Nopea
Helppo
Lääkkeetön
Kivunhoito

*Paingone on rekisteröity tavaramerkki. Nimi ei viittaa tehoon.
Väliaikaiseen kivunlievitykseen lääkärin määräämän hoidon
ohessa.
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ÄLÄ KÄYTÄ PAINGONE PLUS -LAITETTA

1. Jos sinulla on sydämentahdistin.
2. Jos kärsit sydämen rytmihäiriöistä tai sinulla on
epilepsia.
3. Jos sinulla on TENS-terapiaa käytettäessä
ilmennyt ihon ärsytystä, kutinaa tai
punoitusta, tai muita haitallisia oireita.
3. Jos olet raskaana alle 16 vk.
5. Jos käytät verenohennuslääkkeitä tai
steroideja, tai jos sinulla on jokin tietty
diagnosoitu sairaus, keskustele käytöstä
lääkärisi kanssa.
6. Älä käytä autoa ajaessasi.
7. Älä käytä lähellä kaasuja, räjähdysherkkiä
nesteitä tai happirikkaassa ympäristössä.
8. Älä käytä iholla, jossa on voidetta, öljyä tai
muita herkästi syttyviä tai alkoholia sisältäviä
tuotteita.
Näiden varoitusten huomiotta jättäminen voi
aiheuttaa vakavia vammoja. Paingone Plus ei
ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin asettamaa
diagnoosia, lääkärin määräämää lääkitystä tai
parantamaan mitään sairautta.

Varotoimet
1.
2.
3.
4.
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Lue ohjeet ennen laitteen käyttämistä.
Pidä käyttöohjeet tallessa.
Pidä tuote poissa lasten ulottuviIta.
Laitetta ei ole testattu alle 10-vuotiailla
lapsilla.
5. Laitetta ei tule käyttää kaulavaltimolle,
kurkunpään tai kurkun lihaksiin kaulan etu- ja
sivupuolella, sydämen tai silmien lähellä.
6. Älä käytä vaurioituneelle tai ärsyyntyneelle
iholle.
7. Älä käytä suoraan metalli-implantin päälle.
8. Älä käytä märälle tai likaiselle iholle tai
kosteassa ympäristössä.
9. Älä käytä, jos laitteen muovinen rakenne on
millään tavalla rikki tai sen sisäpuoli on esillä.
10. Käytä Paingone Plussaa aina oikein. Aseta
sormet laitteen metallikauluksen ympärille
ohjeen mukaan. Varmista että laitteen kärki
on kontaktissa hoidettavaan alueeseen.
11. Laite tai ohjeet eivät korvaa reseptiä tai
diagnoosia.
12. Keskustele lääkärisi kanssa, jos olet huolissasi
laitteen sopivuudesta sinulle.

Tämä laite on tarkoitettu akuuttien ja
kroonisten tuki- ja liikuntaelinten kiputilojen
oireiden hoitamiseen (pois lukien
luumurtumien aiheuttamat kivut).
Laitetta suositellaan myös migreenin
oireiden hoitamiseen käyttöohjeen
mukaisesti.
Laite on arvokas apu urheilua harrastaville
ja sitä voi käyttää ennen, jälkeen tai jopa
urheilusuorituksen aikana.
Paingone Plus on mukana kannettava,
ei-invasiivinen sähkölaite, jota käytetään
tuki- ja liikuntaelinten kiputilojen
väliaikaiseen lievitykseen lääkkeettömästi.
Laitteen hoitoteho perustuu laajasti
lääketieteessä käytettyyn TENS
(transcutaneous electrical nerve
stimulation) teknologiaan.
Laite asetetaan kipeälle kohdalle. Hoito
alkaa, kun laitteen virtapainike painetaan
alas ja se jatkuu niin kauan, kun nappi on
alas painettuna. Laite tuottaa pienitehoisia
sähköimpulsseja, jotka stimuloivat ihon
hermopäitä. Tämä stimulointi estää
kipusignaalin kulun aivoihin vähentäen
kiputuntemusta.
TENS stimulaatio aktivoi endorfiinituotantoa,
jolla on on luonnollinen kipua lievittävä
vaikutus.
Paingone Plus toimii 1xAAA-paristolla.
Laitteen teho on ennalta asetettu, eikä sitä
voi muuttaa. Paingone Plus on langaton,
eikä se vaadi elektrodeja, geelejä tai
ohjausyksikköä. Se toimii niin oikea- kuin
vasenkätisenä.
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Kiitos, että hankit Paingone Plussan

