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Opis prístroja
1. Značka
2. Symbol procesu
3. Symbol pre samokontrolu
4. Kontrolka spony
5. Kontrolka batérie
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6. Časovač
7. Spínač zapnuté / vypnuté
8. Ručné elektródy
9. Konektor
10. Sponové elektródy

2 34 5

1

6
7

8

10
PATENT Č: ZL00342424,3 PATENT Č: ZL99219110,6


ÚVOD
Elektrický nervový stimulátor (prístroj na zníženie krvného tlaku)
je jemne a inteligentne prepracovaný na pôvodnom základe
s prevzatím nových techník. Najkvalitnejšou časťou prístroja je
vysoko presný mechanizmus, ktorý umožňuje nižšiu spotrebu
elektrickej energie.
PRINCÍP A CHARAKTERISTIKA
Prístroj je najnovším vedeckým a technickým úspechom, ktorý
kombinuje tradičnú čínsku teóriu akupunktúry. Pôsobením na
akupunktúrny bod pre znižovanie krvného tlaku vytvára väčšiu
bioelektrickú energiu, ako vydá normálny človek kvantitatívne
a pravidelne na dosiahnutie zníženia krvného tlaku. Zároveň
pomáha zlepšiť zdravie a zvyšuje imunitu organizmu. Na základe
klinických testov sa v praxi využíva v desiatkach tisíc prípadov.
Prístroj má aj lepšie zaznamenaný terapeutický efekt pri
kontrole krvného tlaku a zmiernení komplikácií spôsobených
vysokým tlakom, ako sú zväčšenie ľavej komory, obličková
nedostatočnosť, ateroskleróza a koronárna srdcová slabosť. Okrem
toho je mimoriadne úspešný pri liečení pacientov s vysokým
krvným tlakom, ktorí sú v klinickom I. a II. stupni. Prístroj môže
poskytovať liečbu bez liekov a zľahčiť príznaky závratov, bolesti
hlavy, nespavosti a dysfórie, ktoré sprevádzajú pacientov
s hypertenziou. Prístroj umožňuje autoregulačné vyváženie
a extrémne neznižuje krvný tlak.
Prístroj je malý, kompaktný, štýlový a ľahko sa nosí. Je jednoduchý
a má rýchlu účinnosť bez vedľajších účinkov.



METÓDA POUŽITIA
1. Pred použitím prístroja otvorte najprv kryt batérie umiestnený
na zadnej strane prístroja a vložte dve 1,5V batérie.
2. Pripnite dve ušné spony na akupunktúrne body na ľavom
a pravom uchu. Pacient alebo užívateľ by mal nájsť správne
miesto na aplikovanie ušnej spony, potom použiť alkoholové
vatové tampóny alebo vlhkú handričku na navlhčenie plochy
akupunktúrneho bodu na zadnej strane ucha a bruška stredného
prsta, prstenníka a malíčka pravej ruky. Po jednom pripnite oba
kovové pólové nadstavce prístroja na body na ľavom a pravom
uchu (obr. 1 a 2). Druhú stranu drôtového kábla do konektora.
ušná spona s kovovým
pólovým nadstavcom

Obr. 1

Obr. 2

3. Pevne uchyťte ručnú elektródu prístroja
pomocou prostredného prsta, prstenníka
a malíčka pravej ruky (obr. 3).
4. Stlačením gombíka zapnite liečbu, zvuk
„du“ označí, že liečba sa začala, tentokrát
displej ukazuje a začne počítať čas.
5. Pri pr vom použití prístroja môže
Obr. 3
užívateľ nastaviť čas liečby na 10-20 minút.
Stlačením gombíka sa dá zmeniť alebo prestaviť dĺžka času
liečby, je nastaviteľná automaticky po 10 minútach.


