
Beurer EM 29 – Prístroj TENS na kolená a lakte            Slovensky 

Návod na použitie 
 

Obsah balenia 
• univerzálna manžeta na kolená a lakte  • 1x ovládacia jednotka 
• 1x pripojovací kábel   • batérie, 3x 1,5 V AAA (LR03, Micro) 
• tento návod na použitie 
 

1. Zoznámenie 
Vážená zákazníčka, vážený zákazník, sme radi, že ste si vybrali výrobok z nášho sortimentu. 
Naša značka je synonymom pre vysoko kvalitné, dôkladne vyskúšané výrobky na použitie v 
oblastiach tepla, váženia, krvného tlaku, telesnej teploty, srdcového tepu, pre jemnú manuálnu 
terapiu, masáže a vzduchovú terapiu. Prečítajte si pozorne tento návod, uschovajte ho pre neskoršie 
použitie, poskytnite ho aj ostatným užívateľom a riaďte sa pokynmi, ktoré sú v ňom uvedené.  
S pozdravom Váš tím Beurer 
 

Liečba bolesti pomocou stimulačného prístroja EM 29 
Ako funguje stimulačný prúd? 
Prístroj TENS na kolená a lakte pracuje na báze elektrickej stimulácie nervov (TENS). Pod pojmom 
TENS, transkutánna elektrická nervová stimulácia, rozumieme účinnú elektrickú stimuláciu nervov cez 
kožu. TENS je klinicky preukázaná účinná metóda bez použitia liekov a pri správnej aplikácii bez 
vedľajších účinkov, schválená na liečbu bolesti vznikajúcej z určitých príčin - aj k jednoduchej 
samoliečbe. Efektu zmiernenia alebo potlačenia bolesti je mimo iného dosiahnuté elimináciou prenosu 
bolesti do nervových vlákien (najmä vďaka vysokofrekvenčným impulzom) a zvýšeným uvoľňovaním 
endorfínov z tela, ktoré svojím pôsobením v centrálnej nervovej sústave zmierňujú vnímanie bolesti. 
Táto metóda je klinicky overená a schválená. Každý klinický obraz choroby, pre ktorú je vhodné 
použitie prístroja TENS, je potrebné prediskutovať s ošetrujúcim lekárom. Lekár vám tiež poskytne 
informácie o príslušných výhodách samoliečby pomocou TENS. 
 

2. Vysvetlenie symbolov 
V návode na použitie sú použité tieto symboly: 

 
VAROVANIE 
Výstražné upozornenia na nebezpečenstvo poranenia alebo riziko ohrozenia Vášho zdravia. 

 
POZOR 
Bezpečnostné upozornenie na možnosť poškodenia prístroja / príslušenstva. 

 
UPOZORNENIE 
Upozornenie na dôležité informácie. 

 
Prístroj nesmú používať osoby so zdravotníckymi implantátmi (napr. kardiostimulátory). 
Mohlo by dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu ich funkcie. 

 
Na výrobnom štítku sú použité tieto symboly: 

 
Príložná časť typu BF 

 
Dodržujte návod na použitie 

 
Prístroj môže vysielať priemerné výstupné hodnoty 10 mA v intervale po 5 sekundách. 

 
Výrobca 

 
Chráňte pre vlhkosťou! 

 
Sériové číslo 

 
Značka CE potvrdzuje zhodu so základnými požiadavkami smernice 93/42 / EHS pre 
zdravotnícke pomôcky. 

 
Likvidácia podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). 

 
Certifikačná značka pre výrobky, ktoré sú vyvážané do Ruskej federácie a do 
Spoločenstva nezávislých štátov. 



