
0 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUKSANVISNING 

Läs noggrant före användningen  

 

 



1 
 

 SNABBGUIDE 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OBS: Vi rekommenderar varmt att prova apparaten före förlossningen så att 

användningen av apparaten är lättare under förlossningen. 

Anslut elektroderna till 

apparaten 

Sätt elektroderna på huden 
enligt instruktionerna i punkt 

11.3 

Tryck och håll ON knappen 
nertryckt för att starta apparaten 

Tryck på BOOST knappen då du 

har sammandragning. 

 

Efter sammandragningen, läs 
sammandragingens varaktighet 

och densitet 

BOOST 

Sammandragningens 

varaktighet 

Justera styrkan med ▲ och ▼ 
knapparna 

1 2 

3 4 

5 6 

Start- 

knapp 

Öka på styrkan  

 

 

Minska på styrkan 

Tiden mellan 

sammandragningarna 
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Kära Kund, 

 

Tack för att du valde perfect mama+ - apparaten. TensCare står för 

produkter av hög kvalitet och noggrant testade. Produkternas 

användningsändamål är mild elektrobehandling, förstärkning av muskler, 

inkontinensvård och smärtlindring under förlossningen. 

 

Vänligen läs dessa bruksanvisningar omsorgsfullt och behåll dem för 

senare användning samt försäkra dig om att även andra användare 

bekantar sig med dem och följer de angivna instruktionerna. 

 

Med vänliga hälsningar, 

TensCare- teamet 
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ANVÄNDA SYMBOLER 

 

OBS! Vänligen följ instruktionerna i bruksanvisningen.  

 

TYP BF UTRUSTNING: utrustning som har en grad av skydd mot elektriska stötar, 
med en isolerad del. Indikerar att denna apparat har en ledande kontakt med 
slutanvändaren. 

 

Denna symbol på apparaten betyder “Se Bruksanvisningen”. 

 

Temperatur begränsningar: indikerar temperaturgränser som apparaten tryggt kan 
utsättas för. 

 

Lot nummer: indikerar tillverkarens partikod så att partiet kan indentifieras. 

 

 

Luftfuktighetsbegränsningar: indikerar fuktighetsgränser som apparaten tryggt kan 
utsättas för.  

 

 

Serie nummer: indikerar tillverkarens serienummer så att en specific apparat kan 
identifieras. 

 

Förstör inte som hushållsavfall.  

 

Katalog nummer: indikerar tillverkarens katalog nummer sp att apparaten kan 
identifieras. 

 

 

Lufttrycket: indikerar lufttrycks gränser som apparaten tryggt kan utsättas för. 

 

Tillverkningsdatum: indikerar datumet då apparaten är tillverkad. Detta ingår i 
serienumret som finns på apparaten (normalt i batterifacket), antingen som 
“E/År/Nummer” (YY/123456) eller “E/Månad/År/Nummer” (MM/ÅÅ/123456). 

 

Denna medicinska apparat är ämnad för hemmabruk.  

 

 

Denna medicinska apparat är inte vattentät och bör skyddas mot vätskor. 

Den första numret 2: Apparaten är beröringsskyddad mot farliga delar med ett 
finger, testfingret med 12 mm ø, 80 mm längd, skall ha ett tillräckligt avstånd från 
farliga delar och är skyddade mot fasta främmande föremål på 12.5 mm ø och 
större.. 

Den andra numret 2: Apparaten är skyddad mot vertikalt fallande vattendroppar 

då höljet lutas uppåt till 15˚. Vertikalt fallande droppar skall inte ha skadliga effekter 
då höljet lutas upp i någon vinkel upp till15˚ på vardera sidan av vertikalen. 

LOT 

S/N 

REF 

IP22 
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1. INTRODUKTION 

Apparatbeskrivning & Funktions 

principer 

Perfect mama+ apparaten är trygg och 

effektiv att användas av blivande 

mammor som smärtlindring hemma då 

förlossningen kör igång.  

Apparaten ger mamman möjligheten att 

förbli i rörelse och vara upprätt, vilket 

kan  hjälpa fostret att komma neråt  

födelsekanalen och öppnande av 

livmoderhalsen.  

Dessutom ger perfect mama+ 

apparaten information om 

sammandragningarnas varaktighet och 

tiden för förlossningen (se förlossnings 

dagbok).  

TENS kan även användas för att lindra 

ryggsmärtan under de 3 sista 

veckorna av graviditeten samt för att 

lätta postoperativ smärta efter 

kejsarsnitt,   klipp eller episiotomi. 

 

Obs: Medan en del väntande 

mammor uppnår tillräcklig 

smärtlindring med perfect 

mama+ apparaten kan andra behöva 

ytterligare smärtlindring. Perfect 

mama+ apparaten kan användas 

tillsammanas med andra 

smärtlindringsalternativ som t.ex. 

lustgas men eftersom den är en 

elektronisk apparat kan den inte 

användas vid vattenförslossningar. 

 

2. ANVÄNDNINGS 

ÄNDAMÅL 

Perfect mama+ är en 

medicinsk apparat ämnad för 

användning  i hemsjukvård och i 

sjukhusmiljöer för att ge symptomatisk 

lindring och hantera akut smärta i 

perinatal* perioden och är lämplig att 

användas av alla som kan ha kontroll 

över apparaten och som kan förstå 

instruktionerna. 

Perfect mama+ apparaten gör det 

möjligt för den blivande mamman att 

övervaka sammandragningarnas 

varaktighet och frekvens. 

Använd inte apparaten i något annat 

syfte än vad den är ämnad för. 

 

* Perinatal: Avser perioden omedelbart 

före och efter förlossningen. Perinatal 

perioden definieras  på olika sätt. 

Beroende på definitionen. börjar den 

vid 20:nde till 28:nde graviditetsveckan 

och slutar 1 till 4 veckor efter 

förlossningen. 

  

3. PERFECT MAMA+ 

EGENSKAPER 

 Dubbelkanal 

Två kanaler med fyra elektroddynor och 

en intensitets kontrollenhet för att 

underlätta användningen under 

förlossningen. 

 Förlossningens varaktighet och 

sammandragningarnas 

uppföljning 

Mäter varaktigheten och intervallerna 

på sammandragningarna, så att du vet 

hur din förlossning framskrider. 

 Behaglig Stimulation 

Behaglig stimulation med 50 nivåers 

intensitet i programmet A och B, och 60 

nivåer i program C maximerar nivån av 

användningsbehagligheten. 
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 3 Färdiga Program 

Specifikt utformade för att motarbeta 

smärtan i varje skede av förlossningen. 

Den Integrerade Boost knappen ger 

ytterligare smärtlindring under 

sammandragningarna. 

 Stor Bakgrundbelyst Skärm 

Gör skärmen lätt att läsa under alla 

förhållanden och visar tydligt  

programmet och intensiteten som 

används. 

 Stora Elektroddynor 

Rektangulära elektroddynor med 

integrerade ledningar försäkrar 

maximal nervtäckning och främjar god 

hygien.  

 Bröst Electroddynor 

Perfect mama+ kan också användas 

med bröst elektroddynor för att få igång 

amningen. 

 Detektion av öppen krets 

Intensiteten återgår till noll om 

elektroddynorna lossar. Nollor blinkar 

på skärmen tills anslutningen 

återupprättas.  

