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Podstawowym celem zastosowania elektrostymulatora 
STIM-PRO Comfort jest leczenie / łagodzenie bólu.

Czym jest ból?
Ból jest systemem alarmowym organizmu, który ma na celu 
zapobieganie 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 nerwy do centralnego układu nerwowego. 
Dopiero wyraźne określenie i analiza w podwzgórzu odc-
zuwalne jest jako ból.

TENS
TENS to przezskórna elektryczna stymulacja nerwów, 
pośredniczy w zakresie transferu niewielkich impulsów 
elektrycznych od skóry do nerwu bazowego bazowego. 
TENS nie leczy fizjologicznych problemów, pomaga jedynie 
w kontrolowaniu bólu. Pomimo tego, że terapia TENS nie 
zawsze działa u wszystkich, okazała się badzo skuteczna w 
leczeniu bólu u większości stosujących ją pacientów. Tera-
pia TENS powinna 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 TENS służy do stymulacji naturalnego mechaniz-
mu kontroli bólu, który wytwarzany jest przez organizm lu-
dzki. Tryb “pulsacyjny” (B) przy niskiej częstotliwości może 
aktywować wytwarzanie opiatów, między innymi endorfin. 
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z 
lekarzem.

W skład każdego urządzenia STIM-PRO Comfort a wchodzi 
następujące wyposażenie:

 1              urządzenie TENS                         

 4              samoprzylepne elektrody tens

   1              bateria 9.0 V              

   1              futerał do przechowywania  
                               urządzenia

   2              kable do podłączenia elektrod

   1              instrukcja obsługi 

W ZESTAWIE
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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 COMFORT mikroprocesor wytwarza impulsy elektrycz-
ne, których intensywność, szerokość oraz częstotliwość 
można ustawić za pomocą odpowiedniego przycisku. Wszys-
tkie 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

  Przy posiadaniu rozruszników serca, zastosowanie  
    urządzenie wyłącznie pod nadzorem lekarza! 

  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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Przyciski do włączenia i wyłączenia urządze-

nia oraz do ustawienia intensywności.  
Urządzenie można włączyć za pomocą przekręcenia          
przycisku do ustawienia intensywności. Intensywność prądu 
można zmniejszyć lub zwiększyć za pomocą tego samego 
przycisku. Intensywność można ustawić bezstopniowo od 
0 do 80mA na kanał. W momencie włączenia urządzenia 
ekran zaczyna się świecić.

Przyciski do wyboru programu  
Do wyboru macie Państwo 9 na stałe zaprogramowanych 
programów TENS. Każdy z programów, możecie Państwo 
wybrać za pomocą przycisku “program”. Program włącza 
się automatycznie po upływie 3 sekund po jego wyborze. 

Timer 
Urządzenie posiada wbudowany timer, który można ustawić 
na 15, 30, 45 lub 60 minut oraz na tryb stały C.  W wypadku 
ustawienia timera na określony czas, urządzenie wyłącza 
się samo. W wypadku wyboru trybu stałego C, konieczne 
jest ręczne wyłączenie urządzenia. 

Wskaźnik baterii 
Słabe baterie. Należy je wymienić. 

OBSłUGA URZĄDZENIA
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PROGRAM – MODUŁ (P)

TENS/ Programy P1- P4

P 01  Modulacja częstotliwości.

Możliwość zastosowania przy terapii przeciwbólowej więks-
zości bólów przewlekłych i nagłych. Przeciwdziała efektowi 
przyzwyczajenia w wypadku dłuższego zastosowania. 
Należy wybrać przyjemną intensywność prądu.  
Częstotliwość impulsu:: 5 - 125 Hz modulowana
Czas trwania impulsu:: 120 μs
Czas zastosowania: 30 - 60 minut, w miarę potrzeby 

P 02 TENS klasyczny- Gate Control.

Możliwość zastosowania do większości bólów. Z reguły 
szybkie działanie. Należy wybrać przyjemną intensywność 
prądu. 
Częstotliwość impulsu: 80 Hz
Czas trwania impulsu:: 80 μs
Czas zastosowania: 30 - 45 minut, w miarę potrzeby 

P 03 Burst TENS

Do zastosowania do bólów nagłych.  Należy wybrać wysoką 
intensywność prądu.
Częstotliwość impulsu: 2 Hz
Czas trwania impulsu: 200 μs
Czas zastosowania: 30 - 45 minut, w miarę potrzeby 

P 04 Przy bólach karku, bólach napięciowych oraz przy bólach 
szyi

Należy wybrać wysoką intensywność prądu.
Częstotliwość impulsu:: 80 Hz
Czas trwania impulsu: 120 μs
Czas zastosowania:: 20 - 45 minut, w miarę potrzeby 

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 P5 - P9

P 05  Przy bólach w okolicy kręgosłupa piersiowego oraz łopa-
tek.

