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EmeTerm käyttöohje 
Tuote 
TENS -hoitolaiteEme Term  

Malli 
YF-ZTY-E1 

Pakkauserittely  
Laitteet pakataan yksittäispakkauksiin. Pakkauksessa on 
seuraavat tarvikkeet: 
 Tarvike                                Määrä 
 Tens yksikkö                              1 kpl 
 Kuminen ranneke 1 kpl 
 Ohjekirja (FI)              1 kpl 
Pakkaukseen ei, kuulu adapteria. Laturin voi yhdistää CE 
sertifioituun adapteriin. Esim. puhelimen adapteriin. 
Rannekkeeseen laturi yhdistyy magneetin avulla. 

Laitteen rakenne 
1. Laitteen  rakenne: Tens yksikkö, kuminen ranneke 
Nr      Laitteen osa 
1. Elektrodit 
2. Ranneke  
3. Käynnistys- ja kontrollipainike 
4. Laitteen etupuoli 
5. Kiinnityssolki 
2. Tuotteen tekniset ominaisuudet 

Teho Parametrit 
Voimakkuusaste 1 2 3 4 5 
Voltit 22.8V 28.8V 32.4V 34V 36V 
Amplitudin 
vaihteluväli -39.SV-+39.SV (+3V) 

Oskillogrammi Muot Impulssin leveys Taajuus 
terävä aalto lOOµs (±10%)  

3. Pariston tiedot  
3.7V DC. 140mAh Litium paristo. 

Käyttötarkoitus 
TENS-laite EmeTerm on tarkoitettu käytettäväksi pahoinvoinnin ja 
oksentelun estämiseen sekä ennaltaehkäisyyn seuraavissa 
tapauksissa: 
• lääkkeiden aiheuttama pahoinvointi 
• kemoterapian aiheuttama pahoinvointi 
• post operatiivinen eli leikkauksen jälkeinen pahoinvointi 
• kipulääkkeiden aiheuttama pahoinvointi 
• matkapahoinvointi 
• meripahoinvointi 
• visuaalinen pahoinvointi 
• raskauspahoinvointi 

Vasta-aiheet käytölle 
1. Potilaat joilla on akuutti tulehdus, taipumusta verenvuotoon, 

sydämen rytmihäiriö tai epilepsia. 
2. Henkilöt, joilla on sydämentahdistin tai metallia kehossa. 
3. Ota yhteyttä lääkäriisi ja keskustele laitteen käytöstä, jos 

sinulla on jotain muita kontraindikaatioita. 

Käyttö 
Asennus: Laita rannekkeen metallipuoli ihoa vasten keskelle 
ranteen sisä- puolta, noin 2-3 cm kämmenestä ylöspäin. Varmista, 
että kontrollipainike  on kehon puolella. Aseta ranneke sopivalle 
tiukkuudelle ranteeseesi. Paina laite päälle 
käynnistyspainikkeesta ja aseta itsellesi sopiva taajuus. 
Laitteen käynnistäminen: Paina käynnistyspainiketta 3 sekuntia 
yhtäjaksoisesti, jonka jälkeen näyttöön ilmestyy ensimmäinen 
valo viidestä ja valo pysyy päällä. Kun käynnistysvalo ja laitteen 
voimakkuusvalo ovat päällä samanaikaisesti, laite toimii 
normaalisti. 
Tehon nostaminen: Laitteessa on viisi voimakkuustasoa. 
(1,2,3,4,5 ylöspäin voimistuen). Voimakkuustasoja voidaan 
säädellä käyttäjän oman henkilökohtaisen tarpeen mukaan. 
1. Pikainen kontrollipainikkeen painallus nostaa laitteen 

lähettämien imp- ulssien voimakkuuden tasoa. Esim. jos 
kolmessa ensimmäisessä kohdassa palaa valo, on laitteen 
voimakkuus tasoa 3. 

2. Kaksi nopeaa painallusta laskee laitteen lähettämien 
impulssien voim- akkuutta alaspäin, yhden tason kerrallaan. 
Tason voimakkuus näkyy palavien valojen määrästä. 

