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1. ΓΙΑΓΩΓΗ 

1.1. Ση είλαη ην New Pocket Fit 4; 
 

Πν New Fit Pocket 4 είλαη έλαο λένο επαγγεικαηηθόο θνξεηόο ειεθηξνδηεγέξηεο γηα ηελ θαζεκεξηλή ζαο 

επεμία, θαη είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιεινο γηα ηελ δηάπιαζε ηνπ ζώκαηνο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπρλόηεξσλ 

πόλσλ. Ε κλήκε ηεο ζπζθεπήο πεξηέρεη 99 πξνθαζνξηζκέλα βαζηθά πξνγξάκκαηα γηα όιεο ηηο 

ειεθηξνδηεγεξηηθέο εθαξκνγέο. Απηά ηα έηνηκα γηα ρξήζε πξνγξάκκαηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα 

εθηειέζεηε κηα πνηθηιία ζεξαπεηώλ γηα ηελ επίηεπμε πνηθίισλ απνηειεζκάησλ (ηόλσζε, ηνπηθό αδπλάηηζκα, 

κπτθή ελδπλάκσζε, θιπ.). 

Πν New Pocket Fit 4 έρεη ηέζζεξα αλεμάξηεηα θαλάιηα γηα ηε ζύλδεζε έσο νθηώ ειεθηξνδίσλ ώζηε λα 

δηεγείξεη ηέζζεξα δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ ζώκαηνο ηαπηόρξνλα. Ε ζπζθεπή κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζε δύν δηαθνξεηηθά άηνκα, ζπγρξόλσο, ξπζκίδνληαο ηελ έληαζε ηεο ζεξαπείαο αλεμάξηεηα ζύκθσλα κε ηελ 

επαηζζεζία ηνπ θαζελόο. 
 

1.2. Πνηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην New Pocket Fit 4; 
 

Πν New Pocket Fit 4 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από νπνηνλδήπνηε επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείεο ν ίδηνο ζην ζπίηη ηνπ ή ελώ ηαμηδεύεη. Γίλαη ηόζν εύθνιν ζηε ρξήζε πνπ νη ζεξαπείεο 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νπνπδήπνηε θαη αλά πάζα ζηηγκή, ώζηε λα επσθειεζείηε πιήξσο από ηηο 

επεξγεηηθέο ηνπ δξάζεηο θαη λα επηηύρεηε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα. 
 

1.3. Γθαξκνγέο ηνπ New Pocket Fit 4 
 

Πν New Fit Pocket 4 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα έλα επξύ θάζκα εθαξκνγώλ, όπσο ε ζεξαπεία ηεο 

θπηηαξίηηδαο θαη ηνπ ηνπηθνύ πάρνπο, ε ηόλσζε πιαδαξώλ θαη ραιαξώλ κπώλ θαη ε εθηέιεζε αλαιγεηηθήο 

ζεξαπείαο γηα αξζξηθνύο θαη κπτθνύο πόλνπο, απρεληθνύο θαη νζθπτθνύο πόλνπο, ηελνληίηηδα, θιπ. Πν New 

Pocket Fit 4 κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εθηειέζεη αλαζηαιηηθέο ζεξαπείεο κε ζθνπό λα 

ραιαξώζεη ην ζώκα. 

Οηνλ αζιεηηζκό, ε ειεθηξνδηέγεξζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ππνθαηάζηαην ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, 

όηαλ ε θπζηνινγηθή πξνπόλεζε δελ είλαη εθηθηή θαη σο αλαπόζπαζην θνκκάηη πξνγξακκάησλ πξνπόλεζεο 

γηα νξηζκέλα αζιήκαηα. 



2. ΟΔΗΓΙΓ ΑΦΑΛΓΙΑ 
 

2.1. Γεληθέο νδεγίεο  
 

Νξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ζπζθεπή γηα πξώηε θνξά δηαβάζηε ην εγρεηξίδην ρξήζεο ζρνιαζηηθά. Γπηπιένλ 

πξηλ ελεξγνπνηήζεηε ηελ ζπζθεπή ή ηελ ζπλδέζεηε ζε έλαλ αζζελή πάληα εθηειέζηε ηνπο αθόινπζνπο 

ειέγρνπο: 
 

1) Γιέγμηε ηελ ζπζθεπή νπηηθά γηα ελδείμεηο δεκηάο 

2) Δηαβάζηε θαη πξνζέμηε όιεο ηηο πξνεηδνπνηήζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπή  