Pariston asettaminen

Mikä on Paingone Plus?

Poista paristosuoja laitteesta (2) kiertämällä
sitä vastapäivään. Aseta paristo laitteeseen
positiivinen (+) pää edellä.

Se auttaa sinua, milloin vain ja missä vain,
kun tarvitset helpotusta. Tämä opaskirja
kertoo miten aloitat käytön ja miten saat
parhaan hyödyn laitteesta.
Paingone Plus on TENS terapialaite
(Transcutaneous Electrical Nerve
Stimulation), joka toimii paristoilla. Laite
tuottaa pienitehoisia sähköimpulsseja,
jotka stimuloivat ihon hermopäitä. Tämä
stimulointi estää kipusignaalin kulun aivoihin
vähentäen kiputuntemusta.

Paingone Plussan mukana tulee 1xAAAparisto. Paristo on vaahtomuovissa laitteen
alla.

Käyttötapa

Paingone Plus asetetaan suoraan
alueelle, johon haluat sitä käyttää.
Pitämällä virtapainiketta pohjassa,
syntyy sähköimpulsseja, jotka siirtyvät
ihoon laitteen kärjen kautta. Kivunlievitys
saavutetaan TENS -hoidon avulla.

Paingone Plus laitekuva

Paingone Plus on nyt käyttövalmis.

		1. Virtapainike
		
2. Irrotettava paristosuoja

Paingone Plussan käyttö

		
		
3. Metallinen kontaktilevy
		/metallikaulus
		
4. Laitteen kärki
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Jos paristo on asetettu väärin, laite ei toimi.
Aseta paristosuoja takaisin kiertämällä sitä
hellästi myötäpäivään, kunnes se on tiukasti
paikallaan.

Ota laite käteen ja aseta sormet tiukasti
metallikauluksen ympärille. (3)
Aseta laitteen kärki (4) siihen kohtaan
mihin haluat käyttää laitetta. Paina ja pidä
virtapainiketta (1) pohjassa 30 sekuntia.
Paingone lähettää kontrolloituja
sähköimpulsseja. Saatat tuntea nämä
impulssit ihollasi, mutta jotkut ihmiset eivät
tunne mitään.
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Jos laitteeseesi tulee vikaa

Mikäli laitteeseesi tulee vika takuuajan (12
kuukautta) aikana, ole yhteydessä laitteen
myyjään tai maahantuojaan.
MAAHANTUOJA: Terveystekniikka Valko Oy
www.terveystekniikka.fi
info@terveystekniikka.fi
045 6099000
30 sekunnin kuluttua vapauta virtapainike
(1). Tämä sammuttaa laitteen ja
sähköimpulssit loppuvat.
Voit hoitaa suurempia alueita liikuttamalla
laitetta kivun alueella, kun se lähettää
impulsseja. Huomaa, että Paingone
Plus-laitetta voi käyttää myös ohuiden
vaatteiden läpi.
Parhaan hoitotuloksen saadaksesi käytä
Paingone Plussaa tarvittaessa, 4-5 kertaa
päivässä, kullekin hoitoalueelle.

Huolto

Puhdista laite pyyhkimällä pehmeällä,
hieman kostealla pyyhkeellä ja anna kuivua
ennen uudelleen käyttöä.

