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1. INTRODUKTION
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CEFAR Medical AB har varit medicinsk leverantör av professionella TENS smärtlindrande produkter i över
30 år. Företaget grundades i Sverige 1975 och finns idag representerat i stora delar av världen.
Stimulatorerna från Cefar används och rekommenderas i stor utsträckning av medicinskt utbildad personal
och toppidrottsmän världen över.
TENS är effektivt, har inga biverkningar och är ekonomiskt. Genom klinisk forskning utökas snabbt användningsområdena för TENS och NMES. Cefar arbetar aktivt för att ytterligare utveckla metoden till ett naturligt behandlingsalternativ för kunden.
Ytterligare information om TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), NMES (Neuromuskulär elektrisk
muskelstimulering) och våra produkter hittar ni på vår webbplats: www.cefar.se.
CEFAR PRIMO PRO är en tvåkanalig nervstimulator (TENS) som är avsedd att användas både av medicinsk personal och hemma. Den lindrar flera olika typer av smärta, som till exempel ryggont, mensvärk
och neuropatisk smärta. Stimulatorn har 7 förinställda smärtlindringsprogram och 3 personliga program.
Programmen och amplituden kan ställas in individuellt för varje kanal, vilket innebär att två olika stimuleringssätt kan användas samtidigt. CEFAR PRIMO PRO täcker alla typer av behandling med TENS, även
blandad frekvensstimulering.

2. MEDICINSK BAKGRUND
VAD ÄR TENS?
TENS = transkutan elektrisk nervstimulering. TENS är en effektiv metod för smärtlindring. TENS utnyttjar
nervsystemets egna smärtlindrande mekanismer för att mildra både akut och kronisk smärta.

NÄR ANVÄNDS TENS?
Goda resultat har observerats vid både akut och långvarig smärta av många slag, men framförallt när
smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud, inre organ eller i nervsystemet. I vissa fall räcker
det att använda TENS och i andra fall kan det vara ett värdefullt komplement till andra behandlingsformer.

HUR FUNGERAR DET?
I smärtlindningsprogrammen skickas impulser genom nerverna för att blockera smärtimpulserna.
Smärtlindringen är vanligtvis mest effektiv under stimuleringen, men effekten kan även kvarstå efter
programmets slut. Den förbättrar även blodcirkulationen. Smärtlindringsprogrammen behandlar inte alltid
orsaken till smärtan, så om smärtan kvarstår bör du söka medicinsk hjälp.

NÄR OCH HUR SKA TENS ANVÄNDAS?
Programmen i CEFAR PRIMO PRO kan alltid användas vid behov av smärtlindring och muskelavslappning.
Alla program kan användas så ofta som behövs. Manualen innehåller riktlinjer för hur de förinställda
behandlingsprogrammen ska användas med belysande exempel, förslag till placering av elektroderna samt
rekommenderad behandlingstid.
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3. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
28

•

Kontrollera utrustningen före användning.

•

Stimulatorn får endast användas på det sätt som anges i denna bruksanvisning.

•

Endast Cefar-tillbehör bör användas tillsammans med stimulatorn.

VARNING!
•

Personer med elektroniska implantat, som till exempel pacemaker och intrakardiell defibrillator, ska inte behandlas
med TENS.

•

Gravida kvinnor ska inte behandlas med TENS under de första 12 veckorna.

•

Stimulera aldrig på framsidan eller sidan av halsen, nära glomus carotis och carotiskärlen då blodtrycksfall kan
uppstå.

•

Stimulering ska ej ske samtidigt som patienten är kopplad till kirurgiska diatermiapparater, då detta kan orsaka
brännskador på huden under elektroderna samt förstöra stimulatorn.

•

Använd inte stimulatorn i närheten av medicintekniska kortvågs- eller mikrovågsapparater eftersom stimulatorns
uteffekt kan påverkas.

•

Förvara stimulatorn oåtkomligt för barn.

FÖRSIKTIGHET!
•

Stimulera med försiktighet vid behandling av angina pectoris.

•

Elektroderna får endast placeras på frisk hud. Undvik hudirritation genom att se till att kontakten är god mellan
elektroder och hud.

•

Under graviditet, placera inte ett elektrodpar direkt över livmodern, så att strömmen leds över magen. Inga rapporter
påvisar detta, men teoretiskt sett kan strömmen påverka barnets hjärta.

•

Om hudirritation skulle uppträda bör behandlingen tillfälligt avbrytas. Om besvären kvarstår, kontakta den för behandlingen ansvarige ordinatören. Överkänslighet kan i enstaka fall uppstå mot tejp och gel. Problemet försvinner vanligtvis när tejpen eller gelen byts ut mot en annan sort.

•

Använd inte elektroder med en yta som understiger 5 cm2 eftersom det finns risk för brännskada. Alla Cefars
elektroder uppfyller detta krav. Försiktighet bör alltid iakttas vid strömtätheter över 2 mA/cm2.

