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TRU PLUS TERAPIA BÓLU PLECÓW Elektrostymulator
przeciwbólowy
 

Cena: 242,73 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent CONSONANCE SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisTru Plus to elektrostymulator wykorzystujący specjalistyczną metodą TENS do usuwania bólu pleców. W ten sposób można pozbyć
się bólu na wiele godzin bez użycia tabletek czy żeli przeciwbólowych, a zatem bez żadnych skutków ubocznych. Urządzenia takie są
wykorzystywane przez rehabilitantów, jednak są niezwykle proste w użyciu, więc można stosować je także we własnym domu.
Wystarczy 30 minut sesji terapeutycznej w domowym zaciszu, by poczuć ogromną ulgę w cierpieniu.Jak działa elektrostymulator Tru
Plus?Urządzenie Tru + wysyła dwa rodzaje impulsów. Jedne mają za zadanie zablokować sygnał bólowy już u źródła, by nie docierał on
do mózgu. Drugi typ z kolei stymuluje organizm tak, by wytwarzał on beta-endorfiny. Są to naturalne substancje przeciwbólowe. W
czasie jednej sesji terapeutycznej następują trzy etapy trwające około 10 minut każdy. Na początku urządzenie blokuje odczuwany ból.
Następnie pobudza organizm do produkcji beta-endorfin. Sesja kończy się ponownym blokowaniem bólu.Aby skorzystać z mocy
leczniczej elektrostymulatora Tru, wystarczy przyczepić urządzenie do elektrody, a następnie umieścić ten zestaw na skórze, nieco
powyżej odczuwanego bólu. Elektrodę powinno przyklejać się w pozycji poziomej, jednak czasem możliwe jest tylko jej zamontowanie w
pionie lub na ukos. W czasie sesji można siedzieć lub leżeć, jednak należy uważać, by nie zasnąć w czasie działania elektrostymulatora
przeciwbólowego.Dla kogo przeznaczony jest elektrostymulator przeciwbólowy Tru Plus?Urządzenie Tru Plus polecany jest w przypadku
bólów pleców związanych z napięciem mięśni. Szczególnie przydatny jest w przypadku często nawracających dolegliwości, gdy
zażywanie leków przeciwbólowych może przynosić efekty uboczne. Najczęściej elektrostymulator stosowany jest w przypadku bólów
lędźwi (lumbago), rwy kulszowej oraz w przypadku występowania stanu zapalnego. Tru Plus wykorzystywany jest przez diabetyków,
osoby starsze oraz artretyków. Jednak z pomocy elektrostymulatora skorzystać może każdy, kto skończył 12 lat.Sposób
użyciaPRZYCZEP TRU+ DO ELEKTRODYPamiętaj, by naładować urządzenie przed użyciem.Włącz, przytrzymując znak + przez 3
sekundy.NaklejNAKLEJ URZĄDZENIE NA SKÓRĘNajlepszy efekt uzyskasz, jeśli umieścisz je odrobinępowyżej źródła bólu. Elektroda
powinna byćprzyklejona w pozycji poziomej, ale można ją równieżprzykleić w pionie lub po skosie. Bez problemu możnaw niej chodzić
czy leżeć, ale nie należy z nią spać.Ustaw intensywność impulsówUSTAW INTENSYWNOŚĆ IMPULSÓWCała sesja potrwa 30 minut. W
pierwszej chwilimożesz nic nie poczuć. Za pomocą przycisku „+”zwiększ moc, aż do uzyskania efektu „mrowienia”na
skórze.SkładZESTAW TRU+ ZAWIERA:TRU+ELEKTROSTYMULATOR z 3-etapowym profesjonalnym programem leczniczym o30
poziomach natężenia. Możnaregulować natężenie mocy wedlepotrzeby.ELEKTRODA wystarczająca na ok. 20-30 użyć.Powinna być
używana przez jedną osobę.ŁADOWARKA z kablem USB
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