Doskonałe do dłuższych terapii prądami tens, ponieważ 
dzięki wyraźnej zmianie impulsów, efekt przyzwyczajenia 
zostaje wyraźnie zredukowany.  
Częstotliwość impulsu: 100 Hz
Czas trwania impulsu:: 60 - 200 μs
Czas zastosowania: 40 minut

P 06 Przy bólach kręgosłupa lędźwiowego, lumbago, bólach 
krzyża, rwy kulszowej.

Z efektem masażu. Wybrać przyjemną intensywność prądu. 
Częstotliwość impulsu: 15 - 150 Hz
Czas trwania impulsu:: 160 - 260 μs
Czas zastosowania: 30 - 45 minut

P 07 Bóle w ramionach, łokciach, łokieć tenisisty, zespół ciasno-
ty przedziałów powięziowych.

Wybrać przyjemną intensywność prądu.  
Częstotliwość impulsu: 24 - 80 Hz
Czas trwania impulsu:: 180 μs
Czas zastosowania: 20 - 30 minut

P 08 Bóle reumatyczne kolan, artroza.

Do zastosowań długoterminowych. Skuteczna pomoc rów-
nież w wypadku bólu ścięgien.  Wybrać przyjemną intensyw-
ność prądu.. 
Częstotliwość impulsu: 80/2 Hz
Czas trwania impulsu:: 250 μs
Czas zastosowania: 30 - 60 minut

P 09 Bóle stawu skokowego.

Również w wypadku bólów promieniujących do rąk, nóg, 
stóp, do bólów mięśniowych. 
Rwa kulszowa. 
Częstotliwość impulsu: 8 - 80 Hz
Czas trwania impulsu:150 μs
Czas zastosowania: ciągły, w miarę potrzeby
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PRZÓD URZĄDZENIA

O URZĄDZENIU

TYŁ URZĄDZENIA
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Aby urządzenie pracowało prawidłowo, gdy na wyświet-
laczu pojawi się symbol baterii, należy wymienić baterie. 
Baterie należy wyjąć gdy urzadzenie jest nieużywane przez 
długi czas. W celu prawidłowej wymiany baterii należy:

   UpewniĆ się, że urządzenie jest wyłączone.

  Otworzyć komorę baterii.

  Wyjąć baterię.

  Wymienić baterię! Zapewnić właściwą polaryzację.

  ZamknąĆ komorę baterii.

WYMIANA BATERII 
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   Aparat tens można czyścić za pomocą chusteczek 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 do +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
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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.

   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 Comfort 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  
WYSTĄPIENIA NIEWIELKICH USTEREK

STANDART BEZPIECZENSTWA
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01 Kanały 2 kanały- możliwość oddzielnej regulacji 
intensywności na każdym kanale

02 Intensywność Regulowana, 0- 80 mA przy obciążeniu mini-
malnie 500 omów na kanał

03 Formy impulsów Asymetryczny, 2-fazowy kwadratowy impuls

04 Napięcie 0 - 40 V

05 Zasilanie 1x Bateria blotkowa, 9. 0 V

06 Wielkość 10,0 cm (Dł) x 6,3 cm (Szer.) x 3,2 cm (Wys.)

07 Waga 124 łącznie z baterią

08 Program 1 Częstotliwość: 5 - 125Hz
Szerokość impulsu: 120μs

09 Program 2 Częstotliwość:  80Hz
Szerokość impulsu: 80μs

10 Program 3 Częstotliwość: 2Hz
Szerokość impulsu: 200μs

11 Program 4 Częstotliwość: 80Hz
Szerokość impulsu: 120μs

12 Program 5 Częstotliwość: 100Hz
Szerokość impulsu: 60 - 200μs

13 Program 6 Częstotliwość: 15 - 150Hz
Szerokość impulsu: 160 - 260μs

14 Program 7 Częstotliwość: 24 - 80Hz
Szerokość impulsu: 180μs

15 Program 8 Częstotliwość: 80 / 2Hz
Szerokość impulsu: 250μs

16 Program 9 Częstotliwość: 8 - 80Hz
Szerokość impulsu: 150μs

17 Wskaźnik baterii Wskaźnik słabej baterii. W wypadku ukazania 
się tego symbolu należy wymienić baterię w 
niedługim czasie.

18 Temperatura 
podczas pracy

Temperatura od 0° C do 40° C 
30 % - 75 %  realna wilgotność powietrza 
700 hPa - 1060 hPa Ciśnienie atmosferyczne 
powietrza 

19 Uwagi W wypadku wszystkich parametrów zastrze-
gamy sobie tolerancję w wysokości +/- 5%. 

OPIS TECHNICZNY
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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 
Deutschland

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.  Przeczytać instrukcje

7.  Prąd stały

8.  Producent

9.    Numer seryjny

GWARANCJA
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