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CEFAR BASIC
CEFAR BASIC on helppokäyttöinen stimulaattori niin työ- kuin kotikäyttöön. BASIC on luotettava 
ja laadukas perusstimulaattori kaikenlaisen kivun hoitoon. Laitteen kahdella kanavalla voit hoitaa 
kahta eri kipualuetta samalla ohjelmalla.

CEFAR EASY TOUCH™
Ainutlaatuista sähköhoidoissa! Virranvoimakkuus säätyy 
automaattisesti sopivalle tasolle nappia painamalla. Sti-
mulaatio sopeutuu tarkasti kyseisen lihaksen ja käyttäjän 
mukaiseksi. EASY TOUCH™-toiminnolla on helppo löytää 
sopiva virranvoimakkuus parhaan hoitotuloksen saavutta-
miseksi.

Ajastin, seuranta ja vianetsintä
Laitteessa on ajastin, jota käyttämällä hoitovirta pysähtyy 
30 min kuluttua. Voit käyttää myös normaalia manuaali-
ajastusta. 

Laitteen käyttöä voi seurata tunteina/minuutteina (nol-
lattavissa) tai kokonaistuntimääränä, tunteina/viikkoina (ei 
nollattavissa).

Laite on käyttäjälle turvallinen, sillä se valvoo toiminto-
jaan automaattisesti. Vika piirilevyssä estää käytön ja 
virhesymboli näytöllä osoittaa huollon tarpeen.

Taustavalo 
Suuri näyttö ja taustavalo helpottavat laitteen käyttöä. 

Aktiiviselle käyttäjälle
Vakiovarusteena on vyöklipsi ja kaulanauha, joilla voit 
ripustaa laitteen vyötärölle, taskuun tai kaulaan, ja vapaut-
taa kätesi muuhun toimintaan.

Automaattinen näppäinlukko estää voimakkuuden vaihtu-
misen vahingossa. Näin voit käyttää BASICia turvallisesti 
muiden aktiviteettiesi aikana.

TEKNISET TIEDOT  - CEFAR BASIC

Kanavien lukumäärä  2
Hoitovirran teho/kanava    0-60 mA
Valmiiden ohjelmien lukumäärä     3
Stimulointitapa     Ks. ”Valmiit ohjelmat”
Pulssin pituus     Ks. ”Valmiit ohjelmat”
Taajuus       Ks. ”Valmiit ohjelmat”
Ajastin       Ks. ”Valmiit ohjelmat”
Virtalähde   2 kpl 1,2 V ladattavia  
    AA-paristoja tai  2 kpl 
    1,5 V kertakäyttöparistoja
Koko (l x k x s)         120 x 50 x 30 mm
Paino      n. 180 g

VALMIIT OHJELMAT - 3 ohjelmaa, joista voit valita parhaan sinun tarpeisiisi
P1 = Konventionaalinen TENS • 80 Hz • 180 µs • 30 min hoitoaika

korkea taajuus, hoidon alussa sekä akuutin että kroonisen kivun lievitykseen. Sopii niskan, selän, olka- tai kyynärpään ja lon-
kan kiputiloihin, reumaattiseen kipuun, kuukautiskipuihin, aavesärkyyn, polvikulumaan ja haavasärkyyn.

P2 = Bursti TENS • 2 Hz • 180 µs • 30 min hoitoaika
matala taajuus, lieventää kipua stimuloimalla lihaksia ja vapauttamalla endorfiinejä. Aseta elektrodit kivuliaan lihaksen päälle 
niin, että näet lihassupistuksen. Tehokkain raajojen säteilykipuihin, syvien lihasten kipuihin tai jos korkeataajuusvirran hoitovai-
kutus on hyvin lyhytaikainen.

P3 = Moduloitu TENS-stimulaatio • 80 Hz • 70-180 µs • 30 mn hoitoaika
korkea taajuus, vaihteleva pulssin pituus. Miellyttävä. Indikaatiot kuten P1 tai jos haluat yhdistää kivunlievityksen ja hieronnan, 
esim. niskan alueella.  

•

•

•