3) Ηξαηήζηε ηε ζπζθεπή καθξηά από θάζε θίλδπλν δηαξξνήο, θαζώο ε ζπζθεπή δελ είλαη αδηάβξνρε (ΖΞ 

 20) 

4) Γιέγμηε όηη έρεηε ηα ζωζηά εμαξηήκαηα γηα ηελ ζεξαπεία δηέγεξζεο πνπ ζθνπεύεηε λα θάλεηε   
 

2.2. Αληελδείμεηο 
 

Μ ειεθηξνδηεγέξηεο ίζσο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 

 

1) Οε άηνκα πνπ θέξνπλ βεκαηνδόηε ή ππνθέξνπλ από θαξδηαθά λνζήκαηα ή αξξπζκία 

2) Οην εκπξόο κέξνο ηνπ ιάξπγγα αθνύ απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη ιαξπγγηθνύο ζπαζκνύο 

3) Οηηο πιεπξέο ηνπ ιαηκνύ αθνύ ε θαξσηίδα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε 

4) Οηελ θνηιηαθή ή ηελ νζθπτθή πεξηνρή ηνπ ηεξνύ νζηνύ ησλ εγθύσλ γπλαηθώλ 

5) Οε πεξηνρέο κε δεξκαηηθέο βιάβεο, βιελλνγόλνπο, ηνπηθή αιιαγή επαηζζεζίαο, κνιύλζεηο, θιεγκνλέο, 

θιεβίηηδεο, ζξνκβνθιεβίηηδεο 

6) Οε πεξηπηώζεηο εκθπηεπκέλσλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ (π.ρ. βεκαηνδόηεο) ηνπνζεηεκέλσλ άκεζα 

θάησ από ηελ πεξηνρή γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ε ζεξαπεία 

7) Γύξσ από ηα όξηα όγθσλ θαη ζε θνηιηαθή θαη νζθπτθή πεξηνρή ζηελ πεξίπησζε πεηξώλ ζην ζπθώηη θαη 

ηα λεθξά 

8) Ηξαηήζηε ην καθξηά από παηδηά 
 

2.3. Πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε 
 

πκβνπιεπηείηε έλα γηαηξό θαη ρξεζηκνπνηείηε ηνλ ειεθηξνδηεγέξηε κόλν ππό ηαηξηθή επίβιεςε ζηηο 

αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 

 

1. πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεηε ηελ παζνινγηθή αηηία, όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ  λεπξνκπτθή δηέγεξζε γηα 

αλαιγεηηθνύο ζθνπνύο ζε αζζελείο κε επώδπλα ζύλδξνκα, θαη εηδηθόηεξα εάλ ηα ζπκπηώκαηα δελ 

ππνρσξνύλ εληόο ιίγσλ εκεξώλ ζεξαπείαο κε αλαιγεηηθή δηέγεξζε 

2. θαηά ηελ εθαξκνγή ειεθηξνδίσλ ζην πξόζσπν 

3. όηαλ ρξεζηκνπνηείηε θνληά ζε πεξηνρέο κε κεηαιιηθά εκθπηεύκαηα (πξνζζεηηθά, πιηθά νζηενζύλζεζεο, 

βίδεο, πιάθεο, πελία, θιπ.) 

4. ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ από ηε λόζν ηνπ Νάξθηλζνλ ή επηιεςία, κηα θαη ην όξην επαηζζεζίαο ηνπο 

κπνξεί λα κεηαβιεζεί 

5. ζε πεξίπησζε ππόλνηαο ή ζίγνπξεο  εγθπκνζύλεο θαη εθαξκνγή κόλν ζηελ εζράηε ησλ πεξηπηώζεσλ 

6. θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ειεθηξνδίσλ ζε πεξηνρέο θνληά ζηνπο ηέλνληεο ησλ κπώλ ή ζε 

ηξαπκαηηζκνύο 

7. κε αζζελείο πνπ πάζρνπλ από ζπαζηηθή παξάιπζε. 

 

Μελ εθαξκόδεηε ειεθηξόδηα ζηηο αθόινπζνπο πεξηνρέο: 

1. πάλσ από ην βνιβό ηνπ καηηνύ 

2. άκεζα επάλσ ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο, όπσο είλαη ην θέληξν ηνπ καζηνύ, ζηε βνπβσληθή ρώξα ή ηε 

καζράιε. 

