
EUROCEPT XYTRON MEDICAL
Instructiekaart BlueTENS

AANSLUITEN
• U krijgt twee kabels bijgeleverd. Sluit de kabel 

met de ronde pin aan op de BLUETENS (de USB 
kabel is voor het opladen van uw BLUETENS)

• Sluit twee elektroden aan op de kabel

• Plak de elektroden op de aanbevolen plaats op 
de huid

INSTALLEREN
• Installeer de BLUETENS app voor iOS via de Appstore of voor Android via Play 

Store op uw telefoon en maak indien gewenst een account aan

• Indien u een Android telefoon heeft vraagt de app om toestemming voor het 
aanzetten van locatievoorzieningen. Dit dient toegestaan te worden voor een 
correcte werking van de Bluetooth op Android toestellen. 

• Kies vervolgens de juiste app: Chronische pijn behandeling Eurocept Xytron 
Medical of laat uw apparaat automatisch kiezen door het apparaat aan te 
zetten wanneer de app dit aangeeft.

• Wanneer u een programma start zal BLUETENS automatisch via Bluetooth 
koppelen. Zorg er voor dat uw Bluetooth ingeschakeld is op uw smartphone 
(zie instellingen op uw telefoon).

ELEKTRODEN
• Plaats de elektroden na gebruik terug op de juiste kant van het bescherm plastic folie.

• Bewaar de elektroden in de hersluitbare verpakking in de koelkast.

• U mag geen bodylotion of andere zalf gebruiken op de plek waar de elektroden geplakt moeten worden.

• Indien u last heeft van een rode huid of bultjes, dan dient u contact op te nemen met uw pijnbehandelaar.

• U mag de BlueTENS niet gebruiken tijdens het besturen van een auto, tijdens het douchen, in bad en in de sauna.

Eurocept Xytron Medical
Trapgans 5
1244 RL Ankeveen

Distributie in Nederland:

035 -  52 88 377
tens@euroceptpharma.com
www.tensbestellen.nl
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INSCHAKELEN
• Schakel uw BLUETENS in door op de blauwe knop           van uw stimulator te drukken. 

Uw BLUETENS maakt nu automatisch verbinding met uw smartphone en het programma zal na een paar seconden starten

• Als de elektroden niet goed aangesloten zijn op de huid, maakt de stimulator geen contact

• U kunt de intensiteit van het programma vermeerderen of verminderen door het verschuiven van het wieltje

INSTELLEN
• Via menu

• Selecteer pijnbestrijding

• Selecteer gewenste lichaamsdeel

• Druk op “GO”

• Klik op het voor u juiste programma

• U krijgt nu een korte omschrijving van uw programma keuze

• Druk op “GO”

• Uw behandelaar geeft u adviezen over de plaatsing van de elektroden en 
tijdsduur van stimuleren, volg deze op.

• Druk op “GO”
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UITSCHAKELEN
• Druk op           onderaan uw scherm op uw smartphone om het programma te stoppen of druk op de blauwe knop           op uw BLUETENS

• Schakel de BLUETENS altijd uit voordat u de elektroden van uw huid verwijdert.
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>Als u met het programma wilt stoppen, 
drukt u op de toets «Uit». U zal worden 
doorverwezen naar het hoofdmenu.

> Een bericht geeft het einde van het 
programma aan.
Schakel de Bluetens uit voordat u de 
elektroden verwijdert.
Plaats na gebruik de elektroden terug op de 
juiste kant van het bescherm plastic folie. 
Bewaar de elektroden in de hersluitbare 
verpakking in de koelkast.

BEËINDIGING PROGRAMMA

EINDE VAN HET PROGRAMMA
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