Ongelmia laitteen käytössä
Jos laite ei lähetä sykäyksiä

1. Tarkista, että pidät laitetta oikealla
tavalla, niin että kosketat metalli osaa.
Katso sivulta 1 tarkemmat ohjeet käytöstä.
2. Tarkista, että paristo on asetettu oikealla
tavalla. Katso laitteen kääntöpuolelta kuvat
oikeista navoista (+ ja - )
3. Paristo voi olla loppu, vaihda paristo.
4. Jos uskot, että laitteessa on valmistus virhe
ÄLÄ yritä korjata sitä. Valmistusvirheellisissä
laitteissa on 12 kuukauden korvaus takuu.

Älä upota laitetta veteen. Jos sinulla
on tarve desinfioida laite, voit käyttää
alkoholipyyhettä.
Vaihda paristo, kun laite ei enää lähetä
sähköimpulsseja. Yksi AAA-paristo voi kestää
noin 800 käyttökertaa. Tämä tarkoittaa
noin 8:n kuukauden käyttöaikaa, jos laitetta
käytetään 3 kertaa päivässä. (Tehokkuus voi
vaihdella käytetystä paristosta riippuen.)
Poista paristo laitteesta, jos et käytä sitä yli
kuukauteen.
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Laitteen ja pakkauksen symbolit
Valmistajan nimi ja osoite

Huomioi mukana tulleet dokumentit
Suojaus sähköiskua vastaan.
Käytetty osa BF on eurooppalaisen normin EN
60601-1 mukainen.

IP22

Suojaus keskikokoisia kappaleita vastaan,
joiden halkaisija on 12,5mm tai suurempi.
Suojaus pystysuoraan tai korkeintaan 15 asteen
kulmassa tippuvalta vedeltä
Älä hävitä AAA-paristoa lajittelemattoman
kotitalousjätteen mukana, vaan toimita se
paristojen keräykseen.
Laitetta ei saa heittää sekajätteeseen.
Tuotteen valmistusvuosi.
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CE -merkintä Euroopan lääkinnällisten laitteiden
direktiivin 93/42/EEC mukaan.

ON/OFF
Pariston asennussuunta.

Lue käyttöohjeet.
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Tekninen informaatio

Kuvaus: Kädessä pidettävä
matalataajuinen sähköstimulaattori.
Laitteen nimi: Paingone Plus
Luokittelu: Luokan II lääkinnällinen laite (CE
0086).
Käyttö: Paingone Plus on suunniteltu kivun
lievitykseen TENS-hoidon avulla.

Tuotteen määrittely

Ulottuvuudet: 149mm pitkä / 40mm leveä
Energian tuotto: 2.4 mJ at 1000Ω
Ulostulojännite ilmassa: 32KV max huippu
Ulostulojännite iholla (1000 Ω ): 660V max
huippu (tai 600 ±10%)
Pulssien pituus: 40µs ± 20% 1000Ω
Taajuus: 2.5Hz ± 20%
Tehovaatimukset: 1x AAA-paristo
Käyttöikä: Yksi AAA-paristo voi kestää noin
800 käyttökertaa. Tämä tarkoittaa noin
8:n kuukauden käyttöaikaa, jos laitetta
käytetään 3 kertaa päivässä.
Odotettu elinkaari: 24 kuukautta
Huolto: Paingone Plus ei vaadi sterilointia
tai desinfiointia. Paingone Plussan voi
puhdistaa ulkoisesti pehmeällä, hieman
kostealla pyyhkeellä.
Sähkömagneettinen yhteensopivuus/
kelvollisuus: Paingone Plus on
Lääkinnällinen laite; sen käyttö ei vaikuta
muihin sähkömagneettisiin laitteisiin, eivätkä
muut sähkömagneettiset laiteet vaikuta sen
käyttöön.
Ympäristöön liittyvät edellytykset
kuljettamiseen ja säilyttämiseen:
-10°C - +50°C
suhteellinen kosteus 10 - 90%, Paineen
vaihteluväli 500hPa – 1,060 hPa
Ympäristöön liittyvät edellytykset
käytettäessä:
+5°C - +40°C
Maksimi suhteellinen kosteus 10 - 90%
Paineen vaihteluväli: 500 hPa – 1, 060 hPa
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Ei-invasiivinen akupunktio