3. Ε θαξδηά δελ πξέπεη πνηέ λα βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ειεθηξνδίσλ. Ννηέ κελ 

εθαξκόδεηε έλα ειεθηξόδην ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ ζώξαθα θαη άιιν ζην πίζσ κέξνο θνληά ζηελ θαξδηά. 
 

 

 



 

2.4. Γηδηθέο πξνθπιάμεηο 
 

1. Ιελ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ ειεθηξνδηεγέξηε κεηά από έλα κεγάιν γεύκα. 

2. Γάλ πξνθύςνπλ ζπκπηώκαηα ηαρπθαξδίαο, έθηαθηεο ζπζπάζεηο ή δπζαλεμία ζηε δηέγεξζε, λα 

αλαζηαιζεί ε ζεξαπεία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο. 

3. Ιεηά ηε ζεξαπεία, κπνξεί λα πξνθύςεη κηα κηθξή εξπζξόηεηα ηνπ δέξκαηνο, ζην ζεκείν όπνπ ην 

ειεθηξόδην εθαξκόζηεθε. Οε απηή ηελ πεξίπησζε, ζαο ζπληζηνύκε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ρακειόηεξε 

ζπρλόηεηα ή κηθξόηεξε έληαζε δηέγεξζεο. 

4. Πα ειεθηξόδηα πξννξίδνληαη γηα πξνζσπηθή ρξήζε. ξεζηκνπνηώληαο ηα ίδηα ειεθηξόδηα ή αγώγηκνπο 

ηκάληεο ζε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ αζζελή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηκόιπλζε. 

 

 

 

3. ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON/OFF / START 

 

Μζόλε LCD 

Αύμεζε 

πξνγξάκκαηνο . 

 

Ιείσζε 

πξνγξάκκαηνο  

Ιείσζε έληαζεο, 

θαλάιηα 1, 2, 3 & 

4 

Αύμεζε 

έληαζεο,θαλάιηα 

1, 2, 3 & 4 



 

 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην New Pocket Fit 4, πξνρσξήζηε σο εμήο:  

 

1. πιύλεηε ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο θαη αθαηξέζηε ηπρόλ θξέκεο ή ινζηόλ 

2. ηνπνζεηήζηε ηηο κπαηαξίεο ζηε ζήθε ησλ κπαηαξηώλ ζην πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο: εμαζθαιίζηε όηη 

ε πνιηθόηεηα είλαη όπσο ππνδεηθλύεηαη ζηελ ζήθε, 

3. ζπλδέζηε ηνπο αγωγνύο, όπσο απαηηείηαη (από 1 έσο 4), κε ηνπο αληίζηνηρνπο ππνδνρείο πνπ 

βξίζθνληαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο 

4. ζπλδέζηε ηα ειεθηξόδηα 

5. αθαηξέζηε ην πιαζηηθό θάιπκκα, ηξαβώληαο ην από ηελ κία γσλία ηνπ ειεθηξνδίνπ 

6. εθαξκόζηε ηα ειεθηξόδηα ζηελ πεξηνρή πνπ πξόθεηηαη λα γίλεη ε ζεξαπεία, παξαπέκπνληαο ζηα 

ζρήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ ΓΦΑΞΙΜΓΓΟ (θαξθηηζώζηε ηελ πνιηθόηεηα όπσο ππνδεηθλύεηαη ζην θιηπ), αζθήζηε 

κηα κηθξή πίεζε γηα ιίγα δεπηεξόιεπηα γηα λα εμαζθαιηζηεί όηη ην ειεθηξόδην πξνζθνιιάηαη ζσζηά 

7. ελεξγνπνηήζηε ηε ζπζθεπή παηώληαο ην θνπκπί ON / OFF / START 

8. επηιέμεηε πξόγξακκα κε ηελ αύμεζε / κείσζε ησλ πιήθηξσλ αξηζκνύ πξνγξάκκαηνο (βι. Πίλαθα 1) 

9. ξπζκίζηε ηελ έληαζε ηεο δηέγεξζεο κε ηα θνπκπηά + θαη - γηα ηα θαλάιηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη (Α, Β, 

C ή D) 

 

ΗΜΓΙΩΓΙ: 

