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Podstawowym celem zastosowania elektrostymulatora 
STIM-PRO T-400 jest łagodzenie bólu.

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 odczuwalny jest tylko jeżeli odpowiednia informacja za 
pośrednictwem nerwów obwodowych zostanie przekazana 
do mózgu, gdzie musi być przeanalizowana oraz  
zinterpretowana w prawidłowy sposób.

TENS
lub prądy TENS to przezskórna elektryczna stymulacja 
nerwów, która pośredniczy w zakresie transferu  
niewielkich impulsów elektrycznych od skóry do nerwu  
bazowego. TENS nie leczy fizjologicznych problemów, 
pomaga jedynie w kontrolowaniu bólu. Pomimo tego, że 
terapia TENS nie zawsze działa u wszystkich, okazała się 
bardzo skuteczna w łagodzeniu bólu u większości  
stosujących ją pacjentów. Terapia 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 stosowanych w 
terapii przeciwbólowej zaliczamy prądy tens o wysokiej 
częstotliwości 100Hz, oraz prądy tens o niskiej  
częstotliwości 2-5 Hz. Wszystkie inne rodzaje są rodzajami 
modulowanymi.

WSTĘP
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Prądy tens o stałej i niewielkiej 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 przeciwbólowe. Impulsy elektryczne są 
interpretowane w podwzgórzu, gdzie są przetwarzane na 
sygnały bólowe. Jeśli sygnały bólu nie dotrą do mózgu, ból 
nie jest odczuwalny.

Drugi tryb TENS służy do stymulacji naturalnego  
mechanizmu kontroli bólu, który wytwarzany jest przez 
organizm ludzki. 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 T-400 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 T- 400 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
  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 
  Przy posiadaniu rozruszników serca, zastosowanie 

    urządzenie wyłącznie pod nadzorem lekarza!4
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Włączanie/ wyłączanie urządzenia  
Aby odsłonić przyciski do obsługi urządzenia należy  
otworzyć klapkę. Urządzenie można włączyć lub wyłączyć 
za pomocą pokrętła.

Ustawienie intensywności
Intensywność prądu reguluje się za pomocą pokrętła w 
przedziale od 0 do 80 mA. 

 

Elektrody należy połączyć z kablem do podłączenia elektrod 
oraz stabilnie umocować na skórze. Dopiero po wykonaniu 
tych kroków urządzenie należy włączyć. 

OBSŁUGA URZĄDZENIA 
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Przycisk do wyboru modułu 
Do wyboru macie Państwo 6 modułów TENS: (B ) burst, (N) 
klasyczny, (M / SD1 / SD2) modulacja, oraz (P) programy do 
wyboru. Program wybiera się poprzez  przyciśnięcie  
przycisku “MODE”. Do wyboru macie Państwo 12 na stałe 
zaprogramowanych programów. (Wskazówki odnośnie  
programów znajdują się na stronach (78-79).

Ustawienie częstotliwości
Częstotliwość można ustawić od 1 do 150 Hz. Wybrana  
wartość widoczna jest na wyświetlaczu LCD. Wybrana 
wartość określa ilość impulsów, które w przeciągu każdej 
sekundy przepływają przez skórę. Ilość impulsów można 
dopasować przez cały czas wybierając odpowiedni przycisk 
(Hz). W wypadku braku specjalnych zaleceń od lekarza lub 
terapeuty, zalecamy wybór wartości w przedziale od  
70 do 120 Hz.
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Ustawienie głębokości impulsu 
Długość czasu poszczególnego impulsu można ustawić w 
przedziale od 30 µs bis 300 µs. Ustawiona wartość  
widoczna jest na wyświetlaczu LCD. Czas trwania impulsu 
określa czas jego realizacji. 

Czasomierz 
Urządzenie posiada wbudowany czasomierz, który można 
ustawić od 1 do 60 minut lub na czas ciągły. W wypadku 
ustawienia określonego czasu, urządzenie wyłącza się  
automatycznie po jego upłynięciu.

