NeuroTrac MultiTENS
Snabbmanual

1. Ta av batteriluckan och sätt i ett 9 volts batteri eller motsvarande
uppladdningsbart batteri och stäng därefter luckan igen.
2. Fäst kablarna i apparatens kanalutgångar, kanal A (vänster märkt
CH.A ) och kanal B (höger märkt CH.B ). Om du endast använder
en ledning/kabel, fäst denna till vänster ( CH.A ).
3. Ta ut hudelektroderna ur påsen, ta inte bort dem ifrån
plastfilmen ännu.
4. Fäst en elektrod till varje ”pinne” i ändan av ledningen/kabeln. Du
behöver två elektroder per ledning/kabel.
5. Kontrollera att huden runt behandlingsområdet inte är fet eller
oljig. Raka gärna bort hår i området.
6. Dra nu försiktigt bort elektroderna ifrån plastfilmen – kasta inte
bort plastfilmen!
7. Fäst elektroderna på kroppen (se mer om elektrodplacering i
bruksanvisningen s. 23). Om du är osäker på elektrodplaceringen
rådfråga er terapeut för vägledning.
8. Slå på MultiTENS apparaten genom att trycka en gång på On, som
du finner mitt på apparaten.
9. Vanligtvis så har din terapeut redan bestämt vilket program du
skall använda och låst apparaten i detta program. Val av
programmet står nederst i displayen. Se översikt i
bruksanvisningen sid. 11 eller på apparatens baksida

Du som skall ställa in ett eget program (apparaten får inte vara låst):
Välj önskat program genom att trycka på programknappen PRG 1 (som
stryr programval på kanal A/CH.A) och PRG 2 (som styr programval på
kanal B/CH. B).
Önskar du att stimulera med samma program på båda kanalerna ( CH.A
och CH.B) väljer du samma program (P01-P13) på bägge kanaler, genom
att trycka på PRG1 och PRG 2 knapparna. Önskar du att stimulera med
olika på program P01-P13) samtidigt, väljer du önskat program med PRG
1 och PRG 2 knapparna för respektive utgångar. Du kan alltid se valet av
frekvens och valet av pulsbredd på skärmen. Det är bara möjligt att
stimulera med två olika program samtidigt på programval P01-P13. I
programmen P14- P17 så körs samma program på båda kanalerna A och
B.

- Frekvens och pulsbredd på de två
valda programmen ses överst i
displayen.
-Val av olika program, ex P01 ses på
de två valda programmen längst ner
på displayen.

10. Tryck på + för att starta stimuleringen på önskad kanal (+ till
vänster styr kanal A, CH.A + till höger styr kanal B, CH.B) och välj
önskad stimuleringsstyrka (mA) genom att fortsätta att trycka på
+ knappen för respektive kanaler. Stimuleringen
minskas/reduceras genom att trycka på - knappen. Du ställer själv
in önskad stimulering.
11. Apparaten låses automatiskt efter 60 sec. Skall du öka
stimuleringsstyrkan (mA) på den ena kanalen efter att apparaten
låst sig så trycker du bara tre gånger på + knappen, så vill
stimuleringen ökas igen på fjärde trycket.
12. NeuroTrac MultiTENS piper fem gånger när behandlingen är
färdig och avslutad. Detta upprepas under en minut och därefter
stängen apparaten av sig själv. Om du önskar att avsluta
programmet innan det är färdigt. Slå av apparaten på av/på
knappen.
13. Terapeuten kan låsa apparaten om brukaren endast skall använda
det valda programmet. Se bruksanvisningen sid: 15–17 om
låsning och avläsning av användarstatistik.
14. VIKTIGT: TA INTE BORT KABLARNA MEDANS APPARATEN ÄR
PÅSLAGEN.
Du som önskar att skapa egna program i apparaten se sid: 10–15 i
bruksanvisningen.

