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Mi a tEns?
• Transzkután (bôrön keresztül történô)
• Elektromos
• Ideg
• Stimuláció (ingerlés)

Hogyan hat a tEns?
A fájdalomcsillapító hatás a szervezetben két módon valósul meg:
•  Szegmentális (közvetlen) fájdalomcsillapítás a „kapu” elmélet alapján – a fájdalom

inger továbbhaladását gátolja a kezelés.
•  Szupraspinális (központi) fájdalomcsillapítás a szervezetben termelt fájdalom

csillapító vegyület (endorfin) képzôdésének elôsegítésével a fájdalomérzô recepto
rokat blokkolja.



�

a tEns terápia indikációi

Ellenjavallatai 
•  Beültetett szívritmus szabályozó (pacemaker) esetén
•  Szívritmuszavarok
•  Esetleges bôrirritáció esetén
•  Terhesség elsô három hónapja
•  Epilepszia és görccsel járó betegségek esetén
• A beteg és kezelôje között hiányzik az együttmûködés

Mellékhatások
•  A bôrön irritáció jelentkezhet az elektródák, a felvitt gél vagy az áramipulzusok miatt. 

Az elektródák felhelyezésénél megfigyelhetô kismértékû, nem tartós bôrpír jelentke
zése normális, mivel a TENSkezelés fokozza a vérkeringést.

•  Ha a TENS készüléket izületi panaszok kezelésére vagy izomlazításra használja, az 
ingerlés ideje az elsô napokban ne haladja meg a 15 percet. A túlzottan erôs és 
hosszú ideig tartó használatkor a panaszok erôsödhetnek.

a készülék biztonságos használata
A készülék a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet alapján a gyógyászati termékek 
II. a osztályába került besorolásra.
Kérjük a készülék használata elôtt olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót.
•  Az ATTENS készülékek a transzkután elektromos idegstimuláció eszközei, ezért ne 

használja más célokra.
•  A készüléket csak eredeti tartozékokkal használja.
•  A készüléket víz, vagy egyéb folyadék nem érheti.
•  A készülék törékeny, szakszerûtlen kezelése, extrém hômérsékletnek vagy páratar

talomnak való kitétele a készülék mûködési paramétereit megváltoztathatja. (Csak 
10 és 40 Celsius fok között, illetve 90 %os relatív páratartalom alatt használható.)

•  Soha ne használja a készüléket, ha az hibásan mûködik vagy sérült.
•  Használat után tárolja az eredeti csomagolásban, hogy óvja a sérülésektôl.

•  Csont és izomeredetû fájdalmak
•  Baleset utáni fájdalmak
•  Csonk és fantomfájdalmak
•  Keringési rendellenességbôl ere

dô fájdalmak
•  Daganatos betegségeket 

kísérô fájdalmak
•  Idegfájdalmak
•  Inkontinencia (vizelet és 

székletmegtartási problémák)
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Biztonági elôírások
Nem javasoljuk a készülék használatát, illetve kizárólag az orvossal történt egyeztetés 
után használható:
•  Pacemakert viselô betegek, illetve egyéb beépített elektromos készülékekkel ren

delkezô betegeknél.
•  Erôs szívritmuszavarban szenvedô betegek esetén.
•  Terhesség esetén.
•  Rosszullétre, rohamokra hajlamos betegeknél.
• A kezelendô felületen bôrbetegségtôl szenvedô betegek esetén.

Figyelem
A készüléket egyszerre kizárólag egy beteg használhatja!
A készülék magasfrekvenciájú sebészeti készülékekkel egyszerre történô alkalmazása 
esetén égési sérülések keletkezhetnek az elektródák alatti bôrfelületen.
A készüléket ne használjuk magasfrekvenciájú készülékekkel egyszerre, pl. mobil
telefon, mivel az együttes használat esetén kölcsönhatás alakulhat ki a két készülék 
elektromágneses terei között, ami magasabb áram leadását idézi elô. A minimum 
elektróda felület nem lehet kevesebb 2 cm2nél.

Ábrák leírása

Üzembehelyezés elôtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást.

A készülék megfelel a gyógyászati segédeszközökre vonatkozó irány
elvnek (93/42/EGK)

BF típusú alkotórész. A készülék a megengedett levezetôáram mellett 
nem okoz áramütést.

