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Gebruiksaanwijzing Art.-Nr. 102122

Stimulatiesokken

MEDISCHE APPARATEN

Art.-Nr.

Grootte

aantal

107023
107024
107067

M (38-41)
L (42-45)
XL (44-46)

1 paar
1 paar
1 paar

schwa-medico Gebruiksaanwijzing - Stimulatiesokken

Beoogd gebruik

» STIMEX® stimulatiesokken kunnen huidirritaties veroorzaken door een intolerantie
STIMEX® stimulatiesokken zijn een medisch
of allergie voor in de sok gebruikte matehulpmiddel Klasse I.
rialen. Bij het optreden van huidirritatie is
Het zijn groot-oppervlakte-elektroden voor
voor een verdere toepassing medisch adelektrosimulatie van de gehele voet/enkel,
vies van uw arts raadzaam.
voor het beoogde doel in overeenstemming
» Om eventuele huidirritaties te voorkomen
met de toepassing ervan.
moeten de STIMEX® stimulatiesokken niet
langer dan nodig voor de therapie gedraIndicatie
(Waarvoor kan ik gebruik maken van de
gen worden.
sokken?)
» De STIMEX® stimulatiesokken mogen om
DeSTIMEX® stimulatiesokken kunnen in
hygiënische redenen slechts door één perplaats van zelfklevende elektroden worden
soon worden gebruikt.
gebruikt bij alle pijnen op de voeten. De specifieke medische aandoeningen staan in de Toepassing
gebruiksaanwijzing van de gebruikte elek- » Steek de stekker van de aansluitkabel van
trostimulator aangegeven.
het elektrostimulatietoestel in de meegeleverde drukknopadapter op de sok en klik
Contra-indicaties
het op de daarvoor bedoelde kliksluiting op
Wanneer mag ik de sokken niet of alleen na
de boord van de STIMEX® stimulatiesokken.
overleg met de bevoegde arts gebruiken?) » U kunt of één sok gebruiken of beide. Bij
» Wonden en huidaandoeningen in het gegebruik van één sok heeft u ook een zelfbied van de voet
klevende elektrode nodig. Let op de aan» Onverenigbaarheid met de sok gebruikte
bevelingen voor de toepassing van de elekmaterialen
troden in de instructie voor het gebruik van
» Let op: lees ook de “contra-indicaties” van
het elektrostimulatieapparaat.
het gebruikte elektrostimulatie-apparaat . » Maak de sokken flink nat met leidingwater.
Om het makkelijker te maken is het raadVeiligheidsinstructies
zaam de sokken aan te trekken voordat u
» Een overrekking van de stof kan leiden tot
ze flink natmaakt.
het scheuren van de binnen isolatie van de » Trek de STIMEX® stimulatiesokken voordrukknop leiden. Door direct huidcontact
zichtig aan. Let op de Veiligheidsinstructies
met de drukknop kan beschadiging van de
voor het gebruik van dit product.
huid ontstaan. Overtuig u ervan dat de iso- » Schakel, na het aansluiten, het elektrostilatie intact is.
mulatieapparaat in en verhoog de intensi» Draag tijdens de therapie geen metalen
teit tot een duidelijk waarneembaar gevoel
sieraden zoals enkelbanden of piercings.
van elektriciteit. Behandel u zelf volgens
» Raak tijdens de therapie met de voeten
voorschrift van de voorschrijvende arts.
geen metalen voorwerpen aan.
» Voordat u de STIMEX® stimulatiesokken
» Laat de sokken elkaar niet aanraken. Mouittrekt, moet u altijd eerst het elektrostigelijk ontstaat er kortsluiting, waardoor
mulatieapparaat uitschakelen.
de stimulatie beëindigt. Of wanneer het
contact tussen de sokken kortdurend was,
kunt u een onaangename elektrische schok
ervaren.
» Zet vóór het uittrekken van de STIMEX® stimulatiesokken altijd de elektro-stimulator
uit.

nederlands

Reinigings - en verzorgingsinstructies
» Laat je de STIMEX® stimulatiesokken na de
behandeling aan de lucht drogen.
» Was de STIMEX® stimulatiesokken a.u.b.
apart, met de hand, op 30°C. Indien nodig,
gebruik dan een fijnwasmiddel en spoel de
sokken daarna goed uit.
» Wring de STIMEX® stimulatiesokken niet uit!

Informatie over de sok
gebruikte materialen
STIMEX® stimulatiesokken zijn gemaakt van
polyester, elastaan , polyurethaan, met ingeweven dunne roestvrijstalen draden.

Informatie over de te gebruiken
goedgekeurde apparaten voor
elektrische stimulatie:
De STIMEX® stimulatiesokken kunnen met
alle door Pierenkemper GmbH geproduceerde elektrische stimulatieapparaten worden
gebruikt.

Verkorte gebruiksaanwijzing
Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en kijk
naar de symbolen op de verpakking van de Stimex® stimulatiesokken.
Neem de veiligheidsvoorschriften
in acht bij het gebruiken van het
product.
Steek de stekker van de aansluitkabel van het elektrostimulatietoestel in de meegeleverde drukknopadapter op de sok en klik het
op de daarvoor bedoelde kliksluiting op de boord van de STIMEX®
stimulatiesokken.
Trek de Stimex® stimulatiesokken
voorzichtig aan en maak ze daarna goed nat.
Schakel, na het aansluiten, het
elektrostimulatieapparaat in en
verhoog de intensiteit tot een duidelijk waarneembaar gevoel van
elektriciteit. Behandel u zelf volgens voorschrift van de voorschrijvende arts.

Gebruik geen Stimex® stimulatiesokken wanneer de huid van de
voeten verwond is of wanneer u
daar een huidaandoening hebt.

Metall
Metal
Métal
Metaal

Raak je tijdens de therapie met de
sokken geen metalen voorwerpen
aan.
Laat de sokken elkaar tijdens de
therapie niet aanraken.
Draag tijdens de therapie geen
metalen sieraden zoals enkelbanden of piercings.
Was de STIMEX® stimulatiesokken
a.u.b. apart, met de hand, op 30°C.
Wring de STIMEX® stimulatiesokken niet uit !
Gebruik de STIMEX® stimulatiesokken niet bij een temperatuur
onder de 5 en boven de 35 °C.