 Tangentlås 

Gör det möjligt för användaren att 

manuellt låsa kontrollerna för att 

förhindra oavsiktliga ändringar i 

inställningarna.  

 Bältesklämma och Halssnoddar 

Med en bältesklämma eller en 

halssnodd kan du fästa apparaten i dina 

kläder eller runt halsen; halssnodden 

har för säkerhetesskläl ett 

snabbkopplingssystem; halssnodden 

öppnas om man drar i den hårt. 

 

 

OBS: För att 

intensitetsknapparna skall 

fungera bör elektroddynorna 

fästas direkt mot huden. Om perfect 

mama+ upptäcker att enheten inte är 

ordentligt ansluten till dig (t.ex.om 

elektroddynorna eller ledningarna 

lossar) kommer apparaten att byta 

intensiteten till noll. Denna 

säkerhetsfunktion förhindrar 

obehagliga förändringar i utmatningen. 

 

4. HUR “TENS” 

FUNGERAR 

T.E.N.S. Står för Transcutaneous 

Electrical Nerve Stimulation. T.E.N.S. 

stimulerar din kropps egen naturliga 

försvar mot smärta, främst för att frigöra 

endorfiner. TENS är helt tryggt och har 

använts framgångsrikt av tusentals 

människor som lidit av smärta . 

 

TENS sänder en mild stimulation 

genom huden, vilket fungerar på 

TVÅ sätt:  

Smärtporten 

Den 

stimulerar de 

sensoriska 

nerverna, som 

bär berörings- 

och 

temperatursignaler.Dessa nerver går till 

samma anslutningar i ryggraden som 

nerverna med smärta. En stark 

sensorisk signal kommer att blockera 

smärtsignalen som kommer från 

ryggraden till hjärnan. Detta kallas att 

stänga smärtporten och den inverkar 

ganska snabbt efter att apparaten är i 

gång. Då porten är öppen, kommer 

smärtmeddelanden igenom till hjärnan 
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och man känner smärta. Då porten är 

stängd,är dessa smärtmeddelandena 

blockerade och man känner inte 

smärta.  

Det är bevisat att TENS producerar 

smärtlindring på ett liknande sätt som 

att “gnugga smärtan lindrigare”. 

Smärtporten kan stängas med 

aktivering av mekanoreceptorer med 

att “gnugga på huden”.  

Vetensakpligt, fungerar smärtporten 

genom frisättning av kemikalier i 

synapsen på ryggradsnivå som hindrar 

överföring av smärtsignal.  

 

Frisättning av endorfiner 

Vid låga frekvens 

inställningar, och 

lite starkarkare 

utgångar, driver 

TENS 

motornerverna att 

producera småa 

upprepade muskelsammandragningar. 

Detta uppfattas av hjärnan som en 

träning och detta främjar frisättningen 

av endorfiner – din kropps egna 

naturliga smärtdödare. Smärtlindringen 

byggs upp och normal tar det ca 40 

minuter att nå en maximal nivå som kan 

vara i timmar efter att apparaten stängts 

av. 

 

Med att använda TENS, kan du 

förvänta dig att uppnå en betydande 

minskning av smärta – om inte 

fullständig lindring av smärta. 

 TENS är effektiv mot smärta av 

många olika orsaker. 

 TENS apparater kan användas för 

att minska smärta av problem i 

muskler, leder och nerver. 

 Den kan även användas av 

människor med muskuloskeletala 

smärtor som långvariga (kroniska) 

ryggsmärtor eller smärtor I 

knälederna. Perfect mama+ är 

utformad för att användas för 

smärtlindring i de tidiga stadierna av 

förlossningen, särskilt då föderskan 

är ännu hemma.  

 TENS kan även användas för att 

behandla manga typer av smärta, 

som t.ex. migrän huvudvärkar, 

menstruationssmärta, och 

endometrios (se Ova+), cystit, 

idrottsskador, fibromyalgi och 

neuralgi, plantar fascitis, post-

operativ smärta, TMJ-störning, 

diabetisk neuropati, osteo-artrit och 

ibland icke-smärtsamma tillstånd 

som t.ex. resesjuka. 

 Du kan använda program med låg 

frekvens (<10 Hz) på akupunktur 

punkterna för att uppnå liknande 

inverkan som i akupunktur. 

 Med neurogen smärta (orsakad av 

inflammerade nerver) som t.ex. 

bältros och neuralgi, kan TENS börja 

med att öka smärtan. Vi 

rekommenderar att du använder 

TENS för dessa tillstånd endast 

under medicinsk övervakning. 

 Du kan tryggt använda TENS så 

länge den lindrar din smärta. 

Inverkan kan försvinna efter några 

timmar (detta kallas “anpassning”). 

Om detta händer, ta en paus på circa 

en timme eller så förrän du provar på 

nytt. om du använder inställningar 

som förorsakar muskelrörelser i mer 

än 40 minuter kan du uppleva 

muskelvärk några timmar senare. 
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5. KONTRAINDIKATIONE

R, VARNINGAR & 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄ

RDER 

I denna manual:  

Varning används om man inte 

följer instruktionerna och det 

kan leda till allvarlig personskada eller 

dödsfall.. 

Försikighetsåtgärd används 

om man inte följer 

instruktionerna och det kan leda till 

mindre eller måttlig skada eller skada 

apparaten eller annan egendom. 

Anmärkningar används för att 

förtydliga eller för 

rekommendationer.  

 

KONTRAINDIKATIONER:  

 Använd INTE om du har en 

pacemaker (eller om du har problem 

med rytmstörningar i hjärtat) eller 

med andra elektroniska medicinska 

apparater. Användningen av denna 

apparat med andra elektroniska 

medicinska apparaten kan förorsaka 

felaktig verksamhet av apparaten. 

Stimulation i direkt närhet av en 

implant kan påverka visa modeller.  

Stimulation på framsidan av nacken 

kan påverka hjärtfrekvensen.Mycket 

stark stimulering över bröstet kan 

förorsaka extra hjärtslag. 

 Använd INTE under de tre första 

månaderna av graviditeten. Man 

känner inte till ifall TENS kan inverka 

på fostrets utveckling. 

 Använd INTE på magen under de 

senare stadierna av graviditeten.  

Sluta omedelebart användningen om 

du upplever oväntade 

sammandragningar. 

VARNINGAR:  

Använd INTE då du kör, 

använder maskiner, eller 

liknande handlingar som kräver 

muskelkontroll. Lösa elektroddynor, 

skadade ledningar, eller plötsliga 

förändringar i kontakten kan orsaka 

korta ofrivilliga muskelrörelser. 

Använd INTE för att dölja eller 

lindra odiagnostiserad smärta. 

Detta kan försena diagnosen 

av ett progressivt tillstånd. 

Använd INTE om du har i det 

behandlade området: en aktiv 

eller misstänkt cancer eller 

odiagnostiserad smärta med cancer 

historia. Stimulation direkt genom en 

bekräftad eller misstänkt elakartad 

cancer bör undvikas eftersom det kan 

stimulera tillväxt och främja spridningen 

av cancerceller. 

 

FÖRSIKTIGHET: 

Försiktighet skall vidtas om du 

har blödningsrubbning 

eftersom stimulering kan öka på 

blodflödet på det stimulerade området.  

