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Har bevisats ge smärtlindring*
Appstyrd, trådlös smärtlindring

Tyvärr, har Philip PulseRelief utgått från vårt sortiment. Har du denna produkt sedan tidigare och behöver fler

elektroder, hör av dig till vår kundtjänst. Den tillhörande appen ”Philips Treatment” kommer inte att uppdateras,

vilket betyder att den på sikt kommer sluta fungera. Är du en befintlig användare av PulseRelief och har frågor

om appen eller elektroderna, hör gärna av dig till oss.

Styr den trådlöst via iOS- eller Android-enheter

Styr din behandling från en iOS- eller Android-enhet

Det finns alternativ för att lägga till och styra ytterligare en PulseRelief

Tunn, lättburen design

Enkel magnetanslutning som knäpps på för direkt användning utan väntetid

Laddningsbart batteri via USB- eller strömadapter

Innehåller 2 utbytbara elektroder

Avancerad pulsbaserad teknik

Avancerad pulsteknik för en behaglig känsla

Erkänd behandling för smärtlindring

Alternativ för assisterad behandling

20 behandlingar med 60 intensitetsnivåer

Behandlingskalender för en strukturerad översikt
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Funktioner

App-aktiverad behandlingsstyrning

Du kan styra behandlingen via Bluetooth-

strömsparning på en iOS- eller Android-enhet

(se specifikationerna för kompatibilitet) för att

få en hög grad av rörlighet medan du använder

PulseRelief. Det gör att du kan fortsätta med

dina dagliga aktiviteter utan att störas av

sladdar.

20 behandlingar, 60 intensitetsnivåer

PulseRelief har en mängd olika

behandlingsprogram. Enheten har 15 TENS-

program (transkutan elektrisk nervstimulering)

och 5 EMS-program (elektrisk

muskelstimulering) för varierande

behandlingsmöjligheter. De 15 TENS-

programmen kan användas för att lindra mild

till måttlig kronisk smärta i muskler och leder

samt lindra artrossmärta och kronisk smärta i

allmänhet.* De 5 EMS-programmen ger

stimulering och kan även stärka musklerna.

Behandlingskalender

I PulseRelief-appen finns en

behandlingskalender. Med en knapptryckning

får du en omfattande översikt över din

personliga behandlingshistorik. Du kan

använda den här översikten för att optimera

smärtbehandlingen (i samråd med din

vårdkontakt eller på egen hand).

Avancerad pulsbaserad känsla

PulseRelief är en trådlös enkanalig TENS-

enhet. Med hjälp av en tvåfaspuls stimuleras

nerverna under huden. Pulsfunktionen har

utvecklats för att ge en behaglig känsla under

behandlingen. Du kan styra intensiteten för

pulsfunktionen själv via PulseRelief-appen.

USB-/strömadapter

Ladda din PulseRelief via USB- eller vanlig

strömadapter hemma eller på jobbet. När

batteriet är fulladdat kan PulseRelief användas

i upp till åtta timmar.

Självhäftande elektroder

De självhäftande elektroderna har patenterad

hydrogel-teknik för att minimera hudirritation.

Det finns två elektroder i en återförslutningsbar

plastförpackning och rekommenderad

användning är upp till 20 gånger per elektrod

beroende på hudtyp och användning.

Elektroderna ser till att den elektromagnetiska

pulsen sprids jämnt över huden under

elektroderna.

Para ihop med en till PulseRelief

Via den speciellt utformade appen är det

möjligt att lägga till och styra ytterligare en

PulseRelief-enhet för att förstora

smärtbehandlingsområdet för både TENS- och

EMS-behandlingar. Ihopparningsalternativet

låter dig använda fyra elektroder samtidigt.

Erkänd smärtbehandling

TENS är erkänd behandlingsmetod som

används inom vården i smärtlindrande syfte.

Studier visar att TENS aktiverar kroppens egna

smärtdämpande mekanismer, t.ex. genom att

blockera smärtsignalerna till hjärnan (redan i

ryggraden) och genom att frigöra

signalsubstanser som endorfiner. Tack vare

PulseRelief-enhetens trådlösa design kan du

röra dig fritt med mindre smärta och ägna dig

åt dina dagliga aktiviteter. Philips PulseRelief-

enhet kan användas för mild till måttlig akut

smärta efter operation och kronisk smärta.

Enkel magnetanslutning som knäpps på

De två TENS-enheterna kopplas enkelt ihop

med de självhäftande elektroderna med en

magnet. Först fäster du de självhäftande

elektroderna på kroppen och sedan knäpper du

fast TENS-enheterna med

magnetanslutningen. TENS-enheterna

levereras med en USB-adapter och när den är

fulladdad kan den användas vid upp till åtta

timmars kontinuerlig smärtbehandling. Det

håller dig igång hela dagen så att du kan njuta

av livet till fullo med mindre smärta.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Effekt

Adaptertyp: 100-240 V, AC 50/60 Hz

AC/DC-adapter: 5 V–300 mA

Batterityp: Litiumjon (laddningsbara)

Class

Klass för medicinsk enhet: Medicinsk enhet

klass IIa

Driftförhållanden

Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1 060 hPa

Relativ luftfuktighet: 15 % till 93 %

Temperaturintervall: +5 °C till +40 °C

Pulsens effektparametrar

Frekvensomfång: 1–100 Hz

Utgående ström: Max 60 mA

Maximal utspänning: 60 V

Aktuell pulsform: Tvåfas, symmetrisk

Vikt och mått

Vikt för TENS: 62 gr

Mått för TENS (L x B x H): 53,5 x 53,5 x 11,5

(exklusive elektroder för vardera enheten) mm

Programvara

iPhone®-kompatibilitet: Version iOS7 till

iOS10, iPhone® 4S och senare

iPad®-kompatibilitet: Version iOS7 till iOS10,

iPad® 3:e generationen, iPad Air™, iPad mini™

och senare

iPod®-kompatibilitet: Version iOS7 till iOS10,

iPod touch® 5:e generationen och senare

Kompatibilitet med Android: 4.4 upp till 7

* M. Johnson, M. Martinson (2007). Efficacy of electrical

nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A

meta-analysis of randomized controlled trials. Pain 130,

157-165
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