
 
 
 

  Terveystekniikka Valko Oy • Rauhalantie 70 • 07900 Loviisa • puh. +358 45 6099000 • www.terveystekniikka.fi Ve
rs

io
: P

ai
ng

on
e 

Ea
sy

 e
sit

e 
20

18
-1

2 

 

 

 

 

 

 

 

Paingone Easy -kipusiipi 

Pieni ja helppokäyttöinen laite kivunlievitykseen 
Paingone Easy -kipusiipi on sähköstimulaatiohoitolaite (TENS), joka kiinnitetään iholle liimattavilla 
elektrodisiivillä. Laite tuottaa pienitehoisia sähköimpulsseja, jotka stimuloivat hermoja. Stimulointi 
estää kipusignaalin kulun aivoihin vähentäen kiputuntemusta. Hoito sopii kivunhoitoon ja 
rentoutukseen selälle, hartioille ja lihaksille.  

Paingone Easy on pieni ja helppokäyttöinen. Laite kulkee kätevästi mukana ja voitkin helposti hoitaa 
stimulaattorilla milloin vain ja missä vain, aina kun tarvitset helpotusta. Stimulaattorissa ei ole johtoja 
ja se toimii vain muutamalla napinpainalluksella. Laitteessa on kolme eri hoito-ohjelmaa ja 12-
portainen tehon säätö.  

Paingone Easy -laitteessa on 12 eri tehoastetta ja kolme hoito-ohjelmaa. 

• Ohjelma 1 – Pehmeät impulssit 
• Ohjelma 2 – Vahvat impulssit 
• Ohjelma 3 – Pehmeiden ja vahvojen impulssien yhdistelmä 

Nämä kolme valmista ohjelmaa riittää hyvin tavanomaisten kipu- ja jännitystilojen hoitoon. Mikäli 
tarvitsen useita säätö- ja ohjelmavaihtoehtoja, tutustu iTENS-kipusiipeen, jota ohjataan puhelimen 
avulla.  
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Laitepaketti sisältää: 
• Paingone Easy -stimulaattori 
• Paingone Easy -elektrodisiipi 
• 2 kpl CR2032 nappiparistoa, joista 

toinen on varaparisto. 
• Työkalu paristokotelon avaamiseen. 
• Suomenkielinen käyttöohje. 

Elektrodisiipi kestää jopa 80 käyttökertaa. Kun 
elektrodisiiven geelityynyt ovat menettäneet 
tartuntakykynsä, on koko siipi vaihdettava 
uuteen. Käytä ainoastaan alkuperäisiä Paingone 
Easy -elektrodisiipiä. Kullakin laitteen 
käyttäjällä tulisi olla oma, henkilökohtainen 
elektrodisiipi.  

Vaihtosiipiä saa hyvin varustelluista apteekeista 
tai maahantuojan verkkokaupasta Paingone 
Easy -lisäsiipi 2 kpl »  

Kun paristo on loppu, se vaihdetaan uuteen. Yksi nappiparisto kestää n. 8 tuntia. 

 

Käytön rajoitteet ja kontraindikaatiot 
1. Älä käytä sydämen, pään, suun ja sukupuolielinten alueella, eikä vaurioituneella iholla. 
2. Älä käytä, jos sinulla on elektroninen implantti, kuten sydämentahdistin, jollei sinulla ole 

laitteen käytölle erillistä lääkärin hyväksyntää. 
3. Älä käytä lapselle tai henkilölle, joka ei pysty ilmaisemaan tuntemuksiaan. Lasten 

suositusikäraja on 10-vuotta.  
4. Keskustele laitteen käytöstä lääkärisi kanssa, jos olet raskaana, sinulla on normaalia herkempi 

iho, sydänsairaus, verenpainetauti, pahanlaatuinen kasvain, vakava tuki- ja liikuntaelinsairaus 
tai sinulla on jokin lääkärin diagnosoima sairaus.  

 

Kivunlievityshoidot eivät kuitenkaan aina hoida kivun syytä, vaan tähän tarkoitukseen soveltuu 
paremmin B-Cure Laser -laitteemme, joka auttaa kivun lähteen ja tulehdusten hoitamiseen. 
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