3. Dôležité pokyny 
Bezpečnostné pokyny 

 Varovanie 
• Používajte prístroj TENS na kolená a lakte výhradne: 
- U človeka, 
- Na vonkajšie použitie, 
- Na účel, na ktorý bol vyvinutý, a spôsobom uvedeným v tomto návode. 
• Akékoľvek neodborné použitie môže byť nebezpečné! 
• Pri akútnych prípadov má prvá pomoc prednosť. 
• Tento prístroj nie je určený na priemyselné alebo klinické použitie, ale výhradne pre použitie v 
domácnosti. 
• Pred použitím sa uistite, či prístroj a jeho príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia.  
V prípade pochybností prístroj nepoužívajte a obráťte sa na predajcu alebo zákaznícky servis.  
Adresy servisných stredísk sú uvedené v návode. 
• Pri zdravotných problémoch akéhokoľvek druhu sa obráťte na svojho praktického lekára! 
• Prístroj TENS na kolená a lakte sa smie používať výhradne k vonkajšej aplikácii na ľudskom kolene 
alebo lakti. Použitie na iných častiach tela by mohlo spôsobiť vážne zdravotné problémy. 
• Ľahké začervenanie kože po použití je normálne a počas krátkej doby ustúpi. 
Použite prístroj znovu, až keď zmizne začervenanie. 
• Ak sa pri dlhšej dobe liečby objaví podráždenie kože, zvoľte kratšiu dobu stimulácie. 
• Pri silnom podráždení kože prerušte liečbu a vyhľadajte lekára. 
• Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali deti alebo osoby s obmedzenými fyzickými, 
zmyslovými (napr. strata citlivosti) alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými 
skúsenosťami a / alebo vedomosťami. Tieto osoby môžu prístroj používať len vtedy, ak sú v záujme 
svojej bezpečnosti pod dohľadom kompetentnej osoby alebo od nej získali inštrukcie, ako majú 
prístroj používať. 
• Obalový materiál nenechávajte v dosahu detí (nebezpečenstvo udusenia!). 
• Nepoužívajte žiadne doplnkové diely, ktoré výrobca neodporučil. 
• Počas zapnutia ovládacej jednotky neprikladajte manžetu ani ju nijako neposúvajte. 
• Prepojovací kábel elektród zapájajte len do príslušnej ovládacej jednotky a univerzálnej manžety. 
• Počas liečby za pripojovací kábel neťahajte. 
• Prepojovací kábel neohýbajte a neťahajte za jeho konce. 
• Počas používania prístroja pri sebe nemajte žiadne iné elektronické prístroje, napr. hodinky. 
 
Bezpečnostné opatrenia 

 Varovanie 
• Aplikáciu vykonávajte v prvých minútach v sede alebo v ľahu, aby ste neboli vo výnimočných 
prípadoch vystavení nebezpečenstvu poranenia z dôvodu pocitu slabosti.  
Pri pocite slabosti prístroj okamžite vypnite a podložte si nohy (cca 5-10 min.). 
• Stimulácia by mala byť príjemná. Ak prestane prístroj správne fungovať, ak sa dostaví nevoľnosť 
alebo bolesti, okamžite aplikáciu prerušte. 
• Manžetu skladajte až vtedy, keď je prístroj vypnutý! 
• Nepoužívajte prístroj v blízkosti (~ 1 m) krátkovlnných alebo mikrovlnných zariadení (napr. mobilných 
telefónov), keďže tieto zariadenia môžu mať vplyv na účinok prístroja. 
• Nikdy prístroj nenamáčajte do vody alebo iných kvapalín. 
• Nepoužívajte prístroj v blízkosti ľahko zápalných látok, plynov alebo výbušnín. 
 
Pokyny k elektródam 

 Pozor 
• Elektródy sa nesmú prikladať na otvorené miesta pokožky. 
• Max. odporúčaná výstupná hodnota pre elektródy je 5 mA / cm2. 
• Efektívna prúdová hustota vyššia ako 2 mA / cm2 vyžaduje zvýšenú pozornosť užívateľa. 

 Varovanie 
Predchádzajte možným úrazom a prístroj nepoužívajte v nižšie uvedených prípadoch: 
• Nepoužívajte prístroj, ak máte voperovaný kardiostimulátor alebo iné implantáty, napr. inzulínovú 
pumpu či iné kovové implantáty. 
• Pri vysokej horúčke (napr.> 39 ° C). 



