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DR-HO’S Pijntherapie Apparaat is een draagbaar apparaat met 7 
programma’s, enkel bedoeld voor volwassenen. Het is ontworpen om 
spier- en gewrichtspijn, stijfheid en gevoelloosheid in de armen, benen 
en voeten te verminderen en te verlichten door het toepassen van 
elektrische zenuwstimulatie aan de oppervlakte van de huid nabij de 
plek van de pijn. Het kan succesvol worden gebruikt in combinatie met 
andere pijnbehandelingen of medicatie. Dit type therapie, Transcutane 
Elecktrische Zenuwstimulator (Transcutaneous  Electrical  Nerve 
Stimulation , TENS) genoemd, wordt al meer dan 30 jaar gebruikt door 
medische professionals zoals fysiotherapeuten en chiropractors. 
Indicatie voor gebruik
Te gebruiken voor tijdelijke pijnverlichting geassocieerd met stijve of 
pijnlijke spieren van de onderrug, armen of benen vanwege overbelasting 
door beweging of normale huishoudelijke en werk activiteiten.

Opmerking
Lees voor gebruik deze gebruikershandeling zorgvuldig, en verzeker u van 
de instructies!

Waarschuwing
Dit apparaat dient niet te worden gebruikt bij patiënten met:
• Pacemakers, Defibrillators of extreme Cardiale Onregelmatigheden
• Elektronische hulpmiddelen
• Neiging naar interne bloedingen
• Epilepsie
• Zwangere vrouwen

Disclaimer: DR-HO’S Pijntherapie Systeem is niet ontworpen ter diagnose, behandeling of 
genezing van ziekten. Indien u aan pijn- of gezondheidsproblemen lijdt, dient u uw arts te 
raadplagen voor adequate diagnose en behandeling.

Inhoud Wat is het?
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Wetenschappelijke theorie suggereert dat elektrische stimulatietherapie 
op verschillende manieren kan werken:

1. De lichte elektrische prikkels bewegen door de huid naar de  
 nabijgelegen zenuwen om het pijnbericht te blokkeren of uit te sluiten  
 van het bereiken van de hersenen vanaf de bron van de pijn.

2. De lichte elektrische verhogen de productie van de    natuurlijke  
 pijnstiller van het lichaam, zoals endorfine.

3. Bovendien, wordt gedacht dat de elektrische stimulatie ook de  
 bloedcirculatie verbetert.

Spieren spannen samen en ontspannen met de flow van de elektrische 
stimulatie. Met herhaalde samenspanning en ontspanning, stroomt het 
bloed in en uit en is de bloedcirculatie verbeterd.

Hoe werkt het? Componenten

Hoofdunit

Elektro pads

Oplader

Kabel
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1. Uitgangscontact: om de 
electrode stekker aan te 
sluiten op de uitgaande 
elektrische prikkelsignalen.

2. AAN/UIT Knop: om het 
apparaat aan en uit te zetten. 

3. Verhoog intensiteit knop: 
Druk eenmaal op de knop, 
de uitgaande prikkel wordt 
overeenkomstig met een 
niveau geïntensiveerd. Het hoogste niveau, is niveau 16.

4. Verlaag intensiteit knop: Druk eenmaal op de knop, de uitgaande 
prikkel wordt overeenkomstig met een niveau verlaagd. Het laagste 
niveau, is niveau 0, waarbij er geen prikkel is. De het startniveau van 
het apparaat is niveau 0. 

5. Tijdintervalbehandeling selectieknop: de behandeling met 
tijdintervallen: er zijn drie behandelingen met tijdintervallen 
beschikbaar, namelijk 20 min, 30 min en 40 min. Bij het opstarten 
van het apparaat is de tijdintervalbehandeling is de interval 20 
minuten.

6. Modus selectieknop: Druk eenmaal op de knop, een modus 
wordt overeenkomstig veranderd en tegelijkertijd knippert de 
geselecteerde modus op het LCD. Er zijn zeven Modi beschikbaar op 
het apparaat, namelijk A, B, C, D, E, F en Allen.

7. LCD: Het weergeeft gelijktijdig de werkstatus van het apparaat.
8. De laadindicator: het licht is aan tijdens het opladen. Opmerking: 

wanneer de unit volledig is opgeladen, gaat het licht uit. 
9. Oplaadkabel: Dit wordt gebruikt voor het opladen van het 

apparaat. Wanneer de het batterijvermogen van het apparaat laag 
is, sluit de speciale bijgesloten oplader aan op het apparaat en het 
stopcontact (AC120V). Het apparaat wordt opgeladen. Raadpleeg de 
oplaadmethode op pagina 14 “Het opladen van de lithiumbatterij” 
van deze handleiding.

1. Modus weergave display: 
Er zijn zeven Modi beschikbaar op het apparaat, namelijk A, B, C, D, E, 
F en allen. Wanneer een bepaalde Modus knippert, betekent dit dat 
het apparaat zich in de status van die Modus als output bevindt. 

2. lntensiteit weergave display:  
Tegelijkertijd weergeeft het de intensiteit van zowel de rechter als 
de linker elektronische prikkel output van het apparaat. Er zijn 16 
intensiteit niveaus. Intensiteit stijgt stapsgewijs van niveau 1 tot 
niveau 16. Er is geen output op niveau 0.  

3. Tijdintervalbehandeling display: De resterende operationele tijd 
wordt weergeven bij wijze van aftelling.  

4. Ingebouwde batterijvermogen weergave display: Gevulde 
batterij weergeeft het hoogste batterijvermogen en een lege batterij 
weergeeft het laagste batterijvermogen, wat betekent dat de batterij 
dient te worden opgeladen, anders kan het apparaat worden 
uitgeschakeld.