•

Var försiktig vid användning av elektroterapi samtidigt som patienten är ansluten till övervakningsutrustning med
elektroder på kroppen. Stimuleringen kan störa signalerna till övervakningsutrustningen.

•

Öppna aldrig batteriluckan under stimulering för att undvika en elektrisk stöt.

•

Stäng av stimuleringen innan elektroderna tas bort från huden. Om en elektrod skulle falla av, stäng av stimuleringen
innan du plockar upp den. Det är obehagligt men ofarligt att få elektrisk stimulering genom fingrarna.

•

Iaktta försiktighet vid stimulering i omedelbar närhet av påslagna mobiltelefoner eftersom stimulatorns uteffekt kan
påverkas.

•

Iaktta försiktighet om stimulatorn används under bilkörning, oavsiktliga förändringar av stimuleringen kan göra att
fokus tas från bilkörningen och en farlig situation kan uppstå.

4. ÖVERSIKT/FUNKTIONSKNAPPAR
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· Avbryter stimuleringsläge AUTO.
· Ökar antalet minuter vid inställning av timer.
· Används för att sätta på och stänga av programlåset
(vänster knapp).
· Bläddrar genom alternativen i programmeringsläget.

3. MINSKA (vänster och höger kanal)

1

· Minskar amplituden (stimuleringens intensitet).
Tryck och håll knappen intryckt för att minska amplituden kontinuerligt.
· Inaktiverar knapplåset.
· Avbryter stimuleringsläge AUTO.
· Minskar antalet minuter vid inställning av timer.
· Används för att sätta på och stänga av programlåset
(vänster knapp).
· Bläddrar genom alternativen i programmeringsläget.

2

2

3

3

4

4

· Startar testläge AUTO.
· Bekräftar vald amplitudnivå i testläge AUTO.

5

5

5. PROGRAM (vänster och höger kanal)

6

6

· Väljer förinställda program 1–7, eller personliga
program 8–10.
·	Pausar pågående program.
· Används för att aktivera/inaktivera programlåset.
(vänster knapp)

7

4. AUTO (vänster och höger kanal)

1. PÅ/AV

6. PROGRAMMERA/BEKRÄFTA (S=SET)
(vänster och höger kanal). SE KAPITEL
FÖRINSTÄLLDA PROGRAM.

· Slår på och av stimulatorn.
· Stimulatorn kan slås av även när knapplåset är
aktiverat.
· Kan när som helst användas för att avbryta
stimuleringen.

· Ställer in stimulatorn på programmeringsläge för de
personliga programmen 8–10 när den hålls intryckt i 2
sekunder.
· Bekräftar inställningarna i programmeringsläget.
· Startar timerinställning under aktiv stimulering.

2. ÖKA (vänster och höger kanal)

7. KABELHÅLLARE

· Ökar amplituden (stimuleringens intensitet).
Tryck och håll knappen intryckt för att öka amplituden kontinuerligt.
Obs! Öka alltid amplituden försiktigt.

4. översikt/DISPLAYSYMBOLER
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1

2

3

4

5

1

6
7

6

8

8

7

9

10

11

10

9

1. BRUTEN STRÖMKRETS
Bruten strömkrets. Orsaken till bruten strömkrets kan vara för hög resistans eller kabelbrott. Se kapitel
FELSÖKNING.

2. PAUS
	Pausat program.

3. KNAPPLÅS
Aktiverat knapplås. Knapplåset aktiveras automatiskt om inga knappar används under 10 sekunder.
Inaktivera knapplåset genom att trycka på vänster eller höger MINSKA-knapp.

4. PROGRAMLÅS
Aktiverat programlås.

5. BATTERISTATUS
Tomma batterier. Denna symbol visas när batterierna nästan är slut.

6. PROGRAMNUMMER (vänster och höger kanal)
Valt programnummer.

7. ÅTERSTÅENDE TID (vänster och höger kanal)
Återstående tid av programmet i minuter och sekunder. Tidsangivelsen blinkar vid inställning av timern.

8. STIMULERINGSLÄGE AUTO (vänster och höger kanal)
Aktiverad automatisk amplitudinställning. ”AUTO” blinkar vid testläge och lyser med fast sken vid stimulering.

9. STAPELDIAGRAM ÖVER AMPLITUD (vänster och höger kanal)
Vald amplitud visas i stapeldiagram.

10. AMPLITUDNIVÅ (vänster och höger kanal)
Vald amplitud i mA (visas inte i stimuleringsläge Auto).

11. HÖG/LÅG FREKVENS
Indikation för hög/låg frekvens vid blandad frekvensstimulering. Den övre delen av symbolen blinkar vid hög
frekvens och den nedre vid låg frekvens.

5. DRIFT
STEG-FÖR-STEG-ANVÄNDNING
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1. SÄTT I BATTERIERNA
Sätt i batterierna (se kapitel BATTERIBYTE).

