készülék működésének leállítása 

 

-  Akkumulátor töltöttség az aktuális készüléknél 

 

-  Az eszközök és az alkalmazás képernyőjének 

a zárolása: narancssárga, ha zárolt állapotban 

van és kék, ha nincs zárolva 

      

-  Készülék lista; nincs csatlakoztatott készülék. 

 

-  Készülék lista; van csatlakoztatott készülék.  

 

-  Programok hozzáadása a kedvencekhez 

   

-  Intenzitás beállítás 

     

- Számozás 1-től 4-ig, a csatlakoztatott eszköz 

irányításához; bíbor szín jelzi az éppen irányított 
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eszközt, zöld színű, amelyik csatlakoztatva van 

és szürke, ha nincs csatlakoztatva. 

 

- megállítás / elindítás 

 

-  Főmenü 

 

- Program beállítások 

 

- Dokumentumok, útmutatók, segítség 

 

- Beállítások, statisztikák 

 

A mobil alkalmazás használata: 

Az első használat alkalmával be kell lépni a készülék 

listába,(    ), hogy kiválaszthassa a csatlakozó eszközt. 

Nyomja meg a “Reset” feliratot az elérhető, 

kapcsolódásra kész  Bluetooth készülékek 

kereséséhez. 

Nyomja meg a szürkén megjelenő eszköz nevét a 

listában, ekkor az kapcsolódik és színe lilára vált. A lilán 

megjelenő készülék újraérintésével tud visszalépni a 

főmenübe.  

Ha sikeresen kiválasztotta az első eszközt, nyomja meg a 
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kapcsolat ikont (    )  a főmenüben, hogy további 

eszközt is tudjon csatlakoztatni, ha két eszközt akar 

egyidejűleg használni. Ismételje meg a folyamatot, ha 

több eszközt akar használni. Legfeljebb 4 eszközt lehet 

egyidejűleg működtetni az alkalmazással. Érintse meg 

annak a készüléknek a számjelét (pl.    ), amelyet épp 

irányítani akar.  

 

Lépjen be a kezelési programokba a főmenű alján 

található ikon (    ) érintésével. Itt a legfelső téglalapot 

(Body part) megérintve kiválaszthatja a kezelni kívánt 

testtájékot. Az alatta lévő "Conditions" a kezelés 

javallatának kiválasztására szolgál.  

A "Manual mode"-on belül egyedileg állíthatja be a 

kezelés paramétereit. Beállítás után a “SELECT 

PROGRAM” érintésével kezdhetjük a kezelést. Javasolt, 

hogy különböző beállításokkal szerezzen tapasztalatot, 

hogy később ki tudja választani az optimális programot.  

 

Ha elvégezte a programbeállításokat, akkor be kell állítani 

a megfelelő intenzitást a főmenüben. Az intenzitás 

változtatása enyhe bizsergő érzést okozhat. Az intenzitás 

ne legyen se túl erős, se túl gyenge.  

 

Az első kezelések kb. 30 percet tartsanak. Vannak, 

akiknél 3-4 kezelés is kell, hogy szervezetük 

hozzászokjon az elektroterápiához. Szerezzen 

tapasztalatokat a különböző beállításokkal és elektróda 

pozíciókkal.  
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Fontos: Az iTENS automatikusan kikapcsol, ha a kezelés 

legalább 30 perce befejeződött vagy ha 30 percen 

keresztül nincs egyik gomb sem használva.. Amennyiben 

az elektródák bőr kontaktusa megszűnik, a készülék nem 

ad le áramot.  

 

Ha kiválasztotta a megfelelő paramétereket és ezeket 

később is szeretné használni, adja hozzá a Kedvencek 

(“Favorite”) listához a főmenüben az (    ) ikon 

megnyomásával. Ezután a program beállítás  (    )  

menün belül a “Favorite” listában gyorsan el tudja érni az 

elmentett kedvenc programokat..  

Programok törlése a “Favorite” listából: Lépjen be a 

“Favorite” programba és törölje a kiválasztott programot. 

 

A különböző hasznos dokumentumokat, útmutatókat 

a mappa ikonnal (    ), érheti el: pl. iTENS használati 

útmutatókat, adatkezelési szabályzatot, elektróda 

felhelyezési útmutatót, videókat. 

 

Beállítások, statisztikák oldal 

Érintse meg az (    ) ikont és a következő funkciókat éri 

el: átnevezés, kumulatív használati idő követése, 

eredmények követése, eredmények ábrázolása. 