Eigenschappen hoofdunit Het LCD-scherm lezen
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Voorbereiden voor gebruik Adequaat gebruik

1. Schakel de stroom in:  Schakel de AAN/UIT knop naar “AAN” 
en de stroom is ingeschakeld zoals weergeven in het figuur. 
Het apparaat is nu is de START status: intensiteit: 0; Modus: “A”; 
tijdintervalbehandeling: 20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Selectie van behandelingsmodus: Druk op de modus knop: u 
kunt de zeven Modi achtereenvolgens selecteren in de volgorde A, 
B, C, D, E, F en Allen. Wanneer een Modus is geselecteerd, begint de 
corresponderende letter van de Modus te knipperen in het scherm.

1. Sluit draag aan op de electroden.

 Opmerking: Rode en zwarte 
 draden zijn hetzelfde. 

 

2.  Sluit de draad of draden aan op 
 het apparaat. 

3. Verwijder de doorzichtige 
 beschermende laag van 
 de electroden.

 

4. Plaats electroden op de te 
 behandelen lichaamszone. 

 Opmerking: Plak de 
 beschermende laag altijd terug op  
 de electroden na iedere  
 behandeling. 
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3. Intensiteit aanpassing:  Druk de intensiteit verhogen en 
 intensiteit verlagen knop in totdat de intensiteit is ingesteld op het
 juiste niveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Selectie van behandelingstijd: Druk op de timing knop, er zijn  
 drie tijdintervalbehandelingen te selecteren, namelijk 20 min,  
 30 min en 40 min. Doorgaans biedt een interval behandeling  
 van 20 tot 40 minuten voor een gebied, twee tot drie keer per  
 dag, uitstekende resultaten. Echter, het tijdinterval van de  
 behandeling en de behandelingsfrequentie kunnen ook verhoogd  
 of verlaagd worden afhankelijk van de specifieke omstandigheden  
 van de patiënt. Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer de  
 behandelingstijd is verstreken. Indien u de werking wilt voortzetten,  
 dient u het apparaat niet te herstarten totdat de stroom is  
 uitgeschakeld voor tenminste 3 seconden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adequaat gebruikAdequaat gebruik
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5. Indien u de behandelingspositie wilt veranderen  
 gedurende het behandelingsproces, namelijk de locatie van de  
 electrode veranderen, dan dient u de aan/uit knop naar “UIT”  
 te schakelen alvorens de behandelingspositie te veranderen, en  
 het apparaat te herstarten om irritatie door abrupte verandering te  
 voorkomen. 

6. Indien u wilt stoppen tijdens de behandeling, 
 neem de electroden niet af totdat het apparaat is uitgeschakeld.

7. Schakel het apparaat uit na gebruik: Schakel de aan/uit knop  
 naar UIT om het apparaat uit te schakelen. 

8. Nadat het apparaat is uitgeschakeld, houdt de stekker van de  
 electrodendraad vast en trek uit het stopcontact. Probeer de stekker  
 nooit eruit te trekken aan de draad. 

1. Laad De Batterij Op Wanneer Nodig. Onvoldoende  
 batterijvermogen kan de normale werking van het apparaat  
 beïnvloeden. Laad de batterij tijdig op. U dient de bijgevoegde  
 speciale oplader te gebruiken om het apparaat op te laden. Voor uw  
 veiligheid, koppel de electroden los van de hoofdunit voor het  
 opladen van het apparaat.

Opmerking: Voor maximale batterij efficiëntie, dient u het apparaat 
slechts op te laden wanneer de batterij volledig leeg is, voor de eerste 
twee keren. Koppel de oplader los van de oplaadaansluiting wanneer het 
opladen is voltooid. Wanneer de masseersterkte vermindert, indiceert 
dit dat het apparaat dient te worden opgeladen. Laad het op en ga dan 
verder met het apparaat te gebruiken. Gebruik de regelaar niet tijdens het 
opladen. 

2. Bevochtig de Gel-Pads Regelmatig. Indien de pads niet goed op  
 de huid plakken, of indien het gevoel onder pads prikkelend is  
 tijdens de stimulatie, betekent dit meestal dat de gel-pads te droog  
 zijn en bevochtigd moeten worden. U kunt de pads bevochtigen  
 door uw vingers in een glas water te dompelen en wat water op de  
 gel oppervlakte wrijven, ongeveer 10 seconden te wachten en dan  
 de pads op uw huid te plaatsen voor behandeling.

Belangrijke opmerkingenAdequaat gebruik
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Het opladen van de batterijWanneer de pads te vervangen

Pads kunnen ongeveer 100 keer gebruikt worden, afhankelijk van de 
huidconditie en adequate opberging van de pads. Wanneer de pads niet 
goed op de huid plakken, of de stimulatie prikkelend of als een naald 
aanvoelt, zelfs na bevochtiging volgens de bovenstaande instructie, dient 
u de pads te vervangen met nieuwe om de beste comfort en effectiviteit 
te garanderen.

Vervangende electroden kunnen worden aangeschaft bij uw leverancier 
van het apparaat of neem contact op met onze klantenservice via e-mail 
op drho@drhonow.com of het gratis telefoonnummer 1-877-374-6669 te 
bellen.

Let op: Gebruik geen ongeautoriseerde electroden, de output densiteit 
kan de 2 mA r.m.s./ cm 2 overschrijden, wat gevaarlijk kan zijn. 

