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Podstawowym celem użycia elektrostymulatora STIM-PRO 
X9a jest leczenie / łagodzenie bólu i stymulacja mięśni za 
pomocą prądów EMS.

Czym jest ból?
Ból jest systemem alarmowym organizmu, który ma na celu 
zapobiegnięcie jego dalszym szkodom. Bez bólu anormalne 
zmiany i poważne urazy pozostałyby niezauważone. Stały 
utrzymujący się ból nazywany jest bólem przewlekłym. 
Ból jest odczuwalny tylko jeżeli odpowiednia informacja za 
pośrednictwem nerwów zostanie przekazana do mózgu, 
gdzie musi być odpowiednio zinterpretowna oraz przeanali-
zowana. Informacja o bólu migruje z punktu bólu (z obszaru 
bólu) poprzez małe środki nerwowe do centralnego układu 
nerwowego. Dopiero wyraźne określenie i analiza w podwz-
górzu odczuwalne jest jako ból.

TENS
TENS to przezskórna elektryczna stymulacja nerwów, 
pośredniczy w zakresie transferu niewielkich impulsów 
elektrycznych od skóry do bazowego nerwu. TENS nie leczy 
fizjologicznych problemów, pomaga jedynie w kontrolowa-
niu bólu. Pomimo tego, że terapia TENS nie zawsze działa u 
wszystkich, okazała się badzo skuteczna w leczeniu bólu u 
większości stosujących ją pacientów. Terapia TENS powin-
na być stosowana wyłącznie po konsultacji z lekarzem lub 
terapeutą oraz przez niego zalecona lub przepisana.

Zasady działania TENS
Do najważniejszych dwóch rodzajów tens używnych w tera-
pii przeciwbólowej zaliczamy prądy tens o wysokiej częstot-
liwości 100Hz, oraz prądy tens o niskiej częstotliwośc 2-5 
Hz. Wszystkie inne rodzaje są rodzajami modułowanymi.

WSTĘP
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Prądy tens o umiarkowanej intensywności oraz o wysokiej 
częstotliwości mogą blokować przekazywanie sygnałów 
bólu do mózgu, dzięki czemu ból nie jest odczuwalny. Jest 
to działanie podobne do tego, które wywołują środki przeci-
wbólowe. Impulsy elektryczne są interpretowane w pod-
wzgórzu, gdzie są przetwarzane na sygnały bólowe. Jeśli 
sygnały bólu nie dotrą do mózgu, ból nie jest odczuwalny. 
Drugi tryb T.E.N.S. służy do stymulacji naturalnego mecha-
nizmu kontroli bólu, który wytwarzany jest przez organizm 
ludzki. Tryb “pulsacyjny” (B) przy niskiej częstotliwości 
może aktywować wytwarzanie opiatów, między innymi en-
dorfin. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować 
się z lekarzem.

EMS
EMS to uznana na całym świecie metoda leczenia uszko-
dzeń mięśni. Prądy EMS stosuje się w szpitalach lub klini-
kach sportowych w czasie terapii uszkodzeń mięśni i przy 
rehabilitacji sparaliżowanych mięśni, aby uniknąć ich atrofi 
i polepszyć krążenie krwi. Prądy EMS wykorzystuje się 
również od wielu lat w sporcie wyczynowym, do regeneracji 
mięśni jak i do ich budowania. 

Zasada działania EMS 
W naturalnych warunkach mięsień otrzymuje z układu 
nerwowego impuls, który pozwala mu funkcjonować. W EMS, 
sztucznie wywołanej stymulacji mięśni, używa się impulsów o 
niskiej częstotliwości, aby doprowadzić do stymulacji nerwów, 
znajdujących się pod skórą. Nerwy przekazują dalszą infor-
mację do mięśni, które nie są w stanie rozróżnić, czy impuls 
pochodzi z zewnątrz czy bezpośrednio z rdzenia kręgowego. W 
ten sposób reaguje prawidłowo z naciągiem i wchłania energię 
do pracy.
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Ogólna charakterystyka urządzenia

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

Urządzenie jest generatorem impulsów elektrycznych, które 
przezskórnie za pomocą elektrod przymocowanych do skóry, 
są przekazane do nerwów i mięśni. Wbudowany do STIM- 
PRO X9a mikroprocesor wytwarza impulsy elektryczne, 
których intensywność, szerokość oraz częstotliwość można 
ustawić za pomocą odpowiedniego przycisku. Wszystkie 
funkcje są łatwe w obsłudze, a pojedyncze parametry są 
wyraźnie widoczne na dużym wyświetlaczu LCD.