2. FÄST ELEKTRODERNA

A. Anslut elektroderna till
kabeln.

B. Fäst elektroderna på
kroppen.

3. SÄTT PÅ STIMULATORN
Tryck på PÅ/AV-knappen
. Knappen kan när som helst användas
för att avbryta stimuleringen, även när knapplåset är aktiverat.
Stäng alltid av stimulatorn innan elektroderna tas bort från huden.
AUTO

P

AUTO

S

4. VÄLJ ETT PROGRAM (1–10)

AUTO

AUTO

Tryck på PROGRAM-knappen
upprepade gånger för vänster eller
höger kanal tills önskat program visas i displayen. Om du vill använda
båda kanalerna väljer du därefter ett program för den andra kanalen.
Alla kombinationer av program är möjliga förutom för program 7 som
måste väljas för båda kanalerna.
P

S

Obs! När programmen väljs måste amplituden vara inställd på 00,0 mA
för båda kanalerna.
För ytterligare information om programmen, se avsnitt FÖRINSTÄLLDA
PROGRAM.

C. Anslut kabeln till CEFAR
PRIMO PRO.

5. STARTA STIMULERINGEN
32

Tryck på ÖKA-knappen
för varje kanal tills du uppnår en behaglig
nivå på stimuleringen. Tryck och håll knappen intryckt för att öka
amplituden kontinuerligt.
Obs! Öka alltid amplituden
försiktigt!
S
P
AUTO

AUTO

Program 5 (blandad frekvens): Ställ in amplituden på högfrekvent stimulering (80 Hz) när den övre delen
av hög-/lågfrekvenssymbolen blinkar. När stimulatorn efter 3 sekunder slår om till lågfrekvent stimulering
i pulståg (2 Hz) och den nedre delen av symbolen blinkar ska du ställa in amplituden för den frekvensen.
Frekvenserna slår om var tredje sekund.
Behandlingstiden är förinställd, men kan ändras med hjälp av timerfunktionen, se avsnitt TIMER.
Ett automatiskt aktiverat knapplås förhindrar oavsiktliga ändringar under behandlingen. Knapplåset
aktiveras om inga knappar används under 10 sekunder. Tryck på någon av MINSKA-knapparna
för att
inaktivera knapplåset.
När programmet är avslutat blinkar Återstående tid ”00:00” i displayen.

AUTO

P

De senast använda programmen sparas när stimulatorn stängs av och är förvalda nästa gång som stimulatorn sätts på.
Stimulatorn stänger av sig efter 5 minuters inaktivitet för att spara batterier.

S

AUTO

STIMULERINGSLÄGE AUTO
För att ge en smärtlindrande effekt bör stimuleringsnivån upplevas som något starkare än smärtans intensitet. Eftersom kroppen till en början anpassar sig efter den inställda stimuleringsnivån behöver amplituden
ofta justeras några gånger innan den optimala stimuleringsnivån uppnås.
I stimuleringsläge Auto justeras amplituden automatiskt och optimal nivå uppnås efter några minuters
stimulering.
För att använda stimuleringsläge Auto:
Följ steg 1–4 i avsnittet STEG-FÖR-STEG-ANVÄNDNING.

5. STARTA AUTOTEST
Tryck på AUTO-knappen
P
amplituden ökar gradvis.

AUTO

AUTO

för vänster eller höger kanal. ”AUTO” börjar blinka i displayen och

S

6. AVSLUTA AUTOTEST
Tryck på AUTO-knappen
P

AUTO

AUTO

på nytt när stimuleringen är på en behaglig nivå.

S

Om du trycker på AUTO för sent eller vill börja om av någon anledning, tryck på AUTO-knappen
för att börja om från början.

7. UPPREPA AUTOTESTET FÖR DEN ANDRA KANALEN
Om du vill använda stimuleringsläge Auto för båda kanalerna upprepar du steg 5–6 för den andra kanalen.

8. STIMULERINGEN STARTAR
Programmet startar efter ett par sekunder och amplituden ställs automatiskt in på optimal stimuleringsnivå.
Även vid stimuleringsläge Auto kan du öka eller minska amplituden när du vill genom att trycka på ÖKAeller MINSKA-knapparna
tills stimuleringen känns behaglig. När du gör detta stängs den automatiska amplitudinställningen av.
AUTO

P

AUTO

S

TIMER
Du kan ändra behandlingstiden från ”– –” till 60 minuter. Om du väljer ”– –” fortsätter stimuleringen tills du
stänger av den manuellt. Den förinställda behandlingstiden för program 1–5 och 7 är ”– –” minuter och 10
minuter för program 6, men med den integrerade timern kan du själv ställa in önskad behandlingstid.
När du ställer in timern ska du använda knapparna till vänster på stimulatorn för vänster kanal och knapparna till höger för höger kanal.
För att ställa in timern:
1. Välj ett program och starta stimuleringen, se avsnitt STEG-FÖR-STEG-ANVÄNDNING.
AUTO

P
2. Tryck på PROGRAMMERA/BEKRÄFTA-knappen
tionen.