P.T.S-IV is voorzien van een “ingebouwde” oplaadbare lithium batterij en 
dient niet te worden vervangen; slechts opgeladen. Laad de batterij enkel 
op met de bijgevoegde uitgeruste oplader. Gebruik van andere opladers 
kan de levensduur van het apparaat verminderen of resulteren in schade 
van het apparaat, en kan gevaarlijk zijn. 

Oplaadmethode:
1. teek de aansluiting van de oplader in de hoofdunit, en sluit de 

oplader aan op de stroomvoorziening. Zie onderstaande afbeelding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Het oplaad indicatielampje is aan of het LCD batterij icoon knippert 
tijdens het opladen. Wanneer het indicatielampje uit is of het batterij 
icoon stopt met knipperen, betekent het dat de unit volledig is 
opgeladen. Opladen OK. 

3.  Bij het opladen van de unit voor de eerste keer, zorg ervoor dat de 
unit volledig is opgeladen. 

4.  Laad niet verder op nadat het batterij icoon is gestopt met 
knipperen. Voortdurend opladen zal de levensduur van het apparaat 
beïnvloeden. 
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Hoofdunit schoonmaken en oplaanV&A over opladen batterij

1.  Het duurt circa 1.5 uur om de batterij op te laden. 

2. Wanneer de unit niet in gebruik is, is de gemiddelde stand-by tijd 
met de aan/uit knop in ofwel de “aan” of de “uit positie gemiddeld 
350 tot 400 uren. 

3. Wanneer volledig opgeladen, kan de unit 10 tot 20 uur aan 
behandeling (circa 10 behandelingen van 40 minuten per 
behandeling) afhankelijk van of er 1 of 2 paar elektroden wordt 
gebruikt.  

4. Laad de unit enkel op wanneer de batterij leeg is voor maximumale 
levensduur en efficiëntie van de batterij.  

5. Laat de unit niet met een lege batterij voor meer dan 2 tot 3 dagen. 
De batterij dient te worden opgeladen wanneer deze leeg is.  

6. Bewaar de unit op een droge plek om roest en schade aan de 
batterij te voorkomen. De unit kan worden beschadigd door 
onderdompeling in water of door binnendringen van water in de unit 
om welke reden dan ook. 
 
Opmerking: Unit beschadigd door water wordt niet gedekt door de 
garantie.

Schoonmaken

1.  Schakel de unit uit en koppel de electrodendraden los van de pads.  

2. Maak schoon met een licht bevochtigde doek (of een doek geweekt 
in een neutrale reinigingsoplossing) en veeg af.  
· Gebruik geen chemicaliën (zoals verdunner, benzine).  
· Laat geen water de interne ruimte binnendringen. 

Opslag

Bewaar het apparaat op een plek buiten het bereik van kinderen. 
Demonteer de unit niet zonder toestemming. 

Nadat de unit niet is gebruikt voor langere tijd, laad de batterij op voor 
gebruik. 

Demonteer niet ter reparatie zonder voorafgaande melding, dit kan uw 
garantie ongeldig maken.
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Technische specificatiesProbleemoplossing product

Probleem
Het LCD werkt maar er 
zijn geen masserende 
sensaties. 

De stimulatie wordt 
zwakker of de 
gebruiker voelt een 
lichte tintelingen op de 
zenuwen

Tijdens de behandeling 
stopt de unit met de 
output voor de eindtijd

De huid onder waar de 
electrode geplaatst was 
is rood geworden en/of 
jeukt of prikkelt

De stimulatie is te zwak, 
zelfs wanneer de sterkte 
verhoogd is

Heeft u gecontroleerd
• Of de electroden  
 zijn aangesloten op  
 de hoofdunit 
• Of de electrodendraad  
 is aangesloten op de   
 electrode 

• Of de electroden   
 volledig nauw de huid  
 raken 
• Of de oppervlakte van  
 de electrode te droog is
• Of de huidoppervlakte  
 niet is ingesmeerd met  
 crème of lotion 

Zorg ervoor dat de batterij 
volledig is opgeladen en/of 
het uitganscontact niet los 
is gegaan

Ga na of u een allergie heeft 
voor de electrode

Huid of electrode zijn te 
droog, of de batterij moet 
worden opgeladen

Oplossingen
• Sluit het uitgangscontact  
 aan op de machine 
• Sluit de electrodendraad  
 goed aan op de electrode

• Druk de electroden  
 stevig op de huid
• Bevochtig de gel  
 oppervlakte met wat  
 water, of vervang de  
 electrode 
• Maak de huidoppervlakte  
 schoon en droog en  
 probeer de behandeling  
 opnieuw 

Laad de batterij op of 
sluit het uitgangscontact 
opnieuw aan op de 
hoofdunit 

Probeer de pads te 
gebruiken op een andere 
plaats. Indien de huid op de 
nieuwe locatie geïrriteerd 
raakt, raadplaag uw dokter 
voordat u het opnieuw 
gebruikt.

Maak de huid schoon met 
een natte doek, bevochtig 
de electroden en laad de 
batterij op

Vermogen DC 3.7V

Normale omgevingstemperatuur in 
werking

5-40°C (40-10S°F)

Normale omgevingsvochtigheid in 
werking 

80%RH

Omgevingstemperatuur opslag en 
transport

-20-55°C (-4-130°F)

Omgevingsvochtigheid opslag en 
transport 

10-95%RH

Gewicht Circa 80g (2.8 oz.)

