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HeadaTerm bruksanvisning 
Snabb bruksanvisning 
 
• Rengör pannan före du använder apparaten 
• Det rekommenderas att man sitter eller ligger stilla under 

användningen 
• Efter starten stiger impulsstyrkan så småningom under vårdens 

första 5 minuter. Om du vill stoppa impulsstyrkans nivå, tryck en 
gång på knappen. 

• Om geldynorna har blivit hårda, lägg en droppe vatten på dem. 
• Stäng av apparaten före du tar bort den från pannan. 
 

I. Apparatens delar 

 
1. Signalljus 
2. Avbrytare 
3. Signalljud 
4. Spegel 
5. Geldynpar 

II. Apparatens förberedelser 
1. Ta bort det tunna blåa plastskyddet från ett geldynpar. Sätt fast 

ett geldynpar på nedre sidan av apparaten, enligt bilden nedan. 
2. Ta bort geldynparets genomskillniga skyddsplastet. 

 

III bruksatagning 
1. Då du fastsätter apparaten på pannan använd spegeln som 

kommer med i förpackningen som hjälp så att du får apparaten 
på rätt ställe. Apparaten bör sättas på ren och frisk hud. 

2. Sätt apparaten på pannan ca 1cm ovanför ögonbrynen. 

IV. Bruksanvisning 
Start  Tryck på apparatens knapp i 2 sekunder. 
Avstängning   Tryck på apparatens knapp i 2 sekunder. 
Styrkan Tryck på apparatens knappen kort en gång, 

apparaten ger ett signalljud. 
OBS! 
Då vårdprogrammet är slut stäng av apparaten först, tag sedan 
apparaten försiktigt bort från pannan utan att skada pannans hud 
eller apparatens geldynor. 
V. Förvaring 
Sätt tillbaka den blåa skyddshinnan som skydd på geldynorna. 
Förvara apparaten enligt bilden nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuell anvisning 
Produkt 
TENS apparat HeadaTerm 

Modell 
YF-HT-W1 

Förpackningsanteckning 
Apparaterna är enskilt förpackade. I förpackningen finns följande 
tillbehör: 
• Apparat   1 st 
• Geldynpar  3 st 
• Bruksanvisning 1 st 

Apparatens uppbyggnad 
1. Apparatens uppbyggnad: Vårdapparat och geldynor 
Nr. Namn 
1 Signalljus 
2 Bakdel (elektroder) 
3 Avbrytare 
4 Framsidan (orörlig) 

 
 
2. Apparatens tekniska egenskaper 

Effekt Parametrar 
Effekt 
variation -60V ~ +60V(±3V) 

Oskillogram    Form Impulsbredd Frekvens 
Skarp våg 125µs(±10µs) 50Hz (±1) 

 
3. Batteriet: 3V DC.CR2032 med avbrytare 

Användnings ändamål 
TENS vårdapparat HeadaTerm är ämnad att användas för vård och 
förebyggandet av migrän och huvudvärk, samt för stress, depression, 
sömnlöshet och för lindring av smärta i ansiktsregionen. 

Elimpulskontakt 
Kontaktytan är typ BF elskyddssertifierat. 

Kontraindikationer 
Använd inte apparaten ifall du har något av följande: 
(1) Akut inflammation, benägenhet för blödningar, 

rytmstörningar i hjärtat eller epilepsi. 
(2) Pacemaker eller metallimplant i huvudet/ i kroppen. 
(3) Vad som helst för implant material i skallen. 
(4) Du har nyligen haft skada i inre skallen eller på ansiktsområdet 
(5) Hjärntumör, hjärnhinneinflammation eller hjärnblödning. 
(6) Odiagnostiserade smärt tillstånd. 
(7) Sår, inflammationer eller hudproblem i pannan. 
(8) El- eller metallallergi. 
(9) Blödningar i huvudområde. 
(10) Inflammationer på huvudområde. 
Tag kontakt med läkare ifall du tvivlar på apparatens lämplighet 
eller om du har tvivelaktiga kännedomar efter användning av 
apparaten. 

Förstörning av apparaten 
Apparaten förstörs som elektroniskt avfall. 

Användning 
Installering: Sätt ett geldynpar på apparatens baksida (det blir 
utrymme mellan geldynorna). Sätt fast apparaten på mitten på 
pannan, ca 1cm ovanför ögonbrynen. Försäkra dig om att geldynorna 
är ordentligt fast i huden. 
Start: Tryck på knappen ca 2 sekunder och du hör två signalljud 
Impulsernas styrka: Apparaten har justerbar styrka, dvs användaren 
kan själv välja åt sig lämplig impulsstyrka. 
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Efter starten stiger impulsstyrkan så småningom under vårdens fem 
första minuter. Genom att trycka på avbrytaren en gång kan man 
stoppa styrkan på passlig nivå. Då du trycker på knappen hör du 
signalljudet en gång, samt blinkar signalljuset en gång. 
Användningstid: Apparaten stängs av automatiskt efter 20 minuter, 
då vårdtiden är slut. 
Avstängning av apparaten: ifall du vill stänga av apparaten mitt i 
vårdtiden, tryck på knappen i 2 sekunderFörvaring. Du hör fem 
signalljud som betyder att apparaten är avstängd. 

Användning 
Man rekommenderar att använda apparaten en vårdgång 
(20minuter) i dagen. Inverkan av apparatens användning flera gånger 
om dagen har inte forskats. 

