
Tens
léčba bolesti
léčba bolesti zad, kloubů,  
svalové strnulosti a těžkých nohou TENS pulsy

www.celimed.cz

Bolí vás
záda nebo
klouby?

Péče o zdraví bez kompromisů

OMRON HeatTens

Úleva sTiskNuTíM 
TlačíTka

  revitalizace léčené oblasti prostřednictvím  
stimulace nervových drah

  obnovení původních organických  
procesů

  cílená léčba příčin bolesti bez  
vedlejších účinků

 klinicky ověřený účinek

  registrovaný zdravotnický  
prostředek



Co je Tens léčba bolesti
uvedené přístroje vytvářejí jemné elektrické impulsy, které jsou pře-
nášeny do léčené oblasti měkkými polštářky (elektrodami) přilože-
nými na pokožku. Přestože OMRON TENS přístroje používají pokro-
čilé technologie, jsou jednoduché k použití a poskytují široký rozsah 
léčebných procedur v automatickém nebo manuálním režimu.

Jak správně použít OMROn Tens
 Vaše pokožka musí být čistá, suchá a zdravá
  Elektrody umístěte na každou stranu bolestivé oblasti, ale ne  
přímo na ni, nejméně 2,5 cm od sebe

 Vyberte program a zahajte léčbu, vždy od nižší intenzity k vyšší
 Celková doba procedury je 15–30 min až 3× denně
  Pravidelně vyhodnocujte léčebný účinek a sledujte zlepšení pro 
ukončení léčby

OMROn HeatTens
Dvojí léčba: Teplo + Tens
Teplo zahřívá a uvolňuje, Tens přináší  
úlevu od bolesti

 3 režimy kombinací teplo – Tens
 9 inteligentních přednastavených programů
 6 léčebných zón a 3 typy masáže
  2 nastavitelné úrovně tepla (vyhřívání  

elektrod)
 20 nastavitelných úrovní Tens
  funkce REPEAT pro opakováním oblíbených  

sekvencí
  gelové HeatTens omyvatelné elektrody s dlouhou životnosti
 napájení: akumulátor + síťový dobíjecí zdroj

OMROn e3 Intense
 9 inteligentních programů
 6 léčebných zón a 3 typy masáže
 nastavitelná intenzita stimulace
 jednoduché ovládání třemi tlačítky
  názorný displej s průvodcem léčebnými  

zónami
  omyvatelné elektrody s dlouhou životností  

a vynikající biologickou snášenlivostí
 klip na opasek
 napájení 2 ks AAA baterie

nOVInKA

V prodeji ve zdravotnických potřebách a lékárnách
nebo na www.celimed.cz
Obchodní zastoupení a autorizovaný servis pro ČR CELIMED s. r. o.
Spotřebitelská linka: 475 211 113, info@celimed.cz

Uvedené přístroje jsou registrované zdravotnické prostředky a nesmějí být 
používány u dětí, pacientů s kardiostimulátory a jinými implantáty, v případě 
horečky, epilepsie, srdečních chorob atd., další info na www.celimed.cz
V  případě jakýchkoliv pochybností o vhodnosti léčby se poraďte se svým 
lékařem, fyzioterapeutem nebo lékárníkem.
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