 

Átnevezés (Rename) 

A beállítások ikonnal (    ) érhető el. Ha a készülék 

átnevezése sikeresen megtörtént, ebből a programból 

automatikusan kilép és visszatér az eszközök listájához.  
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A kumulatív használati idő követése: 

Az összes kezelési idő és az aktuális kezelés hátralévő 

idejének a követésére, ha az intenzitás nem nullára van 

állítva. 

 

- aktuális eszköz leállítása / indítása 

 

- A teljes idő lenullázása 

 

 

Az eredmények követése (Track your result) 

A követés megkezdéséhez a gombot engedélyezettre 

("enable") kell állítani.  Amennyiben a kezelés 

intenzitása nullától eltérő értékre van állítva, vagy amikor 

a kezelés befejeződik, automatikusan megjelenik egy 

fájdalom skála. Állítsa be a fájdalom szintjét a gombbal a 

vízszintes vonalon, majd nyomja meg a “SAVE” ikont 

(     ) a kezelés előtti és utáni fájdalom információk 

elmentéséhez.   

 

Az eredmények ábrázolása: (információk megjelenítése, 

mint fájdalomszint kezelés előtt és után, kezelési idő stb.) 

Csak akkor jeleníti meg az információkat, ha az 

eredmények követése opció engedélyezett állapotban 

van. 100 vizsgálati eredmény tárolható a memóriában, 

ezután az első eredmények felülíródnak.  

 

- az ábrák közötti léptetéshez 
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Figyelem: Bizonyos bőrpír teljesen normális a kezelés 

után, ez gyorsan elmúlik. Mindig tartson szünetet a 

kezelések között és ellenőrizze bőrét az elektróda 

szárnyak alatt. Ha a bőrpír nem tűnik el néhány órán belül, 

fejezze be az eszköz használatát és lépjen kapcsolatba a  

www.iTENS.com -mal. Ritka esetekben előfordulhat 

allergia a gélre és ilyenkor speciális hypoallergén gél 

használata indokolt.   

 

SPECIFIKÁCIÓ 
 

Model:         iTENS 

Csatorna:     Egy csatorna. Egy programhoz több 

készülék is csatlakoztatható a mobil 

alkalmazással  

 

Impulzus Amplitúdó: 0-130ma= 0-65 volt, Állítható 

500ohm terhelésnél 

 

Impulzus frekvencia (Hz): 1-150 

 

Impulzus szélesség (us):     50-250 

 

Hullámforma:   Aszimmetrikus Bifázisos Váltakozó  

            négyszögletes 

            Szimmetrikus Bifázisos Váltakozó  

            négyszögletes 

    Monofázisos váltakozó négyszögletes 

 

http://www.itens.com/
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Kezelési idő: (perc) 15, 30, 45, 60, folyamatos 

 

Áramellátás:    Polymer lithium ion akkumulátor 

 

Kezelési mód:   Test diagram alapján 

      A kezelés javallata alapján 

      Manuális mód 

 

Test diagram: testtájanként különböző kezelések 

szükségesek, ezért a test diagramban 11 különböző 

paraméter választható: 

 

NO. Program Kezelési idő (perc) 

0 Csukló fájdalom 30 

1 Könyök fájdalom 25 

2 Váll fájdalom 30 

3 Quadriceps fájdalom 40 

4 Hát fájdalom 40 

5 Derék fájdalom 40 

6 Hasi görcs 25 

7 Csípő fájdalom 30 

8 Térd fájdalom 25 

9 Boka fájdalom 30 

10 Kéz/láb fájdalom 30 

 

 

A kezelés javallata: egy meghatározott probléma 

kezelésének megfelelően a beállítások adottak, a 

paraméterek az intenzitás kivételével nem változtathatóak.  
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A különböző tünetektől függően 13 különböző 

“programcsomagból” lehet választani: 

 

 

NO. Program Kezelési idő (perc) 

11 Akut fájdalom 30 

12 Krónikus fájdalom 35 

13 Izomgörcs oldás 30 

14 Izom masszázs 30 

15 Izom relaxáció 35 

16 Lumbágó 20 

17 Teniszkönyök 25 

18 Műtét utáni fájdalom 20 

19 Neuropátiás fájdalom 30 

20 Bursitis 60 

21 Osteoarthritis 60 

22 Rheumatoid Arthritis 60 

23 Alagút szindróma 20 

24 Fibromyalgia 40 

25 Ínhüvelygyulladás 25 

 

Manuális mód: a problémás testtájék egyéni beállítások 

szerinti kezelését teszi lehetővé. Az impulzus szélesség, 

a hullámforma, a frekvencia és a kezelési idő is állítható.  

 

Manuális mód beállításai  

 - A kezelés 2/mp (2Hz) impulzus frekvenciával történik 

 - Az impulzusok egyenletesek, a frekvencia és az 
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impulzusok hosszai fixek. 