• V prípade známych alebo akútnych porúch srdcového rytmu (arytmia) a iných porúch stimulácie a 
obehových porúch srdca. 
• Pri záchvatových ochoreniach (napr. epilepsia). 
• Počas tehotenstva. 
• V prípade ochorenia rakovinou. 
• Po operáciách, po ktorých by zvýšené svalové kontrakcie mohli narušiť liečebný postup. 
• Na koži s akútnym alebo chronickým ochorením (poranenie alebo zápal), napr. pri bolestivých aj 
nebolestivých zápaloch a začervenaniu. 
• Na hojacich sa operačných jazvách. 
• Pri súčasnom pripojení k inému vysokofrekvenčnému chirurgickému prístroji. Mohlo by dôjsť k 
popáleninám medzi elektrickými prúdovými poliami. 
• Pod vplyvom utišujúcich liekov alebo alkoholu či hypnotík. 
• Pri všetkých činnostiach, pri ktorých by mohla nastať nepredvídaná a nebezpečná reakcie (napr. 
zvýšená svalová kontrakcia napriek nízkej intenzite), napr. pri jazde autom alebo obsluhe a riadení 
strojov. 
• U spiacich osôb. 
• Nepoužívajte tento prístroj súčasne s inými prístrojmi, ktoré do tela vysielajú elektrické impulzy. 
• Prístroj je vhodný pre súkromné použitie. 
• Manžetu smie z hygienických dôvodov používať iba jedna osoba. 
• Dbajte na to, aby sa počas stimulácie nemohli do kontaktu s elektródami dostať žiadne kovové 
predmety, inak by mohlo dôjsť k bodovým popáleninám. 
• Pri akútnych alebo chronických ochoreniach žalúdka a zažívacieho traktu. 
• V prípade voperovaných kovových implantátov. 
• Pri používaní inzulínovej pumpy. 
• V prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni alebo pri kúpaní či sprchovaní. 
Prístroj sa nesmie používať: 
• v oblasti hlavy: mohol by vyvolať kŕčové záchvaty; 
• v oblasti krku / krčnej tepny: mohol by spôsobiť zástavu srdca; 
• v oblasti hltana a hrtana: mohol by spôsobiť svalové kŕče, ktoré by mohli viesť až k uduseniu; 
• v blízkosti hrudného koša: tu by jeho použitie mohlo zvýšiť riziko fibrilácie srdcových komôr a vyvolať 
zástavu srdca. 
Pred použitím sa poraďte s lekárom v prípade: 
• akútnych ochorení, najmä pri podozrení alebo diagnóze poruchy zrážanlivosti krvi, náchylnosti na 
tromboembolické ochorenia a takisto v prípade výskytu zhubných nádorov; 
• cukrovky alebo iných ochorení; 
• nevyjasnených chronických bolestí, nezávisle na časti tela; 
• všetkých porúch citlivosti so zníženým vnímaním bolesti (napr. poruchy látkovej výmeny); 
• súčasne prebiehajúceho lekárskeho ošetrenia; 
• výskytu problémov pri stimulačnej liečbe; 
• trvalého podráždenia pokožky pod elektródami. 

 Varovanie 
Použitie prístroja nenahrádza lekársku konzultáciu a liečbu. Konzultujte vždy preto najskôr každý druh 
bolesti alebo choroby so svojim lekárom! 
 
Pred uvedením do prevádzky 

 Pozor 
• Pred použitím prístroja odstráňte všetok obalový materiál. 
• Okamžite prístroj vypnite, ak je poškodený alebo ak sa objaví nejaká porucha. 
• Ak samolepiace kryty pre pripojenie elektród chýbajú alebo sa uvoľnili, naliehavo odporúčame 
nalepiť priložené kryty elektród. 
• Nikdy k telu neprikladajte manžetu na kolená a lakte s nekrytými kovovými elektródami.  
Používanie manžety na kolená a lakte bez zakrytých elektród môže spôsobiť poranenie. 

 Pozor 
• Výrobca neručí za škody vzniknuté neodborným alebo nevhodným používaním. 
• Chráňte prístroj pred prachom, nečistotami a vlhkosťou. 
• Ak vám prístroj spadne alebo bude vystavený extrémnej vlhkosti či bude v tejto súvislosti inak 
poškodený, nemožno ho už ďalej používať. Prístroj sa nesmie vystavovať vysokým teplotám alebo 
slnečnému žiareniu. 



