ANBEFALINGER FØR BRUK

-

Disse elektrodene må kun benyttes sammen med
apparater som innfrir følgende spesifikasjoner:
bifasiske alternerende strømpulser
maksimal strømstyrke 150 mA med 500 Ohms
impedanse.
maksimum spenning +/-80 V
gjennomsnittelig strømgiving under stimulering:
18,5 mA/cm2

PENILE ELEKTRODER
for
elektrostimulering og biofeedback

PRODUKTBESKRIVELSE

PEN/2 penile elektroder er utformet for å behandle blære-ustabilitets problemer (hastverksinkontinens), impotens og smerter hos menn (TENS). Elektrodene skal sitte
godt på plass og gjør det mulig å utføre stimulering både
i stående og liggende posisjon.
Elektrodene består av to gummibånd med en regulerbar
lukkemekanisme. Før du fester båndene på penis, er det
greit å koble til den hvite ledningen til de to båndene.
Bruk de største, hvite kontaktene til å feste på de svarte
utstikkene på båndene. De andre, mindre hvite kontaktene skal festes til ledningen som går til apparatet.
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BRUKERINSTRUKSJON

VEDLIKEHOLD

Bruk litt gel (gel følger med hvert apparat) og smør inn
de sorte båndene. Fest det ene båndet under penis
roten og det andre over glans penis. Stram båndene
godt, det er viktig at båndene har hudkontakt.

Elektrodene er personlige. Vask de etter hver
gangs bruk med vann.

TID

Skal du benytte elektrostimulering, kan du nå forsiktig skru opp strømstyrken på apparatet. Les mer om
praktisk elektrostimulering og biofeedback i brukerveiledningen som følger apparatet.

Bruk ikke elektrodene mer enn 30 minutter i gangen (dette på grunn av fare for muskeluttretting).

KONTRAINDIKASJONER
-

Benytt ikke elektrodene dersom:
det foreligger mistanke om blæreinfeksjon
det foreligger mistanke om kreft i stimuleringsområdet (Urogenitalia/Colorektalt)
bruker benytter hjerte pacemaker (konsultér lege
som har foreskrevet pacemakeren)
ved hypotone blæretilstander.

FORSIKTIGHETSREGLER

Tegningen viser korrekt palssering av de penile elektrodene

Benytt ikke elektrodene i eller i nærheten av vann.
Den korte, hvite ledningen bør ikke bli våt (ikke
vask denne sammen med elektrodebåndene).
Bruk ikke elektrodene sammen med høyfrekvent
utstyr (risiko brannskader, det er trygt å benytte
elektrodene med NeuroTrac apparatene). Elektrodene tåler ikke autoklavering.