S

AUTO

på den aktiva kanalen för att initiera timerfunk-
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3. Öka tiden genom att trycka på ÖKA-knappen
. Tiden ökar med 1 minut varje gång du trycker på
knappen. Minska tiden genom att trycka på MINSKA-knappen
. Tiden minskar med 1 minut varje
gång du trycker på knappen. Tidsangivelsen blinkar i displayen när du ställer in timern.
AUTO

AUTO

P
4. Tryck på den vänstra/högra PROGRAMMERA/BEKRÄFTA-knappen
S
P
inställningen.

AUTO

AUTO

S

för att bekräfta timerAUTO

P

AUTO

S

PROGRAMPAUS
Du kan pausa programmen i upp till 5 minuter.
För att pausa ett program:
1. Om knapplåset är på trycker du på någon av MINSKA-knapparna
AUTO

2. Tryck på någon av PROGRAM-knapparna

P

AUTO

för att inaktivera det.

förSatt pausa programmet på båda kanalerna.
AUTO

Starta stimuleringen på nytt genom att trycka på någon av PROGRAM-knapparna

AUTO

P
AUTO

.

AUTO

S

P
Om kanalerna är pausade i mer än fem minuter stängs stimulatorn automatiskt
avS för att spara
batterier.

6. BATTERIBYTE
En batterisymbol visas i displayen när batterierna börjar ta slut
. Du kan fortsätta behandlingen så
länge stimulatorn fungerar som vanligt. När stimuleringen känns svagare än normalt eller om stimulatorn
stängs av är det dags att byta batterier.
Om stimulatorn inte används under en längre tid (ca 3 månader) bör batterierna tas ut ur stimulatorn.
Stimulatorn drivs av antingen två icke laddningsbara 1,5 V AA-batterier eller två laddningsbara 1,2 V AAbatterier som laddas i en separat batteriladdare.
Batteriernas livslängd beror på amplituden och antalet kanaler som är aktiverade när ett program körs. Om
du till exempel använder en kanal för program 1 med en amplitud på 30 mA, håller de icke laddningsbara
batterierna i cirka 11 timmar och de laddningsbara i 7 timmar.

BYTE AV BATTERIER
1. Stäng av stimulatorn.
2. Batterifacket finner du på stimulatorns baksida.
3. Ta av batterilocket genom att trycka bestämt på markeringen på lockets överkant samtidigt som du
skjuter locket nedåt.
4. Ta ur batterierna.
5. Sätt i de nya batterierna i batterifacket med polerna i rätt riktning (+ och –), se bild.
6. Sätt tillbaka batterilocket.
7. Släng de använda batterierna i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
OBS! Icke laddningsbara batterier får inte laddas på grund av explosionsrisk.
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7. PROGRAM/FÖRINSTÄLLDA PROGRAM
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Nr.

Programnamn

Frekvens

Pulsbredd

Behandlingstid

Förinställd tid

1

Högfrekvent TENS

80 Hz

180 µs

Ingen gräns (minst 30 minuter)

- - minuter

2

Lågfrekvent TENS i pulståg

2 Hz

180 µs

20–45 minuter, 3 gånger per dag.
Kom ihåg att lågfrekvent TENS i
pulståg kan orsaka träningsvärk.

- - minuter

3

Pulsbreddsmodulerad
högfrekvent stimulering

80 Hz

70–180 µs

Ingen gräns (minst 30 minuter)

- - minuter

4

Behandling av
känsliga hudområden/
Behandling i ansiktet

80 Hz

60 µs

Ingen gräns (minst 30 minuter)

- - minuter

5

Blandad frekvensstimulering

80 Hz/
2 Hz

180 µs

Upp till 3 timmar per dag.

- - minuter

6

Illamåendebehandling

10 Hz

180 µs

Cirka 10 minuter per behandling.
Behandling kan ges så ofta som
varannan timme eller så sällan
som tre gånger per dag.

10 minuter

7

CEFAR Flow TENS

80 Hz

70–180 µs

Ingen gräns (minst 30 minuter)

- - minuter

För varje program beskrivs de symptom som programmet är bäst lämpat för att behandla, elektrodernas placering och behandlingens
längd. För varje exempel på symptom finns minst ett elektrodplaceringsnummer (EP-nr) som syftar på de föreslagna elektrodplaceringarna som visas i manualens omslag.
Programbeskrivning

Exempel på symptom/EP-nr

Konventionell TENS (högfrekvent stimulering) är förstahandsvalet för både akut och långvarig
smärta, både neurogen och nociceptiv. Högfrekvent stimulering baseras på Gate Controlteorin, som hävdar att elektrisk stimulering av A-beta-fibrer hämmar impulsöverföringen i
smärtbanorna.
Som regel bör elektroderna placeras över eller nära området där det gör ont, eller på ett
område som delvis täcker det smärtande området. Ställ in amplituden så att stimuleringen
ger en stark, men behaglig parestesi – pirrande känsla. Vid användning av högfrekvent stimulering är det viktigt att säkerställa att patienten har normal känslighet för beröring i området
där elektroderna är placerade.

