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Body Clock Elle TENS urządzenie skutecznie łagodzące ból
porodowy
 

cena: 335,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Wyrób medyczny

Producent Body Clock

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Elle TENS jest nowoczesnym i wydajnym urządzeniem do uśmierzania bólu porodowego bez anestetyków i znanych skutków
ubocznych.

TENS – Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation –jest to przezskórna elektryczna stymulacja nerwów w celu blokowania
informacji bólowych.

Technologia ta jest stosowana powszechnie na całym świecie i teraz dostępna również w Polsce.

Działanie

masujące i rozluźniające w pozycji BURST,
działanie przeciwbólowe w pozycji BOOST.

Zastosowanie

Przyklej na plecy 4 elektrody i podłącz do urządzenia za pomocą dołączonych przewodów (poproś partnera lub położną). Włącz
urządzenie, ustaw odpowiedni poziom (w ustawieniu BURST).
W momencie skurczu przyciśnij przycisk BOOST celem łagodzenia bólu.

Główne zalety Elle TENS:
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wysoka skuteczność i jakość wykonania,
brak działań ubocznych (po wykluczeniu przeciwwskazań) ,
brak interakcji z lekami.

Elle TENS został specjalnie zaprojektowany dla potrzeb niwelowania bólu porodowego ale może być stosowany do niwelowania innych
silnych bólów.

Dlaczego warto rodzić z Elle TENS

Blokuje sygnały bólowe.
Skutecznie masuje i rozluźnia mięśnie pleców.
Powoduje wydzielanie endorfin naturalnie łagodzących ból.
Skraca wszystkie fazy porodu.
Narodzone dziecko jest mniej zmęczone akcją porodową.
Nie narażasz siebie ani dziecka na skutki uboczne anestetyków.

Urządzenie ma bardzo szerokie zastosowanie i poza bólami porodowymi zwalcza między innymi:

bóle ramion przy karmieniu,
bóle menstruacyjne,
bóle kręgosłupa,
bóle pooperacyjne, po cesarskim cięciu.

OPAKOWANIE ZAWIERA:

4 duże przyklejane elektrody
2 zestawy przewodów + jeden rezerwowy
2 baterie AA + 2 na zapas
Instrukcja Obsługi
Torebka z miękkiego materiału do przenoszenia urządzenia

Gwarancja: 24 miesiące od daty zakupu na urządzenie. Akcesoria takie jak kable, sondy czy elektrody są częściami roboczymi urządzeń,
konieczność okresowej wymiany w miarę użytkowania jest zjawiskiem normalnym. Gwarancja na akcesoria wynosi 3 miesiące od daty
zakupu.
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