 A gyártási szám jele. E jel után következik az elôállító gyártási száma.

A cikk ill. rendelési szám. E jel után következik a gyártó cikk ill. rende
lési száma.

A termék gyártási éve.

A gyártó cég megnevezése és címe.

Az elektromos készülék és tartozékai nem helyezhetôk el háztartási hul
ladékként, kizárólag külön, erre a célra kialakított szemétgyûjtôben.

SN

REF
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at 1
Készülék egy elektródapárral. Kezelése 
egyszerû. 

Használható:
•  Fájdalomállapotok
•  Sportorvoslás (izomerôsítés, izomláz 

kezelése)
•  Rehabilitáció, részleges bénulások keze

lése
•  Speciális TENS kezelések, idegblokádok
•  Monofázisban rövid idejû 1025 perces 

speciális TENS kezelés
•  Bifázisban iontoforézis végezhetô

Kinek javasoljuk:
•  Ahol egy elektródapár használata elegendô
•  Ahol fontos az egyszerû használat (idôs betegek)
•  Speciális TENS kezelések (szakemberek)
•  Iontoforézis (szakemberek)

Az AT 1 készülékkel történô iontoforézis kezelés részletes leírását lásd 
a 14. oldalon.

Az AT 1 TENS készülék alapkiszerelése:
1 db AT 1 TENS készülék REF 2001
1 db kábel Typ 5 REF 1090
1 pár pár gumielektróda 48x48 REF 1002
1 db elektródagél REF 1041
1 db 9 Vos elem REF 1054
1 db ragtapasz REF 1040
1 db ismertetô anyag REF 5001
1 db használati utasítás REF 5002
1 db jótállási jegy REF 5003
1 db csomagolás REF 7086

Mûszaki adatok:
Kimeneti áram 1 kOhm terhelésnél: 70 mA folyamatosan állítható
Impulzus hullám forma: pozitív négyszög hullám deszelektálható 
 negatív tartománnyal
Impulzus frekvencia: 1–100 Hz
Impulzus sávszélesség: 200 µs
Energiafogyasztás: max. 30 mA
Áramforrás: 9 V elem
Biztosíték: 1 AT
Méretek: 2,5 × 6 × 12 cm
Tömeg: kb. 150 g
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at 2
Készülék két elektródapárral
•   Egyszerre két testrész is kezelhetô vele
•   Egy nagyobb területet érintô fájdalom 

jobban közrefogható
•  Az elektródák felhelyezésének lehetôsé

ge változatosabb
•  Akupunktúra pontok, triggerpontok, ideg

területi kezelés egyidejüleg lehetséges
•  Bôrvédô áramköre miatt bôrirritáció nem 

fordul elô több órás kezelés során sem

Használható:
• Általános fájdalmak kezelése
• Sportorvoslás
• Rehabilitáció

Kinek javasoljuk:
• Ahol elônyösebb a két pár elektróda
• Ahol hosszabb kezelés szükséges

Az AT 2 TENS készülék alapkiszerelése:
1 db AT 2 TENS készülék REF 2002
1 db kábel Typ 6 REF 1091
2 pár öntapadó elektróda 50x50 REF 1010
1 db 9 Vos elem REF 1054
1 db ismertetô anyag REF 5001
1 db használati utasítás REF 5002
1 db jótállási jegy REF 5003
1 db csomagolás REF 7075

Mûszaki adatok: 
Kimeneti áram 1 kOhm terhelésnél: 70 mA folyamatosan állítható
Impulzus hullám forma: pozitív négyszög hullám
Impulzus frekvencia 1–100 Hz
Impulzus sávszélesség: 200 µs
Energiafogyasztás: max. 55 mA
Áramforrás: 9 V elem
Biztosíték: 1 AT
Méretek: 2,5 × 6 × 12 cm
Tömeg: kb. 200 g
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at 2 tF
Többfunkciós készülék két elektródapárral, 
bôrvédô áramkörrel. Három üzemmódban 
mûködik:

Folyamatos üzemmód:
Az AT 2 készülékkel azonos.