Försiktighet bör användas om 

du misstänker eller har 

diagnostiserad epilepsi eftersom 

elektrisk stimulation kan påverka 

anfallströskeln. 

Försiktighet skall observeras 

då du använder apparaten 

samtidigt som du är ansluten till 

en övervakningsutrustning med 

elektroddynor på kroppen.  

TENS apparater kan inverka på EKG 

baserade fosterhjärtfrekvensmätare, 

vilket får dem att ge mycket höga 
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värden. Vänligen rådgör med 

sjukhuspersonal om användningen av 

en TENS apparat. 

Försiktighet bör vidtas efter 

nyligen genomförda 

operationer. Stimulation kan 

störa läkningsprocessen. 

Varning Samtidig anslutning 

till kirurgisk utrustning av hög 

frekvens kan leda till 

brännskador eller skador på 

stimulatorn.  

Varning Starka 

elektromagnetiska fält 

(elektrokirurgi/mikrovågsugnar/mobiltel

efoner) kan påverka apparatens  

funktion. Om apparaten verkar bete sig 

ovanligt, flytta den bort från närheten av 

dessa apparater. 

Varning Tillåt inte personer 

som inte kan förstå 

bruksanvisningarna använda 

apparaten som t.ex. personer som har 

kognitiva funktionshinder, som 

Alzheimers sjukdom eller demens. 

Varning Håll ur räckhåll från 

barn under 5 år. Lång ledning - 

risk för strypning av småbarn. 

Försiktighet skall vidtas då  

perfect mama+ apparaten 

används vid inställningar med 

hög styrka. Förlängd användning av 

inställningar med hög styrka kan 

förorsaka muskelskada eller 

hudvävnadsinflammation. Perfect 

mama+ apparaten är kapabel att 

leverera utgångar som överstiger 10 

mA (RMS) eller 10 V i genomsnitt under 

en period av 1 sekund.. 

  

SÄTT INTE ELEKTRODDYNORNA: 

 På hud, som inte har normal känsel. 

Om huden är känslolös kan alltför 

hög styrka användas vilket kan leda 

till hudinflammation. 

 På sprucken hud. Elektroddynorna 

kan främja till infektion.  

 På framsidan av nacken. Detta kan 

leda till att luftvägarna stängs vilket 

leder till andningssvårigheter. Kan 

orsaka plötsligt fall i blodtrycket  

(vasovagal reaktion). 

 På ögonen. Kan påverka synen eller 

orsaka huvudvärk.. 

 Tvärs över pannan. Inverkan på 

patienter som haft stroke eller om 

anfall inte är kända. Kan påverka din 

känsla av balans. Stimulationens 

inverkan på hjärnan är okända. 

 

ELEKTRODDYNORNAS 

VARNINGAR: 

Varning: Ignorera inte någon 

allergisk reaktion av 

elektroddynorna. Om en 

hudirritation utvecklas, sluta använda 

TENS, eftersom denna typ av 

elektroddynor kanske inte passar dig.  

VARNING: Använd inte denna 

apparat med andra ledningar 

eller elektroddynor än de som 

rekommenderas av 

tillverkaren. Prestandan kan variera 

från specifikationerna. Elektroder med 

mindre yta kan orsaka 

vävnadsirritation.  

Notera: Elektroddynorna som 

medföljer innehåller inget 

mätbart latex. 

 

FÖR ATT HÅLLA DIN APPARAT 

FUNKTIONSDUGLIG, OBSERVERA 

FÖLJANDE TILLÄGGS VARNINGAR: 

Varning: Sänk inte din apparat 

i vatten eller placera den inte i 

närheten av hög värme, som 
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t.ex.eldstäder, värmestrålare eller källor 

med hög luftfuktighet som 

t.ex.nebulisatorer eller vattenkokare för 

att detta kan leda till att den inte 

fungerar korrekt. 

Varning: Håll apparaten borta 

från solljus, eftersom långvarig 

utsättning för solljus kan 

påverka gummit och förorsaka att den 

blir mindre elastisk och spricker. 

Varning: Håll apparaten borta 

från ludd och damm, eftersom 

långvarig utsättning för ludd 

och damm kan påverka uttagen eller 

förorsaka att batterikontakten får dåligt 

kontakt. 

Varning: Temperatur & Relativ 

Fuktighet för användning: 5°C 

till +40°C, 15% till 93% R.H. 

Temperatur & Relativ Luftfuktighet för 

förvaring: -25°C till +70°C, upp till 93% 

R.H.  

Varning: Försök inte öppna 

eller modifiera TENS 

apparaten. Detta kan påverka 

apparatens trygga användning och 

kommer att upphäva garantin. 

Notera: Det finns inga kända 

biverkningar av användningen 

av en TENS-apparat och 

långvarig användning av TENS är inte 

skadligt. 

 

6. INFORMATION OM 

PROGRAM 

INSTÄLLNINGAR  

Varje program har sina  egna 

inställningar för kombination av 

frekvens och pulsbredd som möjliggör 

olika sensationer genom 

elektroddynorna och dämpar smärtan 

på olika sätt. 

 

 Frekvens (uppmäts i Hz - pulser 

per sekund) 

SMÄRT PORT: En hög frekvens på 110 

Hz är bra för att blockera smärtsignaler. 

 

 Pulsbredd (uppmäts i μs – 

miljondelar av en sekund) 

Perfect mama+ apparaten har 

pulsbreddar från 150 till 250 μs. 

Generellt sett, desto högre pulsbredden 

är desto “aggressivare” känns 

stimuleringen, och så småningom, om 

pulsbredden är inställt tillräckligt högt, 

kommer den vanligtvis att framkalla en 

muskelsammandragning, vilket typiskt 

inte är det önskade resultatet med en 

TENS-apparat. Däremot, om 

pulsbredden är för låg, kan det hända 

att patienten inte uppfattar 

stimulationen. Pulsfrekvensen är viktigt 

för att olika frekvensinställningar riktar 

sig till olika nervgrupper och 

inställningen kommer att avgöra om 

TENS apparaten kommer att använda 

“Port Teorin” eller “Endorfin Teorin”. 

 

 Konstant eller Puls Läge 

Konstant läge är då sensationen är 

kontinuerlig jämfört med Puls läge då 

sensationen, som namnet antyder, är 

på eller av. Konstant läge används ofta 

för akut smärta genom Smärt Port 

Effekten medan Puls läge används för 

lindring av kronisk smärta. Puls läget 

ger en kombination av Smärt Port och 

Endorfin Frigöring, men 

klämningskänslan kanske inte är lika 

behaglig. Stimulations intensiteten 

måste vara relativt hög. I Konstant läge, 
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är känslan kontinuerlig och är mer av  

en kittlande eller stickande känsla. 

 

 Active Power Ramp - läge 

Då du trycker på BOOST knappen i 

program C, rampar styrkan eller nivån 

av intensiteten under de sista 

sammandragningarna för att ge ett 

extra kortvarig smärtlindring genom en 

tredje mekanism som kallas “Kort 

Intensitet”. 

 

7. PROGRAMMEN 

7.1. PROGRAM A 

Du kan börja använda perfect mama+ 

så fort dina sammandragningar börjar 

bli regelbundna. 

