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JAK Profile TENS POMOŻE W WALCE Z BÓLEM? 

 

TENS – Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation działa poprzez wysyłanie łagodnych impulsów 

elektrycznych poprzez skórę za pomocą specjalnych przyklejanych elektrod do nerwów podskórnych.  

Impulsy TENS pomagają organizmowi w produkowaniu własnych środków znieczulających zwanych 

endorfinami. 

 

 

 

WPROWADZENIE DO Profile TENS 

 

Profile TENS jest najdoskonalszym z urządzeo TENS. Jest efektem ankiety przeprowadzonej 

ogólnoświatowo wśród naszych klientów. Nie dośd że wyposażony jest w wiele przydatnych funkcji i 

w środki bezpieczeostwa, to do tego jest wygodny i elegancki co sprawi że będzie się go chciało 

używad cały czas. Temu urządzeniu nie brakuje nic - zadowolenie gwarantowane! Aby uzyskad  

maksimum korzyści  zalecane jest skonsultowanie zastosowania z lekarzem oraz zapoznanie się z tą 

instrukcją. 
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DO CZEGO MOŻNA UŻYWAD Profile TENS? 

 

TENS można wykorzystywad do uśmierzania wielu typów przewlekłych i mocnych bólów takich jak: 

bóle pleców, ramion, artretyzm, ischialgia, kontuzje sportowe, migrena, bóle menstruacyjne czy bóle 

pooperacyjne. 

 

 

 

 

KIEDY NIE MOŻNA UŻYWAC Profile TENS? 

 

1. Nie używaj Profile TENS gdy masz rozrusznik serca. 

2. Jeżeli cierpisz na epilepsje, choroby serca, masz metalowe implanty lub cierpisz na ból 

niewiadomego pochodzenia - skonsultuj się z lekarzem o możliwośd stosowania urządzenia. 

3. Nie używaj w trakcie ciąży. Bezpiecznie możesz go używad dopiero po 37 tygodniu ciąży. 

4. Nie używaj  do uśmierzania bólu niewiadomego pochodzenia, który może wymagad nagłego 

leczenia. 

5. Jeśli jesteś w ciąży nie umieszczaj elektrod na brzuchu. 

 

 

 

GENERALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

 

1. Nie używad urządzenia bez zapoznania się z instrukcją Obsługi. 

2. Nie zanurzad  Profile TENS w wodzie lub innym płynie. 

3. Nie kłaśd urządzenia blisko źródeł ciepła. 

4. Nie używad urządzenia w obecności  gazów łatwopalnych.  

5. Nie upuszczad urządzenia na twardą powierzchnię. 

6. Nie otwierad obudowy urządzenia. 

7. Używad wyłącznie zgodnych z instrukcją baterii oraz elektrod. 

8. W przypadku uszkodzenia, nie używad. 

9. Wyciągad baterie kiedy urządzenie jest nieużywane. 

10. Nie używad urządzenia w czasie jazdy lub obsługi potencjalnie niebezpiecznych urządzeo. 

11. Trzymad z dala od dzieci. 

12. Nie umieszczad elektrod na, bądź w pobliżu oczu, w ustach, z przodu czy po bokach szyi, 

wokół głowy, serca ani na skórze zranionej, przeciętej, w stanie zapalnym itp. 

13. Nie używad w przypadku gruźlicy, raków złośliwych, bardzo niskiego bądź bardzo wysokiego 

ciśnienia krwi, epilepsji ani chorób zapalnych (chyba że pod nadzorem medycznym). 
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OBSŁUGA Profile TENS 

 

 

 

Profile TENS  jest bardzo proste w obsłudze. Jednakże zalecane jest przeczytanie tej instrukcji w celu 

poznania wszystkich funkcji urządzenia.  

 

 

 
 

 

PRZYCISKI Profile TENS 

 

Przyciski 1 i 2 – dwa podwójne przyciski do zmiany intensywności impulsów dla kanałów 1 i 2. 

Przyciśnięcie strzałki w górę powoduje wzrost intensywności impulsów, natomiast przyciśnięcie 

strzałki w dół powoduje zmniejszenie intensywności impulsów. Wybrany poziom intensywności 

wyświetlany jest na ekraniku LCD (10) w postaci dwóch czarnych pasków z lewej strony ekranu dla 

kanału 1 oraz z prawej strony ekranu dla kanału 2. 

