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Wat is TENS
TENS betekent Transcutane Elektro Neuro Stimulatie. Met een TENS-apparaat wordt 
op bepaalde plaatsen op de huid elektrische stroompjes toegediend, waardoor 
o.a. pijn wordt verminderd. Door een TENS-behandeling worden lichaamseigen 
pijnonderdrukkende systemen in het centraal zenuwstelsel geactiveerd, waardoor de 
pijngewaarwording wordt geremd.
TENS met een lage frequentie en hoge intensiteit (zodat spiersamentrekking tussen 
de elektroden zichtbaar wordt) activeert het lichaamseigen pijncontrolesysteem in 
de hersenen. De vorming van lichaamseigen morfinen (de z.g. endorfinen) wordt 
gestimuleerd, waardoor pijn vermindert en doorbloeding wordt verbeterd.

Beoogd gebruik
Spierstimulatie met de TENS eco 2 dient voor het onderhoud en de opbouw van de 
skeletspieren en bijbehorende weefsels, zoals pezen, gewrichtsbanden en gewrichten.
Dat is een gevolg van stimulatie van perifere motorische zenuwen, die worden 
gestimuleerd door middel van huidelektroden. Indicaties voor behandeling met TENS 
eco 2 zijn situaties waarin sprake is van spierinactiviteit of ziekte, pijn of immobilisatie 
met als gevolg afbraak van de spieren en de weefsels van de spieraanhechting.
Spierstimulatie verbetert ook de bloedsomloop en de stofwisseling in het lichaam de 
gestimuleerde gebieden.
Behandeling met TENS eco 2 kan meerdere keren per dag worden uitgevoerd. 
Behandeling met TENS eco 2 mag alleen worden uitgevoerd op personen die, met 
inachtneming van de contra-indicaties, mentaal en lichamelijk in staat zijn tot 
plaatsing van de elektroden en het instellen van de stroomsterkte, of die in het geval 
van niet-zelfstandige behandeling, de mate van pijn kunnen aangeven of wensen 
voor behandelingswijzigingen kenbaar kunnen maken.
Het product kan ook door non professionals worden gebruikt. Deze moeten echter 
voor de eerste toepassing de gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, in het 
bijzonder de hoofdstukken “Contra-indicaties”, “Contra-indicatie TENS (laagfrequente 
elektrostimulatie) bij zwangere vrouwen” en “de “Veiligheidsinstructies / 
Waarschuwingen” gelezen en begrepen hebben. In geval van onzekerheden is 
absoluut het noodzakelijk medisch personeel (of de fabrikant) te raadplegen.
Voor de eerste behandeling met de TENS eco 2 is het absoluut noodzakelijk te worden 
geinstrueerd door een arts of therapeut.

Waarschuwing! Pijn kan wijzen op een ernstige stoornis van het lichaam en moet daa-
rom door een arts worden beoordeeld. Ook wanneer het gebruik van de Tens eco 2 
een duidelijk positief resultaat geeft en merkbare pijnvermindering tot gevolg heeft, 
verdient het genezen van de pijnoorzaak uiteraard de voorkeur.
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 Veiligheidsinstructies / waarschuwingen 
 voor het product  TENS eco 2
Lees a.u.b. voor gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing zorgvuldig 
door! Bewaar deze voor latere referentie!

1 Gebruik het product nooit als het niet correct werkt of be-
schadigd is geraakt. Wanneer er onverhoopt defecten of storingen optreden, dient u 
contact op te nemen met onze servicemonteurs. Service- en reparatiewerkzaamheden mogen 
alleen door geautoriseerde vakmensen worden uitgevoerd om de veiligheid en de garantie te 
waarborgen (de adressen staan op de laatste pagina van de gebruiksaanwijzing vermeld).

 Voorzichtigheid: Wanneer het product wordt gewijzigd, moeten voor de waarborging van 
een verder veilig gebruik geschikte onderzoeken en controles worden uitgevoerd. 

