
 
 אזהרות

 
HiDow	 מכשיר הכוללים רפואיים פתרונות משווקת	Class	II	המזון רשות ידי על ומורשה שאושר רפואי 

	ביחידת הכרוכות הלוואי תופעות) והאיחוד האירופאי. SA( הבריאות מחלקת, האמריקאית והתרופות
TENS	 להשתמש  אל לאנשים שהושפעו מהתנאים הרפואיים הבאים  ,זאת עם. ביותר נדירות הן

 במכשירים ללא יעוץ רפואי מדויק.
	

	חמורות לב והפרעות הלב קוצב
הנך  אם TENSטיפול ב  מכל להימנע יש. בגוף מושתלה רפואיכשור מל להפריע יכול	TENS	טיפול כי יתכן
 להפריע יםיכול	TENS	 -ים על ידי יחידת השנוצר חשמליים זרמים. לב מחלת או לב קוצב בעל

	.בסיכון עצמך את לשים יכול מושתלוה הלב קוצב של פונקציונליותל
 את שתנסה לפני רפואי מקצוע איש עם לדבר עדיף TENSעם  טיפולל טוחיםב לב קוצבימ חלק בעוד

	.המכשיר
 

	הריון
 נשים הבהרה, .TENS-ב משימוש להימנע כדאי, להריון להיכנס הולכת שאת תחושב או, בהריון את אם

 נולד שטרםתינוק  על	TENS	-ב טיפול ההשפעות אבל. Electrotherapy	 -בטיפול ב בסכנה אינן בהריון
	.מכך להימנע עליך ולכן סיכון להוות ותעלול
 להימנע כדאי, זוכ כוונהה עם גם, זאת עם. רפואי פיקוח תחת	Electrotherapy	להשתמש היכול  את

	.הרחם מעל האלקטרודות את למקםאסור , כן כמו. והשני הראשון השליש במהלך מהטיפול
 

	והתקפים אפילפסיה
 להתקפה לגרום עלולים חשמליים שזרמים אפשרות קיימת, םמשמעי חד אינן עדיין יםשהמחקרלמרות  

 לנקוט ממליצים אחרים בעוד, להימנע מזהירים רפואיים מקצוע אנשימספר . ולפרכוסים אפילפטית
	.ולפרכוסים  התקפות אפילפטיות למנוע כדי TENSמכשירי  להשתמש אין, בטיחות מטעמי .זהירות

 
	לימפדמה

 יכול והוא הלימפה המערכת בתוך לבעיות לגרום שיכולה הדם מערכת על משפיע	TENS	-ב טיפולה
 .בריא עור על	TENS	יחידות רק להשתמש מומלץ. נוסף נוזלים לשימור לגרום

	
	שבלול שתל

במקרה . ולהשבית את השתל	השבלול שתלי תדירות את לשנות יכולים	TENS	ממכשירי חשמליים זרמים
 את שתל השבלול.  מחדש אותם לתכנת רךוצ יש כזה

 
	
 להשתמש אין, לעיל שהוזכרו כלשהם תנאים לך יש אם אך, נדירות הן	TENS	-ב לטיפול לוואי ופעותת

	:הבאים הדבריםהנך סובל מאחד מ אםמהשימוש  להימנע כדאי כן כמו. השונים TENS-במכשירי ה
	(DVT)	עמוקים ורידים פקקת •
	מסרטן מחלים או סרטן •
	מושתל אלקטרוני מכשיר כל •
	סיכות או/ו טיטניום ברגיי או/ולוחיות מתכת מושתלות בגוף  •
• 	
. הראש צדי משני הרקות באזור או הלב על ישירות אביזרים או ל'ג מדבקות תניח אל לעולם: חשוב

	.שלנו במכשיר השימוש לפני שלך הרופא עם התייעץ, בטוח אינך אם