 

3 – Ten przycisk służy do włączania i wyłączania urządzenia. Wciśnij ten przycisk jednokrotnie aby 

uruchomid urządzenie. Nie poczujesz żadnych impulsów z żadnego kanału, ponieważ przy starcie 

urządzenia intensywnośd ustawiona jest na 0. Wciśnij przycisk po raz kolejny by wyłączyd urządzenie. 
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4 – Wejścia na przewody 

 

5 – Kontroler częstotliwości impulsów. Ten podwójny przycisk pozwoli Ci na wybranie odpowiedniej 

dla Ciebie częstotliwości impulsów w przedziale od 1 do 200 Hz. 

 

6 – Zamykana osłonka pozwalająca na ochronę ekraniku LCD. Z drugiej strony osłonka wyposażona 

jest w uchwyt za pomocą którego można przyczepid urządzenie do paska. 

 

7 – Regulator głębokości impulsów. Ten podwójny przycisk pozwoli Ci na wybranie odpowiedniej dla 

Ciebie głębokości impulsów (w górę lub w dół) w przedziale od 25 do 250 mikrosekund. 

 

8 – Przycisk do zmiany modułu pracy. 

 

9 – Regulator czasowy. Urządzenie ma zaprogramowane 7 ustawieo czasowych. (i) ciągły – gdy 

urządzenie uruchamiane jest po raz pierwszy (albo po wyjęciu baterii, chyba że ustawiona została 

funkcja blokady parametrów) działa ono w trybie ciągłym.  Znaczy to że urządzenie pracowad będzie 

ciągle aż do momentu wyłączenia go przez użytkownika. W tym trybie na ekraniku nie wyświetla się 

czas. (ii) -  jeśli został wybrany określony czas pracy, podczas użytkowania urządzenia -  na ekraniku 

czas będzie odliczał w dół. Po prostu wciskasz przycisk regulatora czasowego i wybierasz żądany czas 

pracy (w minutach). Urządzenie wyłączy się gdy licznik dotrze do zera. 

 

10 – ekranik LCD 

 

 

 

ZAWARTOŚD OPAKOWANIA 

 

Sprawdź czy twoje opakowanie Profile TENS zawiera poniższe elementy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCJE 

 

Pamięd (Memory) 

Zapamiętuje ostatnio używany moduł. Gdy po raz kolejny uruchomisz urządzenie, włączy się ono w 

ostatnio używanym module. Pamięd zostaje wyczyszczona w chwili wymiany baterii. 

 

Zmiana Modułów (Mode Change) 

Gdy zmienia się moduł pracy urządzenia intensywnośd impulsów spada do zera. Następnie będzie 

powoli wzrastad aż do poziomu ustawionego wcześniej przez użytkownika. 

1 x urządzenie Profile TENS 
4 x duże przyklejane elektrody 
2 x zestaw przewodów elektrycznych 
2 x bateria AAA 
1 x torebka z miękkiego materiału do przenoszenia urządzenia 
1 x Instrukcja obsługi 
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Wyświetlacz (Display) 

Na wyświetlaczu widad wszystkie aktualne ustawienia (moduł pracy, intensywnośd impulsów itp.). 

 

Regulator czasowy (Timer) 

Regulator odlicza w dół co minutę gdy włączy się tą funkcję. 

 

Automatyczne wyłączenie (Automatic shutdown) 

Jeśli intensywnośd impulsów ustawiona jest na zero i Profile TENS nie jest używany przez okres 5 

minut, urządzenie automatycznie wyłączy się. 

 

Wskaźnik niskiego poziomu baterii (Low battery indicator) 

Jeśli bateria jest słaba na ekraniku pojawi się ikonka niskiego poziomu baterii. 

 

Detektor podłączenia (Load Detector) 

Jeśli elektrody zostanie odłączone od jednostki głównej bądź od przewodów, intensywnośd impulsów 

spada do zera. 