Afmetingen omtrek L120mmxB70mmxH18mm
(L4.7in. xB2.8in. x H 0.63in)

Veiligheidsclassificatie Intern aangedreven apparatuur, 
toegepast onderdeel Type BF, niet 
geschikt voor gebruik in aanwe-
zigheid van ontvlambare pijnver-
dovend mengsel met lucht of met 
zuurstof of stikstofmonoxide, 
voortdurende werking

Levensduur Product 5 Jaar

Batterijduur (30 min./CYCLUS) 20 CYCLI voor opladen

Maximale omvang van uitgaand 
voltage 

 35V

Essentiële prestatie Herhalingsfrequentie trillingen: 
tussen 1 Hz -1000 Hz
Duur trillingen: tussen 0.0Sms-1ms
Uitgaand voltage van open-circuit 
conditie:
Zal het piekniveau van 500 V niet 
overschrijden
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Golfvormen van modi & programma’sGolfvormen van modi & programma’s

“A”  (aanbevolen voor gebruik op Deltaspier)
Duur trillingen   170µs
Herhalingsfrequentie trillingen 10-100Hz

Golfvorm is de trilling groep als eenheid, trilling groep 
frequentie 10-100Hz.

“B” (aanbevolen voor gebruik op Ischias, Kuit)
Duur trillingen   170µs
Herhalingsfrequentie trillingen 1-20Hz

Golfvorm is de enkele trilling, trilling groep frequentie1-20Hz.

“C”  (aanbevolen voor gebruik op Elleboog, Bovenarm)
Duur trillingen   170µs
Herhalingsfrequentie trillingen 48-136Hz

Golfvorm is de enkele trilling, trilling groep frequentie48-136Hz.
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Golfvormen van modi & programma’sGolfvormen van modi & programma’s

“D” (aanbevolen voor gebruik op Onderrug)
Duur trillingen   170µs
Herhalingsfrequentie trillingen 20-100Hz

Golfvorm is de enkele trilling, trilling groep frequentie20-100Hz.

“E” (aanbevolen voor gebruik op Knie)
Duur trillingen   170µs
Herhalingsfrequentie trillingen 10-120Hz

Golfvorm is de enkele trilling, trilling groep frequentie10-120Hz.

“F” (aanbevolen voor gebruik op Heup & Dijbeen, Enkel & Voet)
Duur trillingen   170µs
Herhalingsfrequentie trillingen 100-120Hz

Golfvorm is de enkele trilling, trilling groep frequentie100-120Hz.

“Allen”  (aanbevolen voor gebruik op ALLE posities “A” tot “F”)
Duur trillingen   170µs
Herhalingsfrequentie trillingen 10-100Hz

Golfvorm is de trilling groep als eenheid, trilling groep frequentie 10-
100Hz.
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Elektromagnetische immuniteitElektromagnetische immuniteit

1. Dit product vereist speciale voorzorgmaatregelen aangaande EMC 
en dient geïnstalleerd en in gebruik genomen te worden volgens de 
voorzien EMC-informatie, en deze unit kan worden beïnvloedt door 
draagbare en mobiele RF communicatie apparatuur. 

2. Gebruik geen mobiele telefoon of andere apparaten die 
elektromagnetische velden uitstralen nabij de unit. Dit kan resulteren 
in de incorrecte werking van de unit. 

3. Let op: Deze unit is grondig getest en geïnspecteerd om de adequate 
prestatie en werking te garanderen! 

4. Let op: Dit apparaat dient niet gebruikt te worden grenzend aan 
of opgestapeld met andere apparatuur, en indien aangrenzend of 
opgestapeld gebruik noodzakelijk is, dient de machine gecontroleerd 
te worden om de normale werking te verifiëren in de configuratie 
waarin het gebruikt zal worden. 

5. Waarschuwing: Het gebruik van accessoires, zenders en kabels 
anders dan de gespecificeerde, met uitzondering van zenders en 
kabels verkocht door de PRODUCENT van het P.T.S-IV PIJNTHERAPIE 
APPARAAT als vervangende onderdelen van interne componenten, 
kan resulteren in verhoogde emissies of verlaagde immuniteit van de 
ME-apparatuur of het ME-systeem.

Advies en verklaring van producent – elektromagnetische emissie
Het P.T.S-IV PIJNTHERAPIE APPARAAT is bedoeld voor gebruik in de 
elektromagnetische omgeving hieronder gespecificeerd. De klant of de 
gebruiker van het P.T.S-IV PIJNTHERAPIE APPARAAT dient ervoor te zorgen 
dat het wordt gebruikt in een dergelijke omgeving.

Emissie test

RF emissies
CISPR 11

RF emissie
CISPR 11

  

Harmonie emissies IEC 
61000-3-2

Voltage schommelingen/ 
Trillende emissies
IEC 61000-3-3

Naleving

Groep 1

Klasse B

Klasse A

Voldoet

Elektromagnetische  
omgeving - advies

Het P.T.S-IV PIJNTHERAPIE 
APPARAAT gebruikt RF 
energie enkel voor de 
interne werking. Derhalve, 
is de RF-emissies erg laag 
en is onwaarschijnlijk enige 
verstoring in nabij zijnde 
elektronische apparatuur te 
veroorzaken.