Burst üzemmód:
•  Alacsony és magas frekvenciacsoma

gok automata szünetidôkkel
• Legalkalmasabb az izomstimulálásra
• Erôs fájdalomcsillapító hatás

Modulált üzemmód:
•  Automata frekvenciavariációk szünetidôkkel 
•  Elektromasszázs, izomlazítás kíméletes izomkezelés
•  Fekélyek kezelése
•  Megelôzi az elektromos áramkezelésekhez való hozzászokást (csonk és fantom

fájdalmak)

Az AT2 TF készülékkel történô kezelés részletes leírását lásd a 14. oldalon.

Kinek javasoljuk:
• Makacs fájdalmak,
• Onkológiai fájdalmak
• Elektromasszázs, izomcsomók oldása
• Gyógytornászok, fizikoterápia

Az AT 2 TF TENS készülék alapkiszerelése:
1 db AT 2 TF TENS készülék REF 2003
1 db kábel Typ 6 REF 1091
2 pár pár öntapadó elektróda 50x50 REF 1010
1 db 9 Vos elem REF 1054
1 db ismertetô anyag REF 5001
1 db használati utasítás REF 5002
1 db jótállási jegy REF 5003
1 db csomagolás REF 7076

Mûszaki adatok: 
Bôrbarát áramforma, elektromosan szigetelt kábelek
Változtatható kimenet: folyamatos burst modulált
Kimeneti áram 1 kOhm terhelésnél: 70 mA folyamatosan állítható
Impulzus hullám forma: pozitív négyszög hullám
Impulzus frekvencia 0,4–100 Hz
Energiafogyasztás: max. 60 mA
Áramforrás: 9 V elem
Biztosíték: 1 AT
Méretek: 2,5 × 6 × 12 cm
Tömeg: kb. 205 g
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a készülékek kezelôszervei
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1  Be/ki kapcsoló és intenzitás
szabályzó gomb

2 Frekvenciaszabályzó gomb
3 Impulzuskijelzô
4 Impulzuskijelzô
5 Kábel csatlakozó

1  Be/ki kapcsoló és intenzitás
szabályzó gomb

2  Be/ki kapcsoló és intenzitás
szabályzó gomb

3 Frekvenciaszabályzó gomb
4 Impulzuskijelzô
5 Impulzuskijelzô
6 Kábel csatlakozó
7 Kábel csatlakozó
8 Üzemmód választó gomb

1  Be/ki kapcsoló és intenzitás
szabályzó gomb

2  Be/ki kapcsoló és intenzitás
szabályzó gomb

3 Frekvenciaszabályzó gomb
4 Impulzuskijelzô
5 Impulzuskijelzô
6 Kábel csatlakozó
7 Kábel csatlakozó
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Elektródák

Gumielektródák (kizárólag elektródagéllel használható)

Vaginális- és rektális szondák (inkontinencia)
(kizárólag speciális elektródagéllel használható)

Szondatípusainkról kérje részletes tájékoztatónkat!

Öntapadó elektródák

Szondák anyaga:
ABS (speciális mûanyagösszetevôk AcrylnitrilButadienStyrol)
Szállítási méret: 
szondák és a kábel, valamint a dugós csatlakozó együtt: 120 mm.

Méretek:
– 25 mm kör alakú
– 48 × 48 mm
– 90 × 35 mm
– 70 × 140 mm

Méretek:
– 30 mm kör alakú
– 50 × 50 mm
– 50 × 90 mm
– 50 × 130 mm
– 80 × 130 mm
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a kezelés menete

1. A hordozható készülékbe helyezze be a 9 Vos 
elemet.

2.  Csatlakoztassa az elektródakábelt a készülékhez, majd az elektródákhoz

3.  Helyezze fel az elektródákat a kezelendô testfelületre. Gumi és alumínium elektró
da esetén átvivô anyagot, pl. elektróda gélt kell tenni a testfelület és az elektróda 
közé. Öntapadó elektródánál gélt használni szigorúan tilos!
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Elektródák felhelyezésének lehetôségei
• A fájdalmas terület fölé, azt KÖZREFOGVA
 a.)  leszálló kezelés – a pozitív (piros elektróda) kerül „feljebb”, kraniálisan (a 

fej felé), a negatív elektróda „lefelé” (kaudálisan)
 b.)  kereszt felhelyezés

 c.)  bilaterális (mindkét oldali felhelyezés) – pl. a nem fájdalmas oldal kezelé
sét bevonva