A.  ε έληαζε δηέγεξζεο κπνξεί λα θπκαίλεηαη θαζώο ε ζεξαπεία είλαη ζε εμέιημε, εάλ απηό ζπκβεί, 

ξπζκίζηε ηελ έληαζε γηα λα δηαηεξεζεί έλα ζηαζεξό επίπεδν δηέγεξζεο 

B.  γηα ηηο εθαξκνγέο αλάπηπμεο κπώλ, απμάλεηαη ζηαδηαθά ηελ έληαζε θαζ 'όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

ΠΡΟΟΥΗ: αλ ε δηέγεξζε γίλεηαη δπζάξεζηε ή επώδπλε, λα κεηώζεηε ηελ έληαζε ή λα δηαθόςεηε ηε ζεξαπεία 

παηώληαο ην θνπκπί ON / OFF. 

 

10. όηαλ ην πξόγξακκα νινθιεξωζεί, κπνξείηε λα επηιέμεηε έλα άιιν πξόγξακκα κε ην 

πιήθηξν αξηζκνύ πξνγξάκκαηνο πάλσ / θάησ (βι. Πίλαθα 1) 

11. ηνπνζεηήζηε ηα ειεθηξόδηα πίζσ ζηα αληίζηνηρα πξνζηαηεπηηθά θαη ζθξαγίζηε ηα 

ζηηο ηζάληεο ηνπο (ζε πνιύ δεζηό θαηξό ή ζε πεξίπησζε παξαηεηακέλσλ πεξηόδσλ κε ρξήζε ηνπο, 

απνζεθεύζηε ηα ζε ςπγείν). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
 

Πν New Pocket Fit 4 έρεη 99 πξνγξάκκαηα. Ηάζε πξόγξακκα έρεη δηαθνξεηηθέο επηδξάζεηο θαη είλαη θαηάιιειν 

γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Μ Νίλαθαο 1 παξαζέηεη ηα πξνγξάκκαηα κε ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο ηνπο. 
 

 

 

Πίλαθαο 1: Πξνγξάκκαηα 

Κν. Όλνκα 

1 ΘΓΞΙΜΠΕΠΑ ΙΓ ΔΖΦΑΟΖΗΜ 

ΠΓΠΞ/ΖΗΜ ΝΑΘΙΜ 

ΓΞΖΑ  

2 ΘΓΞΙΜΠΕΠΑ ΗΜΞΙΜΟ  

3 ΘΓΞΙΜΠΕΠΑ ΝΜΔΖΑ  

4 ΑΚΑΗΜΡΦΖΟΕ ΗΜΝΩΟΕΟ ΓΞΖΑ  

5 ΑΚΑΗΜΡΦΖΟΕ ΗΜΝΩΟΕΟ ΗΜΞΙΜΟ  

6 ΑΚΑΗΜΡΦΖΟΕ ΗΜΝΩΟΕΟ ΝΜΔΖΑ  

7 ΓΚΓΞΓΕ  ΑΝΜΗΑΠΑΟΠΑΟΕ ΓΞΖΑ  

8 ΓΚΓΞΓΕ  ΑΝΜΗΑΠΑΟΠΑΟΕ ΗΜΞΙΜΟ  

9 ΓΚΓΞΓΕ  ΑΝΜΗΑΠΑΟΠΑΟΕ ΝΜΔΖΑ  

10 ΠΞΖΜΓΖΔΕ ΓΞΖΑ  

11 ΠΞΖΜΓΖΔΕ ΗΜΞΙΜΟ  

12 ΠΞΖΜΓΖΔΕ ΝΜΔΖΑ  

13 ΑΘΑΞΩΟΕ ΓΞΖΑ  

14 ΑΘΑΞΩΟΕ ΗΜΞΙΜΟ  

15 ΑΘΑΞΩΟΕ ΝΜΔΖΑ  

16 ΙΑΟΑΔ ΓΞΖΑ  

17 ΙΑΟΑΔ ΗΜΞΙΜΟ  

18 ΙΑΟΑΔ ΝΜΔΖΑ  

19 ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΗΕ ΑΝΜΗΑΠΑΟΠΑΟΕ  ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

20 ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΗΕ ΑΝΜΗΑΠΑΟΠΑΟΕ  ΓΝΖΝΓΔΜ 2 

21 ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΗΕ ΑΝΜΗΑΠΑΟΠΑΟΕ  ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

22 ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΗΕ ΑΝΜΗΑΠΑΟΠΑΟΕ  ΓΝΖΝΓΔΜ 2 