Het P.T.S-IV PIJNTHERAPIE 
APPARAAT is geschikt 
voor gebruik in alle 
vestigingen, inclusief 
huiselijke vestigingen en die 
direct zijn aangesloten op 
laagspanning stroomvoor-
zieningsnetwerken die 
gebouwen voorzien 
gebruikt voor huishoudelijke 
doeleinden.
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Elektromagnetische immuniteitElektromagnetische immuniteit

lmmuniteit test

Elektrostatische ontlading (ESD) 
IEC 61000-4-2

Snelle elektrische transiënte/stoten
IEC 61000-4-4

Piekspanning
IEC 61000-4-5

Spanningsdalingen, 
korte onderbrekingen en 
spanningsschommelingen van 
voedingslijnen
IEC 61000-4-11

Stroomfrequentie
(50Hz/60Hz)
magnetisch veld IEC
61000-4-8

IEC 60601 test niveau
IEC60601

±6 kV contact
±8  kV lucht

±2 kV voor voedingslijnen

± 1 kV lijn(en) tot lijn(en)

• <5% UT (>95% daling in UT) 
 voor 0.5 cyclus
• 40% UT (60% daling in UT) 
 voor 5 cycli
• 70% UT (30% daling in UT) 
 voor 25 cycli
• <5% UT (>95% daling in UT) 
 voor 5 sec

3A/m

Nalevingsniveau 

±6 kV contact
±8  kV lucht

±2kV voor voedingslijnen

±1 kV differentiële modus

• <5% UT (>95% daling in UT) 
 voor 0.5 cyclus
• 40% UT (60% daling in UT) 
 voor 5 cycli
• 70% UT (30% daling in UT) 
 voor 25 cycli
• <5% UT (>95% daling in UT) 
 voor 5 sec

3A/m

Elektromagnetische
omgeving - advies

Vloeren dienen van hout of beton of keramische tegels te 
zijn. Indien vloer bedekt is met synthetische materiaal, dient 
de relatieve vochtigheid tenminste 
30% te zijn.

De kwaliteit van de netspanning moet overeenkomen met 
die van een typisch commerciële of medische omgeving 

De kwaliteit van de netspanning moet overeenkomen met 
die van een typisch commerciële of medische omgeving

De kwaliteit van de netspanning moet overeenkomen met 
die van een typisch commerciële of medische omgeving. 
Indien de gebruiker van het P.T.S-IV PIJNTHERAPIE APPARAAT 
voortdurende werking vereist tijdens stroomstoringen, is 
het aan te bevelen dat het P.T.S-IV PIJNTHERAPIE APPARAAT 
wordt gevoed door een ononderbreekbare stroomvoeding 
of een batterij.

Stroomfrequentie magnetische velden overeenkomen met 
die van een typisch commerciële of medische omgeving.

Advies en verklaring van producent -  elektromagnetische immuniteit
Het P.T.S-IV PIJNTHERAPIE APPARAAT is bedoeld voor gebruik in de 
elektromagnetische omgeving hieronder gespecificeerd. De klant of 
de gebruiker van het P.T.S-IV PIJNTHERAPIE APPARAAT dient ervoor te 
zorgen dat het wordt gebruikt in een dergelijke omgeving.
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lmmuniteit test

Geleide RF
IEC 61000-4-6

Uitgestraalde RF
IEC 61000-4-3

IEC 60601 test niveau

3 Vrms
150 kHz to 80
MHz

3V/m
80 MHz to 2.5
GHz

Advies en verklaring van producent -  elektromagnetische immuniteit
Het P.T.S-IV PIJNTHERAPIE APPARAAT is bedoeld voor gebruik in de 
elektromagnetische omgeving hieronder gespecificeerd. De klant of 
de gebruiker van het P.T.S-IV PIJNTHERAPIE APPARAAT dient ervoor te 
zorgen dat het wordt gebruikt in een dergelijke omgeving.

Nalevingsniveau 

3Vrms

3V/m

Elektromagnetische
omgeving - advies

Draagbare en mobiele RF communicatie apparatuur dient 
niet dichterbij het P.T.S-IV PIJNTHERAPIE APPARAAT te 
worden gebruikt dan de aanbevolen afstand berekend 
met de vergelijking van toepassing op de frequentie van de 
zender 

Aanbevolen afstand  
80 MHz tot 800 MHz
800 MHz tot 2.5 GHz

Waarbij P het nominaal maximum uitgansvermogen 
van de zender in watt (W) is volgens de producent van 
de zender en d de aanbevolen afstand in meters (m). 
Veldsterkte van vaste RF zenders, zoals bepaald door een 
elektromagnetisch locatie onderzoek dient minder te zijn dan 
het nalevingsniveau van ieder frequentiebereik. Verstoring 
kan plaatsvinden in de nabijheid van apparatuur gemarkeerd 
met het volgende symbool:
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OPMERKING 1: Bij 80 MHz en 800 MHz, is het hogere frequentiebereik 
van toepassing. 
OPMERKING 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet van toepassing in alle 
situaties. Elektromagnetische overdracht wordt beïnvloed door absorptie 
en reflectie van structuren, objecten 
en mensen.

Veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radio (draagbare/
draadloze) telefoon en mobiele landradio’s, amateur radio, AM en FM 
radio uitzending en Tv-uitzending kunnen niet theoretisch accuraat 
voorspeld worden/ Om de elektromagnetische omgeving door RF zenders 
te beoordelen, dient een elektromagnetisch locatieonderzoek te worden 
overwogen. Indien de gemeten veldsterkte op de locatie waarin het 
P.T.S-IV PIJNTHERAPIE APPARAAT wordt gebruikt het toepasselijke RF 
nalevingsniveau hierboven overschrijdt, dient het P.T.S-IV PIJNTHERAPIE 
APPARAAT te worden gecontroleerd om de normale werking te verifiëren. 
Indien abnormale werking wordt geobserveerd, kunnen aanvullende 
maatregelen nodig zijn, zoals het heroriënteren of verplaatsen van het 
P.T.S-IV PIJNTHERAPIE APPARAAT.
 Boven het frequentiebereik 150 kHz tot 80 MHz, dienen de veldsterkten 
minder dan 3 V/m te zijn.