 

 

 

FUNKCJE PROFESJONALNE 

 

Pamięd całkowitego czasu użytkowania 

Zapamiętuje do 99 godzin czasu użytkowania. Na wyświetlaczu pojawia się w postaci godzin i minut. 

 

Licznik częstotliwości użytkowania 

Jeśli jednostka była w użyciu przez okres minimum 5 minut przy aktywowanej intensywności 

impulsów, zapamiętuje ona ile razy była ona w użytku. 

 

Blokada ustawieo urządzenia 

Pozwala na zablokowywanie / odblokowywanie ustawieo urządzenia. Urządzenie zapamięta swoje 

ustawienia nawet po wyjęciu baterii jeśli zastosowano blokadę ustawieo. 

 

 

 

UŻYTKOWANIE Profile TENS 

 

1. Zsuo przedni panel urządzenia poprzez delikatne naciśnięcie kciukiem żeberkowanego 

trójkąta i przesunięciem go w dół. Włóż baterię do przegrody. Upewnij się ze bateria 

wkładana jest odpowiednimi biegunami plus (+) i minus (-).Upewnij się, że wstążeczka 

znajdująca się w przegrodzie baterii znajduje się pod bateriami. Ułatwi Ci to późniejsze 

wyjęcie baterii. Następnie zamknij przegrodę poprzez wsunięcie przedniego panelu w górę. 

 

2. Wyjmij przewody i włóż mniejsze wtyczki do gniazdek 

znajdujących się przy elektrodach. 

 

3. Jeśli używasz elektrod samoprzylepnych przygotuj do tego 

odpowiednio swoją skórę zgodnie z instrukcjami dołączonymi 
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do tych elektrod. Przyczep elektrody do ciała zgodnie ze wskazówkami zawartymi w 

poradniku "Jak łatwo uśmierzyd ból z TENS", albo zgodnie ze wskazówkami lekarza. Jeśli 

używasz gumowych elektrod, pamiętaj aby każdą z nich posmarowad niewielką ilością 

nawilżającego żelu. Profile TENS wyposażony jest w funkcję bezpieczeostwa polegającą na 

tym, że przyciski regulujące intensywnośd impulsów działają tylko wówczas, gdy przewody 

podłączone są do elektrod przyczepionych do ciała. 

 

4. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone a następnie podłącz przewody do wejścia na 

przewody znajdujące się z prawej strony urządzenia. W tym momencie urządzenie gotowe 

jest do rozpoczęcia stymulacji. 

 

5. Włącz urządzenie za pomocą przycisku (3) Włącznik / Wyłącznik. 

 

6. Ustaw częstotliwośd impulsów (przycisk 5) na 2Hz. 

 

7. Dodatkową funkcją Profile TENS jest regulacja głębokości impulsów (przycisk 7), która bywa 

przydatna jeśli lekarz zaleci określoną ich wartośd. Zwiększanie bądź zmniejszanie głębokości 

impulsów zwiększa bądź zmniejsza ich odczuwalnośd na koocówkach elektrod. Na start ustaw 

wartośd głębokości na 100 a następnie dopasuj zgodnie z własnymi upodobaniami. 

 

8. Powoli zwiększaj intensywnośd impulsów używając regulatorów intensywności impulsów 

(przyciski 1 i 2). 

 

9. Przekręcając kontroler częstotliwości impulsów na pozycję ok. 80Hz poczujesz łagodne 

łaskotanie. 

 

10. Efektywne uśmierzanie bólu można uzyskad również na niższych stopniach częstotliwości 

impulsów (ok. 2Hz). Na takim ustawieniu poczujesz pulsowanie przypominające bicie serca. 

 

11. Następnie, wykorzystując przycisk do zmiany modułu pracy (8) wybierz moduł pracy, z 

którego pragniesz skorzystad. Do wyboru masz 5 modułów: MODUŁ PRACY CONSTANT: Stały 

impuls. Poczujesz delikatne uczucie łaskotania. MODUŁ PRACY BURST 1: Impulsy fazowe - w 

regularnych odstępach czasu następuje ich włączanie a następnie wyłączanie. Poczujesz 

pulsowanie przypominające łagodny masaż. MODUŁ PRACY BURST 11: Impulsy fazowe - w 

regularnych odstępach czasu następuje ich włączanie a następnie wyłączanie. Poczujesz 

pulsowanie przypominające bicie serca. MODUŁ PRACY WIDTH MODULATION (MODULACJA 

GŁĘBOKOŚCI): głębokośd impulsów zmienia się stwarzając delikatny efekt falowania. MODUŁ 

PRACY FREQUENCY MODULATION (MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI): częstotliwośd impulsów 

wzrasta a następnie maleje w powtarzającym się cyklu, sprawia to łagodne uczucie 

łaskotania. 