 

Då du sätter apparaten på, väljer den 

automatiskt programmet A. LCD-

skärmen visar ett blinkande A. Detta 

program är utformat för att ge en 

pulserande känsla som startar 

frigörelsen av endorfiner, det får dig att 

slappna av och lindrar din smärta. Detta 

program har 50 små intenstitetsteg, så 

du har bra kontroll över 

stimulansstyrkan.  

 

Det finns två olika lägen, A och A 

Boost. 

Läge A (A blinker på skärmen) är för 

användning mellan 

sammandragningarna och läge A 

Boost (A visas ständigt på skärmen) är 

för användning under 

sammandragningarna. Du kan växla 

mellan dessa två lägen när som helst 

med att trycka på BOOST knappen. 

Perfect mama+ apparaten startar från 

noll styrka. Öka styrkan tills du känner 

en pulserande on-off-on-off känsla. Då 

nästa sammandragning börjar tryck en 

gång på BOOST knappen och läget 

byter till läge A Boost, på samma 

intensitetnivå som det var i läget A. 

Läge A Boost känns som kontinuerlig 

stark kittling. I slutet av 

sammandragningen tryck på BOOST 

knappen för att återgå till läget A.  

Upprepa varje gång en 

sammandragning börjar. Då 

sammandragningarna blir starkare öka 

på styrkan. 

 

7.2. PROGRAM B 

Du bör stanna i program A så länge 

som möjligt, men då dina 

sammandragningar blir starkare och 

mer frekventa kan du gå vidare till 

program B. 

 

Gör detta med att trycka på program 

knappen P. LCD skärmen visar ett 

blinkande B. För att undvika obehag vid 

byte av program, sjunker den inställda 

styrkan till hälften. Detta program har 

50 små intensitetssteg, så du har bra 

kontroll över stimulationsstyrkan. Tryck 

och släpp ▲ knappen tills du når en 

bekväm intensitetsinställning.  

Program Frekve

ns Hz 

Pulsvidd 

μs 

Läge 

A 80 150 Puls 

A Boost 80 150 Konstant 

B 150 150 Puls 

B Boost 150 150 Konstant 

C 80 250 Ramp 
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Program B erbjuder dig ett 

stimulationsmönster som är inställt för 

att blockera den ökade smärtan som du 

kan lida av.  

Du kommer att känna att stimuleringen 

i det högre uppsättningen av dynorna 

CH1 (vänster kanal) som har placerats 

precis under din bh-linje är starkare än 

nedre uppsättningen av dynorna CH2 

(höger kanal) längst ner på din rygg – 

detta är avsiktligt och en del av terapin. 

Alltefter att sammandragningarna blir 

intensivare och närmare varandra, öka 

styrkan.  

 

Notera: Om de lägre 

elektroddynorna känns 

starkare än de övre dynorna  

har ledningarna troligen blivit fel insatta 

i perfect mama+ apparaten. För att 

korrigera detta, byt ledningarnas plats 

som i sektion 11.3, och installera 

intensiteten på nytt. 

 

Även här, finns det två lägen, B (B 

blinkar på skärmen) och B Boost (B är 

constant på skärmen). 

Det andra läget B Boost sätts igång 

med att trycka på BOOST knappen då 

du upplever en stark sammandragning. 

Detta läge känns som en konstant 

kittlande känsla. Då 

sammandragninger är över, tryck på 

BOOST knappen en gång till och din 

perfect mama+ apparat kommer att 

byta tillbaka till läge B.  

 

 

 

7.3. PROGRAM C 

Om du tycker att program A och B inte 

uppfyller dina behov av smärtlindring så 

finns det ett tredje program C, som ger 

en högre nivå av smärtlindring. 

Tryck på program knappen P igen så 

kommer du till program C som visas på 

skärmen som C. För att undvika 

obehag vid byte av program,sjunker 

den inställda styrkan till hälften. Detta 

program har 60 intensitetsnivåer. Tryck 

och släpp ▲ knappen tills du når en 

bekväm intensitetsinställning. Detta är 

ett naturligt sätt för dig att ha kontroll 

över din smärta då du snabbt ökar och 

minskar intensiteten att motsvara 

styrkan på sammandragningen. 

Även här, finns det två lägen, C och C 

UP (Active Power Ramp läge). 

Däremot, är läget C konstant. Med att 

trycka på BOOST knappen startas 

Active Power Ramp läget som rampar 

upp styrkan eller nivån på intensiteten 

under de sista sammandragningarn för 

att ge den extra korta och intensiva 

smärtlindringen. 

 

Mellan sammandragningarna använd 

▲ och ▼ knapparna till du når en 

bekväm nivå.Då du upplever en 

sammandragning trycker du bara på  

BOOST knappen och håller den nere. 

 

Styrkan ökar tills du släpper BOOST 

knappen för att styrkan inte skall bli för 

hög. Då du släpper, sjunker styrkan 

snabbt och återgår till den 

bakgrundsinställningen du hade valt. 
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Då styrkan sjunker, kan du trycka och 

hålla nere BOOST knappen igen för att 

hålla styrkan på en fast nivå till slutet av 

din sammandragning. 

Då du blir instrukterad att börja Krysta 

kan du använda programknappen P för 

att byta tillbaka till perfect mama+ 

programmet A.  

 

Kom bara ihåg de tre programmen A, B 

och C vilka du kan välja när som helst 

under förlossningen. Då du behöver en 

boost, tryck bara på BOOST knappen. 

 

TENS kan användas så länge som det 

behövs. Kontinuerlig behandling är ok, 

men under förlossningen bör 

elektroddynorna regelbundet (ungefär 

var 12:te timme) placeras om för att låta 

huden utsättas för luft.  

 

8. ELEKRODDYNORNA 

Electroddynorna skall alltid användas i 

par (två elektroddynor till varje kanal), 

så att signalen kan strömma i en krets. 

Elektroddynorna skall placera över 

korsningarna av nerverna som förenar 

livmodern och förlossningskanalen till 

ryggmärgen. Korrekt placering av 

dynorna ger maximal smärtlindring så 

var vänlig och studera bilderna i 

sektionen  och följ dessa instruktioner. 

Kontrollera alltid att apparaten är 

avstängd före du sätter fast eller tar 

bort elektroddynorna. 

Perfect mama+ återställer styrkan till 

noll om dynan eller ledningen inte är 

fastkopplad till din kropp. Detta för 

att undvika plötsliga förändringar i 

känslan då en dyna ansluts på nytt. 

RÅD:  

 Elektroddynorna som medföljer är 

återanvändbara men endast för att 

användas av en och samma patient. 

 För att få den bästa 

ledningsförmågan genom 

elektroddynorna, försäkra dig om att 

de är i gott skick samt klibbiga. 

 Se till att huden är ren och torr före 

användningen. 

 Ta elektroddynorna bort från deras 

skyddsplast genom att hålla och lyfta 

i ett hörn av dynan och dra. Dra inte 

från dynans kopplingsledningar. 

 Efter användningen - sätt 

elektroddynorna alltid på plastfilmen 

och sätt dem i den återslutbara 

plastpåsen. 

 

Om du använder före eller efter 

förlossningen: 

 Om elektroddynorna torkar ut, då är 

det bäst att köpa ett 

ersättningspaket. I nödfall kan det 

vara möjligt att återställa en del 

klibbighet till dynorna genom att 

sätta en liten droppe vatten på varje 

dyna och sprida ut det. Om man 

sätter för mycket vatten kommer 

elektroddynan att bli för mjuk. Om 

detta händer så kan man försöka 

återställa lite vidhäftningsförmåga så 

sätt dynan i kylskåpet till några 

timmar med den klibbiga sidan 

uppåt. 