Aanbevolen afstand tussen draagbare en mobiele RF 
communicatie apparatuur en het P.T.S-IV PIJNTHERAPIE 
APPARAAT.
HET P.T.S-IV PIJNTHERAPIE APPARAAT is bedoeld voor gebruik in een 
elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-verstoringen onder 
controle zijn. De klant of de gebruiker van het P.T.S-IV PIJNTHERAPIE 
APPARAAT kan elektromagnetische storing helpen voorkomen door 
een minimumafstand te behouden tussen draagbare en mobiele RF 
communicatie apparatuur (zenders) en het P.T.S-IV PIJNTHERAPIE 
APPARAAT zoals hieronder wordt aanbevolen, overeenkomstig de 
maximum uitgangsvermogen van de communicatie apparatuur. 

Voor zenders met een nominaal maximum uitgangsvermogen die niet in 
de lijst hierboven staan, kan de aanbevolen afstand in meters (m) worden 
geschat door gebruik van de vergelijken van toepassing op de frequentie 
van de zender, waarbij P het nominaal maximum uitgansvermogen van de 
zender in watt (W) is volgens de producent van de zender. 
OPMERKING 1: Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de afstand voor het hogere 
frequentiebereik.
OPMERKING 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet van toepassing in alle situaties. 
Elektromagnetische overdracht wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van 
structuren, objecten en mensen.

Nominaal maximum 
uitgangsvermogen van 
zender (W)

Aanbevolen afstand volgens frequentie 
van zender (m)
150 KHz
tot  80 MHz

0.117

0.369

1.167

3.689

11.667

0.01

0.1

1

10

100

80 MHz
tot 800 MHz

0.117

0.369

1.167

3.689

11.667

800 MHz
tot  2.5 GHz

0.233

0.738

2.333

7.379

23.333
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Veiligheidsmaatregelen

De grafische waarschuwingssymbolen hieronder aangegeven zijn bedoeld 
voor het verzekeren van het veilige en correcte gebruik van het DR-HO’S 
Pijntherapie Apparaat. Neem de tijd om deze te lezen aangezien deze 
letsel aan uzelf en andere partijen door onjuist gebruikt van dit product 
en de accessoires zal voorkomen.

Waarschuwings
symbool

 Danger

 warning

 Caution

symbool

Betekenis

Dit apparaat dient niet te worden gebruikt in combinatie met de 
volgende andere apparaten: pacemakers, ademhalingsapparaten, 
elektrocardiografische en andere elektronische apparatuur 

Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan welke, indien niet 
voorkomen, kan resulteren in serieus letsel of overlijden.

Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan welke, indien niet 
voorkomen, kan resulteren in klein of gematigd letsel of overlijden 
aan de gebruiker of patiënt.

Betekenis

Verwijst naar verboden acties tijdens correct gebruik van de unit. 
De specifieke verboden inhoud wordt aangegeven in de cirkel. De 
linker afbeelding betekent niet demonteren.

Verwijst naar een vereiste actie tijdens correct gebruik van de unit. 
De specifieke verboden inhoud wordt aangegeven in de cirkel. De 
linker afbeelding betekent algemene verplichting.

Geïsoleerde Toegepaste Onderdelen type BF

Veiligheidsmaatregelen

Waarschuwingen
1. De lange termijn effecten van chronische elektrische stimulatie zijn 

onbekend.
2. Gebruik geen stimulatie op de slagaderen rond uw nek.
3. Gebruik geen stimulatie over uw mond of voorkant of zijkanten van uw nek. 

Ernstige spierkrampen kunnen voorkomen en de samenspanningen kunnen 
sterk genoeg zijn om de luchtpijp af te dichten of moeilijkheid bij het ademen 
te veroorzaken. Opmerking: het is zeer veilig en effectief om pijn en spanning 
te verlichten aan de achterkant van de nek.

4. Pas stimulatie niet toe direct op het gebied rond het hart over of op de borst.
5. Gebruik geen stimulatie op of over uw hoofd.
6. Gebruik geen stimulatie op gezwollen, geïnfecteerde of ontstoken gebieden 

of kapotte huid, bijvoorbeeld flebitis, tromboflebitis, spataderen.
7. Gebruik geen stimulatie over of in nabijheid van kankerletsel.
8. Gebruik geen stimulatie tijdens het opladen van het apparaat.

Voorzorgsmaatregelen
1. Gebruik geen spier stimulator tijdens zwangerschap.
2. Niet gebruiken indien u hartproblemen heeft. Het kan veilig zijn, maar 

raadpleeg uw dokter eerst voor gebruik.
3. Niet gebruiken indien u epilepsie heeft. 
4. Niet gebruiken in de aanwezigheid van het volgende:  

 a. Wanneer het gevaar bestaat van bloedingen na acuut trauma  
  of een fractuur; 
b. Volgend op recente chirurgische ingrepen wanneer  
  spiersamentrekkingen het genezingsproces kunnen verstoren; 
c. Als de huid ter plaatse minder gevoelig is dan normaal.

5. Gebruik de producten niet nabij het hart; het kan een snelle of 
onregelmatige hartslag veroorzaken.

6. Sommige patiënten kunnen huidirritatie of hypersensitiviteit ervaren door 
de elektrische stimulatie of elektrische geleidend medium. De irritatie kan 
doorgaans worden verminderd door gebruik van een alternatief geleidend 
medium (zoals gel) of alternatieve plaatsing van de elektroden.  
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7. Het Pijntherapie apparaat dient buiten bereik van kinderen te worden 
gehouden. 

8. Het Pijntherapie apparaat dient enkel te worden gebruikt met de draden en 
elektroden aanbevolen voor gebruik door de producent.  