• V žiadnom prípade nesmiete prístroj otvárať alebo opravovať, inak sa už nedá zaručiť jeho dokonalé 
fungovanie. V prípade nedodržania týchto pokynov záruka zaniká. 
• Pokiaľ je treba prístroj opraviť, obráťte sa na náš zákaznícky servis alebo autorizovaného predajcu. 

 Pokyny pre zaobchádzanie s batériami 
• Ak by sa tekutina z článku batérie dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami, opláchnite 
postihnuté miesto vodou a vyhľadajte lekára. 

•  Nebezpečenstvo prehltnutia! Malé deti by mohli batérie prehltnúť a udusiť sa. Batérie preto 
uchovávajte mimo dosahu detí! 
• Dbajte na označenie polarity plus (+) a mínus (-). 
• Ak batéria vytečie, použite ochranné rukavice a vyčistite priehradku na batérie suchou utierkou. 
• Chráňte batérie pred nadmerným teplom. 

•  Nebezpečenstvo výbuchu! Batérie nehádžte do ohňa. 
• Batérie nesmú byť nabíjané alebo skratované. 
• V prípade, že sa zariadenie nebude dlhšiu dobu používať, vyberte batérie z priehradky. 
• Používajte rovnaký alebo ekvivalentný typ batérií. 
• Vymieňajte vždy všetky batérie zároveň. 
• Nepoužívajte dobíjacie akumulátory! 
• Batérie sa nesmú rozoberať, otvárať alebo drviť. 
 
4. Popis prístroja 
Ovládacia jednotka 

 

1 Vypínač a pauza 7 
Stav batérií, zobrazí sa v prípade vybitých 
batérií 

2 
Nastavenie intenzity 

 zvýšenie, zníženie 
8 Intenzita, úroveň 0–20 

3 
Tlačidlo pre voľbu programov a 
zablokovanie tlačidiel 

9 Symbol pauzy, bliká, ak je pauza aktivovaná 

4 Priehradka na batérie 10 
Časovač: zobrazenie zostávajúcej doby 
aktívneho programu v minútach 

5 Pripojovacia zdierka 11 Funkcia zablokovania tlačidiel je aktívna 

6 LCD displej 12 Aktívny program 

 
5. Uvedenie do prevádzky 
Vloženie batérií 
Otvorte priehradku na batérie [4] tak, že zatlačíte na kryt v mieste so šípkou a odsuniete 
ho smerom nadol. 
Vložte 3 alkalické batérie typu AAA 1,5 V. Pri vkladaní dbajte na správnu polaritu batérií. 
Kryt batérií opäť zatvorte tak, aby ste cítili a počuli zreteľné zacvaknutie. 
 
Pripojenie pripojovacieho kábla a priloženie univerzálnej manžety 
1. Prepojte pripojovací kábel s kovovými koncovkami klipov na univerzálnej manžete. 

 Upozornenie 
Univerzálnu manžetu môžete priložiť na koleno alebo na lakeť. 
Pred priložením univerzálnej manžety najskôr ošetrované miesto očistite a odmastite. 



Než priložíte univerzálnu manžetu, ľahko navlhčite elektródy s vodným kontaktom 
a koleno alebo lakeť vodou. 
Priložte univerzálnu manžetu na koleno alebo na lakeť. Dbajte na to, aby plochy elektród 
s vodným kontaktom doľahli ku kolenu alebo lakti. Okrúhly otvor univerzálnej manžety 
musí ležať na jabĺčku alebo na špičke lakťa. 
2. Upevnite univerzálnu manžetu v požadovanej polohe pomocou suchých zipsov.  
Dbajte na to, aby univerzálna manžeta nebola upevnená príliš natesno, elektródy s 
vodným kontaktom však musí mať dostatočný kontakt s pokožkou. 
3. Zapojte konektor pripojovacieho kábla do pripojovacej zásuvky [5] ovládacej jednotky. 

 Výmena batérií 
Ak sa objaví symbol stavu batérií [7], vymeňte batérie. 
• Otvorte priehradku na batérie [4] tak, že zatlačíte na kryt v mieste so šípkou a odsuniete 
ho smerom nadol. 
• Do prístroja sa vkladajú 3 batérie 1,5 V typu AAA (LR 03 Micro). 
Dbajte na správne pólovanie. Dbajte na grafické znázornenie v priehradke na batérie. 
• Nepoužívajte dobíjacie akumulátory! 
 
