Snabbmanual NeuroTrac MultiTENS
1.Ta av batteriluckan. Sätt in ett 9V batteri i batterihuset –
alkaliskt eller uppladdningsbart. Stäng batteriluckan.

2. Plugga in apparatledningarna på toppen av apparaten. kanal A
(CH A vänster sida) om en kanal ska användas och Kanal B (CH B
höger sida) om bägge kanalerna ska användas. Använd alltid
kanal A (CH A) om endast en kanal skall användas.

3. Ta ut hudelektroderna ur påsen. Ta inte bort dem ifrån
plastfilmen ännu. Fäst dem på de medföljande kablarna.
Kontakterna på apparatkablarna pluggas in i ledningarna
som sticker ut från hudelektroderna.
Du behöver två elektroder till varje kabel. Huden runt
behandlingsområdet skall inte vara fet eller oljig. Raka med
fördel bort hårväxt (dagen innan).
Ta nu bort hudelektroderna ifrån plastfilmen och placera
dem på huden
4. Fäst elektroderna på kroppen. Elektroderna placeras i
eller runt det smärtande området, på dermatomet i
närliggande områden, över triggerpunkt eller på
muskelbuken. Se även sid. 20 i huvudmanualen för olika
elektrodplaceringar.
5. Slå på apparaten genom att trycka på knappen PÅ/ AV
.mitt på apparaten.
.
6. Önskar du att stimulera med samma program på båda
kanalerna A ochB, väljer du samma program (PO1-P13) på
båda kanalerna genom att trycka på PRG 1
och PRG
2
knapparna. Önskar du att stimulera med två olika
program (PO1-P13) samtidig, väljer du önskat program med
PGR 1 och PRG 2 knapparna för respektive utgångar. Det är
endast möjligt att stimulera med två olika program
samtidig på program P01-P13. I program P14-P17 måste
samma program köras på båda kanalerna.

7. För att starta stimuleringen tryck på + knappen till
vänster om du använder endast en kanal A (CH A) eller båda
+ knapparna om du använder både kanal A och kanal B. Välj
önskad stimuleringsstyrka (mA) genom att fortsätta att
trycka på + knappen till önskad styrka. Stimuleringen
reduceras genom att trycka på – knappen. När du är i gång
med stimuleringen, visas återstående tid av programmet i
displayen.
8. Om du önskar att pausa programmet under stimuleringen
så trycker du på
knappen och stimulatorn går i pausläge.
För att åter aktivera stimuleringen, tryck på + knappen till
önskad styrka.
9. Apparaten låses automatiskt efter 60 sekunder. Vill du
öka stimuleringsstyrkan (mA) på den enskilda kanalen efter
det att apparaten har låst sig, trycker du först på – knappen
och därefter kan du öka stimuleringen genom att trycka på
+ knappen till önskad styrka.
10. NeuroTrac MultiTENS piper fem gånger när
behandlingen är färdig. Därefter stänger apparaten av sig
automatisk. Du kan alltid avsluta behandlingen genom att
trycka PÅ/AV

knappen.

11. Terapeuten kan låsa apparaten så att användaren endast

kan använda det förvalda programmet. Vid upplåsning kan
terapeuten se användarstatistik. Apparaten låses genom att
trycka en gång på knappen under batteriluckan (se
huvudmanualen -instruktion för låsning/upplåsning).
12. Viktig: Ta inte bort ledningarna medans apparaten är
påslagen. Fäst elektroderna åter på plastfilmen och lägg
tillbaka dem i påsen.

Alla hudelektroder kan beställas via AB Medifa
E-mail: order@medifa.se
Telefon: 070-305 37 35
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