  Przed zastosowaniem urządzenia należy przeczytać  
    instrukcję obsługi

  Urządzenia należy trzymać z dala od dzieci

  Nie umocowywać elektrod na tętnicy szyjnej lub w jej  
    bliskiej okolicy

  Elektrod nie należy umocowywać na krtani

  Należy zachować ostrożność w wypadku stosowania  
    elektrostymulacji w okolicy  metalowych implantów 

  Elektrod nie należy umieszczać na sercu lub w jego  
    bliskiej okolicy

  W razie ciąży stosować tylko pod opieką lekarza 

  Elektrod nie należy umieszczać na otwarte rany 

  Nie stosować w czasie chorób, przy których występuje  
    gorączka; przy zaburzeniach rytmu serca; przy epilepsji

  Nie stosować w czasie prowadzenia pojazdów lub  
    urządzeń mechanicznych  

  Nie stosować w otoczeniu materiałów, substancji lub  
    gazów palnych lub wybuchowych

  Zarówno przed umocowaniem jak i przed zdjęciem  
    elektrod, urządzenie należy wyłączyć 
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Wybór trybu P  
W trybie P możecie Państwo wybrać pomiędzy 37 różnymi  
programami w zależności od rodzaju terapii prądami tens lub 
ems. Programy te są całkowicie zaprogramowane- tutaj należy 
wybrać jedynie odpowiednią intensywność prądu dla kanału do 
którego podłączyli Państwo elektrody i możecie zacząć terapię. 

Przy wyborze programu nie macie Państwo możliwości  
ustawienia żadnego parametru, także ustawienie czasu nie jest 
możliwe. W większości programów zaprogramowany jest czas 
ciągły, możecie rozpoznać to na podstawie litery C widocznej po 
prawej stronie na dole ekranu. Ponieważ czas jest nieograniczony, 
po upływie zaleconego przez lekarza czasu terapii, urządzenie 
musicie Państwo wyłączyć sami. Niektóre programy posiadają 
jednakże zaprogramowany czas. W wypadku tych programów 
urządzenie wyłącza się automatycznie po upłynięciu zaprogra-
mowanego czasu terapii. W wypadku stosowania programów z 
zaprogramowanym czasem nie należy ani skracać ani wydłużać 
czasu terapii.

Aby wybrać odpowiedni program należy  
przycisnąć przycisk “MODE” aż na wyświetlaczu 
wyświetli się litera P.

Za pomocą przycisków 
 
 , macie Państwo 

możliwość wyboru programu od 1 do 37. Opis 
programów znajdziecie Państwo na stronach od 136 do 140.

Po wyborze odpowiedniego programu, należy ustawić intensyw-
ność prądu. Intensywność prądu należy ustawić na każdym 
kanałe, do którego dołączyli Państwo elektrody. (1-4).

Intensywność zwiększa się za pomocą

Intensywność zmniejsza się za pomocą

UWAGA: W trybie P można ustawić tylko i wyłącznie intensywność 

prądu

WYBÓR PROGRAMU (P)
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PROGRAM – MODUŁ (P)

TENS – Programy P1 - P16

P 01 Klasyczny TENS-Moduł

Może być stosowany w przypadku większości ostrych i 
przewlekłych postaci bólu. Gate-Control-Efekt

P 02 Niskie częstotliwości pulsacyjny (burst) TENS

Wydzielanie endorfiny. Przy promieniujących bólach ramion, 
nóg, stóp, głębokich bólach mięśni, chorobach zwyrodnie-
niowych stawów, nerwobólach, artrozie

P 03 Modulowany czas trwania impulsu (efekt masażu)

Przeciwko efekowi przyzwyczajania spowodowanego długo-
trwałym użytkowaniem. Może być stosowany przy więks-
zości ostrych i przewlekłych rodzajach bóli

P 04 Częstotliwości przemienne 15/2 Hz

Sztywność stawów, bóle szyi, lumbago (bóle pleców), bóle 
menstruacyjne

P 05 Częstotliwości przemienne 80/2 Hz

Do zastosowań długoterminowych. Program odpowiedni dla 
większości rodzaji bóli

P 06 Specjalny program przeciwko nudnościom, wymiotom, 
chorobie lokomocyjnej, chorobie morskiej

Elektrody powinny być umieszczone powyżej punktu aku-
punktury C6

P 07 Migrena i wrażliwe części ciała

Zredukowana szerokość impulsu jest idealny do stosowania 
we wrażliwych częściach ciała, takich jak: głowa, twarz, szyja 
oraz przy półpaścu i migrenie

Wszystkie parametry są zaprogramowane i nie mogą być 
zmienione.