Seuraa tätä yksinkertaista opasta
löytääksesi ongelmakohtasi ja
paikantaaksesi oleelliset akupunktio
pisteet. Kun listalla on enemmän kuin
kolme pistettä, aloita kokeilemalla
kolmea ensimmäistä. Jos vaikutus ei ole
tyydyttävä, vaihtele pisteitä, kunnes löydät
sinulle parhaan yhdistelmän. Anna joka
pisteeseen hoitoa 30 sekuntia. Migreenin
tai päänsäryn hoitoon stimulaatiota pitää
asettaa kivun vastakkaiselle puolelle. Jos
päänsärky tai migreeni on pään oikealla
puolella, stimulaatiota pitäisi antaa vartalon
vasemmalle puolelle, kuten vasempaan
käsivarteen tai käteen.
Akupisteet (kuvat sivuilla 12-15)
Pää

•
•
•
•
•
•
•

Päävamma, tai kipu: 8, 3, 7, 6, 2, 10, 1, 		
11, 20, 23
Päänsärky
yleinen: 1, 3, 7, 4, 6, 2, 10, 11, 19, 20
Migreeniin: 1, 7, 12
Kurkku: 10, 3, 14, 1, 7, 12
Hammaskipu: 4, 1, 18, 21
Korvat: 3, 1

•

•
•
•
•
•
•

Selkäkipu
• yleinen: 9, 4, 5, 6, 17, 20, 22, 23
• yläselkä: 17, 22, 23, 9, 4
• alaselkä: 4, 5, 6, 20
Treenaamisesta tai venähdyksestä
johtuva lihaskipu: 4
Noidannuoli: 9, 4, 5, 6, 14, 1, 7, 24
Kivekset: 4, 5, 6
Virtsatie tai sukupuolielimet: 13, 25, 26, 19
Kaulan piiskaniskuvamma: 8, 4, 1, 7
Hermosärky: 4

Käsivarret ja jalat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Käsivarret: 8, 3, 2, 12, 17, 23
Niveltulehdus/ nivelrikko, kihti: Käytä
Paingone Plussaa suoraan kivun
kohdassa.
Jalat: 9, 4, 5, 6
Reidet: 9
Kyynärpäät: 8, 3, 2, 14, 1, 23
Nilkat: 4, 5, 6, 1, 25, 18, 19, 20
Kädet: 3, 2, 10, 1, 12
Lonkat: 4, 5, 6
Polvet: 9
Kainalot: 2, 12
Kyynärvarret: 8, 2, 10, 1, 12
Ranteet: 7, 3, 12
Hartiat: 8, 3, 2, 14, 1, 7, 17, 26
Sormet: 10, 3, 2, 1, 12

Jalkaterät: 4, 5, 6, 1, 25, 18, 19, 20

Vartalo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rintakehä: 3, 2, 1, 7
Vatsa:
Ylävatsa: 5, 6
Alavatsa: 9, 5, 6, 2, 19
Munasarjat ja kohtu: 8, 13, 5, 6
Tyrä: 5, 6, 19
Iskias: 9, 4, 5, 6, 24, 22
Lihaskrampit: 25, 26
Jalka kramppi (yöllinen): 4
Keuhkot: 7
Vatsalaukku: 8, 5, 6, 2
Kuukautiset: 13, 5, 2, 15, 26, 19
Kaula: 8, 1, 7, 16, 17, 26, 23
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MAAHANTUOJA: Terveystekniikka Valko Oy
www.terveystekniikka.fi
info@terveystekniikka.fi
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