23 ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΗΕ ΑΝΜΗΑΠΑΟΠΑΟΕ  ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

24 ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΗΕ ΑΝΜΗΑΠΑΟΠΑΟΕ  ΓΝΖΝΓΔΜ 2 

25 ΑΓΞΜΒΖΑ ΑΚΠΜΕ ΓΞΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

26 ΑΓΞΜΒΖΑ ΑΚΠΜΕ ΓΞΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 2 

27 ΑΓΞΜΒΖΑ ΑΚΠΜΕ ΓΞΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 3 

28 ΑΓΞΜΒΖΑ ΑΚΠΜΕ ΗΜΞΙΜΟ ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

29 ΑΓΞΜΒΖΑ ΑΚΠΜΕ ΗΜΞΙΜΟ ΓΝΖΝΓΔΜ 2 

30 ΑΓΞΜΒΖΑ ΑΚΠΜΕ ΗΜΞΙΜΟ ΓΝΖΝΓΔΜ 3 

31 ΑΓΞΜΒΖΑ ΑΚΠΜΕ ΝΜΔΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

32 ΑΓΞΜΒΖΑ ΑΚΠΜΕ ΝΜΔΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 2 

33 ΑΓΞΜΒΖΑ ΑΚΠΜΕ ΝΜΔΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 3 

34 ΑΚΠΜΕ ΓΞΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

35 ΑΚΠΜΕ ΓΞΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 2 

36 ΑΚΠΜΕ ΓΞΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 3 

37 ΑΚΠΜΕ ΗΜΞΙΜΟ ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

38 ΑΚΠΜΕ ΗΜΞΙΜΟ ΓΝΖΝΓΔΜ 2 

39 ΑΚΠΜΕ  ΗΜΞΙΜΟ ΓΝΖΝΓΔΜ 3 

40 ΑΚΠΜΕ ΝΜΔΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

41 ΑΚΠΜΕ ΝΜΔΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 2 



42 ΑΚΠΜΕ ΝΜΔΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 3 

43 ΠΜΚΩΟΕ ΓΞΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

44 ΠΜΚΩΟΕ ΓΞΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 2 

45 ΠΜΚΩΟΕ ΓΞΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 3 

46 ΠΜΚΩΟΕ ΗΜΞΙΜΟ ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

47 ΠΜΚΩΟΕ ΗΜΞΙΜΟ ΓΝΖΝΓΔΜ 2 

48 ΠΜΚΩΟΕ ΗΜΞΙΜΟ ΓΝΖΝΓΔΜ 3 

49 ΠΜΚΩΟΕ ΝΜΔΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

50 ΠΜΚΩΟΕ ΝΜΔΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 2 

51 ΠΜΚΩΟΕ ΝΜΔΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 3 

52 ΓΚΔΡΚΑΙΩΟΕ ΓΞΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

53 ΓΚΔΡΚΑΙΩΟΕ ΓΞΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 2 

54 ΓΚΔΡΚΑΙΩΟΕ ΓΞΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 3 

55 ΓΚΔΡΚΑΙΩΟΕ ΗΜΞΙΜΟ ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

56 ΓΚΔΡΚΑΙΩΟΕ ΗΜΞΙΜΟ ΓΝΖΝΓΔΜ 2 

57 ΓΚΔΡΚΑΙΩΟΕ ΗΜΞΙΜΟ ΓΝΖΝΓΔΜ 3 

58 ΓΚΔΡΚΑΙΩΟΕ ΝΜΔΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

59 ΓΚΔΡΚΑΙΩΟΕ  ΝΜΔΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 2 

60 ΓΚΔΡΚΑΙΩΟΕ ΝΜΔΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 3 

61 ΓΗΞΕKΗΠΖΗΕ ΔΡΚΑΙΕ ΓΞΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

62 ΓΗΞΕKΗΠΖΗΕ ΔΡΚΑΙΕ ΓΞΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 2 

63 ΓΗΞΕKΗΠΖΗΕ ΔΡΚΑΙΕ ΗΜΞΙΜΟ ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