Przykłady zastosowania określonego programu wynikają z praktyki. 
Ustawienia wybrane do danego programu pomogły w wypadku  
podanych schorzeń. Jednakże nie oznacza to, że programów nie 
należy stosować do innych dolegliwości, ponieważ każdy człowiek 
indywidualnie reaguje na elektrostymulację

STYMULACJA PRĄDAMI TENS
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TENS – Programy P1 - P16

P 08 Ból przewlekły

Do zastosowania przy bólu szyi, bioder, ramion, kolan, (lum-
bago), chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego, bólach 
miesiączkowych, artrozie kolana

P 09 Ból reumatyczny

Ból spowodowany reumatycznym zapaleniem stawów, 
promieniujący ból w ramionach, nogach, stopach, dzięki 
modulacji nadaje się do dłuższego stosowania.

P 10 Moduł rozległy 2 – 125 Hz

Stymulacja zarówno motoryczna jak i sensoryczna, aby 
uniknąć efektu przyzwyczajenia.

P 11 Zmiana częstotliwości (2-100Hz) oraz modulacja sze-
rokości impulsu

Zastosowanie w większości rodzajów bólu ostrego i pr-
zewlekłego

P 12 Modulacja częstotliwości

Zastosowanie przeciwko bólom na plecach, kolanach, 
ramionach, stawach kolanowych, łokciach, przeciwko bólom 
szyi, bólom reumatycznym

P 13 Stymulacja Prof. Hana

Skurcze mięśni, allodynia. Czas trwania 30 minut.

P 14 Wysoka częstotliwość-TENS

Ostry ból, napięcie Gate-Control-Efekt.

P 15 Kombi-TENS-Moduł

TENS 4-fazowy. Na uciążliwy ostry ból. Zawiera wysokie i 
niskie częstotliwości. TENS częstotliwość / czas trwania 
impulsu / modulacji intensywności. Czas trwania 40 minut.

P 16 Tryb zmienności częstotliwości

Ból nadgarstka i palców do długotrwałego stosowanie.
Czas trwania: 40 minut.
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EMS – Programy P17 - P30

P 17 EMS – silny (początkujący) 

Do małej grupy mięśniowej

P 18 EMS – silny (początkujący)

Do grup mięśniowych dużych mięśni

P 19 EMS – silny (wytrenowany

Do małej grupy mięśniowej

P 20 EMS – silny (wytrenowany

Dla dużej grupy mięśni, np. do mięsni brzucha

P 21 EMS – masaż mięśni (początkujący)

Do małej grupy mięśniowej

P 22 EMS – masaż mięśni (początkujący)

Dla dużej grupy mięśni

P 23 EMS – masaż mięśni (wytrenowany

Do małej grupy mięśniowej

P 24 EMS – masaż mięśni (wytrenowany

Dla dużej grupy mięśni

P 25 EMS – wytrzymałościowy (początkujący)

Do małej grupy mięśniowej

P 26 EMS – wytrzymałościowy (początkujący)

Dla dużej grupy mięśni

P 27 EMS – wytrzymałościowy (wytrenowany)

Do małej grupy mięśniowej

P 28 EMS – wytrzymałościowy (wytrenowany)

Dla dużej grupy mięśni np. na mięśnie nóg, można zasto-
sować do walki z cellulitem.

Należy pamiętać, że programy składają się z kilku etapów. Programy 
od 17 do 28 zawierają 60 sekundowy okres rozgrzewki. Potem 
następuje rzeczywista stymulacja, która może również składać się z 
różnych etapów.

STYMULACJA - EMS
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MASAŻE – Programy P31 - P32

P 31 Masaż I  

Składa się z 3 różnych faz masażu

P 32 Masaż II 

Składa się z 3 różnych faz masażu

P 29 EMS – Relaks I

Regeneracja mięśni, rozluźnienie mięśni – umiarkowana 
intensywność

P 30 EMS – Relaks II

Regeneracja mięśni, rozluźnienie mięśni – umiarkowana 
intensywność

Który mięsień można określić jako duży, a 
który jako mały? 
Grupy mięśni można podzielić na duże lub małe. Poniżej 
prezentujemy Państwu kilka przykładów na duże lub małe 
grupy mięśniowe.

Duże grupy mięśni:

 Mięśnie uda

 Mięśnie pośladków

 Mięśnie brzucha

 Mięśnie pleców

 Mięśnie klatki piersiowej

Małe grupy mięśni:

 Mięśnie łydek

 Triceps, biceps 

 Mięśnie ramion

 Mięśnie przedramienia

 Mięśnie palców, kciuków 
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   Stosowanie u osób noszących rozrusznik serca lub będących 
w ciąży może odbywać się tylko pod nadzorem lekarza!

   Urządzenia nie należy stosować przy inkontynencji z  
przepełnienia.

   Urządzenia nie można stosować przy raku szyjki macicy, 
przetokach, obniżonej macicy lub waginie.