 I mycket varmt väder kan gelet på 

elektroddynan bli mjukt. Sätt i så fall, 

dynorna som är fortfarande packade 

sin plastfilm och i påse, i kylen tills de 

återgår till sitt normala skick. 

 Elektroddynorna som medföljer är 

latexfria. 

 Byt ut elektroddynorna om de tappar 

sin klibbighet. 
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Dålig anslutning kan orsaka obehag 

och hudirritation. 

 Förvaringstiden för en oöppnad 

förpackning med elektroddynor är 2 

år.Detta kan påverkas av mycket 

höga temperature eller väldigt låg 

luftfuktighet. 

 

9. FÖRPACKNINGENS 

INNEHÅLL 

Förpackningen innehåller:  

 1 x Perfect mama+ apparat, 

smärtlindring under förlossning  

 4 x 50x100 mm elektroddynor med 

integrerade ledningar (E-CM50100-

PM) 

 4 x Eelektroddynor för bröst (E-

CMR60130) 

 2 x Anslutningstrådar (L-CPT) 

 2 x AA 1.5V alkaline batterier 

 1 x Löstagbara bältesklämmor 

 1 x Halssnodd 

 1 x Förvaringsfodral 

 1 x Instruktionsmanual 
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10. INFORMATION OM APPARATEN 

10.1. KNAPPARNA & SKÄRMEN 

 

 

 

 

Valt Program  

BOOST knappen 

Vald styrka 

ÖKA styrkan 

Programval 

MINSKA styrkan 

Förlossningstid 

OFF knapp 

ON knapp 

Sammandrag-

ningens 

varaktighet 

Indikator för 

aktiv 

utmatning 

Sammandrag-

ningens 

intervall 

 

Lås knapp 
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10.2.  ANVÄNDNINGS 

INSTRUKTIONER 

ON/OFF 

För att sätta på apparaten, 

tryck på ON knappen och håll 

den nertryckt i 3 till 5 sekunder 

tills skärmen går på. 

För att stänga av apparaten, 

tryck på OFF knappen och håll 

den nertryckt i 3 till 5 sekunder tills 

skärmen stängs av. 

Apparaten stängs automatiskt av om 

den lämnas på noll styrka för mer än 5 

minuter. 

Då man sätter på apparaten visar 

skärmen att den automatiskt ställs in på 

program A på nollstyrka.  

Notera: Kontrollera alltid att 

apparaten är avstängd före du 

sätter eller tar bort 

elektroddynorna. 

Bakgrundsljuset stängs av efter tio  

sekunder efter det sista knapptrycket. 

 

På apparatens framsida finns det sex 

knappar: 

STYRKOKNAPPAR 

Styrkoknapparna är märkta med ▲ och 

▼. 

För att öka på styrkan i ett 

steg, tryck och släpp ▲ 

knappen. 

Styrkonivån visas på LCD-

skärmen. 

 

Styrkoknapparna fungerar inte 

förrän apparaten är ordentligt 

ansluten till din kropp. Perfect 

mama+ upptäcker en urkoppling och 

återgår automatiskt till styrkan noll. 

 

Apparaten har 50 styrkonivåer i 

program A & B, och 60 nivåer i  

program C. Om du håller ner knappen i 

3 till 5 sekunder kommer styrkan att 

börja rulla. 

Du känner kanske ingenting under de 

första några trycken.Fortsätt att trycka 

tills känslan är stark men behaglig. 

Ytterligare ökning av styrkan under 

användningen kan vara nödvändiga för 

att din kropp vänjer vid känslan.  

För att minska styrkan, tryck och släpp 

den nedre knappen som är märkt med 

▼. 

Den gula LEDen på utmatnings uttaget 

indikerar att det finns en aktiv 

utmatning. Displayen kommer att vara 

på i 5 sekunder efter att kontakten tagits 

bort. 

 

VAL AV PROGRAM  

Knappen som är märkt med 

P är val av program. Perfect 

mama+ har 3 olika förinställda program 

med bokstäverna A, B och C.  

Varje gång du trycker och släpper P 

knappen, byts programmet och 

programmets bokstav syns på LCD-

skärmen. 

P 

ON 

 

OFF 

▲ 

▼ 
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Varje gång programmet byts minskar 

stimulations styrkan automatiskt med 

50%. 

 

FÖRLOSSNINGSTIDEN 

Tryck på denna knapp för att 

sen hur länge du har använt 

din perfect mama+ apparat. 

Bokstaven T och tiden 

kommer på skärmen. Tiden 

för förlossningen visas i timmar och 

minuter. Efter 3 sekunder återgår 

displayen till normal. 

För att manuellt ställa om 

förlossningstiden till noll, tryck och håll 

nere T knappen i 5 sekunder.Tiden 

stalls automatiskt om då perfect 

mama+ apparaten har varit avstängd i 

mer än två timmar. 

 

 

 

 

 

 

 

BOOST KNAPPEN 

På sidan av apparaten finns det 

en BOOST knapp. Dess funktion 

beror på vilket program man har valt 

och är beskrivet i sektion 7. 

 

TANGENTLÅS  

Knappen som är märkt 

med  uppe på 

apparaten, är LÅS-

knappen. Den kan användas för att låsa 

kontrollpanelen. Detta för att undvika 

oavsiktliga ändringar i inställningarna. 

För att låsa kontrollpanelen, tryck och 

håll nere LÅS-knappen i 3 sekunder. 

 syns på LCD-skärmen och inga 

tangenter kommer att fungera förutom  

▼ knappen. Tryck på ▼ knappen eller 

tryck och håll in LÅS-knappen för att 

låsa upp. 

 

LÅGT BATTERI 

En symbol på tomt batteri 

visas då du behöver byta 

batterierna. Apparaten 

kommer att stängas av ungefär 2 

minuter efter detta. 

 

AVSTÄGNING DÅ STRÖMKRETSEN 

ÄR ÖPPEN 

Om perfect mama+ inte är korrekt 

ansluten till din kropp, återställs styrkan 

automatiskt till noll. Detta för att undvika 

plötsliga förändringar då en avbruten 

anslutning återkopplas.  

 

10.3. SAMMANDRAGNINGS 

TIMER 

Under förlossningen kommer perfect 

mama+ att ge information om 

sammandragningarna för att hjälpa dig 

och din barnmorska att veta hur 

förlossningen framskrider. 

Mellan sammandragningarn kommer 

skärmen att automatiskt visa 

varaktigheten på den sista 

sammandragningen och intervallet 

emellan de två sista 

sammandragningarna. 

 

Varaktighet 

Visar varaktigheten i sekunder av den 

senaste sammandragningen.Timern 

T 

B
O

O
S

T
 

Förlossningstiden  

(i timmar.minuter) 
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startar då du trycker på BOOST-

knappen för kontinuerligt läge (A Boost 

eller B Boost) och stannar då du 

trycker igen för att återgå till puls läget 

(A eller B).  

I program C, startar timern då du trycker 

och håller i BOOST-knappen och 

stannar då apparaten återgår till den 

ursprungligt valda styrkan. 