6. Ovládanie 
Všeobecné pokyny pre používanie 

 Zapnite prístroj až vtedy, keď je manžeta správne nasadená. Pozri kapitolu 5. 
Prístroj TENS na kolená a lakte je určený pre individuálnu liečbu bolesti v oblasti kolien a lakťov. 
 
Zapnutie 
Stlačte vypínač [1] a podržte ho stlačený, pokiaľ nebudete počuť krátky tón a nezapne sa LCD displej 
[6]. Pri prvom spustení prístroja sa automaticky aktivuje program A. 
 
Voľba programu 
Stlačte tlačidlo pre voľbu programov P [3], ktorým môžete vyberať rôzne programy. 
K dispozícii máte tieto programy: 

Program Frekvencia Čas 

A 4–110 Hz (3 fáze) 30 min. 

B 4 Hz 25 min. 

C 2 Hz (burst, náraz) 25 min. 

D 100 Hz 25 min. 

 

 Upozornenie: 
Pri voľne programu A pocítite pri prechode z fázy 1 do fázy 2 (asi po 10 minútach) silnejší účinok. Ide 
o normálny a zamýšľaný jav. Ak by sa vám intenzita zdala príliš vysoká, môžete ju jednoducho znížiť 
stlačením tlačidla intenzity ▼ [2]. 

 Upozornenie: 
Pri zmene programu (napríklad z A na B) počas stimulácie sa postupne zvyšuje východisková 
intenzita v novom programe až na úroveň nastavenej intenzity. V prípade potreby možno tento postup 
zastaviť stlačením tlačidla intenzity ▼ [2] na dve sekundy alebo vypnutím prístroja stlačením vypínača 
[1] na dve sekundy. 
 
Zastavenie príliš silných impulzov 
Intenzitu môžete kedykoľvek znížiť alebo môžete vypnúť prístroj stlačením vypínača [1] (~ 2 sekundy). 
 
Nastavenie intenzity 
Stlačte tlačidlo ▲ [2] pre postupné zvýšenie intenzity alebo tlačidlo ▼ [2] pre zníženie intenzity. 
Intenzitu môžete nastavovať v 20 stupňoch. Podľa úrovne intenzity pocítite najskôr ľahké mravčenie, 
ktoré môže narásť v svalové kontrakcie. 

 Zvoľte také nastavenie, aby ste stimuláciu pociťovali stále ako príjemnú. 
 
Zabránenie nežiaducim zmenám impulzov 
Aby ste zabránili neúmyselnému zvýšeniu intenzity počas stimulácie, aktivujte jednoducho funkciu 
zablokovania tlačidiel. 



Stlačte asi na 2 sekundy tlačidlo pre voľbu programov P [3]. Zaznie akustický signál a na displeji sa 

zobrazí symbol "  " [6]. K deaktivácii funkcie zablokovania tlačidiel stlačte asi na 2 sekundy 
tlačidlo P [3]. 
 
Reakcia na nepríjemné pocity 
Ak pocítite na koži bodanie alebo svrbenie, mali by ste vypnúť prístroj a postupovať podľa týchto 
krokov: 
• Skontrolujte, či sú elektródy v poriadku alebo či nejavia známky poškodenia. 
• Skontrolujte, či sú na prípojkách elektród umiestnené okrúhle kryty. 
• Zložte manžetu a znova ju kompletne navlhčite. 
• Pri opätovnom nasadzovaní dbajte na správny kontakt s kožou a dobré navlhčenie. 
 
Funkcia pauzy 
Ak by ste potrebovali počas programu urobiť prestávku, stlačte krátko tlačidlo pre pauzu [1].  
Zaznie akustický signál a na displeji [6] začne blikať symbol pauzy "II". Ďalším stlačením [1]  
môžete v programe pokračovať. 
 