  Urządzenia nie można stosować przy epilepsji.

   Urządzenia nie można stosować przy infekcjach w okolicy 
waginy lub odbytu.

   Ze względów higienicznych sonda może być stosowana tylko 
przez jedną osobę.

   Urządzenie można stosować przy kompletnej denerwacji dna 
mięśniowego miednicy.

STYMULACJA MIĘŚNI DNA  
MIEDNICY

PRZECIWWSKAZANIA  
(trening mięśni dna miednicy)

Programy  P33- P37
Stosować tylko i wyłącznie w połączeniu z sondą wagi-
nalną lub rektalną. (Sonda nie wchodzi w skład dostawy.)

Skurcze mięśni dna miednicy powinny być odczuwalne ac-
zkolwiek przyjemne. Aby uniknąć przyzwyczajenia mięśni, 
programy należy stosować na zmianę. W celu zapewnienia 
optymalnego działania, zaleca się dodatkowe zastosowanie żelu 
kontaktowego. Czas terapii: 20 min, w razie konieczności kilka 
razy dziennie.
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1. Podłączenie kabla 
Sondę należy wyciągnąć z opakowania oraz wymyć pod 
bieżącą wodą. Kabel przyłączający należy podłączyć do 
sondy oraz do urządzenia do elektrostymulacji.

2. Wprowadzanie sondy 
Jeżeli jest to konieczne przed rozpoczęciem terapii, 
zalecamy skorzystanie z toalety. Terapia powinna odbywać 
się w pozycji leżącej, kolana należy nieznacznie podciągnąć 
do siebie. Przed wprowadzeniem sondy, należy nieznaczną 
ilość żelu kontaktowego nanieść na sondę. Sondę należy 
wprowadzić powoli i ostrożnie do waginy lub odbytu. 

3. Wybór programu, rozpoczęcie elektrostymulacji 
Urządzenie należy włączyć. Po włączeniu urządzenia należy 
wybrać odpowiedni program.  (P33- P37) oraz rozpocząć 
stymulację poprzez zwiększenie intensywności prądu za 
pomocą przycisków  dla odpowiedniego kanału. (Jest to 
kanał do którego przyłączona jest sonda).

4. Zakończenie elektrostymulacji 
Urządzenie należy wyłączyć. Po wyłączeniu urządzenia 
należy ostrożnie wyciągnąć sondę z waginy lub odbytu. 
Uwaga: Aby uniknąć uszkodzeń kabla sondy, sondę 
należy zawsze wyciągnąć trzymając ją za trzonek. Sondę 
należy wymyć za pomocą wody i mydła.

W JAKI SPOSÓB ZACZĄĆ TRENING DNA 
MIĘŚNIOWEGO MIEDNICY?
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Przyciski do włączenia      i wyłączenia urzą-

dzenia oraz do ustawienia intensywności  
Urządzenie włącza lub wyłącza się za pomocą przycisku do 
włączania i wyłączania. Intensywność prądu można zmnie-
jszyć lub zwiększyć za pomocą przycisków do zwiększenia 
lub zmniejszenia intensywności. Intensywność prądu moż-
na dostosować w 100 krokach, odpowiednio na dany kanał. 
Na górze urządzenia znajdują się 4 światełka LED. 

LED świeci się jeżeli dany kanał jest aktywny.

Przycisk do wyboru trybu 
Do wyboru macie Państwo 5- trybów 
TENS (B, N, M, SD1, SD2) oraz 3 tryby 
EMS (C, S, A), jak i tryb P, w którym 
możecie Państwo wybrać programy 
1- 37. Dany program można wybrać za 
pomocą przycisku “MODE”. Jeżeli wy-
braliście Państwo tryb tens,  na ekranie pojawia się TENS, w 
wypadku trybu EMS, na ekranie widoczny jest EMS

Przycisk Set  
Przycisk SET umożliwia wybór ustawień. Jeżeli wskaźnik miga, 
możecie Państwo za pomocą przycisków   zmienić  
ustawienia. 

W celu zwiększenia parametrów  
Parametry ustawień są zwiększone poprzez naciśnięcie 
przycisku lub wybór programu.

W celu redukcj parametrów 
Parametry ustawień można zmniejszyć za pomocą przycis-
ku lub wyboryu programu.

OBSłUGA URZĄDZENIA
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Ustawienie indywidualnych  
parametrów TENS 

1. Włączenie urządzenia 
Po umocowaniu elektrod na skórze oraz podłączeniu ich za 
pomocą kabla do urządzenia, urządzenie należy włączyć za 
pomocą przycisku do włączania. 