6. Prístroj má funkciu pamäte, zapamätá si posledný záznam
času, takže ho užívateľ nemusí znovu nastavovať v prípade, ak je
čas liečby totožný s predchádzajúcim.
7. Po nastavení času liečby prístroj pracuje a posledných 5 sekúnd
zaznie zvuk „du du“ a následne sa prístroj automaticky vypne. Ak
si užívateľ praje zastaviť proces uprostred, je potrebné podržať
spínač na dve sekundy, a tým sa prístroj vypne.
SYMBOLY na LCD displeji
1.
– Symbol značky. Je to firemná registrovaná ochranná
známka.
2. – Symbol liečby. Indikuje, že prístroj pracuje, ak svieti
alebo bliká.
3. – Symbol skúšania. Keď je prístroj vypnutý, stlačte príslušný
gombík na 3 sekundy a symbol sa objaví na displeji, ktorý
indikuje, že prístroj vykonáva automatickú skúšku, ktorá bude
trvať 20 sekúnd pri odčítavaní k nule.
4. – Symbol ušného čipu. Počas skúšania spojte dva kovové
pólové nadstavce ušného čipu dokopy a symbol sa stratí
z displeja. V opačnom prípade prístroj nepracuje riadne, alebo
je chyba niekde v kábli.
5.
– Symbol batérie. Indikuje na displeji, ak je batéria plná;
v prípade, že batéria nie je dostatočne nabitá, objaví sa symbol
a upozorní Vás, aby ste batériu vymenili. V prípade, ak je na
displeji zobrazený symbol
je potrebné vymeniť batériu
okamžite.
6.
– Symbol časovača. Počas procesu liečby ukazuje
užívateľovi ostávajúci čas; vľavo minúty, vpravo sekundy.



ÚDRŽBA A upozornenie
1. Pred liečbou by si mal pacient zmerať krvný tlak. Po skončení
liečby si nechajte znova zmerať krvný tlak po 30-minútovom
oddychu, a porovnajte s meraním vykonaným pred procesom.
2. Počas liečby by mal užívateľ ostať pokojný, relaxovaný
a dýchať prirodzene. To, či užívateľ sedí, leží, číta alebo sleduje
televízny program, neovplyvňuje proces liečby.
3. Čas liečby je spravidla dvakrát denne. Najlepší čas na liečbu je
od 7.00 do 9.00 a od 16.00 do 18.00.
4. Liečba je jedinečnou zmenou pre pacientov s vysokým krvným
tlakom pre stupne I a II. Pre pacientov na stupni III sa odporúča
brať lieky ako doplnok k liečbe prístrojom.
5. Na základe rozdielnej etiológie a individuálnych rozdielov
môžeme pozorovať prechodné zvýšenie a odskoky krvného
tlaku. Vo všeobecnosti by sa pri niekoľkodňovom nepretržitom
použití prístroja mal krvný tlak stabilizovať.
6. Pri zakladaní ušnej spony prístroja kovový pólový nadstavec
musí byť správne založený a dotýkať sa akupunktúrneho bodu
na zadnej strane ucha, v opačnom prípade sa terapeutický
účinok znižuje.
7. Ak sa užívateľ domnieva, že niečo s prístrojom nie je v poriadku,
môže urobiť skúšku stlačením gombíka na 3 sekundy, pričom
displej indikuje symboly
a prebehne automatické skúšanie,
ktoré trvá 20 sekúnd. Je potrebné vložiť zástrčku ušnej spony do
konektora a spojiť dokopy obe kovové pólové nadstavce, aby
zmizol symbol v opačnom prípade je chyba v kábli a prístroj
je potrebné dať opraviť.
8. Ak sa prístroj používa v tuhej zime, liečebný účinok môže byť
ovplyvnený. Najvhodnejšia teplota prostredia pri liečbe je nad
20 °C. Pre zlepšenie liečby sa odporúča pred použitím prístroja


umyť tvár, očistiť a utrieť miesto na uchu, kde sa nachádza
akupunktúrny bod, aby sa dosiahla stimulácia krvného obehu
a relaxácia svalov a pórov.
9. Ak sa prístroj dlhšie nepoužíva, batéria by sa mala vybrať.
Tým sa predíde rozleptávaniu prístroja batériou. Prístroj je
presnou pomôckou a mal by sa skladovať na chladnom a suchom
mieste. Predchádzajte tiež nárazu a otrasom. Prístroj sa nesmie
rozoberať. V opačnom prípade, ak je rozobratý bez oprávnenia,
bude užívateľ niesť následky.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záručná doba na prístroj je 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka
sa vzťahuje iba na skryté chyby a poškodenia zjavne nezavinené
kupujúcim. V záručnej dobe Vám bude prístroj opravený alebo
vymenený bezplatne. Prístroj treba zasielať na opravu vždy iba
s riadne vyplneným záručným listom. Po záručnej dobe Vám
prístroj bude opravený podľa cenníka opráv a náhradných
dielcov, ktorý Vám na požiadanie zašleme.
Servis
Záručný a pozáručný servis zabezpečuje:

Servis tlakomerov, TENS, fonendoskopov
a ostatných zdravotníckych pomôcok
Adresa servisu: Cukrová 6, 811 08 Bratislava
Telefón: 02/5273 1103, mobil: 0903 889 116
Otváracie hodiny: pondelok až piatok 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00.