Laitteen sammuttaminen: Virta sammutetaan painamalla 
kontrollipainiketta yhtäjaksoisesti 3 sekuntia. Rannekkeen valot 
sammuvat, mikä tarkoittaa laitteen olevan pois päältä. 
Latauksen tarkistaminen: 
1. Lyhyt painallus kontrollipainikkeesta näyttää latauksen tason. 

Jos valo on yhdessä pisteessä, on latauksen määrä 20%. Jos 
painalluksen jälkeen valo on kaikissa viidessä pisteessä, on 
laite täyteen ladattu. 

2. Muistutus liian alhaisesta akunlatauksesta, kun laite on 
käytössä. Laite sammuu automaattisesti pois päältä 15 
sekunnin kuluttua siitä, kun merkkivalot sammuvat. 

3. Lataaminen: Lataa laite USB-kaapelilla, joka voidaan liittää 
laturiin tai tietokoneen USB-porttiin. Latauksen aikana 
laitteen latausmerkkivalo palaa. Rannekkeen näytön valo 
näyttää latauksen etenemisen (kun laite on täyteen ladattu, 
kaikki viisi valoa palavat yhtäaikaisesti). 

HUOMIOITAVAA 
1. Käytäthän laitetta ohjekirjan ohjeiden mukaisesti. 
2. Älä käytä laitetta, jos sinulla on ihottumaa tai ihosi on rikki, 

allergiaa, verenvuoto taipumus, tai sinulla on infektio tai 
avonaisia haavoja. 

3. Potilas ei saa käyttää tuotetta yhdessä korkeataajuisen 
laitteen kanssa. Laitteen ja korkeataajuisen laitteen 
asettaminen samaan hoitohuoneeseen on kiellettyä. 

4. Ei ole tarkoituksenmukaista nostaa laitteen voimakkuus tasoa 
ensimmäisellä kerralla maksimiin eli tasoon 5, koska se voi 
tuntua liian voimakkaalta. 2-3 käyttökerran jälkeen voi tason 
nostaa korkeimmalle tasolle, eli asteelle 5 tai oman 
tuntemuksen mukaisesti sopivalle taajuudelle. 

5. Laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan ranteessa ja 
ohjeiden mukaisesti. 

6. Henkilöt, joilla on metallia kehossaan, kuten esim. 
sydämentahdistin tai muita metallisia osia eivät saa käyttää 
laitetta. 

7. Henkilö, jolla on vierasesineitä kehossa, ei saa käyttää laitetta. 
8. Laitteen sähköjohtuvuus vaihtelee yksilöiden välillä ja 

ympäristö voi vaikuttaa laitteen tehoon, voimakkuuteen ja 
käyttöön. Laitteen tehoa saadaan lisäämällä voimakkuus 
tasoja, kiristämällä ranneketta, käyttämällä ranteella jotain 
sähköä johtavaa tahnaa tai vettä. 

9. Ranteessa voi tuntua pientä pistelyä tai kutinaa käytön aikana. 
Jos tunne on häiritsevä, kannattaa laite siirtää toiseen 
ranteeseen. Tavallisesti pistely ja kutina häviävät 24:n tunnin 
sisällä. 

10. Puhdista laite liinalla ennen käytön aloittamista.          

Sähköimpulssikontakti    
Kontaktipinta on sähkösuojaussertifioitu tyyppi BF. 

Käyttöaika 
Laitteen lataus kestää yhtäjaksoisessa käytössä 7 tuntia. Laite 
voidaan pitää ranteessa yhtäjaksoisesti 7 tuntia. Käyttäjä voi ottaa 
laitteen pois ranteesta, kun oireet ovat hävinneet. Käyttöaika 
määräytyy yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

Huolto ja säilytys 
1. Pidä laite puhtaana ja käytä sitä annettujen ohjeiden 

mukaisesti. 
2. Säilytä laitetta kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. 
3. Älä laita sitä ikkunalle, lämpöpatterin tai jonkin muun 

lämmityslaitteen viereen. Suojele laitetta kuumuudelta ja 
kosteudelta. 

4. Laitetta ei tule altistaa ympäristölle, jossa on vahva 
elektromagneettin-en lataus. 

5. Katkaise laitteesta virta käytön jälkeen. 

Hävittäminen 
Laite hävitetään elektroniikkalaitteena. 

