
EUROCEPT XYTRON MEDICAL
Instructiekaart MultiTENS

AANSLUITEN
• Sluit de kabel(s) aan op de zelfklevende elektroden

• Trek voorzichtig aan de zijkant de elektroden los van het beschermde plastic 
folie. Bewaar het beschermpapier en het zakje, omdat de elektroden na 
gebruik hierop worden teruggeplakt en in het zakje moeten worden bewaard.

• Plak de elektroden op de door uw zorgverlener aanbevolen plaats op de huid

• Sluit de kabel(s) aan op de bovenkant van het Multi-TENS apparaat

BATTERIJ
De batterij is leeg en 
dient voor gebruik 
opgeladen te worden 
via bijgeleverde oplader.  
Deze kunt u aansluiten 
via de onderkant van de batterij. Het lampje brandt rood 
tijdens het opladen en groen als deze opgeladen is. 

Mode Frequentie 
Hz

Pulsduur 
µsec

Behandeltijd

TENS 
Programma’s

P01 Conventioneel 80 180 4 uur

P02 Conventioneel 100 100 4 uur

P03 Conventioneel 80 200 4 uur

P04* Conventioneel 100 100 4 uur

P05 Urge-
Incontinentie

20 200 30 min

P06 AL-TENS 2 200 30 min

P07 Conventioneel 30 175 4 uur

P08 Conventioneel 1 50 4 uur

P09 Aangezichtspijn 80 60 4 uur

P10 Burst 2 180 30 min

P11* Modulatie 80 70/180 4 uur

P12 Modulatie 80 70/180 4 uur

P13** Han 80/2 180 30 min

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 plaats 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 Multi-TENS niet gebruiken tijdens het besturen van de auto, tijdens 
het douchen, in bad en naar de sauna

AANPASSEN TIJDSDUUR PROGRAMMA
1.  Selecteer het gewenste programma op het linker kanaal door op PRG 1         te drukken

2. Indien u met twee kanalen werkt selecteert u het gewenste programma op het 
rechter kanaal door op PRG 2 te drukken

3. Druk op de SET knop (achterkant TENS apparaat), de tijd knippert voor het  
linker kanaal in het scherm

4. Met de + knop aan de rechterkant         kunt u een tijd selecteren:  
Prog. 1 t/m 5, 7 t/m 9, 11 en 12: 30 min. 1 uur, 4 uur, 9 uur of continu  
Prog. 6, 10 en 13 vanaf 30 minuten instelbaar per minuut tot 60 minuten

5. Toets de linker + knop        in om de tijd in te stellen voor het rechter kanaal (ChB) en zie punt 4 voor de tijd

6. Met de esc. knop op de achterkant van het TENS apparaat kunt u de geselecteerde tijd bevestigen
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UITSCHAKELEN
• Schakel uw Multi-TENS altijd eerst uit voordat u de elektroden van uw huid verwijdert via 

de aan/uit knop

• Wanneer de timer is geactiveerd schakelt de Multi-TENS aan het eind van het 
geprogrammeerde programma automatisch uit

1

INSCHAKELEN
• Zet de TENS aan door de aan/uit knop in te drukken

• De Multi-TENS heeft twee onafhankelijk van elkaar in te stellen kanalen. Met PRG 1 
selecteert u het gewenste programma voor de linkerkant en met PGR 2 selecteert u het 
gewenste programma voor de rechterkant. 

• Kies de gewenste intensiteit door op de + knop te drukken        

• Na 1 minuut schakelt de achtergrond verlichting uit en is de intensiteit automatisch 
vergrendeld   

• Druk op de - knop om de intensiteit te ontgrendelen
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*    P04 en P11 altijd 2 kabels en 4 elektroden 
gebruiken

 ** P13 Han Stimulatie,  In het display verschijnt rechts 
bovenin afwisselend: HI en LO. Dit betekent dat als 
HI in het display staat de intensiteit (mA) voor de 80 
Hz aangepast kan worden en als LO in het display 
verschijnt de intensiteit (mA) voor 2 Hz aangepast kan 
worden met de +             of -             knop!42