 d.)  kontralaterális (ellen oldali) felhelyezés – túlérzékeny területek esetén
• Kisugárzó fájdalmak:
– a kék elektróda centrálisan – a gerincoszlophoz közeli,
– a piros elektróda laterálisan – a test középpontjától távolabb.
• Izomstimulálás (lásd 12–13. o.):
Felszálló kezelés, a negatív (kék elektróda) kerül az izomeredésre, a pozitív elektróda 
az izomtapadásra.
Kerülhetnek az elektródák az izom ingerpontokra, az izomhasra is.

+

– –

+
Fájda

lom vagy

+

– +

–
Fájda

lom

a) b)

5.  Csavarja fel óvatosan az intenzitásbeállító gombot. Figyelem! Ha az intenzitássza
bályozót túl gyorsan tekeri, a készülék biztonsági üzemmódba kapcsol át. Ebben 
az üzemmódban a sárga led felváltva villog, és a készülék nem ad le impulzusokat. 
Ilyenkor a készüléket ki kell kapcsolni, majd óvatosan újra vissza.

6.  Kezelés végeztével kapcsoljuk ki a készüléket az intenzitásszabályzó gombbal. 
Kikapcsoláskor a világítódiódák kialszanak.

7.  Fontos, hogy használat után tisztítsuk meg a gumielektródákat vízzel.

4.  Állítsa be a kívánt frekvencia értéket a készüléken. Az AT 2 TF esetében elôször az 
üzemmódot kell kiválasztani, és a frekvenciát csak folyamatos üzemmódban szük
séges beállítani.
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Elektródafelhelyezési javaslatok (elölnézet)

Az izmok elhelyezkedése

p. m. M. pectoralis
d. M. deltoideus
b. M. biceps brachii
r. a. M. rectus abdomini
s. M. semitendinosus
v. L. M. vastus lateralis
v. m. M. vastus medialis
p. L. M. peroneus longus
t. a. M. tibialis anterior
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Elektródafelhelyezési javaslatok (hátulnézet)

Az izmok elhelyezkedése

s. s. M. supraspinatus
d. M. deltoideus
i. s. M. infraspinatus
t. M. triceps brachii
ex. Extensoren Hand
b. f. M. biceps femons
p. L. M. peroneus longus
g. c. M. gastrocnemius
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a készülék használata
AT 1, AT 2 és az AT 2 TF készülék folyamatos üzemmódban.
Elsô és második kezelés, valamint akut panaszok esetén:
Frekvencia:  80–100 Hz
Intenzitás:  egyéni érzékenységtôl függôen a lehetô legerôsebb, de még kellemes 

érzetig.
Idôtartam:  fél–egy óra
Harmadik kezelés:
Frekvencia:  100–2 Hz, fokozatosan csökkentve
Intenzitás:  egyéni érzékenységtôl függôen a lehetô legerôsebb, de még kellemes 

érzetig. (minimális, de egyértelmû izomkontrakció eléréséig)
Idôtartam:  10 perc–fél óra
Krónikus fájdalmak esetén
Idôtartama:  30 perc, naponta háromszor
 5–10 percig: 80–100 Hz, 
 20 percig: 2–4 Hz, 
 kivéve neuralgia, arckezelése
A kezelést követôen 10–15 perc pihenés javasolt!