Apparaten fortsätter att visa tiden tills 

fölande sammandragning börjar. 

  

Intervall 

Visar tiden i minuter och sekunder 

mellan början av dina två senaste 

sammandragningar (intervallet mellan 

början av din föregående och början av 

denna sammandragning).   

Då sammandragningarna är mindre 

än 5 minuter från varandra och de 

räcker mer än 30 sekunder, kommer 

skärmen att blinka. Efter 30 minuter 

stannar skärmens blinkande och 

skärmen återgår till normal läge. 

Om du föredrar att inte se dessa tider 

på skärmen, kan du du stänga av dem:: 

Håll knapparna T och ▼ samtidigt 

nertryckta i 3 till 5 sekunder för att 

stänga av skärmen för 

sammandragningstimern. 

Håll knapparna T och ▲ samtidigt 

nertryckta i 3 till 5 sekunder för att sätta 

skärmen för 

sammandragnings 

timern tillbaka på.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. INSTÄLLNING OCH 

ANVÄNDNING AV 

PERFECT MAMA+  

11.1. INSTALLATION AV 

BATTERIER 

 1) Ta bort bältesklämman genom att 

skjuta ner klämman. 

2) Ta bort batterilocket genom att dra i 

taggen. 

 

 

 

 

3) Sätt i batterierna. 

Försäkra dig om att batterierna insätts 

på rätt sätt, såsom visas i batterifacket 

och att bandet är bakom batterierna. 

4) Sätt tillbaka batterilocket och 

bältesklämman. 

 

Då batterierna är slut, 

kommer en lågt batteri 

indikator att visas på 

skärmen och det är viktigt att byta 

batterierna så fort som möjligt. 

Senaste 

sammandragningens 

varaktighet (i sekunder) 

 

Intervallet mellan de två 

senaste 

sammandragningarna (i 

minuter,sekunder) 
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Laddbara batterier 

Använd inte laddbara batterier. De har 

lägre spänning och kan aktivera lågt 

batteri avstängningen. 

 

Förvaring 

Ta bort batterierna från din perfect 

mama+ om det är osannolikt att du 

använder apparaten under en lång 

period. En del typer av batterier kan 

läcka korrosiva vätskor.    

Batteriernas livslängd 

Batterierna borde räcka i cirka 48 

timmar med full effekt.  

Oanvända batterier har en nominell 

hållbarhet på 3 år, men håller vanligtvis 

längre. 

 

Batteri Varningar 

GÖR INTE hål , öppna inte, 

montera inte, eller använd inte i 

en fuktig och/eller frätande miljö. 

UTSÄTT INTE för temperaturer 

över 60°C(140F). 

 HA, FÖRVARA ELLER 

LÄMNA INTE i närheten av 

värmekällor, i direkt stark solljus, på 

ställen med hög temperatur, i 

tryckbehållare eller i en mikrovågsugn. 

SÄNK INTE i vatten eller 

havsvatten så att de blir våta. 

ORSAKA INTE kortslutning. 

ANSLUT inte apparaten om 

inte batterilocket är på plats. 

 

Om batteriläckage inträffar och det 

kommer i kontakt med huden eller 

ögonen, tvätta ögonen omsorgsfullt 

med mycket vatten. 

Håll batterien ur räckhåll från små barn. 

VARNING försök aldrig ladda 

ett alkaline batteri. Risk för 

explosion.  

VARNING Blanda inte gamla, 

nya och olika typer av batterier 

eftersom det kan leda till batteriläckage 

eller till indikation av lågt batteri. 

 

Avfallshantering: Kassera alltid 

batterierna på ett ansvarsfullt sätt enligt 

de lokala myndigheternas riktlinjer. 

Kasta aldrig batterier i en eld. Risk för 

explosion. 

 

11.2. ANSLUTNING AV 

ELEKTRODLEDNINGARN

A 

Anslut ledningarna till varje kanal 

såsom bilden visar. 

 

Sätt ledningen för dynorna som 

kommer att användas under bh-linjen i 

Kanal 1 i bottnet på apparaten.  

Ledningarna för dynorna som kommer 

att användas på nedre ryggen ska 

anslutas till Kanal 2. 

Ledingarna  bör behandlas varsamt 

eftersom de kan skadas av för hård 

behandling. 

 

CH1  

Channel 1 
CH2  

Channel 2 
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11.3. FÖRBEREDELSER AV 

BEHANDLING 

1) Efter att ledningarna är ordentligt 

anslutna skall du be din 

förlossningspartner att placera 

elektroddynorna på rätt plats på din 

rygg. För att försäkra bra fastsättning 

av dynorna skall hudområdet vara 

rent, torrt samt fett- och pulverfritt. 

2) Placera de övre dynparet (anslutna 

till CH1) på vardera sidan av 

ryggraden 50mm (2 tum) ifrån 

varandra och ungefär 75 mm (3 tum) 

under nedre kanten av 

skulderbladen (nära kotorna T10, 

T11, T12 och L1). Detta är precis 

under bh-linjen. 

3) Placera de lägre dynparet (anslutna 

till CH2) på vardera sidan av 

ryggraden ungefär 100mm (4 tum) 

ifrån varandra och ungefär 25 mm (1 

tum) ovanför groparna vid basen av 

ryggraden, just ovanför rumpan 

(nära kotorna S2, S3 och S4).  

Varning: Försäkra dig om att 

perfect mama+ är avstängd 

före du placerar 

elektroddynorna på huden. 

4) Du kan tryggt luta dig på 

eletroddynorna. Känslan kan dock 

förändras. 

5) Då elektroddynorna är på plats kan 

du välja att använda bältesklämman 

eller halssnodden, vilkendera är 

bekvämast för dig, så att du förblir så 

rörlig som möjligt. 

ANVÄNDNING UNDER OCH EFTER 

KEJSARSNITT  

Även om du bestämmer dig för 

kejsarsnitt, kan du ändå använda  

perfect mama+ apparaten under 

förlossningens tidiga stadier, antingen 

hemma eller på sjukhuset.  

För smärtlindring efter kejsarsnitt, 

placera dynorna på de ställen du får 

den bästa smärtlindringen på, undvik 

området i omedelbar närhet av ärret.   

 

En bältesklämma finns med så att du 

kan fästa apparaten i dina kläder. Den 

kan sättas fast åt båda hållen. Skjut 

klämman längs apparatens bas ända 

tills den låses på plats. 

Du kan också hänga apparaten runt 

halsen med halssnodden genom att 

använda hålen på var sida av 

apparaten. Halssnodden är för 

säkerhetsskäl utformad så att den 

öppnas om man drar i den. 

Mata en ögla av halssnodden genom 

hålet på sidan av apparaten och dra 
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den igenom. Mata snodden genom 

öglan och dra hårt mot apparaten.  

 

Varning: Använd inte andra 

snoddar än den som medföljde 

i förpackningen. 

 

11.4. BEHANDLINGEN 

1) Tryck och håll ON knappen på 

kontrollenheten nertryckt i 3 till 5 

sekunder för att starta apparaten.  

LCD skärmen kommer att visa A 00 

som indikerar att apparaten har ställt 

in sig på Förlossnings Smärta Fas A 

och läge puls på noll styrka (00mA).   