Takuu 
Takuu on 2 vuotta ja se alkaa toimituspäivästä. Säilytä osto kuitti 
todisteena ostosta. 

Normaalit käyttöolosuhteet          
Ympäristön lämpötila: 5°C-40°C 
Kosteus: 0%<80% Ilmanpaine: 86kPa-106kPa 

Normaalit säilytysolosuhteet          
Ympäristön  lämpötila: -20°C  - +55°C 
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Kosteus: 0%<80% Ilmanpaine: 50kPa-106kPa 
Kuivassa ja ilmastoidussa sisätilassa, jossa ei käytetä ruostuttavia 
aineita. Laitteen päälle ei saa asettaa painoa. 

Merkkien selitykset 

No. Symboli Tarkoitus 

1  Tuotteen tuotantopäivä 

2 
 

Sarjanumero 

3 
 

HUOM! Lue ohjekirja 

4 
 

Tuotteen valmistajan tiedot   

5  
Tiedot EU alueen valtuuteusta 
edustajasta 

6 
 

Tuote on CE sertifioitu 

7 
 

BF-tyyppi 

8 
 

Laite hävitetään elektroniikkajätteenä 

9 
 

Lue käyttöohjeet 

10  Laitteen tiiviysluokka 

 

Tuotteen valmistuspäivä ja säilyvyysaika  
Katso päiväys tuotepakkauksesta. 
Laitteen säilyvyys: 18 kuukautta 

Laitevalmistaja 
WAT Medical Technology lnc.  
Add.: Room703-711, No.2 North Taoyuan Road, 315600, Ningbo, 
Zhejiang Province, P.R.C Puh: +86-574-65060811  
Fax: +86-57 4-65060815 
Email:  service@watmedical.com  

Tuotteen maahantuoja    
Terveystekniikka Valko Oy Osoite: Rauhalantie 70, 07900 Loviisa 
Puh: 045 609 9000 Sähköposti: info@terveystekniikka.fi 
www.terveysteknikka.fi 

European Authorized  Representative 
Name: KINGSMEAD SERVICE LIMITED 
Add: 145-157 St John Street London  EClV 4PY UK 
Contact Person: Edison.V 
Tel: 0044-2032399738 
Fax: 0044-2032399738 
Email: office@kinsmead-service.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIKAKÄYTTÖOHJE  
I. Laitteen ominaisuudet 
1. Kontrollipainike 
2. Merkkivalot 
3. Ranneke 
4. Elektrodit 
5. Lataupiste 

II. Akun lataaminen 
1. Kiinnitä magneettinen pistoke  
    lataupisteeseen. 
 
 
 
 
 
2. Lataustason ,merkkivalot 

 
III. Käyttöönotto 
1. Aseta laite ranteeseen 2-3 cm kämmenlinjasta. 

 
HUOM: Ihon tulee olla puhdas ja terve. 
 
2. Kiinnitä ranneke sopivan tiukasti siten, että laitteen elektrodit 
saavat hyvän ihokoskeutuksen.  
 

 
IV. Käyttö 
Käynnistys  Paina painiketta 3 sekuntia. 
Sammutus    Paina painiketta 3 sekuntia. 
Tehon nosto     Lyhyt painallus nostaa tehoa yhden tason. 
Tehon 
vähentäminen    

Lyhyt tuplapainallus vähentää tehoa yhden tason. 

V. Toimintaperiaate 
1. Laite lähettää sähköimpulsseja stimuloiden mediaanihermoa. 
2. Signaalit välittyvät aivoille keskushermoston kautta. 
3. Pahoinvointioireet loppuvat. 
 
 
 

HUOMIO 
• Lataa laite yli 60% ennen ensimmäistä käyttöä.  
• Puhdista iho ennen käyttöä. Vältä käyttöä kuivalla iholla. 
• Laitteen käyttöaika ja -teho asetetaan yksilöllisesti, 

pahoinvointi oireiden mukaan. Kun ymp-äristön kosteus 
ja lämpötila ovat alhaiset, suositellaan hoidon aloitus 
vähintään 10 minuuttia ennen pahoinvointioireiden 
oletettua alkamista.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=IGEt_n5uDVE 
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