   - A frekvencia változik 50Hz-ról 100Hz-re, az 

impulzusok szélessége 200us-ról 60us-ret 6 mp-en belül, 

aztán automatikusan változik 100Hz-ról 50Hz-re és 

60us-ról 200us-ra a következő 6 mp-ben, aztán a ciklus 

automatikusan ismétlődik. 

Impulzus szélesség – növeli a hullámok közötti távolságot. 

Frekvencia – 1 mp-en belül hány impulzus éri a bőrt. 

Általában minél magasabb a frekvencia, annál kellemesebb 

a stimuláció   

Hullám forma – Az elektromos impulzusok hatékonyságát 

befolyásolja különböző kezelések esetében, pl. a 

monofázisos hullám a végtagfájdalmak esetében a 

leghatékonyabb.  

A fájdalomszintek magyarázata: 

No. Szín Fájdalomszint 

1  Nincs fájdalom 

2  Enyhe fájdalom 

3  Közepes fájdalom 

4  Közepes fájdalom 

5  Erős fájdalom 

6  Erős fájdalom 

7  Nagyon erős fájdalom 

8  Nagyon erős fájdalom 

9  Alig elviselhető fájdalom 

10   Elviselhetetlen fájdalom 
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EGYÉB JELLEMZŐK 
 Intelligens felugró tippek a felhasználó segítésére. 

 20 intenzitás szint választható a legkellemesebb és 

leghatékonyabb stimulációhoz. 

 Az iTENS automatikusan kikapcsol 30 perccel a 

kezelés után vagy ha 30 percig nem használják a 

készüléket.   

 Az iTENS nem ad le elektromos áramot és “Alarm: 

reconnect gel pads” figyelmeztetés jelenik meg, ha az 

elektróda szárnyak leválnak a bőrről. 

 A mobil alkalmazás egy újabb felugró tippet mutat a 

kezelés befejeztével. 

 Ha a készülék csatlakoztatva van a mobil 

alkalmazáshoz, akkor az eszköz neve megjelenik a 

főmenü legfelső sávjában és más menü oldalak jobb 

felső részén. Emellett a csatlakoztatott eszköz háttere 

szürkéről lilára vált az eszköz listában.  

 

Az áramellátásról: 

 Ajánlatos feltölteni az akkumulátort, ha annak töltése 

alacsony. (    ). 

 A LED fény a készüléken szintén elkezd lassan villogni, 

ha az akkumulátor töltöttség alacsony.  

 

Az akkumulátor töltéséről: 

 Akkumulátor töltés esetén győződjön meg róla, hogy az 

eszköz helyesen van csatlakoztatva a töltő egységhez. 

(Az eszköz alján található két csatlakozó pont a 

töltőegység csatlakozóival szemben helyezkedik el.) 

 A LED fény villog a töltés alatt. 
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 A LED fény kikapcsol egy “bíp” hang kíséretében, ha 

az akkumulátor teljesen fel van töltve. 

 

A Test diagramról: 

 A kiválasztott testtájék szürkéről (     ) kékre vált, 

(    ) a test diagramon, a testtájékot a rajz alatt 

található nyilakkal tudjuk kiválasztani.  

 

A kezelés javallatairól (Condition): 

 A kiválasztott program háttere szürkéről lilára, 

karakterei feketéről fehérre váltanak. A kiválasztott 

program neve és a kezelési idő megjelenik a 

főmenüben.  

 Az utoljára használt paraméter lesz kijelölve, ha belép 

ebbe a menüpontba.  

 Csak nyomja meg az “OK”-t, ha ugyanazt a programot 

választja, mint előzőleg.   

 

A Manuális mód menüről: 

 A kiválasztott mód betűjele narancssárgára vált zöldről.  

 A B/C/M módok közötti váltáskor az intenzitás nullára 

állítódik.   

 A kiválasztott hullámmód fehérről narancssárgára vált.  

 A Manuális mód a legutóbbi beállításokat mutatja 

belépéskor   

 A kezelési idő folyamatosra van állítva az első 

belépéskor.  

 Ajánlatos a C módot választani, mivel az egyenletes, 

kellemes stimulációt biztosít.   
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A Favorite mód: 

 A kedvenc (favorite) beállítások elnevezése 1-14 

karakterből állhat. Ugyanaz a névvel nem menthetők 

a kezdeti paraméterek.  

 

Az átnevezés (Rename) funkcióról: 

 A név 1-14 karakterből állhat. 

 A sikeres átnevezés után visszalép a készülék listába 

és leállítja a futó programot.  