Nacksmärta........................................... 3
Axelsmärta............................................. 4
Armbågssmärta...................................... 8
Reumatisk smärta................................ 10
Revbensfraktur..................................... 16
Ländryggsmärta.............................13, 14
Mensvärk............................................. 17
Fantomsmärta i ben och armar............ 18
Höftsmärta.......................................... 20
Artrossmärta i knäet......................22, 23
Sårläkning........................................... 24

TENS i pulståg (lågfrekvent stimulering) är vanligtvis effektivast vid utstrålande (projicerad)
smärta i armar och ben (rizopati), nedsatt eller förändrad känslighet för beröring, djup
muskelsmärta eller när effekten efter behandling med konventionell TENS är för kortvarig.
TENS i pulståg lindrar smärta genom att stimulera musklerna så att de frigör kroppens egna,
morfinliknande ämnen, endorfiner.
Placera elektroderna på en muskel i det smärtande området, så att synliga kontraktioner
uppstår, eller på akupunkturpunkter i det smärtande området. Stimuleringen ska kännas
behaglig och ge synliga muskelsammandragningar. Kom ihåg att patienten ofta känner stimuleringen tydligt innan kontraktionerna syns.

Mononeuropati.................................... 11
Central smärta................................... 6, 7
Cervikal rizopati..................................... 5
Ischias................................................. 19
Knäsmärta........................................... 23

Pulsbreddsmodulerad stimulering är en typ av högfrekvent stimulering där pulsbredden varierar kontinuerligt. Det kan ge en böljande känsla som kan upplevas som behagligare än en
konstant pulsbredd. Använd program 3 för smärtlindring och för en masserande effekt som
ökar blodcirkulationen i muskler som exempelvis trapezius.

Trapeziussmärta............................12, 25
Ländryggsmärta.............................13, 14
För fler exempel, se program 1.

Program 4 har smalare pulsbredd än övriga program. Smal pulsbredd är lämpligt vid behandling av känsliga, nervtäta områden som ansiktet och högt upp i nacken. Med smalare pulsbredd kan amplituden ökas, vilket gör att det blir enklare att hitta rätt nivå utan att patienten
känner smärta.

Spänningshuvudvärk.............................. 1
Ansiktssmärta........................................ 2
Nacksmärta........................................... 3
Nervvärk efter bältros.......................... 15

Blandad frekvensstimulering kallas även Han-stimulering (3 s på 2 Hz och 3 s på 80 Hz).
Stimuleringsfrekvenserna växlar var tredje sekund och hög- och lågfrekvent stimulering kombineras, vilket ger en effektivare behandling.
Placera elektroderna som för lågfrekvent stimulering, d.v.s. på en muskel i det smärtande
området.

Nacksmärta........................................... 3
Axelsmärta............................................. 4
Ländryggsmärta.............................13, 14
Höftsmärta.......................................... 20
Lårsmärta........................................... 21

Program 6 är specialutformat för behandling av illamående. Placera den svarta elektroden
på akupunkturpunkt PC6 (på handledens insida) och den röda på akupunkturpunkt TE5 (på
handledens utsida).

Postoperativt illamående....................... 9
Kemoterapiinducerat illamående........... 9

Använd alltid 2 kanaler och 4 elektroder för program 7. Pulsbreddsmodulerad stimulering
uppnås, men eftersom kanalerna alternerar med att vara aktiva upplevs en masserande,
pumpande effekt.
Placera elektroderna som vid högfrekvent stimulering när du vill ha en smärtlindrande och
masserande effekt.

Trapeziussmärta............................12, 25
Ländryggsmärta................................... 14
Lårsmärta............................................ 26
Axelsmärta............................................. 4
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PERSONLIGA PROGRAM
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Med CEFAR PRIMO PRO är det möjligt att skapa och lagra tre personliga program för individuella behov. Följ
programmeringssekvensen nedan för att skapa ett personligt program. Följ instruktionerna i avsnitt STEGFÖR-STEG-ANVÄNDNING för att använda ett personligt program. Programtiden är förinställd till 30 minuter
men kan ändras med timerfunktionen, se avsnitt TIMER.

Programmering
Använd knapparna till vänster på stimulatorn för att programmera vänster kanal och knapparna till höger
för höger kanal.
AUTO

1. Tryck på PROGRAM-knappen
ett av dessa program.

P

AUTO

upprepade gånger tills program 8, 9 eller 10 visas i displayen. Välj
S

AUTO

2. Tryck på PROGRAMMERA/BEKRÄFTA-knappen
ingsläget.
P

AUTO

i 2 sekunder för att komma till programmer-

S

3. Tryck på öka- (eller minska-) knappen
upprepade gånger för att se de olika stimuleringstyperna i displayen: C, B, PWM, FM, MF. Programmeringstabellen nedan visar inställningsmöjligheterna för
de olika stimuleringstyperna.
AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

S
P
4. Tryck på PROGRAMMERA/BEKRÄFTA-knappen
för att bekräfta ditt val av stimuleringstyp.
S
P
Du flyttas nu till nästa steg i programmeringssekvensen (se programmeringstabellen).