Rozpoznanie kontaktu 
Ak elektródy nemajú kontakt s telom, nastaví sa intenzita automaticky na nulu.  
Zabráni sa tak nežiaducemu podráždeniu. Bez kontaktu s telom nemožno intenzitu zvyšovať. 
 
Pamäťová funkcia 
Prístroj ukladá do pamäte posledný nastavený program. 
Po výmene batérií sa prístroj opäť spustí s prvým programom. 
 
7. Čistenie a uloženie 
Čistenie ovládacej jednotky 

 Pozor 
Než začnete s čistením ovládacej jednotky, odpojte od nej a od univerzálnej manžety pripojovací 
kábel a vyberte batérie. 
Po použití očistite ovládaciu jednotku jemnou, ľahko navlhčenou utierkou. V prípade silného 
znečistenia môžete utierku navlhčiť slabým mydlovým roztokom. Na čistenie nepoužívajte žiadne 
chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky. 
Dbajte na to, aby sa do vnútornej časti ovládacej jednotky nedostala žiadna voda! 
 
Čistenie univerzálne manžety 

 Pozor 
1. Než začnete s čistením, odpojte pripojovací kábel od univerzálnej manžety. 
2. Univerzálnu manžetu opatrne vyčistite vo vlažnej vode s mydlovým roztokom. Nepoužívajte horúcu 
vodu. Potom univerzálnu manžetu opláchnite dostatočným množstvom vody, aby na nej nezostali 
žiadne zvyšky mydla. 
3. Potom univerzálnu manžetu opatrne osušte ľahkými dotykmi uteráka. 

 Varovanie 
• Ak by bola univerzálna manžeta poškodená, vymeňte ju. 
• Pred ďalším priložením univerzálnej manžety najskôr ošetrované miesto očistite a odmastite. 
 
Uloženie 
• Odpojte pripojovací kábel od vypnutej ovládacej jednotky. 
• Zložte univerzálnu manžetu z tela. 
• Odpojte pripojovací kábel od univerzálnej manžety. 
• Uložte ovládaciu jednotku, univerzálnu manžetu a pripojovací kábel do originálneho obalu. 
• Originálny obal uchovávajte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí. 
• Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Vytečené batérie by mohli prístroj poškodiť. 
 
 
 
 
 
 



8. Likvidácia 
V záujme ochrany životného prostredia nemožno prístroj po ukončení jeho životnosti likvidovať 
spolu s domácim odpadom. Likvidácia sa musí vykonať prostredníctvom príslušných zberných 
miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte podľa smernice o odpade z elektrických a 
elektronických zariadení (OEEZ). Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálny úrad, 
ktorý má na starosti likvidáciu. 
Použité, úplne vybité batérie sa likvidujú prostredníctvom špeciálne označených zberných nádob, v 
zberniach pre zvláštne odpady alebo u predajcov elektrotechniky. Podľa zákona ste povinní batérie 
likvidovať. 
Upozornenie: Na batériách s obsahom škodlivých látok sa nachádzajú tieto značky: 
Pb = batéria obsahuje olovo, Cd = batéria obsahuje kadmium, Hg = batéria obsahuje ortuť. 
 
9. Riešenie problémov 

Problém Možná príčina Odstránenie 

Prístroj sa nezapína. 
Batérie sú vybité. Vymeňte batérie. 

Batérie nie sú správne vložené. Vložte batérie znovu do prístroja. 

Stimulácia je príliš 
slabá. 

Univerzálna manžeta nemá 
dostatočný kontakt s pokožkou. 

Priložte znovu univerzálnu 
manžetu. Zaistite dostatočný 
kontakt s pokožkou. 

Elektródy s vodným kontaktom nie 
sú dostatočne zvlhčené. 

Vypnite prístroj.  
Navlhčite elektródy. 

Stimulácia je 
nepríjemná. 

Na prístroji je nastavená príliš 
vysoká intenzita. 

Znížte intenzitu na prístroji. 

Elektródy s vodným kontaktom nie 
sú dostatočne zvlhčené. 

Vypnite prístroj.  
Navlhčite elektródy. 

Pripojovací kábel je opotrebovaný / 
chybný. 

Vymeňte pripojovací kábel. 

Elektródy s vodným kontaktom sú 
opotrebované / chybné. 