Kezelés az at2 tF készülékkel
Az AT2 TF TENS készülék három különbözô üzemmódban mûködtethetô. A program 
kiválasztása a készülék felsô részén található kapcsolóval történik. A kapcsoló alatt 
feltüntetett F, B, és M betûk a programok nevének rövidítései.
1. Az F betû a FOLYAMATOS üzemmódot jelöli. 
Ennél a kapcsolóállásnál a készülék ugyanúgy mûködik, mint az AT1 és AT2es 
idegstimuláló készülékek esetében. A kezelés megkezdése elôtt be kell állítani a kívánt 
frekvencia értéket, majd az intenzitáskapcsoló gombokkal mindkét csatornán be 
kell állítani a megfelelô erôsséget. A kezelés a továbbiakban megegyezik „A kezelés 
menete” részben leírtakkal.
2. A B betû a BURST üzemmódot jelöli.
A „BURST” izomstimuláló program, alacsony és magas frekvenciacsomagokat tartal
maz automata szünetidôkkel. Izommozgatásra, izomerôsítésre, illetve erôs fájdalmak 
csillapítására ajánlott program (lásd a 7. oldal leírásában). Ennél az üzemmódnál 
a program kiválasztása után frekvenciaérték beállítására nincs szükség! A kezelés 
a továbbiakban megegyezik „A kezelés menete” részben leírtakkal.
3. Az M betû a MODULÁLT üzemmódot jelöli.
Ez a program automata frekvenciavariációkat tartalmaz szünetidôkkel, mely elektro
masszázsra, izomlazításra, kíméletes izomkezelésre alkalmas. A programkapcsoló 
M betûre állítását követôen frekvenciaérték beállítására nincs szükség! A kezelés 
a továbbiakban megegyezik „A kezelés menete” részben leírtakkal.

speciális kezelés az at 1 készülékkel: iOntOFORÉzis
Távolítsa el az elemfedelet, és állítsa át a !jel mellett található kis kapcsolót. A készü
lék elülsô oldalán található intenzitás gomb elfordításával kapcsolja be a készüléket. 
Ha csak a sárga led világít, azt jelzi, hogy a készülék bifázisban mûködik, azaz ion
toforézist végez.
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Ápolás és tisztítás
Az ATTENS készülékeknek nincs szükségük különleges ápolásra vagy tisztításra.
Vigyázni kell arra, hogy a készülék belsejébe ne kerüljön nedvesség.
Ha a készülék belseje nedves lesz, az újbóli használat elôtt technikai ellenôrzést kell 
végezni.

Hibakeresés
•  Ha a készülék sárga lámpája bekapcsoláskor nem világít 

Nincs v. lemerült az elem. > Helyezzen be új 9Vos elemet. 
Elemcsere 
Az elemcseréhez kapcsolja ki a készüléket. A készülék alján nyissa ki az elemtartó 
fedelét, és távolítsa el az elemet a szalag segítségével. Az új elem behelyezésénél 
figyeljen a polaritásra. Egy hibás bekötés nem teszi tönkre a készüléket, mivel 
védôkapcsolással van ellátva. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, 
távolítsa el az elemeket. Elemtípus: 9 Volt, téglaelem (pl. 6.típus, LR61). A használt 
elemeket megfelelô módon kell hulladékként elhelyezni.

•   Ha a készülék nem, vagy csak gyengén ad le impulzusokat 
Elektródakábel sérült > Szerviz, kábelcsere javasolt 
Elhasználódott öntapadó elektróda > Elektródacsere javasolt 
Erôsen szennyezett, vagy sérült gumielektróda > Az elektróda tisztítása, illetve 
cseréje javasolt

Minden egyéb meghibásodás esetén keresse fel szervizünket.
(Kizárólagos Garanciaszerviz:
AMEDTECH Kft., 8400 Ajka, Zrínyi u. 3., Tel.: 0688/214230)

Beállítások, módosítások és javítások
Az ATTENS készülékek gyártója csak abban az esetben vállal garanciát, ha a beállí
tásokat, módosításokat illetve a javításokat az általa felhatalmazott személy végzi, és 
a készüléket a használati útmutatónak megfelelôen használják.

Garancia
Az ATTENS készülékekre a vásárlás dátumától kezdôdôen egy év garanciát vállalunk, 
ez alól kivételt képez a kábel és az elektródák.

A kezelés megkezdése elôtt gyôzôdjön meg a felhasználandó krém polaritásáról. 
A savas (anionos) krémeket a katód (kék) elektróda alá, a bázikus (kationos) krémeket 
az anód (piros) kábelen lévô elektróda alá kenjük. Az ellentétes pólust az alkalmazási 
felület szemközti oldalára helyezzük fel, majd kapcsoljuk be a készüléket.Ha nem ismer
jük a krém polaritását, a kezelési idô felénél cseréljük meg az elektródakábeleket.

Beállítások:
• Frekvencia 100 Hz
• Intenzitás: erôs, de nem fájdalmas
• A kezelés idôtartama: 10–20 perc
• Kezelések gyakorisága: naponta 1–4 alkalommal