64 ΓΗΞΕKΗΠΖΗΕ ΔΡΚΑΙΕ ΗΜΞΙΜΟ ΓΝΖΝΓΔΜ 2 

65 ΓΗΞΕKΗΠΖΗΕ ΔΡΚΑΙΕ ΝΜΔΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

66 ΓΗΞΕKΗΠΖΗΕ ΔΡΚΑΙΕ ΝΜΔΖΑ ΓΝΖΝΓΔΜ 2 

67 ΠΜΝΖΗΕ ΗΡΠΠΑΞΖΠΖΔΑ, ΙΓ TENS   ΓΞΖΑ  

68 ΠΜΝΖΗΕ ΗΡΠΠΑΞΖΠΖΔΑ ΗΜΞΙΜΟ  

69 ΠΜΝΖΗΕ ΗΡΠΠΑΞΖΠΖΔΑ ΝΜΔΖΑ  

70 ΓΗΠΓΚΕΟ ΗΡΠΠΑΞΖΠΖΔΑ ΓΞΖΑ  

71 ΓΗΠΓΚΕΟ ΗΡΠΠΑΞΖΠΖΔΑ ΗΜΞΙΜΟ  

72 ΓΗΠΓΚΕΟ ΗΡΠΠΑΞΖΠΖΔΑ ΝΜΔΖΑ  

73 ΘΓΙΦΖΗΜ ΙΑΟΑΔ ΓΞΖΑ  

74 ΘΓΙΦΖΗΜ ΙΑΟΑΔ ΗΜΞΙΜΟ  

75 ΘΓΙΦΖΗΜ ΙΑΟΑΔ ΝΜΔΖΑ  

76 ΘΓΞΑΝΓΖΑ ΝΑΜΡΟ, ΑΚΠΞΓΟ  ΓΞΖΑ  

77 ΘΓΞΑΝΓΖΑ ΝΑΜΡΟ, ΑΚΠΞΓΟ ΗΜΞΙΜΟ  

78 ΘΓΞΑΝΓΖΑ ΝΑΜΡΟ, ΑΚΠΞΓΟ ΝΜΔΖΑ  

79 ΠΜΚΩΟΕ ΝΞΜΟΩΝΜΡ ΙΓ 

ΔΖΦΑΟΖΗΜ ΠΓΠΞ/ΖΗΜ ΝΑΘΙΜ 

ΝΞΜΟΩΝΜ ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

80 ΠΜΚΩΟΕ ΝΞΜΟΩΝΜΡ ΝΞΜΟΩΝΜ ΓΝΖΝΓΔΜ 2 

81 ΑΚΜΞΘΩΟΕ ΝΞΜΟΩΝΜΡ ΝΞΜΟΩΝΜ ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

82 ΑΚΜΞΘΩΟΕ ΝΞΜΟΩΝΜΡ ΝΞΜΟΩΝΜ ΓΝΖΝΓΔΜ 2 

83 ΛΕΞΜΔΓΞΙΖΑ ΙΓ TENS  ΝΞΜΟΩΝΜ ΓΝΖΝΓΔΜ 1 

84 ΛΕΞΜΔΓΞΙΖΑ ΝΞΜΟΩΝΜ ΓΝΖΝΓΔΜ 2 

85 *ΑΡΓΚΖΗΑ ΑΘΓΕ    

86 *ΜΟΦΡΑΘΓΖΑ   

87 *ΠΞΑΒΕΓΙΑΠΑ   

88 *ΓΝΖΗΜΚΔΡΘΕΠΖΔΑ   

89 *ΝΓΞΖΑΞΘΞΖΠΖΔΑ ΩΙΜΡ   

90 *ΝΜΚΜΟ ΟΠΜ ΓΜΚΑΠΜ   

91 *ΗΑΞΝΖΑΖΜΟ ΟΩΘΕΚΑΟ   



92 *ΟΡΚΔΓΟΙΜΖ   

93 *ΠΓΚΜΚΠΖΠΖΔΑ   

94 *ΞΜΚΖΑ ΑΘΓΕ   

95 *ΜΛΓΖΟ ΝΜΚΜΖ   

96 ΙΖΗΞΜΞΓΡΙΑΠΑ  ΓΝΖΝ 1   

97 ΙΖΗΞΜΞΓΡΙΑΠΑ  ΓΝΖΝ 2   

98 ΙΖΗΞΜΞΓΡΙΑΠΑ  ΓΝΖΝ 3   

99 ΙΖΗΞΜΞΓΡΙΑΠΑ  ΓΝΖΝ 4   

 

*Ζαηξηθά πξνγξάκκαηα κε πηζηνπνίεζε CE0476. 