2. Przycisk do wyboru trybu mode   
Tryb pracy urządzenia wybiera się za 
pomocą przycisku “MODE”. Wybrany tryb 
pojawi się na wyświetlaczu urządzenia. 
Do wyboru macie Państwo 5 trybów.  
(B) pulsacyjny, (N) tradycyjny, (M) mo-
dulowany, SD1 oraz SD2.

Jeżeli wybrany został tryb “Tens”, na wyświetlaczu pojawi się 
tryb TENS. Po wyborze trybu, możecie Państwo za pomocą 
przycisku  zwrócić do listy ustawień parametrów. Za pomocą 
przycisków   możecie Państwo wybrać odpowiednie war-
tości. Ustawienia są zapamiętywane od razu po ich wyborze.

Podwójny timer
Urządzenie posiada wbudowany timer od 1 do 60 minut oraz 
stały tryb pracy C.  Timer można wybrać za pomocą przycisku 
SET oraz ustawić za pomocą przycisków   . Urządzenie 
automatycznie się wyłącza po upłynięciu ustawionego czasu.  
(L) na wyświetlaczu pokazuje czas dla kanałów 1+2 / (R) 
na wyświetlaczu pokazuje czas to czas dla kanałów 3+4

Wyświetlacz wskaźnika baterii 
Pojawienie się symbolu baterii na wyświetlaczu oznacza, że 
urządzenie musi zostać naładowane.
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3. Ustawienie szerokości, czasu trwania  

impulsu (Width)

Szerokość impulsów można ustawić 
indywidualnie od 30μs do 400μs. W tym 
celu nalezy przycisnąć przycisk , aby 
wejść do menu. Za pomocą przycisków 

   ustawia się parametry, można je 
zwiększyć lub zmniejszyć. W wypadku 
braku zaleceń lekarza lub terapeuty, należy 
wybrać zakres od 70 - 120μs.

4. Ustawienie częstotliwości (Rate)

Częstotliwość jest regulowana w zakresie 
od 1 Hz do 150 Hz. Aby wejść do menu 
należy przycisnąć przycisk  . Za pomocą 
przycisków    można zwiększyć lub 
zmniejszyć częstotliwość. W wypadku braku 
zaleceń lekarza lub terapeuty, skorzystaj z 
zakresu 70 - 120 Hz.

5. Ustawienie timera
Do wyboru macie Państwo dwa timery, które można  
ustawić. 

 ustawienie czasu dla kanałów CH 1&2

 ustawienie czasu dla kanałów CH 3&4

Czas terapii możecie Państwo ustawić od 1 do 60 minut. Wybór C 
oznacza wybór czasu ciągłego. Za pomocą przycisku   wróci-
cie Państwo do listy opcji wyboru parametrów. Ustawienia można 
zmienić za pomocą   . Jeśli na wyświetlaczu pojawi się cyfra 
60, ponowne przyciśnięcie przycisku  powoduje wybór czasu 
ciągłego. Włącza to stymulację ciągłą. Obydwa timery można 
ustawić oddzielnie.
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(L) Timer CH1 & CH2  (R) Timer CH3 & CH4            Ciągłość

6. Ustawienia intensywnosci / natężenia prądu
Intensywność może zostać ustawiona w zakresie od 0 – 100. 
Naciskając   przyciski na każdym kanale 1-4 , można 
indywidualnie ustawić natężenie prądu.

1. Włączenie urządzenia 
Po umocowaniu elektrod na skórze oraz 
podłączeniu ich za pomocą kabla do 
urządzenia, urządzenie należy włączyć za 
pomocą przycisku do włączania. 

2. Przycisk do wyboru trybu mode  
Wybrany tryb jest wyświetlany na ekranie LCD. Istnieją 3 
tryby C (Constant), S (synchroniczne) lub A  
(asynchroniczny). Jeśli zostanie wybrany tryb EMS pojawi 
się na wyświetlaczu LCD “EMS”. Po wybraniu trybu, można 
nacisnąć wprowadzić przycisk  do następnego trybu,  
naciśnij  lub,  aby ustawić żądaną wartość. Ustawienia są 
zapisywane bezpośrednio po wyborze.

Ustawienie indywidualnych  
parametrów EMS
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3. Ustawienie czasu wzrastania /  
czasu opadania (Ramp) 
Czas wzrastania / czasu opadania  
(rampe) reguluje czas wzrastania / opa-
dania intensywności, która wzrasta z 0 
do wybranej wartości. Czas wzrastania / 
czasu opadania można ustawić od 1 do 8 sekund.