9. Breng de pads nooit aan op de huid met de stroom ingeschakeld, wat 
zal resulteren in een plotse schok. Indien, tijdens gebruik, u de pads wil 
verplaatsen naar een ander lichaamsdeel, zet het apparaat dan eerst uit, en 
verplaats de pads dan naar de plek die u wilt stimuleren.

10.  Gebruik dit product nooit nabij de volgende apparaten: pacemakers 
en andere geïmplanteerde elektronische medische apparaten, hart-
long machines en andere levensbehoudende elektronische medische 
apparaten. Gelijktijdig gebruik van het Pijntherapie apparaat en een van de 
bovenstaande apparaten zal storing veroorzaken en kan zeer gevaarlijk zijn 
voor de gebruikers.

11. Twee pads dienen samen gebruikt te worden als paar. Haal altijd de 
beschermende laags van de pads voor gebruik. Om kortsluiting te 
voorkomen, verbindt de twee pads niet aan elkaar.

12.  Breng de pads niet aan op dezelfde plek voor meer dan 40 minuten per keer.
13. Gebruik het Pijntherapie apparaat niet tijdens autorijden, het bedienen van 

machines of tijdens enige activiteit waarbij de gebruiker door onvrijwillige 
spiersamentrekkingen onnodig risico van letsel kan lopen.

14. Gebruik het product niet in de badkamer of in een vochtige omgeving. 
Gebruik niet tijdens het baden.

15. Gebruik het product niet in de conditie van lucht gemengd met ontvlambare 
gassen.

16. Gebruik dit product nooit in samenloop met hoogfrequent chirurgische 
toestellen; het kan resulteren in verbrandingen op de plek van de stimulator 
electroden en mogelijke schade aan de bedieningsunit.

17. Gebruik dit product nooit nabij een magnetron of andere hoogfrequent 
apparatuur.

18.  Gebruik dit product nooit terwijl het wordt opgeladen.
19. Stel het product niet in werking in de dichte nabijheid (bijv. 1m/3ft)) van 

kortegolf behandelingsapparatuur, het kan instabiliteit van de stimulator 
output veroorzaken.

Veiligheidsmaatregelen

Contra-indicaties
1. Gebruik dit apparaat niet bij patiënten die een hartpacemaker 

hebben, geïmplanteerde defibrillator, of andere geïmplanteerde 
metalen of elektronische apparaten, omdat dit een elektrische schok, 
verbrandingen, elektrische verstoring of overlijden kan veroorzaken.

2.  Gebruik dit apparaat niet bij patiënten waarvan het pijnsyndroom 
niet gediagnosticeerd is.

3. Gebruik dit apparaat niet tijdens zwangerschap.
4. Gebruik dit apparaat niet bij baby’s of kinderen die zichzelf niet uit 

kunnen drukken.
Ongewenste Bijwerkingen
1. Patiënten kunnen huidirritatie of verbrandingen ervaren onder de 

stimulatie elektroden aangebracht op de huid;
2. Patiënten kunnen hoofdpijn en andere pijnlijke sensaties ervaren 

tijdens of volgend op de toepassing van elektrische stimulatie.
3. Patiënten dienen het gebruik van het apparaat stop te zetten en 

dienen hun arts te raadplegen indien zij ongewenste bijwerkingen 
ervaren door het apparaat.

Pijnbestrijding Waarschuwingen
Indien u medische of lichamelijke behandeling heeft gehad voor uw pijn, 
raadpleeg dan uw arts alvorens dit apparaat te gebruiken. Indien uw pijn 
niet verbetert, ernstig chronisch of hevig wordt, of voortduurt voor meer 
dan vijf dagen, zet dan het gebruik van het apparaat stop en raadpleeg 
uw arts. Het louter bestaan van pijn functioneert als een zeer belangrijke 
waarschuwing om ons te vertellen dat er iets mis is. Derhalve, indien u 
lijdt aan een ernstige ziekte, raadpleeg uw arts om te bevestigen dat het 
raadzaam is voor u dit Pijntherapie Apparaat te gebruiken.
Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen aangaande de Pads 
Plaats de pads op normale, gezonde, droge, schone huid (van volwassen 
patiënten) omdat het andere het genezingsproces kan verstoren. Indien 
u huidirritatie of roodheid ervaart na een sessie, ga dan niet verder met 
stimulatie van dat gebied van de huid.
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Breng de pads nooit aan op:
• De voorkant en zijkanten van de nek of ander gebied van de keel omdat dit 

ernstige spier spierkrampen kan veroorzaken resulterend in het blokkeren 
van de luchtpijp of moeilijkheid bij het ademen. Opmerking: het is zeer 
veilig en effectief om pijn en spanning te verlichten aan de achterkant van 
de nek.

• Het hoofd of enig gebied van het gezicht.
•  Beide kanten van de borstkas tegelijkertijd (zijdelings of voorkant en 

achterkant) of langs uw borst omdat de introductie van elektrische stroom 
ritmeverstoringen kunnen veroorzaken die dodelijk kunnen zijn.

Gebruik de pads niet op de volgende manier: 
•  Buig of vouw deze niet omdat de pad mogelijk niet juist functioneert. 

Bewaar op het plastic vel voor pads wanneer buiten gebruik.
•  Breng geen zalf of ander oplosmiddel aan op de pads of uw huid omdat 

het de juiste werking van de pads zal verhinderen.
•  De pads zijn al van gel voorzien en zullen aan uw huid plakken.
•  Om beschadiging van het kleefoppervlak van de pads te voorkomen, plaats 

de pads enkel op de huid of het bijgeleverde plastic vel voor pads.
•  Plaats de pads tenminste 2,5 cm verwijderd van elkaar op uw huid. De 

pads mogen elkaar nooit aanraken.
•  Breng altijd schone pads aan overeenkomstig de bijgevoegde illustraties. 