 

 

 

 

4.1. Πξνγξακκαηίδνληαο ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο  

 

. Γηα ηηο νμείεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηδηαίηεξα ηνλ έληνλν πόλν, ε αλαιγεηηθή ζεξαπεία κπνξεί λα 

επαλαιακβάλεηαη 2 ή 3 θνξέο ηελ ίδηα εκέξα ζε δηαζηήκαηα κεξηθώλ σξώλ. Πν παξαθάησ είλαη κηα ιίζηα κε 

ην ζπληζηώκελν αξηζκό ησλ εβδνκαδηαίσλ ζπλεδξηώλ: 

 

 κπϊθή δηέγεξζε - 2/3 εθαξκνγέο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε δεύηεξε κέξα 

 ζεξαπείεο νκνξθηάο - 3 κε 5 ζπλεδξίεο (ζε θαζεκεξηλή βάζε αλ απαηηείηαη) 

 αλαιγεηηθή ζεξαπεία - θάζε κέξα κέρξη λα εμαθαληζηεί ή λα ππνρσξήζεη ζεκαληηθά ν πόλνο 

(ζπκβνπιεπηείηε έλα γηαηξό αλ ν πόλνο επηκέλεη κεηά από 10/20 εθαξκνγέο).  

 

 

 

 

5. ΓΦΑΡΜΟΓΓ 

 

Πν κεζαίν ηκήκα ηνπ εγρεηξηδίνπ πεξηέρεη εηθόλεο γηα πξνηεηλόκελα ζεκεία γηα ηελ εθαξκνγή ειεθηξνδίσλ: 

ζηνπο κύεο γηα δηέγεξζε, ζε πεξηνρέο ιίπνπο γηα ηνπηθό αδπλάηηζκα θαη ζε επώδπλεο πεξηνρέο γηα 

αλαιγεηηθή ζεξαπεία. 

 

ΠΡΟΟΥΗ: δηαβάζηε ηηο αληελδείμεηο πξηλ από ηε ρξήζε. 
 

5.1. Σνπνζέηεζε ηωλ ειεθηξνδίωλ 
 

Μη αθόινπζεο είλαη γεληθέο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ειεθηξνδίσλ: 
 

 Μπϊθή δηέγεξζε - εθαξκόζηε 2 ειεθηξόδηα ζε 1-2 cm από ηελ αξρή θαη ην ηέινο θαηά κήθνο ησλ 

κπώλ. Γηα κεγαιύηεξνπο κύεο, ρξεζηκνπνηήζηε 4 ειεθηξόδηα κε 2 θαλάιηα (π.ρ. ζηνπο ηεηξαθέθαινπο θαη 

ζηνπο γινπηνύο.). 

Αθνινπζήζηε ηηο θωηνγξαθίεο ζην κεζαίν ηκήκα ηνπ εγρεηξηδίνπ κε πξνζνρή. 
 

 Αηζζεηηθέο ζεξαπείεο - εθαξκόζηε 2 ή 4 ειεθηξόδηα νξηνζεηώληαο ηελ πεξηνρή πνπ πξννξίδεηαη γηα 

ζεξαπεία, ηνπνζεηείηε πάληα ηα ειεθηξόδηα πεξίπνπ 1-2 cm κέζα ζην όξην ηεο ίδηαο πεξηνρήο. Δελ ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία εθαξκνγήο ζηελ πεξίπησζε απηή. 
 

 Αλαιγεηηθή ζεξαπεία - εθαξκόζηε 2 ή 4 ειεθηξόδηα νξηνζεηώληαο ηελ επώδπλε πεξηνρή. Γηα πνιύ 

κεγάιεο πεξηνρέο, εθαξκόδεηαη έλα ειεθηξόδην ζην ζεκείν ηνπ πόλνπ θαη ην άιιν 2-3 εθαηνζηά καθξηά. 
 