 

12. Używanie różnych modułów pomoże uniknąd, bądź opóźnid przyzwyczajenia się ciała do 

danego ustawienia urządzenia. Pamiętaj, że twój lekarz zawsze służyd Ci będzie pomocą i 

radą by odnaleźd najdogodniejsze dla Ciebie ustawienia urządzenia oraz najdogodniejsze dla 

Ciebie pozycjonowanie elektrod. Urządzenia możesz używad jak długo chcesz, jednak 

zalecana jednorazowa sesja nie powinna byd krótsza niż 30 minut. Jeśli poczujesz jakikolwiek 

dyskomfort - wyłącz urządzenie.  
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13. Niektórzy czują ulgę po krótkiej chwili użytkowania urządzenia, ale niektórzy mogą 

potrzebowad większej ilości czasu. 

 

14. Jeśli używasz urządzenia kilka godzin, sprawdzaj co jakiś czas czy elektrody są odpowiednio 

nawilżone żelem. Jeśli używasz elektrod samoprzylepnych - sprawdzaj co jakiś czas czy nie 

wyschły. Jeśli tak się stało - nawilż je delikatnie (np. wodą). Jeśli elektrody wyschną może to 

spowodowad lekkie podrażnienie skóry. 

 

15. Przycisk regulatora czasowego (9) pozwala ustawid samoczynne wyłączenie się Profile TENS 

po określonym czasie. Ekranik LCD informował Cię będzie ile czasu będzie jeszcze trwała 

stymulacja. 

 

16. Po skooczonej stymulacji wyłącz urządzenie przyciskając jednokrotnie przycisk (3) Włącznik / 

Wyłącznik. 

 

17. Każdorazowo upewnij się, że urządzenie jest wyłączone nim odłączysz przewody. Nie ciągnij 

za przewody! Zawsze wyjmuj koocówki przewodów z urządzenia delikatnie je przytrzymując. 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Equipment Type: 

Dual channel Digital TENS 

 

Output Voltage: 

0 – 50V peak to peak adjustable in levels 

0 – 20 (through a 500 Ohm load) 

 

Output Intensity: 

0 – 100 mA peak to peak adjustable levels 

0 – 20 (measured across a 500 Ohm load) 

Level 0 is 0v and has no output 

 

Frequency: 

50 selectable frequencies – adjustable up or down 1-200Hz 

 

Pulse Width: 

10 selectable pulse width settings adjustable up or down 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 

and 250 microseconds 

 

Output waveform: 

Symmetrical bi-phasis rectangular 

 

Output Modes: 5 selectable modes: 

a) Constant 

b) Burst 1 – fixed 1 burst per 2 seconds. Each burst consists of 80 pulses. Pulse width is 

adjustable 
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c) Fixed 2 bursts oer second. Each burst consists of 7 pulses. Pulse width is adjustable. 

d) Width Modulation – Pulse width modulates between 25 – 250 µs, ramp up for 8 seconds and 

ramp down for 8 seconds. Frequency is adjustable. 

e) Rate Modulation – Frequency modulates decreasing from 100Hz to 20Hz in a period of 8 

seconds. The frequency then increases from 20Hz to 100Hz in the next 8 seconds, This 

pattern is then repeated. Pulse width is adjustable. 

 

Timer: 

7 selectable settings: 

Continous, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes 

 

Output Jacks: 

CE touchproof 

 

Batteries: 

2 x 1,5V AA batteries (type LR6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyłączny dystrybutor w Polsce: 

Netradus Polska sp. z o.o. 

        Sztombergi 100
28-200 Staszów

biuro@netradus.pl  

Tel. 724 161 010
www.bodyclock.pl 
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