2 Voorzichtigheid: Alleen na voorafgaande ruggespraak met een 
arts mag de elektrotherapie door het hoofd, direct op de ogen, na afdekking van de mond, 
op de voorzijde van de hals (met name de sinus caroticus) of met op de borst of het bovenste 
gedeelte van de rug of het hart kruisende elektrodeoppervlakken worden toegepast.

 Waarschuwing: Een plaatsing van de elektrodeoppervlakken in de buurt van de borst-
kas kan het risico op kamerfibrilleren verhogen. Bij de plaatsing van elektroden rond de borst-
kas kan bij een hoogfrequente stimulatie (vanaf ca. 15 Hz) een verstoring van de ademhaling 
tijdens de stimulatie optreden.

3 Waarschuwing: Het product mag niet tijdens het bedienen van machines en tijdens 
werkzaamheden die een verhoogde aandacht vereisen, worden gebruikt. Dat geldt met name 
in het wegverkeer!

4 Houd water of andere vloeistoffen uit de buurt van het pro-
duct, omdat anders ongecontroleerde stromen kunnen optreden, elektrische schokken mo-
gelijk zijn en het apparaat beschadigd zou kunnen raken.

5 Het product mag alleen met originele accessoires worden ge-
bruikt. Het gebruik van andere accessoires (met name bij elektroden met een kleiner elekt-
rodeoppervlak dan 2cm2) kan tot een incorrecte werking leiden.

6 Voorzichtigheid: Een gelijktijdige aansluiting van de patiënt op een ME-apparaat 
(medisch-elektronisch) voor de hoogfrequente chirurgie kan leiden tot verbrandingen onder de 
elektrodeoppervlakken van het product en een beschadiging van het elektrotherapie-apparaat. 

7 Voorzichtigheid: Het gebruik in de directe nabijheid (bijv. 1 m) van een ME-apparaat 
voor de korte- en microgolftherapie kan tot schommelingen van de uitgangswaarden van het 
product leiden met pijnlijke gevolgen.

8 Voorzichtigheid: Mobiele HF-communicatieapparaten (zendontvangapparaten, mobiele 
telefoons) (inclusief de bijbehorende accessoires zoals antennekabel en externe antennes) mo-
gen niet op een kleinere afstand dan 30 cm (resp. 12 inch) ten opzichte van de TENS MaximA 
(inclusief de bijbehorende accessoires) worden gebruikt. Een niet-naleving kan tot een verla-
ging van de prestatiekenmerken van het apparaat en tot een incorrecte werking leiden

9 Voorzichtigheid: Het gebruik van dit apparaat direct naast andere apparaten of met ande-
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re apparaten in gestapelde vorm moet worden voorkomen, omdat dit tot een incorrecte wer-
king zou kunnen leiden. Wanneer een gebruik in de hierboven beschreven vorm desondanks 
noodzakelijk is, moeten dit apparaat en de andere apparaten in de gaten worden gehouden om 
er zeker van te zijn dat zij correct werken.

10 Plaatsen van de elektroden:
a. Het apparaat mag alleen op één patiënt worden aangesloten.
b. Reinig voor plaatsing van de elektroden het huidoppervlak waarop de elektroden worden 

aangebracht. Een onjuiste werking kan anders niet worden uitgesloten. 
c. Zorg ervoor dat tijdens de stimulatie geen metalen voorwerpen zoals sieraden of piercings 

in contact komen met de elektroden, omdat er anders puntsgewijze verbrandingen kunnen 
ontstaan.

d. Tatoeagekleuren kunnen metaalachtige pigmenten bevatten die in zeldzame gevallen on-
der invloed van stroom een hoge stroomdichtheid en huidletsel kunnen veroorzaken.  

 -> Indien mogelijk dient een stimulatie van lichaamsdelen met tatoeages te worden voor-
komen. 