Vymeňte univerzálnu manžetu. 

Nepravidelná 
stimulácia. 

Pripojovací kábel je chybný. 

Znížte intenzitu a otočte 
pripojovací kábel u zdierky o 90 °. 
Ak by dochádzalo k ďalším 
výpadkom, vymeňte pripojovací 
kábel. 

Stimulácia je 
neúčinná. 

Elektródy s vodným kontaktom 
nepriliehajú správne ku koži. 

Zložte elektródy s vodným 
kontaktom a opäť ich umiestnite na 
koži. Zaistite dostatočný kontakt s 
pokožkou. 

Koža je červená a / 
alebo dochádza k 
bodavým bolestiam. 

Univerzálna manžeta nedolieha 
správne k pokožke. 

Zaistite, aby univerzálne manžeta 
pevne priliehala k pokožke. 

Univerzálna manžeta je znečistená. 
Vyčistite univerzálnu manžetu 
podľa popisu v tomto návode na 
použitie. 

Elektróda s vodným kontaktom je 
poškrabaná. 

Vymeňte univerzálnu manžetu. 

Elektródy s vodným kontaktom nie 
sú dostatočne zvlhčené. 

Vypnite prístroj.  
Navlhčite elektródy. 

Stimulácia sa počas 
použitia prístroja 
prerušuje. 

Univerzálna manžeta sa uvoľnila. 
Prerušte stimuláciu a znovu 
priložte univerzálnu manžetu. 

Pripojovací kábel sa uvoľnil. 
Prerušte stimuláciu a znovu 
zapojte pripojovací kábel. 

Batérie sú vybité. 
Vymeňte batérie v ovládacej 
jednotke. 

 
Pokiaľ tu nie je váš problém uvedený, kontaktujte zákaznícky servis. 
 
 
 
 



10. Technické údaje 

Obvod manžety Cca 25 až 70 cm 

Typ EM 29 

Hmotnosť 
- Prístroj 
- Prístroj, manžeta a kábel 

 
- Cca 90 g spolu s batériou 
- cca 210 g spolu s batériou 

Veľkosť elektród cca 114 x 59 mm 

Parametre (záťaž 500 ohmov) výstupné napätie: max. 50 Vpp / 5.5 V rms 
výstupný prúd: max. 100 mApp / 11 mArms 
výstupná frekvencia: 2–110 Hz 

Dĺžka impulzu 60–220 μs na fázu 

Tvar vlny Symetrické, bifázické obdĺžnikové impulzy 

Napájanie 4,5 V (3x batérie 1,5 V AAA, typ LR 03) 

Prevádzkové podmienky 0 °C až 40 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 20–65 % 

Skladovanie 0 °C až 55 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 10–90 % 

 
Technické zmeny v rámci zlepšovania a ďalšieho vývoja výrobku sú vyhradené. Pri použití prístroja 
mimo špecifikáciu nie je zaručené jeho správne fungovanie! Tento prístroj zodpovedá európskym 
normám EN60601-1 a EN60601-1-2 a podlieha špeciálnym bezpečnostným opatreniam z hľadiska 
elektromagnetickej kompatibility. Nezabudnite, že prenosné a mobilné vysokofrekvenčné 
komunikačné zariadenia môžu mať vplyv na tento prístroj. Presnejšie údaje si môžete vyžiadať na 
uvedenej adrese zákazníckeho servisu alebo prečítať na konci návodu na použitie. 
Prístroj zodpovedá požiadavkám smernice 93/42 / EHS o zdravotníckych pomôckach a zákonu o 
zdravotníckych pomôckach. Pre tento prístroj nie je nutná žiadna funkčná skúška a poučenie podľa § 
5 vyhlášky pre prevádzkovateľov zdravotníckych pomôcok. Rovnako nie je nutné vykonávať 
bezpečnostné kontroly podľa § 6 vyhlášky pre prevádzkovateľov zdravotníckych pomôcok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:   
Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK: 

BORGY CZ, a.s. 

Reklamácie / servis 
Hluchov 1353,  
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,  
Česká republika 
Tel.: +420 326 320 662,  
E-mail: reklamace@borgy.cz,  
www.borgy.cz 
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