Apparatens underhåll 
1. Håll apparaten ren och använd den enligt anvisningarna 
2. Förvara apparaten på torrt och luftkonditionerat ställe. Förvara 

den inte vid fönstret eller i närheten av värmekällor så att inte 
apparaten blir utsatt för fukt eller värme. 

3. Förvara eller använd inte apparaten i närheten av 
elektromagnetiska fält 

4. Stäng av apparaten efter användning. 
5. Skydda geldynorna mot smuts och dam med de blåa 

skyddshinnorna. 
6. Byt geldynparet då de inte mera halls fast ordentligt. 

Varningar 
1. Använd HeadaTerm endast på pannan 
2. Använd inte apparaten på nacken 
3. Använd inte apparaten på bröstkorgen 
4. Använd inte apparaten på öppet sår, på uppsvälld eller 

inflammerad hud. 
5. Använd inte på område där det kan finnas cancer tumor 
6. Använd inte apparaten i närheten av apparater som följer med 

livsfunktioner (t.ex. EKG) 
7. Använd inte apparaten i duschen, bastun eller I badkar 
8. Använd inte apparaten då du sover 
9. Använd inte apparaten i tillfällen där användningen kan förorsaka 

olyckor (t.ex. då du kör bil) 
10. Använd inte apparaten samtidigt med andra hög frekvens 

apparater. Använd inte apparaten i ett vårdutrymme var används 
högfrekvens apparater. 

11. Använd apparaten endast på normal, frisk och ren hud. 
12. Långvariga effekter av HeadaTerm apparatens användning är 

okända 
13. Migrän kan vara tecken på allvarlig sjukdom. Kontrollera ditt 

hälsotillstånd hos läkare. 
14. Om huvudvärksanfallen inte minskar efter två till tre månaders 

användning, tag kontakt med läkare. 
15. Kontakta läkare ifall du inte förstår användningsbegränsningarna, 

varningarna eller om du är osäker om apparatens lämplighet. 
16. TENS HeadaTerm vårdapparat är planerad och testad för vård av 

migrän och huvudvärk för över 18-åringar. För under 18-åringar 
endast enligt läkarens anvisningar. 

Att observera 
1. Fråga läkare om trygg användning av apparaten ifall du är/kan 

vara/kan bli gravid. 
2. Fråga läkare om användning av apparaten ifall du har problem 

med hjärtat. 
3. Fråga läkare om trygg användning av apparaten ifall du har haft 

ett epilektiskt anfall eller du har diagnostiserad epilepsi. 
4. Om du har nyligen haft skada i huvudet, vänta tills du har 

tillfrisknat helt och hållet. 
5. Försäkra dig om trygg användning av apparaten av läkare ifall du 

har tappat känseln i huden, pannan eller skalpen. 
6. HeadaTerm apparatens trygghet och verkan på människor som 

lider av huvudvärk pg.a. överdos av medicin, kronisk 
spänningshuvudvärk, kronisk migrän eller refraktaktiv migrän har 
inte utforskas. 

7. Headaterm vårdapparaten botar inte migrän. Den minskar inte 
migränanfallens styrka. 

8. Långvariga inverkningar av användningen av apparaten är 
okända. 

9. Använd endast tillverkarens extra tillbehör. 

Garanti 
Se tillverkarens sista garantidag på produktförpackningen. 
Apparatens varaktighet är 21 vårdgånger, ett geldynpar håller rätt 
använt 7 vårdgånger inom 3 månader. Spara inköpskvittot som bevis 
på köpet. 

Användningsomständigheter 
Normala användningsomständigheter; 
Miljöns temperatur: 5c – 40c 
Fuktighet: 10% < 80% 
Lufttryck: 86kPa – 106kPa 
Inomhus på en torr och luftkonditionerad plats, var man inte 
använder rostande ämnen. Man får inte lägga vikt på apparaten. 

Förvaring 
Produkten bör förvaras enligt följande krav: 
Miljöns temperatur: -20° C-+55° C  
Relativ fuktighet: 10%≤80%  
Atmosfärisk tryck: 50kPa-106kPa  
Inomhus, på torrt och luftkonditionerat ställe, där det inte finns 
korrosiva ämnen. Man får inte lägga vikt på apparaten. 

Tillverkningsdatum och hylltider 
Se på förpackningen. 
Apparatens hylltid: 24 månader 
Den längsta behandlingstiden per gång är ungefär 20 minuter (±5s), 
och det kumulativa användningstimmarna är åtminstone 7 timmar, 

Tillverkare 
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  

Produktens importör 
Produktens importör: Terveystekniikka Valko Oy 
Adress: Rauhalantie 70, 07900 Loviisa 
Tel: 045 609 9000 
E-post: info@terveystekniikka.fi  
www.terveystekniikka.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 
Email: office@kinsmead-service.com 
Effective Dale:  2018 -05-02 Rev. CE-A/2 
 

Förpackningsanteckningar 

No. Symbol Mening 

1 
 

Produktens produktionsdag 

2 
 

Produktens serienummer 

3 
 

OBS! Läs bruksanvisningen 

4 
 

Producentens information   

5 
 

Information om representanter inom EU 
området 

6 
 

Produkten är CE sertifierat 

7 
 

Elskydds sertifieringsklass 

8 
 

Apparaten har batteri, förstörs som 
elektroniskt avfall 

9 
 

Läs bruksanvisningen 

10 
 

Elproduktens klassificering 
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