Moduł z programami 
Wybierając przycisk  lub  macie Państwo możliwość 
wyboru jednego z 12 na stałe zaprogramowanych  
programów. W tym module nie ma możliwości  
indywidualnego ustawienia parametrów. Czas jest ciągły.
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P 01 Klasyczny TENS (Działanie na podstawie teorii tamy)

Możliwość zastosowania przy większości rodzajów bólów. Z 
reguły szybkie działanie. Należy wybrać przyjemną  
intensywność prądu.
Częstotliwość impulsu:80 Hz
Szerokość impulsu: 180 μs

P 02 Burst TENS  (Wytwarzanie endorfin)

W wypadku nagłych bólów. Należy wybrać wyższą  
intensywność prądu.
Częstotliwość impulsu: 2 Hz
Szerokość impulsu: 180 μs

P 03 TENS modulowany. Przeciwko efektowi przyzwyczajenia 
na działanie prądu. (Efekt masażu)

Możliwość stosowania do większości nagłych i przewlekłych 
bólów. Z reguły szybkie działanie. 
Częstotliwość impulsu: 80 Hz
Szerokość impulsu: 70 -180 μs (Modulacja o 70%) 

P 04 Zmienna częstotliwość

Zastosowanie, np. przy terapii sztywnych stawów, bólach 
szyi, rwie kulszowej (lumbago)
Częstotliwość impulsu: 15/2 Hz (zmienna częstotliwość)
Szerokość impulsu: 180 μs

P 05 Częstotliwość zmienna na podstawie Prof. Hana

Idealne do dłuższego stosowania. Redukcja efektu pr-
zyzwyczajenia dzięki intensywnej zmianie częstotliwości. 
Możliwość zastosowania np. przy bólach krzyża (lumbago), 
artrozie kolana, bólach szyi, pleców, ramion oraz skurczach 
mięśni. 
Częstotliwość impulsu: 80/2 Hz (zmienna częstotliwość)
Szerokość impulsu: 280 μs

P 06 Specjalny program przeciwko wymiotom, mdłościom oraz 
chorobie lokomocyjnej lub morskiej.

Elektrody należy umocować powyżej punktu akupunktury C6.
Częstotliwość impulsu: 10 Hz
Szerokość impulsu: 180 μs

Poniżej zaprezentowane przykłady zastosowania poszczególnych 
programów wywodzą się z praktyki. Jednakże dany program można 
zastosować również do innych dolegliwości, ponieważ każdy pacjent 
indywidualnie reaguje na działanie prądu. 

Moduł  (P)- Programy
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P 07 Do wrażliwych części ciała 

Do stosowania na wrażliwych częściach ciała takich jak np. 
napięciowe bóle głowy, bólach twarzy, nerwobólach,  
migrenie, półpaścu
Częstotliwość impulsu: 80 Hz
Szerokość impulsu: 60 μs

P 08 Bóle przewlekłe

Do stosowania na bóle w szyi, biodrach, ramionach, 
łokciach, rwie kulszowej, bólach menstruacyjnych, przy 
artrozie kolana, 
Częstotliwość impulsu:  10 Hz
Szerokość impulsu: 200 μs

P 09  Bóle reumatyczne

Bóle powstałe w wyniku reumatoidalnego zapalenia stawów, 
promieniujące bóle z ramion, nóg, stóp, dzięki modulacji 
nadaje się również do dłuższego stosowania. 
Częstotliwość impulsu: 50 Hz
Szerokość impulsu: 250 μs

P 10 Moduł- “sweep” 5- 125 Hz 

W wypadku odporności na działanie prądów tens.  
Stymulacja zarówno na podstawie sensorycznej jak i  
ruchowej. Przeciwko efektowi przyzwyczajenia. 
Częstotliwość impulsu: 5- 125 Hz
Szerokość impulsu:  120 μs

P 11 Modulacja częstotliwości oraz szerokości impulsu w prze-
ciągu 6 sekund

Do stosowania w wypadku nagłych i przewlekłych bóli. 
Częstotliwość impulsu:  2- 100 Hz
Szerokość impulsu: 150 - 260μs

P 12 Modulacja częstotliwości impulsu w przeciągu 6 sekund.