2) Du kan nu justera stimulationens 

styrka med knapparna ▲ och ▼ tills 

du når en behaglig nivå. LCD 

skärmen visar styrkans intensitet för 

varje kanal som används.  

3) Kom bara ihåg de tre programmen 

A, B och C som du kan välja när som 

helst då din förlossning framskrider, 

och då du behöver en boost, tryck 

bara på BOOST knappen (se avsnitt 

7). 

Notera: Om känslan blir 

obehaglig, minska på 

intensiteten. 

 

11.5. EFTER BEHANDLINGEN 

Efter användningen, tryck på OFF 

knappen på kontrollenheten och håll 

nertryckt i 3 till 5 sekunder för att stänga 

av apparaten. 

1) När apparaten är avstängd, ta bort 

elektroddynorna från din hud genom 

att hålla i själva dynan och försiktigt 

dra bort dem.  

2) Sätt elektroddynorna tillbaka i deras 

plastskydd och sätt dem tillbaka i 

den återslutbara plastpåsen. 

Notera: Då du tar bort 

elektroddynorna, SKA DU INTE 

DRA I LEDNINGARNA. 

 

Allmän ryggsmärta: 

Före förlossningen, kan du använda din 

perfect mama+ som hjälp mot 

ryggsmärta och efteråt mot smärta efter 

förlossningen. 

 

Amning: 

Perfect mama+ kan också användas 

med bröst elektroddynor (se E-

CMR60130) och separata ledningar (L-

CPT) för att hjälpa till att börja 

amningen. 

Se bruksanvisningen som kom med 

dina elektroddynor.  

 

Förvaring: 

Om du planerar att sätta din perfect 

mama+ i förvaring för ditt följande barn, 

gör så här:  

 Ta bort batterierna 

 Rengör enligt anvisningarna i avsnitt 

12 

 Förvara eller kasta bort 

elektroddynorna med integrerade 

ledningar. 

 Kom ihåg att köpa nya elektroddynor 

och batterier innan du behöver 

använda din perfect mama+ igen. 
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12. RENGÖRING & 

FÖRVARING 

Rengör fodralet och ledningarna efter 

varje användning genom att torka av 

med en fuktig trasa samt en lösning av 

mild tvål och vatten, Torka av. 

 SÄNK INTE din TENS apparat i 

vatten.. 

 ANVÄND INTE någon annan 

rengöringslösning än tvål och vatten. 

 

Lagringstid  

 Lagringstiden för ett oöppnat paket 

med självhäftande elektroddynor är 

2 år. Detta kan påverkas av mycket 

hög temperatur eller av mycket låg 

fuktighet. 

 Apparaten har ingen fastställd 

hållbarhetstid. 

 

13. EMC 

Trådlösa kommunikations utrustningar, 

som t.ex. trådlösa 

hemnätverksenheter, mobiltelefoner, 

trådlösa telefoner och deras 

basstationer, walkie-talkies kan 

påverka denna utrustning och bör 

hållas på ett minimi avstånd d = 3,3 m 

från utrustningen. 

(Notera. Som indikerat i Tabell  6 i IEC 

60601-1-2:2007 för ME EQUIPMENT, 

en typisk mobiltelefon med en maximal 

uteffekt av 2 W avkastning d = 3,3 m vid 

en IMMUNITETSNIVÅ på 3 V/m). 

Notera: För sjukhusbruk finns 

fullständiga EMC 

rådgivningstabeller tillgängliga 

på begäran. 

 

14. KASSERING AV 

ELEKTRISKA ELLER 

ELEKTRONIKPRODUK

TER (WEEE) 

En av bestämmelserna i EU-direktivet 

2002/96/CE är att allt elektriskt eller 

elektroniskt material inte skall 

behandlas som hushållsavfall och helt 

enkelt kastas bort. För att påminna dig 

om detta direktiv  är alla berörda 

produkter nu markerade med en 

symbol där en korg på hjul är 

överkorsat, som visas nedan.   

För att följa direktivet, kan du returnera 

dina gamla elektroterapiapparater till 

oss för  avfallshantering. Skriv bara ut 

ett porto-betalt postlapp för returnering 

på vår hemsida www.tenscare.co.uk, 

fäst detta på ett kuvert eller ett vadderat 

kuvert med apparaten och posta det 

tillbaka till oss. Vid mottagandet, 

kommer vi att behandla din gamla 

apparat för återvinning av komponenter 

eller  återvinning för att hjälpa till att 

para världens resurser och för att 

minimera negativa effekter på miljön. 

 

15. TILLBEHÖR 

Förväntad livslängd 

 Apparaten kommer ofta att räcka 

mera än 5 år, men är garanterad för 

2 år. Tillbehör (elektroddynor, 

halssnodd, bältesklämma och 

batterier) omfattas inte av garantin. 
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 Elektroddynorna bör vara 12 till 20 

applikationer, beroende på hudens 

tillstånd och fuktighet. 

 AA alkaliska batterier borde hålla 

ungefär 48 timmar i kontinuerlig 

användning. 

 

Bytes elektroddynor, nya batterier och 

separata ledningar finns tillgängliga hos 

din leverantör eller distributör (se 

baksidan för kontaktuppgifter), via 

order per post från TensCare, via 

telefon och med kredit eller debit kort, 

eller via TensCare websida. 

 

Följande reservdelar kan beställas från 

TensCare på www.tenscare.co.uk eller 

+44(0) 1372 723434. 

E-CM50100-PM Paket med 4 

50x100 mm 

electroddynor med 

integrerade 

ledningar. 

E-CMR60130 Bröst 
elektroddynor 
Paket med 4 (2 
par) 

L-CPT  Separata 

ledningar  

B-AA   1.5V AA batterier 

X- BC-PT Bältesklämma 

X-NC-MR Halssnodd 

X- BL-PTT Batterilucka 

 

16. GARANTI 

Denna garanti avser endast enheten. 

Den täcker inte elektroddynorna eller 

batterier. 

 

PRODUKTENS GARANTI 

INFORMATION 

Denna produkt är garanterad att inte ha 

tillverkningsfel i två år från 

inköpsdatumet. 

 

Denna garanti upphör att gälla om 

produkten är modifierad eller förändrad, 

är utsatt för missbruk; skadad i 

transporten; i brist på ansvarsfull vård; 

har fallit; har utrustats med felaktiga 

batterier; om enheten har varit 

nedsänkt i vatten; om skador uppstått 

på grund av att man inte har följt 

bruksanvisningarna som medföljt; eller 

om reparationer av produkten utförs 

utan tillstånd av TensCare Ltd. 

 

Vi kommer att reparera, eller av vårt val 

ersätta kostandsfritt alla delar som 

krävs för att korrigera material eller 

utförande, eller byta ut apparaten och 

returnera till dig under garantiperioden. 

Annars kommer vi att ge en offert på  

alla reparationer som kommer att 

utföras efter att du accepterat vår offert. 

Fördelarna med denna garanti är, 

utöver alla andra rättigheter och 

korrigerande åtgärder  för produkten, 

som konsumenten har under  

Konsumentskyddslagen 1987. 

 

Våra varor levereras med garantier som 

inte kan uteslutas av den brittiska 

konsument lagen. Du har rätt att få 

varorna reparerade eller utbytta ifall 

varorna inte är av acceptabel kvalitet. 

