
CYFROWY ELEKTROSTYMULATOR MIĘŚNI
COMBO 3w1
model: R-C3

Cyfrowy  elektrostymulatror  mięśni  Combo  3w1 to  urządzenie  nie  tylko  dla
sportowców, ale dla wszystkich osób dbających o zdrowie.  Za pomocą impulsów
elektrycznych stymuluje nerwy lub włókna mięśniowe: efektywnie łagodzi  ból,
przynosi ulgę przy zwyrodnieniach, nerwobólach, zapaleniu stawów, atrofii mięśni. 

Technologia  zastosowana  w  urządzeniu  jest  w 100%  bezpieczna  i  od  lat
wykorzystywana  medycynie.  Wyświetlacz  i prosty  w  obsłudze  panel  sterujący
sprawiają,  że  korzystanie  z  urządzenia  jest  bardzo  łatwe.  W obszernej  instrukcji
obsługi  dołączonej  do  produktu  znajdziesz  szczegółowy  opis  rozmieszczania
elektrod na ciele – tak, by terapia przyniosła pożądane i jak najlepsze efekty.

Niewielkie wymiary i niska waga sprawiają, że urządzenie można mieć zawsze przy
sobie i korzystać z niego zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba.

Elektrostymulator pracuje w 3 trybach: TENS, EMS i masażu impulsowego.

TENS to elektryczna stymulacja nerwów skuteczna w łagodzeniu bólu związanego
z  bólem  stawów,  sztywnością  mięśni.  Jest  również  wskazany  do  objawowego
łagodzenia i leczenia bólu (m.in. związanego z zapaleniem stawów).

EMS to elektryczna stymulacja mięśni – uznana na całym świecie i sprawdzona
metoda leczenia urazów. Opiera się na wysyłaniu impulsów elektrycznych do mięśni i
w ten sposób pobudza go do wykonywania pasywnych ćwiczeń.

MASAŻ to funkcja wykorzystująca wibracje do rozluźniania i łagodzenia napięcia
mięśni.

Zestaw zawiera: cyfrowy elektrostymulator, 4 elektrody, kabel USB, ładowarkę

ZALETY:

 3  tryby:  TENS (9  programów),  EMS (8  programów),  masaż  impulsowy  (5
programów)

 2 oddzielne systemy, 22 programy, 40 poziomów intensywności
 4 elektrody samoprzylepne (50 x 50 mm)
 automatyczne wyłączanie 1 min. po zakończeniu pracy



DANE TECHNICZNE:

 zasilanie: akumulator litowo-jonowy 3,7 V
 wymiary urządzenia: 142 x 50 x 21 cm
 wymiary podkładki: 50 x 50 mm
 waga: ok. 127 g
 stopień ochrony: IP22

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakie są przeciwwskazania do korzystania z tego urządzenia?

Elektrostymulator  jest  przeznaczony dla oób dorosłych,  powyżej  18 roku życia.
Nie wolno używać tego urządzenia przy wszczepionym rozruszniku serca i przy
zmianach  nowotworowych.  Nie  należy  stosować  urządzenia  na  zainfekowane
obszary  ciała,  opuchliznę,   przy  stanach  zapalnych,  żylakach  i  zapaleniu  żył.
Pełna informację o przeciwwskazaniach do korzystania z urządzenia znajdziesz
w dołączonej instrukcji obsługi. 

Kiedy należy wymienić elektrody?

Żywotność  elektrod może się  różnić  w zależności  od częstotliwości  ich  mycia,
stanu skóry osoby,  która z nich korzyst  i  sposobu ich przechowywania.  Należy
wymienić elektrodę, gdy 25% lub więcej powierzchni elektrody nie przykleja się
do skóry.