 

Egyéb jelzések: 

 A bal felső “Back” ikonnal lehet visszalépni az előző 

menübe. 

 A bal felső “Skip”ikonnal visszalép az előző oldalra. 

 A képernyőn megjelenő menü neve olvasható a 

legfelső sorban. 

 

Egyéb tudnivalók: 

 Ha programot váltunk, a stimuláció azonnal leáll. A 

mobil alkalmazás kijelzi az előző intenzitást, ha 

ugyanazt a programot választjuk, 

 A kiválasztott program csak akkor indul el, ha az 

intenzitást nullánál nagyobb értékre állítjuk. 

 Egyszerre csak egy eszköz irányítható az 

alkalmazásról, de bármikor lehet váltani az eszközök 

között az (    ) ikonnal.  

 Ha a kezelési idő be van állítva, a kezelés idő alatt a 

főmenüben lehet követni a kezelési időből hátralévő 

időt. Ha a kezelési idő lejárt, a készülék automatikusan 

kikapcsol.   
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Részletes Információ a hullámformákról, impulzus 

szélességről, frekvenciáról és a stimuláció 

elektromos erősségéről.  

 

Hullámforma 

 

3 típusú hullámforma választható a manuális módban 

 

(1) Szimmetrikus bifázisos váltakozó négyszögletes 

 

 

 

 

(2) Aszimmetrikus bifázisos váltakozó négyszögletes 
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(3) Monofázisos váltakozó négyszögletes 

 

 Az impulzus szélesség – manuális módban állítható 

 A     vagy     jelekkel, 50μS - 250μS között 

állítható 10μS -es lépésekben 

 Impulzus frekvencia - manuális módban állítható 

 A     vagy     jellel a következő értékek állíthatók  

(Hz): 

 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 

 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 

 100, 110, 120, 130, 140, 150. 

 A stimuláció elektromos erőssége minden módban 

állítható – Ez az intenzitás a főmenüben. 

 A manuális beállítási módban 3 kezelési mód 

választható. 

Mód Impulzus 

szélesség 

Hullám 

forma 

Frekvencia 

B 50~250μS 3 típus 4~150 Hz 

C 50~250μS 3 típus 1~150Hz 

M 200μS 

(fix) 

3 típus 50Hz 

(fix) 
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ELEKTRÓDÁK ELHELYEZÉSE 

A mobil alkalmazás dokumentumok menüjében (     ) 

talál rajzos útmutatót az elektródák helyes felhelyezésére 

vonatkozóan. 

 

GÉLPÁRNÁK 

Az iTENS készülékhez biztosított gélpárnák öntapadósak 

és ugyanannál a személynél többször, 10-12 alkalommal 

használhatóak. Kezelés után az elektróda szárnyakat, 

ezzel a gélpárnákat a bőrről el kell távolítani. Két kezelés 

között a gélpárnák az elektródákon maradhatnak, de a 

takaró fóliát vissza kell rájuk helyezni, az elektródákat pedig 

a műanyag dobozba kell visszatenni és le kell a dobozt 

zárni.    

A gélpárnák állapota befolyásolja a vezetőképességet és 

így a készülék teljesítményét is. Ha a gélpárnák kezdetben 

nehezen tapadnak, egy kicsit megnedvesítve azokat 

visszanyerhetik tapadóképességüket. Ha 10-12 kezelés 

után már nem tapadnak, akkor ki kell cserélni őket.   

HASZNÁLAT UTÁN 

Mindig győződjön meg róla, hogy a készülék ki van 

kapcsolva és az elektródákkal együtt helyezze vissza a 

műanyag dobozba, majd zárja vissza a dobozt.   

FIGYELMEZTETÉS 
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Allergiás reakciók az öntapadós gélpárnákra 

előfordulhatnak. Amennyiben bőrpír jelentkezik, amely a 

kezelés után hosszabb idő elteltével sem múlik, ne 

végezzen újabb kezelést és lépjen kapcsolatba az 

iTENS-szel. 

●  Ne helyezzen elektródát sérült bőrre! 

●  Ne helyezzen elektródát érzészavaros bőrre. A 

csökkent érzésű vagy érzéketlen bőrön a kezelés erőssége 

nem állítható be a biztonságos formában.  
 

Manufactured for iTENS, LLC  

1760 Wadsworth Rd. 

Akron, OH 44320 

Magyarországon forgalmazza:  

Extramed kft. 

4400 Nyíregyháza, Garibaldi u. 22. I/4. 

tel.: +36 30 3116944,  e-mail: info@extramed.hu 

www.otthoni-kezeles.hu 

mailto:info@extramed.hu
http://www.otthoni-kezeles.hu/