Zastosowanie: Do bólów pleców, kolan, ramion, nóg, łokci 
oraz szyi, do łagodzenia bólów reumatycznych
Częstotliwość impulsu: 7- 80 Hz
Szerokość impulsu: 260 μs
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PRZÓD URZĄDZENIA

O URZĄDZENIU

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

   UpewniĆ się, że urządzenie jest wyłączone.

  Otworzyć komorę baterii. (Przykrywkę należy przesunąć w  
    dół).

  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  
ostrożności. Urządzenie należy sprawdzić pod względem 
uszkodzeń 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  
względem uszkodzeń i deformacji

KONSERWACJA, TRANSPORT,  
PRZECHOWANIE

KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA  
TECHNICZNEGO
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Gdyby urządzenie nie działa prawidłowo, zaleca się  
wykonanie poniższych zaleceń w celu znalezienia  
przyczyny. Jeżeli przeprowadzenie poniższych instrukcji nie 
przyniesie oczekiwanego efektu, urządzenie należy  
dostarczyć do najbliższego serwisu.

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

   Ekran się nie włącza? Należy wymieniċ baterię.

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

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

STIM-PRO T-400 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  
oddaniem do eksploatacji i każdym ponownym oddaniem 
do użycia, jednakże nie później niż po upływie 24 miesięcy. 

   Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona do  
urządzenia. 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

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

03 Kształt impulsu Asymetryczny, 2 fazowy- kwadratowy-  
impuls

04 Napięcie 0 - 50 V

05 Zasilanie 1 sztuka, 9.0 woltowa bateria blokowa

06 Wymiary 10,2 cm (Dł.), 6,2 cm (Szer.), 3,4 cm (Wys.)

07 Waga 150 g, łącznie z baterią

08 Częstotliwość Regulowana od 2 do 150 Hz

09 Szerokość im-
pulsu

Regulowana od 50 do 300 us

10 Moduły 5 modułów tens z możliwością regulowania 
parametrów, burst, klasyczny, modulacja, 
SD1, SD2, moduł P z 12 na stałe  
zaprogramowanymi programami, (P)

11 Moduł TENS burst 
(B)

Regulowana częstotliwość od 0,5 do 5 Hz
Regulowana szerokość impulsu od 50 do 300 
μs

12 Moduł TENS 
klasyczny (N)

Regulowana częstotliwość od 1 do 150 Hz
Regulowana szerokość impulsu od 50 do 30

13 TENS, moduł  
modulowany (M)

Częstotliwość w przeciągu 5 spada do 50% 
ustawionej wartości początkowej. W  
przeciągu następnych 5 sekund wzrasta 
znowu do wartości początkowej.

14 Moduł SD1 (SD1) Zmiana intensywności oraz szerokości 
impulsu w przedziale 40%. W czasie gdy 
wzrasta intensywność, szerokość impulsu 
spada i odwrotnie. Intensywność zmniejsza 
się w przeciągu 5 sekund o 40% w czasie gdy 
szerokość impulsu się zwiększa. W czasie 
następnych 5 sekund intensywność zwiększa 
się ponownie, w tym samym czasie szerokość 
impulsu się zmniejsza. Długość całego cyklu 
wynosi 10 sekund.

15 SD2 Moduł  (SD2) Tak jak w module SD1, jednakże ze zmianą 
o 70%. 

16 Moduł P, Programy 
(P)

Szczegółowe objaśnienie programów  
znajduje się na stronach 78 - 79 

OPIS TECHNICZNY
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GWARANCJA

17 Wskaźnik baterii Wskaźnik słabej baterii. Baterię należy  
wymienić w niedługim czasie.

18 Warunki atmos-
feryczne

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

19 Wskazówki BeW wypadku wszystkich podanych wartości 
uwzględnia się tolerancję -/+5% 

Wszystkie urządzenia mają dwudziestocztero miesięczną 
gwarancję liczoną od daty zakupu produktu. 

Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie części urządzenia, 
ktore nie sa częściami zużywalnymi oraz szkody, które nie 
powstały w wyniku błędnego lub niewłaściwego 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 15
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