5. Ett förinställt värde visas på skärmen men kan ändras med hjälp av öka-/minskaknapparna. Det giltiga
intervallet för det här värdet visas i programmeringstabellen.
AUTO

AUTO

S
P
6. Tryck på PROGRAMMERA/BEKRÄFTA-knappen
för att bekräfta inställningarna. Du flyttas nu till
nästa steg (om tillämpligt) i programmeringssekvensen (se programmeringstabellen).

7. Upprepa steg 5 och 6 tills värdet i det sista steget är inställt.
8.	Programmeringssekvensen är avslutad och du lämnar automatiskt programmeringsläget. Det nya programmet är nu valt på kanalen som använts för programmeringen och är redo att användas.
Programmet sparas för framtida bruk och kan användas på båda kanalerna.
Ett personligt program kan ändras genom att det programmeras om.

Frekvens 2
Förinställd: 40 Hz
Intervall: 2–120 Hz
Moduleringstid
Förinställd: 5 s
Intervall: 5–15 s
Tid
Förinställd: - - min
Intervall: 1-60, - - min

Moduleringstid
Förinställd: 3 s
Intervall: 1–10 s
Tid
Förinställd: - - min
Intervall: 1-60, - - min

Frekvens 1
Förinställd: 20 Hz
Intervall: 2–120 Hz

Pulsbredd
Förinställd: 180 µs
Intervall: 50–300 µs

Frekvensmodulerad
stimulering
(FM)

Pulsbredd 2
Förinställd: 180 µs
Intervall: 50–300 µs

Pulsbredd 1
Förinställd: 70 µs
Intervall: 50–300 µs

Tid
Förinställd: - - min
Intervall: 1-60, - - min

Pulsbredd
Förinställd: 180 µs
Intervall: 50–300 µs

Tid
Förinställd: - - min
Intervall: 1-60, - - min

Frekvens
Förinställd: 80 Hz
Intervall: 2–120 Hz

Frekvens
Förinställd: 2 Hz
Intervall: 1–5 Hz

Frekvens
Förinställd: 80 Hz
Intervall: 2–120 Hz

Pulsbreddsmodulerad
högfrekvent stimulering
(PWM)

Lågfrekvent stimulering
i pulståg
(B)

Konventionell
högfrekvent stimulering
(C)

Programmering
CEFAR PRIMO PRO
P8, P9, P10

Tid
Förinställd: - - min
Intervall: 1-60, - - min

Stimuleringstid
Förinställd: 3 s
Intervall: 1–10 s

Frekvens 2
Förinställd: 80 Hz
Intervall: 6–120 Hz

Frekvens 1 (pulståg)
Förinställd: 2 Hz
Intervall: 1–5 Hz

Blandad frekvens
LO/HI
(MF)
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PROGRAMLÅS
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Stimulatorn kan låsas för att förhindra att programmen ändras.
För att Aktivera/inaktivera programlåset:
1. Välj programmet som du vill låsa/låsa upp, se avsnitt STEG-FÖR-STEG-ANVÄNDNING.
AUTO

2. Tryck på den vänstra PROGRAM-knappen
sekunder.

P

AUTO

ochS den vänstra MINSKA-knappen

samtidigt i 2

3. Tryck på den vänstra MINSKA- eller ÖKA-knappen
. ”ON” visas på den vänstra sidan av displayen när programlåset aktiveras och ”OFF” när det inaktiveras. (Knappen växlar mellan ONP och OFF.)
S
AUTO

AUTO

4. Tryck på den vänstra eller högra PROGRAM-knappen

AUTO

AUTO

förSatt avsluta programlåsinställningen.

P

AUTO

AUTO

S

P

INAKTIVERA/AKTIVERA AUTOFUNKTIONEN
Stimulatorn kan låsas för att förhindra användande av AUTOFUNKTIONEN.
Så här aktiveras/inaktiveras autofunktionen:
AUTO

1. Tryck på den vänstra PROGRAM-knappen
sekunder.

P

AUTO

ochS den vänstra ÖKA-knappen

samtidigt i 2

2. Tryck på den vänstra MINSKA- eller ÖKA-knappen
. ”ON” visas på den vänstra sidan av displayen när autofunktionen är aktiverad och “OFF” när funktionen är inaktiverad. (Knappen
växlar mellan
S
P
ON och OFF.)
AUTO

3. Tryck på den vänstra eller högra PROGRAM-knappen

AUTO

AUTO AUTO
AUTO AUTO

P

P

förSattS avsluta inställningen.

UPPFÖLJNING
Uppföljningsfunktionen ger dig möjlighet att övervaka användningen av stimulatorn.
1. Slå på stimulatorn.
2. Tryck på den högra PROGRAM-knappen
sekunder.

AUTO

P

AUTO

ochS den högra MINSKA-knappen

samtidigt i 2

3.	På den vänstra sidan av displayen visas användningstiden i timmar och på den högra i minuter.
För att nollställa användningstiden trycker du på den högra MINSKA-knappen
i 2 sekunder.
S
P
AUTO

AUTO

4. Vänta i 5 sekunder eller tryck på den vänstra eller högra PROGRAM-knappen

P

.