 



 

 

6. ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ 
 

  

6.1. Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Πξνθνδνζία: 4 x 1,5 V κπαηαξίεο AA 

Ηπκαηνκνξθή: TENS, Αζύκκεηξν δηθαζηθό ηεηξαγσληθό παικό, Ιηθξνξεύκαηα 

Ηαλάιηα: 4 Αλεμάξηεηα 

Έληαζε: 0-100 mA 

Οπρλόηεηα: 1-200 Hz   

Γύξνο παικνύ: 50-500 κs 

 

6.2. Βαζηθόο εμνπιηζκόο 

 

Οπζθεπή 

4 Ηαιώδηα 

8 Απηνθόιιεηα Ειεθηξόδηα 

Φνξηηζηήο 

Ιπαηαξία 

Γγρεηξίδην ρξήζεο ζηα Γιιεληθά 

Έγρξσκν εγρεηξίδην εθαξκνγήο 

Βαιηηζάθη κεηαθνξάο 

 

6.3. Αληαιιαθηηθά θαη εμαξηήκαηα 

 

Απηνθόιιεηα Ειεθηξόδηα 

Ηαιώδηα 

Ιπαηαξία 

Φνξηηζηήο  

 

 

 

7. ΤΜΒΟΛΑ 

  

  ΟΡΟΗΓΡΕ II ΠΑΛΕΟ 

 ΟΡΟΗΓΡΕ ΠΡΝΜΡ BF  

 

 ΔΖΑΒΑΟΠΓ ΠΑ ΠΓΗΙΕΞΖΑ ΝΜΡ ΝΓΞΖΘΑΙΒΑΚΜΚΠΑΖ  

. 

 ΟΡΙΦΩΚΑ ΙΓ ΠΕΚ ΜΔΕΓΖΑ 93/42EEC ΓΖΑ ΖΑΠΞΖΗΑ ΙΕΑΚΕΙΑΠΑ, ΑΡΠΕ  Ε ΟΡΟΗΓΡΕ ΦΓΞΓΖ ΠΜ 

ΟΕΙΑ CE, ΓΓΓΓΓΞΑΙΙΓΚΕ ΩΟ N ° MED26017,  ΓΗΔΖΔΓΠΑΖ ΑΝΜ ΠΜΚ ΓΛΜΡΟΖΜΔΜΠΕΙΓΚΜ ΜΞΓΑΚΖΟΙΜ 

ΝΖΟΠΜΝΜΖΕΟΕΟ  N °  0476. 

 

 

 

 

 

 

 



8. ΤΝΣΗΡΗΗ

 πζθεπή: θαζαξίζηε κε έλα πγξό παλί. Γηα λα εμαζθαιηζηεί όηη ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί όπσο νξίδεηαη, 

ρξεζηκνπνηήζηε ηε κόλν ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο κεηαμύ 5 θαη 40 ° C θαη κε επίπεδα πγξαζίαο 

ιηγόηεξν από 80%. Μη ίδηεο ζπλζήθεο απαηηνύληαη γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζε ηεο ζπζθεπήο. 

 Μπαηαξίεο: ε δηάξθεηα δσήο ησλ κπαηαξηώλ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο είλαη πεξίπνπ ηξεηο 

κήλεο. Αθαηξέζηε ηηο κπαηαξίεο από ηε ζπζθεπή γηα παξαηεηακέλεο ρξνληθέο πεξηόδνπο κε ρξήζεο ηεο. 

Αληηθαηαζηήζηε ηηο άδεηεο κπαηαξίεο κε κπαηαξίεο ηνπ ίδηνπ ηύπνπ ή επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο. Ιελ 

ρξεζηκνπνηείηε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο κπαηαξηώλ καδί. 

 Ηιεθηξόδηα: ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ηα ειεθηξόδηα κπνξνύλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ 

ηνπιάρηζηνλ 10-15 θνξέο. Ιεηά ηε ρξήζε, ηνπνζεηήζηε ακέζσο ηα ειεθηξόδηα ζηελ αληίζηνηρε ζήθε ηνπο 

θαη ζθξαγίζηε ηα ζηηο ηζάληεο ηνπο. Όηαλ ην θνιιεηηθό ηδέι αξρίζεη λα ράλεη ηελ θνιιεηηθή ηδηόηεηα, βξέμηε 

ηελ πξν-επηθαιπκκέλε πιεπξά κε λεξό πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε. Φπιάμηε ηα ειεθηξόδηα ζην ςπγείν ώζηε λα 

παξαηείλεηε ηελ δηάξθεηα δσήο. 

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος 

Σινώπης 13, 11527 Αθήνα 
Τηλ.:2107774772-7791501 

E-mail:info@epi-bion.gr 
www.epi-bion.gr 

mailto:E-mailQepi-bion@otenet.gr
http://www.epi-bion.gr/