4. Czas trwania skurczu mięśnia (ON-Time)

Czas trwania skurczu (On-time) określa 
czas trwania skurczu mięśnia. Za  
pomocą przycisku  czas ten można 
ustawić od 0- 90 sekund. Ustawiony czas  
wzrastania i czas opadania wchodzi w  
całkowity cykl sygnału.  
Na przykład: 10 s ON- time & 3s rampe 
= 3s czas wzrastania, 4s czas trwania skurczu mięśnia, 
   3s czas opadania

5. Ustawienie czasu przerwy (OFF-Time)

Off- time ustala długość przerwy mię-
dzy dwoma cyklami sygnału. Czas pauzy 
reguluje się przyciskiem  Ustawienie 
dotyczy wszystkich kanałów. Zakres re-
gulacji wynosi od 0 – 90 sekund. W trybie 
asynchronicznym (A), czas przerwy powin-
nień być równy lub większy niż czas stymulacji (ON -Time). 
Przerwa ≥ wyłącznik czasowy

6. Ustawienie szerokosci impulsu (Width)

Szerokość impulsów jest regulowana od 
30μs do 400μs. Naciśnij przycisk  Tby 
wejść do menu. Przyciski  

 
 ustawiają 

parametry, można je zwiększyć lub zmnie-
jszyć. W przypadku stymulacji. 
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7. Regulacja czestotliwosci (Rate)

Częstotliwość jest regulowna i można ją 
ustawić pomiędzy 1 Hz a 150 Hz. Naciśnij 
przycisk  , aby wejść do tego menu. 
Za pomocą przycisków   można 
zwiększyć częstotliwość lub ją zmniejszyć. 
W wypadku braku zaleceń lekarza lub tera-
peuty, skorzystaj z zakresu od 70 – 120 Hz.

8. Ustawienie timera
Do wyboru macie Państwo dwa timery, które można  
ustawić. 

 ustawienie czasu dla kanałów CH 1&2

 ustawienie czasu dla kanałów CH 3&4

Czas terapii możecie Państwo ustawić od 1 do 60 minut. Wybór C 
oznacza wybór czasu ciągłego. Za pomocą przycisku   wróci-
cie Państwo do listy opcji wyboru parametrów. Ustawienia można 
zmienić za pomocą   . Jeśli na wyświetlaczu pojawi się cyfra 
60, ponowne przyciśnięcie przycisku  powoduje wybór czasu 
ciągłego. Włącza to stymulację ciągłą. Obydwa timery można 
ustawić oddzielnie.

(L) Timer CH1 & CH2   (R) Timer CH3 & CH4            Ciągłość

9. Ustawienia intensywnosci / natężenia prądu
Intensywność może zostać ustawiona w zakresie od 0 – 100. 
Naciskając   przyciski na każdym kanale 1-4 , można 
indywidualnie ustawić natężenie prądu.
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PRZÓD URZĄDZENIA

O URZĄDZENIU
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TYŁ URZĄDZENIA
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Urządzenie posiada pamięć na 60 zabiegów do  
maksymalnie 999 godzin.

Pokazanie lub wykasowanie indywidualnego 
czasu terapii
Naciśnij przycisk “MODE” jednocześnie włącz urządzenie. 
Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się teraz liczba zabiegów 
i całkowitego czasu aplikacji. Naciskając klawisze 

    
 

można zobaczyć poszczególne aplikacje. Aby usunąć apli-
kację, należy przytrzymać przycisk SET przez 3 sekundy.

Pokazanie lub wykasowanie całkowitego 
czasu terapii 
Całkowita pamięc leczenia dostępna jest po naciśnięciu 
przycisku “MODE”. Nacisnąć przyciski “SET” oraz tryb  
jednocześnie przez 3 sekundy. Po usunięciu czasu leczenia, 
usłyszysz krótki ton..

PRZECHOWYWANIE PAMIECI
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Aby urządzenie pracowało prawidłowo, należy je naładować 
gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii. W celu 
prawidłowego naładowania urządzenia należy:

   Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.

  Podłączyć kabel ładowarki do urządzenia.

  Ładowarkę należy podłączyć do prądu.

  Urządzenie należy ładować tak długo, aż światło LED zacznie 

    świecić na zielono.  

   Ładowarkę należy odłączyć od prądu.

   Kabel do ładowarki należy odłączyć od urządzenia.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA
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   Aparat tens można czyścić za pomocą husteczek do 
czyszczenia nasiączonych 70% alkoholem.

   Urządzenia nie należy zamaczać w płynach oraz należy je 
chronić przed dostaniem się do niego większej ilości wody.

   W celu zapewnienia bezpiecznego transportu urządzenie 
należy umieścić w specjalnych do tego celu komorach 
walizki.

   W razie długiej przerwy w używaniu urządzenia, należy 
przechowywać je w futerale w warunkach suchych i  
chłodnych. 