AUTO

AUTO

S

5.	På den vänstra sidan av displayen visas den totala användningstiden i timmar och på den högra i
veckor. Den totala användningstiden kan inte nollställas.
S
P
AUTO

AUTO

6. Vänta i 5 sekunder eller tryck på den vänstra eller högra PROGRAM-knappen
uppföljningsfunktionen.

P

AUTO

AUTO

förS att lämna

8. TILLBEHÖR
Elektroderna slits med tiden och behöver bytas ut. Vi rekommenderar att elektroderna byts ut efter cirka
20–40 användningstillfällen.
För inköpsinformation, kontakta din Cefar-återförsäljare eller besök www.cefar.se.
CEFAR PRIMO PRO levereras med ett nackband och en bältesklämma, så att du kan bära stimulatorn runt
halsen eller på bältet och ha händerna fria under behandlingen.
Kablarna håller bäst om de lämnas anslutna till stimulatorn mellan behandlingarna.

9. SKÖTSELRÅD
Att sköta och rengöra Cefar-utrustningen är enkelt om nedanstående instruktioner följs:
•

Förvara stimulatorn och tillbehören i originalväskan när de inte används. Det kan dock vara praktiskt
att låta elektroderna sitta kvar på kroppen mellan behandlingarna. Kolgummielektroder kan vanligtvis
sitta kvar i 2–3 timmar utan att elektrodgelen torkar (gäller inte klistrande gel). Därefter måste de
plockas av, tvättas och torkas innan de kan användas igen. Detta är extra viktigt för personer med
känslig hud. Se till att elektroderna sitter fast ordentligt i samband med stimuleringen.

•

Vid användning av kolgummielektroder, använd mycket elektrodgel och undvik uttorkning genom att
tejpa runt samtliga elektrodkanter. Rengör kolgummielektroderna och huden med vatten efter
användning. Använd inte rengöringsmedel till elektroderna.

•

Självhäftande flergångselektroder återfuktas vid behov med några vattendroppar och förvaras lufttätt
(i en plastpåse) på skyddspapper när de inte används.

•

Utsätt aldrig stimulatorn för vatten. Torka av med en fuktig trasa om nödvändigt.

•

Ryck inte i kablar eller kontakter.

•

Kablarna håller bäst om de lämnas anslutna till stimulatorn mellan behandlingarna.
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10. FELSÖKNING
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STIMULERINGEN KÄNNS INTE SOM DEN BRUKAR
· Kontrollera att alla inställningar är korrekta (se avsnitt STEG-FÖR-STEG-ANVÄNDNING) samt att
elektroderna är rätt placerade.
· Flytta elektroderna något.
STIMULERINGEN KÄNNS OBEHAGLIG
· Huden är irriterad. För råd om hudvård, se kapitel FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.
· Elektroderna har börjat förlora sin vidhäftningsförmåga och fäster inte ordentligt på huden. Fukta den
fästande ytan med några vattendroppar innan du placerar elektroden på huden.
· Elektroderna är utslitna och behöver bytas ut.
· Det är för lite elektrodgel på kolgummielektroderna.
· Flytta elektroderna något.
STIMULERINGEN ÄR SVAG ELLER SAKNAS HELT
· Kontrollera om batterierna behöver bytas ut, se kapitel BATTERIBYTE.
· Elektroderna är för gamla och behöver bytas ut.
SYMBOLEN FÖR BRUTEN STRÖMKRETS VISAS I DISPLAYEN
Symbolen för bruten strömkrets indikerar att resistansen är för hög eller att en kabel har gått sönder.
· För hög resistans kan orsakas av dålig kontakt mellan elektroderna och huden eller av att elektroderna
behöver bytas ut.
· Ett kabelbrott kan kontrolleras genom att man trycker kabelstiften mot varandra samtidigt som amplituden ökas till 11 mA för motsvarande kanal. Om amplituden då faller till 0,0 mA och
börjar blinka
behöver kabeln bytas ut.
Obs! Öka aldrig amplituden till över 20 mA när du kontrollerar kabelbrott, eftersom det kan skada stimulatorn.
STIMULATORN FUNGERAR INTE

Om felsymbolen visas i displayen när du startar stimulatorn betyder det att stimulatorn är trasig och behöver bytas ut.
Obs! Använd inte stimulatorn – kontakta din Cefar-återförsäljare.

Cefar ansvarar endast för service och reparationer utförda av Cefar eller av Cefar utsedda distributörer.