Zorg ervoor dat de componenten goed zijn aangesloten en de pads zijn 
vastgezet op het lichaamsdeel dat u wenst te behandelen, andere is de 
therapie mogelijk niet effectief.

•  Pads mogen elkaar niet raken wanneer aangebracht op uw huid.
•  Plaats de pads niet aan op uw wervelkolom of ruggengraat.
•  Pads mogen geen metalen voorwerpen raken, zoals riemgesp of ketting.
•  Pads mogen niet tegelijkertijd op de voetzolen van beide voeten worden 

geplaatst.
•  Pads mogen niet tegelijkertijd op de kuiten van beide benen worden 

geplaatst.
•  Deel de pads niet met een ander persoon. Dit kan huidirritatie of infectie 

veroorzaken.
•  Pads zijn bedoeld voor gebruik door een persoon.

Veiligheidsmaatregelen

•  Plaats of verplaats de pads niet terwijl het apparaat is ingeschakeld.
•  Schakel de stroom altijd uit alvorens de pads te verwijderen of van plaats 

te veranderen.
•  Laat de pads niet achter op de huid na behandeling.
Behoedzaamheid tijdens gebruik van de unit 
•  Indien de unit niet adequaat functioneert of u ervaart ongemak, stop 

onmiddellijk met gebruik van het apparaat.
•  Gebruik het niet voor andere doeleinden dan waar het voor is bedoeld.
•  Breng de elektrode plug niet in op een andere plek dan het contact op de 

hoofdunit.
•  Gebruik geen Alkaline en Mangaan batterijen, aangezien dit de batterijduur 

zal verminderen.
•  Trek niet aan de elektrodekabel tijdens behandeling.
•  Gebruik het apparaat niet tijdens het dragen van elektronische apparaten 

zoals horloges aangezien dit het apparaat kan beschadigen.
•  Gebruik niet nabij een mobiele telefoon aangezien dit storing van de 

stimulator kan veroorzaken.
•  Verbuig het einde van de draad niet en trek er niet aan.
•  Bij het loskoppelen van de draad van het apparaat, houdt plug vast en 

trek.
• Vervang de draad wanneer gebroken of beschadigd.
•  Gooi de batterijen niet in vuur. De batterijen kunnen exploderen.
•  Weggooien van het apparaat, de batterijen en onderdelen dient volgens 

de toepasselijke juridische regelgeving te gebeuren. Wederrechtelijke 
verwijdering kan milieuvervuiling veroorzaken. 

•  De omvang, vorm en het type pads kunnen de veiligheid en effectiviteit van 
de elektrische stimulatie beïnvloeden.

•  De elektrische prestatie kenmerken van pads kunnen de veiligheid en 
effectiviteit van de elektrische stimulatie beïnvloeden.

• Gebruik van te kleine of incorrect aangebrachte pads kan resulteren in 
ongemak of huidverbrandingen.
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Algemene voorzorgsmaatregelen
• De lange termijn effecten van chronische elektrische stimulatie zijn 

onbekend.
• Pas stimulatie enkel toe op normale, intacte, schone, droge en gezonde 

huid.
• TENS is niet effectief voor het behandelen van de oorspronkelijke bron van 

de pijn, inclusief hoofdpijn.
• TENS is geen vervanging voor pijnmedicatie en andere 

pijnbestrijdingstherapie.
• TENS apparaten genezen geen ziektes of letsel.
• TENS is een symptomatische behandeling, en onderdrukt derhalve 

de sensatie van pijn dat anders zou dienen als een beschermend 
mechanisme.

• Effectiviteit is zeer afhankelijk van patiëntselectie door een arts 
gekwalificeerd voor het managen van pijnpatiënten.

• U kunt huidirritatie of hypersensitiviteit ervaren door de elektrische 
stimulatie of het elektrisch geleidend medium (gel).

• Indien u een vermoedde of gediagnosticeerde hartziekte heeft, dient u de 
door uw arts aanbevolen voorzorgsmaatregelen op te volgen.

•  Indien u vermoedde of gediagnosticeerde epilepsie heeft, dient u de door 
uw arts aanbevolen voorzorgsmaatregelen op te volgen.

•  Wees voorzichtig indien u gevaar op interne bloedingen loopt, zoals als 
gevolg van letsel of een fractuur.

• Raadpleeg uw arts alvorens het apparaat te gebruiken na een recente 
chirurgische ingreep, omdat stimulatie het genezingsproces kan verstoren.

•  Wees voorzichtig bij stimulatie toegepast op gebieden van de huid die 
minder gevoelig zijn dan normaal.

•  Houd de unit uit de buurt van jonge kinderen. De unit bevat kleine 
onderdelen die ingeslikt kunnen worden. Neem onmiddellijk contact op 
met uw arts.

• Gebruik dit apparaat alleen met de draden, elektroden, en accessoires 
aanbevolen door de producten.

• Houd het apparaat uit de buurt van jonge kinderen. De elektrodendraad 
kan verstikking veroorzaken.

Symbolen

Symbool Betekenis

Let op, raadpleeg bijgevoegde documenten

Geïsoleerde Toegepaste Onderdelen type BF

CE Merk

PRODUCENT

GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER IN DE 
EUROPESE GEMEENSCHAP

Directe stroom

Klasse Il apparatuur

Recycle label

Gebruik enkel binnenshuis
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