 

Innan du skickar din apparat för 

service 
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Före du skickar din apparat på service, 

vänligen ta dig några minuter och gör 

följande: 

Läs din manual och försäkra dig om att 

du följer alla instruktioner för 

användningen. 

 

Returningen av din apparat för 

service   

Om reparation behövs inom 

garantiperioden, bifoga det löstagbara 

avsnittet med garantikortet (se sidan 

25) och ditt bevis på köpet, kvittot. 

Vänligen se till att alla relevanta 

uppgifter är ifyllda innan du skickar din 

apparat på service. Vänligen se till att 

dina kontaktuppgifter fortfarande är 

aktuella och inkludera en kort 

beskrivning av problemet i samband 

med ditt köpskvitto. 

Av hygieniska skäl, vänligen inkludera 

inte använda elektroddynor. Skicka 

endast enheten och ledningarna. 

 

Vänligen returnera enheten och 

garantikortet (se sidan 25) på din 

bekostnad till: 

TensCare Ltd 

PainAway House, 

9 Blenheim Road,  

Longmead Business Park,  

Epsom, Surrey 

KT19 9BE, UK 

Om du behöver ytterligare information, 

tveka inte att kontakta oss med att ringa 

till oss på telefonnumret:  

+44 (0) 1372 723 434. 
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17. PROBLEMLÖSNING 

Om din TENS apparat inte fungerar korrekt, vänligen kontrollera följande: 

Problem Möjliga orsaker Lösning 

Ingen display 

  

  

Batterierna är slut. Byt batterierna. 

Batterierna är felaktigt 

isatta. 

Ta bort plastomslaget. 

Kontrollera + / - . 

Skadade fjädrar i 

batterifacket. 

Kontakta leverantören. 

Lågt batteri 

display 

Batterierna är slut. Byt batterierna. 

Ingen känsla Felaktig anslutning. Kontrollera att du har applicerat rätt de 4 

elektroddynorna för att säkerställa en 

komplett krets. 

Styrkan är inte tillräckligt 

stark. 

Öka styrkan. 

De flesta anändare kommer att känna 

någonting vid en inställning under 10. 

Uteffekten 

ökar inte 

över noll 

Avbrott i öppen krets. Försäkra dig om att apparaten är korrekt 

ansluten till din kropp. 

Ledningen är inte ansluten 

till kroppen eller är 

felaktigt/skadat. 

Försök använda den andra ledningen. 

Köp ersättande ledning vid behov. 

  (Ledningarna kan gå sönder om det böjs och då ger de apparaten ingen 

eller oregelbunden utgång). 

Plötslig 

förändring i 

känslan 

Om du kopplar bort och 

ansluter dig på nytt om 

några minuter, kommer 

signalen att kännas 

ganska mycket starkare.  

Sätt alltid styrkan tillbaka till noll efter att 

ledningarna eller elektroddynorna har 

kopplats bort. 

 

Om ovanstående granskning inte har löst ditt problem, eller för att rapportera oväntade 

verksamheter eller händelser, ring TensCare eller din lokala leverantör eller distributör 

(address på baksidan) för råd.     

Kontakta TensCare kundtjänst på +44 (0) 1372 723 434. Vår personal är utbildad för 

att hjälpa dig med de flesta problem du kanske har upplevt, utan att behöva skicka din 

apparat på service. 
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18. ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER 

Vågform Symmetrisk bi-fas rektangulär 

Amplitud 

(över 500 Ohm belastning) 

70 mA noll till toppvärde, 50 steg i A & B, 60 steg i C 

+/- 10% 

Utgångsplugg Helt säkrad: beröringssäker  

Kanaler Dubbel kanal 

Batterier 2 x AA alkaliska (två AA batterier)  

Vikt 75 g utan batterier 

Dimensioner 120 x 60 x 20 mm 

Säkerhetsklassificering Intern strömkälla.  

Konstruerad för kontinuerlig användning. 

Inget speciellt fuktskydd. 

Miljö specifikationer:  

    Drift:     

 

   

     Förvaring:  

Temperaturområde: 5 till 40⁰C  

Luftfuktighet:15 till 93% RH icke-kondenserande 

Lufttryck: 70 kPa till 106 kPa 

Temperaturområde: -25 till +70⁰C  

Luftfuktighet: Upp till 93% RH icke-kondenserande 

UTRUSTNING 

TYP BF  

 

Utrustning som har ett visst skydd mot elektriska stötar, 

har en isolerad tillämpad del. 

 Denna symbol på apparaten betyder “se 

bruksavisningen”. 

 IP22 Enheten är inte vattentålig och bör skyddas mot vätskor. 

 Uppfyller EU:s WEEE föreskrifter 

 

Notera: De elektriska specifikationerna är nominella och kan variera från de 

angivna värden med minst 5% på grund av normala produktionstoleranser. 
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VÄNLIGEN BEVARA DETTA GARANTIKORT. 

RETURNERA DENNA DEL ENDAST OM DU RETURNERAR DIN PRODUKT FÖR 

REPARATION UNDER GARANTIN. 

 

NAMN:               

ADRESS:              

             

POSTNUMMER:            

TELEFON UNDER DAGTID:            

E-POST:            

 

MODELL:              

INKÖPSDATUM:             

 

 

BIFOGA BEVIS PÅ KÖPET 

SKICKA INTE ELEKTRODDYNOR 

 

 

ÅTERFÖRSÄLJARENS NAMN:            

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS:         

             

ÅTERFÖRSÄJARENS POSTNUMMER:        

KORT BESKRIVNING PÅ PROBLEMET:        

            

            

         

 

 

 

 

 

GARANTIN ÄR OGILTIG OM INTE INFORMATIONERNA OVAN ÄR IFYLLDA 

ELLER RÄTT. 
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TensCare strävar att ge dig den bästa möjliga produkt och service. Vi lyssnar på dina 

förslag och försöker ständigt förbättra våra produkter. Vi vill också lära dig hur våra 

produkter används och fördelarna med dem. Om du har något du vill dela med oss, 

vänligen kontakta oss: 

www.tenscare.co.uk 

 

Följ oss: 

 

https://www.facebook.com/pages/TensCare-Ltd  

 

https://twitter.com/TensCareLtd 

 

https://www.linkedin.com/company/tenscare-limited 

 

https://plus.google.com/+TenscareLtdEpsom  

 

https://uk.pinterest.com/TensCareLtd/ 

 

https://tenscareltd.wordpress.com/ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCzpik9dmLlJ3j0aHOpQ-0sg 

 

 

 

EG- försäkran om överensstämmelse 

TensCare Ltd förklarar härmed att en undersökning av försäkringssystem av 

produktionskvaliteten har genomförts enligt kraven av Storbritanniens nationella 

lagstiftning enligt bilaga V av direktivet 93/42/EEC för medicinska apparater. Vi intygar 

att produktkvalitetssystemet överensstämmer med de relevanta bestämmelserna i 

ovannämnda lagstiftning, och resultatet ger organisationen rätt att använda CE 0088 

märkingen på denna produkt. 

http://www.tenscare.co.uk/
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Manufactured by:  

 

TensCare Ltd, 9 Blenheim Road,  

Epsom, Surrey KT19 9BE, UK 

Tel: +44(0) 1372 723434 

www.tenscare.co.uk  

 

 

Pub No: I-MAMA+-FN Rev 
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