Paingone Plus ‐kipukynä
Lääkkeetön nopea paikallinen kivunhoito
Paingone Plus on TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) sähköakupunktiokynä, joka on
tarkoitettu paikallisten kipujen nopeaan ja tehokkaaseen hoitoon. Paristokäyttöinen Paingone Plus
toimii automaattisesti tuottaen hermoratoja aktivoivia sähköimpulsseja.

Helppoa ja tehokasta kivunhoitoa
Paingone Plus on pieni, kevyt ja tehokas. Laite toimii samalla periaatteella kuin muutkin TENS‐
kivunhoitolaitteet, mutta se antaa pistemäisiä sähköimpulsseja. Laitteen käyttö on todella helppoa.
Kokonsa vuoksi Paingone kulkee mukana taskussa tai käsilaukussa ja hoitoa voi antaa milloin ja missä
vain. Paingone Plussalla voidaan hoitaa myös vaatteiden läpi, mikä on kätevää ja madaltaa
käyttökynnystä. Hoitovaikutus on nopea ja välitön. Kivuntuntemus saattaa helpottaa jo ensimmäisen
hoidon jälkeen.

Säännöllinen hoito tärkeää
Hoitolaitteen pää kohdistetaan suoraan kipukohtaan. Hoitoaika on 30 sekuntia yhteen hoitokohtaan
ja hoitosuositus on 4‐5 kertaa päivässä. Laitetta voi myös liikutella hoidon aikana, mikä saattaa tuntua
mukavammalta, kuin yhteen kohtaan annettu hoito. Mikäli kipukohta on laaja, voidaan hoito
kohdistaa akupunktiopisteisiin, jolloin saavutetaan laaja‐alaisempi vaikutus.
Paingone Plussalla voidaan hoitaa erilaisia paikallisia kipuja. Laitteella on saatu hyviä hoitotuloksia
mm. tenniskyynärpään ja polvikipujen hoitoon. Hoito tehoaa myös jalkapohjan alueen ongelmiin,
kuten plantaarifaskiittiin ja luupiikkeihin. Koska laitteen käyttö on helppoa, on myös hoidon
antaminen säännöllisesti vaivatonta. Vain säännöllinen hoito antaa hyviä hoitotuloksia.
Yliannostuksen vaaraa ei ole, vaan laitetta voi käyttää aina tarvittaessa omien tuntemusten mukaan.
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Paingone Plus on CE merkitty lääkinnällinen laite.

Kontraindikaatiot
Paingone Plus kynällä on samat kontraindikaatiot kuin perinteisillä TENS ‐laitteilla.
Laitetta ei tule käyttää:
‐ jos sinulle on asennettu sydämentahdistin tai kärsit sydämen rytmihäiriöistä
‐ jos sairastat epilepsiaa
‐ ensimmäisen 16 raskausviikon aikana
‐ alle 10‐vuotiaille lapsille

Hoitoa ei tule kohdistaa
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

kurkunpään tai nielulihasten alueelle
suoraan sydämen kohdalle
avohaavoille
silmiin tai silmänympäryksiin
märälle iholle
metallisen implantin päälle
kaulavaltimolle

Paingone Plus
Koko
Paristot
Käyttöikä
Lääkinnällinen laite

149 mm x 40 mm
kyllä
paristokäyttöinen 1 kpl AAA
päivittäin käytettynä n. 2
vuotta
kyllä

Laitepaketti sisältää
1 x Paingone Plus ‐laite
1 x suomenkielinen käyttöohje
1 x AAA‐paristo
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