   Idealna temperatura do przechowywania i transportu 
leży w przedziale od 20 Grad C bis +60 Grad C; wilgotność 
powietrza 20 % - 95 %; ciśnienie atmosferyczne 500 hPa - 
1060 hPa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia należy 
raz w tygodniu przeprowadzić następujące środki ostroż-
ności. Urządzenie należy sprawdzić pod względem uszko-
dzeń zewnętrznych:

   Deformacje obudowy lub uszkodzeń gniazdek na elektrody

   Prosimy skontrolować czy nie ma uszkodzeń naklejek lub 
etykiet z informacją o typie i certyfikacie

   Kontrola wyświetlacza przy jego włączaniu

   Elektrody jak i kabel do nich należy sprawdzić pod wzglę-
dem uszkodzeń i deformacji

KONSERWACJA, TRANSPORT,  
PRZECHOWANIE

KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA  
TECHNICZNEGO

22

AXION

PL



Gdyby urządzenie nie działa prawidłowo, zaleca się wyko-
nanie poniższych zaleceń w celu znalezienia przyczyny. 
Jeżeli przeprowadzenie poniższych instrukcji nie przynie-
sie oczekiwanego efektu, urządzenie należy dostarczyć do 
najbliższego serwisu.

   Kontrola ustawionych parametrów. Czy ustawiliście Państwo 
parametry zalecane przez lekarza?

   Sprawdzenie kabli i przyłączy! Czy wszystkie kable i przyłącza 
podłączone są prawidłowo?

   Ekran się nie włącza? Sprawdźcie Państwo czy urządzenie 
jest naładowane.

   Jeśli kabel ma jakieś zewnętrzne uszkodzenia, należy 
niezwłocznie go wymienić. Stosować tylko oryginalne części 
zamienne.

   Prąd nie płynie? Sprawdźcie czy obie elektrody przyłączo-
ne są do tego samego kanału i czy intensywność prądu jest 
odpowiednia. 

STIM-PRO X9a jest zgodny z dyrektywami  
EG EN 60601-1-2: 2007 oraz 60601-1:2006

   Kontrola i przegląd techniczny urządzenie muszą zostać 
przeprowadzone przez autoryzowany personel przed od-
daniem do eksploatacji i każdym ponownym oddaniem do 
użycia, jednakże nie później niż po upływie 24 miesięcy. 

   Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona do urzą-
dzenia. W wypadku wystąpienia problemów lub defektów 
prosimy o kontakt z producentem lub autoryzowanym 
sprzedawcą.

SAMOPOMOC W WYPADKU  
WYSTĄPIENI NIEWIELKICH USTEREK

STANDART BEZPIECZENSTWA
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01 Kanały 4 kanały – intensywność każdego kanału jest 
oddzielnie regulowana

02 Intensywność Regulowana, 0 – 100 mA (ze zmianą o 1mA) 
na obciążenie co najmniej 500 omów na kanał

03 Formy impulsów Asymetryczny, 2-fazowy kwadratowy impuls

04 Napięcie 0 - 50 V

05 Zasilanie Wbudowana bateria 3,7 woltowa 

06 Wielkość 13,8cm (L) x 7,8cm (B) x 2,8cm (H)

07 Waga 242 g

08 Regulator  
częstotliwości

Regulowana w 1 - 150 Hz, w przekroju 1 Hz

09 Szerokość  
impulsu

Regulowane 30 - 400μs, w przekroju 10μs

10 Czas aktywności 
(ON)

Regulowana od. 2 - 90 sek do 1 sek w przekrojun

11 Czas pauzy (OFF) Regulowana w zakresie od 0 - 90 sekund do 1 
sek w przekroju

12 Rampa (Ramp) Regulowana w zakresie od 1 - 8 sek w  
przekroju co 1 sekundę

13 Tryby - Moduły 5 TENS tryby: B (pulsacyjny), N (normalny) 
M (modulacyjny) SD1 (40% modulacji) SD2 
(70% modulacji) - 3 tryby EMS: C (stała), S 
(tryb synchroniczny), A (tryb zmian) - P (tryb 
programu) - 37 programów TENS EMS (za-
programowanych)

14 TENS Modus  
pulsacyjny B

Częstotliwość pulsacyjna: Regulowana, 
0,5 – 5 Hz - szerokość impulsu regulowana, 
30-400ms -Stała częstotliwość wewnętrzna 
100 Hz

15 TENS klasyczny 
normalny modół 
N

Częstotliwość i czas trwania impulsu może 
być regulowana. Wiele różnych stymulacji 
jest możliwe.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
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16 TENS Modus 
modulacyjny M

Ten tryb jest kombinacją modulacji szerokoś-
ci impulsów i częstotliwości. Obie wartości są 
automatycznie zmieniane cyklicznie. Częs-
totliwość i szerokość impulsu zmienia się po 
0,5 sekundy na 50% wartości początkowej, 
po upływie następnej 0,5 sekundy wraca do 
poziomu wyjściowego. Cały cykl odbywa się 
w przeciągu 1 sekundy. Można wprowadzić 
wartości 1-150 Hz i 30-400 μs.