11. VANLIGA FRÅGOR
KAN ALLA ANVÄNDA ELEKTRISK STIMULERING?
Personer med elektroniska implantat, som till exempel pacemaker och intrakardiell defibrillator, ska inte
behandlas med elektrisk stimulering. Gravida kvinnor ska inte använda elektrisk stimulering under de första
12 veckorna av graviditeten (FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER).
HUR LÅNG TID KAN JAG ANVÄNDA STIMULATORN?
Följ rekommendationerna du har fått av sjukvården. Vanlig högfrekvent TENS (80 Hz) kan användas utan
övre tidsbegränsning, dock i minst 30 minuter per behandlingstillfälle. Lågfrekvent TENS (2 Hz) kan orsaka
träningsvärk men vanligtvis rekommenderas 20–45 minuters behandling 3 gånger om dagen.
KAN JAG ANVÄNDA TENS FÖR ALLA TYPER AV SMÄRTA?
TENS kan användas både för akut och långvarig smärta. Allmänna instruktioner finns i kapitel MEDICINSK
BAKGRUND. Kontakta sjukvården om anledningen till och området för behandlingen ändras.
VILKET AVSTÅND SKA JAG HA MELLAN ELEKTRODERNA?
Ett avstånd på 3–30 cm mellan elektroderna rekommenderas.
HUR LÄNGE HÅLLER ELEKTRODERNA?
De självhäftande elektroderna håller för cirka 20–40 behandlingar. Hållbarheten beror på hur väl instruktionerna för skötsel och underhåll följs. Läs instruktionerna för skötsel och underhåll som medföljer elektroderna.
FINNS DET BIVERKNINGAR MED ELEKTRISK STIMULERING?
Nej, till skillnad från exempelvis smärtstillande medicin är stimulering med TENS helt utan biverkningar.
FINNS DET BEVIS FÖR ATT TENS FUNGERAR SMÄRTLINDRANDE?
TENS är en etablerad och väldokumenterad metod som har använts inom sjukvården under många år.
Forskning och medicinska studier pågår ständigt. Läs mer om pågående studier på Cefars hemsida,
www.cefar.se.
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12. TEKNISKA DATA
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CEFAR PRIMO PRO är en nervstimulator (TENS) med två separata kanaler. Den har sju förinställda och tre
personliga program. Program och amplitud kan ställas in individuellt för varje kanal.
Behandling med elektrisk stimulering kräver att stimuleringsströmmen kan penetrera hudens och elektrodens motstånd, cirka 1 500 ohm. CEFAR PRIMO PRO kan penetrera detta motstånd och bibehåller en
strömstyrka på upp till 60 mA. Vid en belastningsändring från 100 till 1 500 ohm ändras stimuleringsströmmen med mindre än 10 % från inställt värde.
Stimulatorn drivs av antingen två icke laddningsbara 1,5 V AA-batterier eller två laddningsbara 1,2 V AAbatterier som laddas i en separat batteriladdare.

CEFAR PRIMO PRO
Antal kanaler . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 (separata)
Konstantström  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Upp till ett motstånd av 1 500 ohm
Stimuleringsström/kanal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0–60 mA
Pulsform .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Asymmetrisk bifasisk puls, 100 % kompenserad
Antal förinställda program .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Antal personliga program .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Stimuleringssätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Konventionell
Lågfrekvent i pulståg
Modulerad pulsbredd/frekvens
Blandad frekvens
Alternerad modulerad pulsbredd (CEFAR Flow TENS)
Maximal pulsbredd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300 μs
Maximal frekvens . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120 Hz
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0–60 min.
Miljö vid förvaring, användning och transport  .  .  .  .  .  .  . Temperatur 10ºC–40ºC
Luftfuktighet 30 %–75 %
Lufttryck 700 hPa–1060 hPa
Strömförsörjning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 st. 1,5 V AA icke laddningsbara batterier alt.
2 st. 1,2 V AA laddningsbara batterier
Strömförbrukning vid 1 kanal, 80 Hz, 30 mA  .  .  .  .  .  .  . 150 mA
I r.m.s. max/kanal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 mA
Storlek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120 x 50 x 30 mm
Vikt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ca 180 g

TECKENFÖRKLARINGAR
Läs bruksanvisningen före användning.

Patientdel typ – Body Floating.
0413

Uppfyller kraven i MDD 93/42/EEG. Anmält organ Intertek ETL Semko (0413).

INFORMATION GÄLLANDE ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)
CEFAR PRIMO PRO är konstruerad för att användas i typiska hem- eller sjukvårdsmiljöer och är godkänd
enligt EMC:s säkerhetsstandard EN 60601-1-2.
CEFAR PRIMO PRO avger mycket låga nivåer i intervallet för radiofrekvens (RF). Därför är det inte troligt att
stimulatorn orsakar störningar på närliggande elektronisk utrustning (radioapparater, datorer, telefoner
etc.).
CEFAR PRIMO PRO är konstruerad för att stå emot förutsebara störningar från elektrostatisk urladdning,
magnetfält vid nätaggregat samt radiosändare (till exempel mobiltelefoner).

45

Choisissez les Électrodes appropriÉes !
Välj rätt elektroder!

32 mm

50 mm

40 x 60 mm

34 x 54 mm

35 x 50 mm

50 x 90 mm

50 x 100 mm

50 x 100 mm

80 x 130 mm

80 x 130 mm

50 x 50 mm
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40 x 90 mm
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