
en TensRelief 4
zelfklevende elektroden

PulseRelief

 
Voor gebruik met PR3840,
PR3093, PR3094

4 elektroden

Gepatenteerde
hydrogeltechnologie

Eenvoudige magneetverbinding

 
PR3820

Voor een actief leven met minder pijn
Door professionals erkende pijnverlichtingstherapie

De zelfklevende elektroden van Philips hebben gepatenteerde hydrogeltechnologie voor minimale huidirritatie.

Een verpakking bevat 4 stuks die maximaal 20 keer kunnen worden gebruikt. De elektroden zijn gemakkelijk op

de TENS-units vast te klikken met een magneetverbinding.

Gepatenteerde hydrogeltechnologie

Gepatenteerde hydrogeltechnologie om huidirritatie te minimaliseren

Geoptimaliseerd voor meervoudig gebruik

Aanbevolen om tot 20 keer te gebruiken voor meerdere toepassingen

Magneet voor eenvoudige bevestiging

Eenvoudige magneetbevestiging voor verbinding van TENS-units met elektroden



en TensRelief 4 zelfklevende elektroden PR3820/00

Kenmerken Specificaties

Minimale huidirritatie

Onze elektroden maken gebruik van een

hoogwaardige gepatenteerde

hydrogeltechnologie om de effecten van

huidirritatie tot een minimum te beperken. De

elektroden zijn flexibel zodat ze op

onregelmatige lichaamscontouren kunnen

worden aangebracht.

Aanbevolen gebruik tot 20 keer

Te gebruiken voor meerdere toepassingen op

verschillende delen van het lichaam. Het

aantal keren dat de elektroden kunnen worden

gebruikt is afhankelijk van uw huidtype en het

gebruik. De elektroden kunnen gemakkelijk

worden bewaard in de oorspronkelijke plastic

verpakking voor het volgende gebruik.

Eenvoudig opklikbaar

De TENS-units zijn eenvoudig aan de

zelfklevende elektroden te bevestigen door een

magneet. Eerst brengt u de zelfklevende

elektroden op uw lichaam aan en vervolgens

klikt u de TENS-units vast met een magneet.

Inhoud van de doos

Zelfklevende elektroden: 4 stuks

Afmetingen zelfklevende elektroden: 50 x

50 mm

Multistick®-hydrogel

Hersluitbare plastic zak

Samenstelling van hydrogel

Glycerine, vrij van talg: (Cas. nr.: 56-81-5)

Water: (Cas. nr.: 28062-44-4)

Poly(acrylaat) Co-polymeer: (Cas. nr.: 7732-

18-5)

Land van herkomst
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