17 TENS SD 1 
Moduł

W trybie SD1, intensywność i szerokość 
impulsu jest zmieniana w zakresie 40%. 
Intensywność zwiększa się w czasie gdy 
szerokość impulsów jest zmniejszona i 
odwrotnie. Natężenie zmniejsza się w ciągu 5 
sekund o 40%, a szerokość impulsu zwięks-
za się o 40%. W ciągu następnych 5 sekund, 
intensywność ponownie wzrosła, a szerokość 
impulsu jest zmniejszona. Całkowita długość 
cyklu jest zatem 10 sekund. Ustawienia  
1-150 Hz i 30-400 μs są dostępne.

18 TENS SD 2 
Moduł

W trybie SD2, intensywność i szerokość 
impulsu może być zmieniana w zakresie 70%. 
W czasie gdy intensywność się zwiększa, 
szerokość impulsów jest zmniejszona i od-
wrotnie. Natężenie maleje w ciągu 5 sekund 
o 70%, a szerokość impulsu zwiększa się 
o 70%. W przeciągu 5 następnych sekund, 
intensywność ponownie wzrasta, a szerokość 
impulsu jest zmiejszana. Całkowita długość 
cyklu wynosi zatem10 sekund. Możliwe us-
tawienia 1-150 Hz i 30-400 ms

19 EMS C 
Moduł stały

Częstotliwość i szerokość impulsu regu-
lowana. Stałe zastosowanie z ustawionymi 
parametrami

20 EMS S  
Moduł  
synchroniczny

Równoczesna stymulacja na wszystkich 
czterech kanałach. Cykl odpowiada długości 
ustawionego czasu aktywnego łącznie z cza-
sem rampy. Należy pamiętać, że czas czynny 
nie może być mniejszy niż dwukrotność 
czasu rampy.
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21 EMS A  
Moduł  
Asynchroniczy

Naprzemienne stymulacje w obu 
kanałach. Cykl odpowiada długości 
ustawionego czasu aktywnego, plus czas 
rampy. Należy pamiętać, że czas czynny 
nie może być mniejszy niż dwukrotność 
czasu rampy.  
Czas aktywny > wzrost rampy + spadek 
rampy

22 TENS/EMS P  
Program Moduły

Patrz sekcja trybu, moduły, program (P)
Strona 136-140

23 Pacjent wydajności 
licznik

Przechowywanie do 60 aplikacji. Maksy-
malnie na wyświetlaczu do 999 godzin

24 Wskaźnik baterii Wskaźnik słabej baterii. Wyświetlenie się 
symbolu oznacza konieczność  
naładowania urządzenia.

25 Temperatura podc-
zas pracy

Temperatura 0 ° C do 40 ° C 30% – 75% 
wzgl. wilgotność 700 hPa – 1060 hPa 
ciśnienia powietrza

26 Uwagi Wszystkie dane techniczne posiadają 
tolerancję +/- 5%

W skład każdego urządzenia STIM- PRO X9a a wchodzi nas-
tępujące wyposażenie:

 1              urządzenie TENS EMS                           

 8              samoprzylepnych elektrod tens

   1              ładowarka z kablem

   1              futerał do przechowywania  
                               urządzenia

   4              kable do podłączenia elektrod

   1              instrukcja obsługi 

W ZESTAWIE
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Wszystkie urządzenia mają dwudziestocztero miesięczną 
gwarancję, liczoną od daty zakupu produktu. Gwarancja 
obejmuje tylko i wyłącznie części urządzenia, oraz szkody, 
które nie powstały w wyniku błędnego lub niewłaściwe-
go użytkownia, które nie było zgodne z instrukcją obsługi. 
Gwarancja nie obejmuje również defektów, które powstały 
w wyniku spadnięcia urządzenia na ziemię. Gwarancją nie 
jest również objęta utrata urządzenia.

Producent:

axion GmbH 
Mollenbachstr. 13 
71229 Leonberg 
Niemcy

www.tens-ems.com/pl

1.    Informacja odnośnie ustawienia/ obsługi

2.    Elektryczna klasa ochronna

3.    Nie podłączać do sieci 230V

4.    Czasomierz

5.   Niski wskaźnik naładowania baterii

6.   Powiększenie

7.    Zmniejszenie

8.  Przeczytać instrukcje

9.  Prąd stały

10.  Producent

11.    Numer seryjny

GARANTIE
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