 Wanneer dit niet mogelijk is, moet de stimulatie bij deze lichaamsdelen zorgvuldig in de 
gaten worden gehouden en indien nodig onmiddellijk worden gestaakt.

e. Stroomdichtheden van meer dan 2 mA/cm2 bij alle elektrodeoppervlakken kunnen een ver-
hoogde aandacht van de bediener vereisen, omdat er anders sprake kan zijn van pijnlijke 
effecten.

f. Voorzichtigheid: Plaats de elektroden zodanig op de huid dat het elektrodeoppervlak 
gelijkmatig en volledig contact maakt met de huid. Zorg er tevens voor dat de afstand 
tussen de elektroden minimaal 2 cm bedraagt.

 Anders kunnen er te hoge stroomdichtheden ontstaan en kan er sprake zijn van pijnlijke 
huidlaesies.

g. Bij patiënten met metalen implantaten die aan sensorische stoornissen rond het me-
taal lijden, is bij een stimulatie en plaatsing van de elektroden in dit gebied extra voor-
zichtigheid geboden. De sensorische stoornis kan tot een verhoogde instelling van de 
stimulatie-intensiteit leiden en rond het metaal huidirritaties met rode huidverkleuringen of 
pijn veroorzaken. In dit geval moet de stimulatie worden gestaakt.

11 Laat het product niet vallen en gebruik het niet op een onjuis-
te manier. Alleen gebruiken bij temperaturen tussen 10°C - 40°C, een relatieve luchtvoch-
tigheid tussen 30%-75% en een luchtdruk tussen 70 kPA en 106 kPA). Gebruik het product 
daarom bijvoorbeeld niet in de badkamer of in soortgelijke vochtige omgevingen.

 Waarschuwing: Gebruik het apparaat niet in een omgeving met explosiegevaarlijke 
en/of brandbare stoffen of dampen!

 Voorzichtigheid: Wanneer dit apparaat plotseling wordt blootgesteld aan temperatu-
urschommelingen van koud naar warm, mag u het pas inschakelen als het dezelfde tempera-
tuur heeft bereikt als de omgeving waar het zal worden gebruikt. Wacht daarom minimaal 30 
minuten. Anders kan de ontstane condensatie in het apparaat tot elektrische schokken, brand, 
beschadiging van dit apparaat en/of tot persoonlijk letsel leiden.
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Welke bijwerkingen kunnen optreden?
 » Pijnverergering: bij een hoge stroomsterkte of een langdurige toepassing kan 
pijnverergering optreden. Om dit te voorkomen, is een geringe stroomsterkte en een 
behandeltijd niet langer dan 30 min. bij de eerste behandelingen aan te bevelen.
 » Huidirritatie: huidirritatie kan optreden als reactie op de elektroden, de elektrodegel 
of de stroomimpulsen zelf. In het geval van langdurige roodheid, verbranding, jeuk of 
huidblaasjes onder of in de buurt van de elektroden na de stimulatie, is ruggespraak 
met uw behandelend arts of therapeut nodig. Een licht, niet aanhoudende roodheid 
van de huid direct na de stimulatie onder of bij de elektroden is normaal. Dit komt 
omdat de doorbloeding door de stimulatie is verbeterd.
 » Spierspanning en spierpijn: ten gevolge van intensieve en langdurende simulatie 
kunnen spierspanningen optreden. Tijdens deze aanspanning kan spierbeweging 
veroorzaakt of juist beperkt worden. Daarna kan spierpijn optreden.

12 Er is toezicht vereist als het product op of in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Bewaar het 
product en de bijbehorende verpakking buiten het bereik van kinderen. 

 Wurgingsgevaar door de kabels en leidingen van het apparaat resp. de accessoires!
13 Bewaar het product in de originele verpakking om het tegen beschadigingen en verontreinigin-

gen te beschermen.
14 Ingeval van een commercieel gebruik in Duitsland is de gebruiker conform § 11 MPBetreibV 

(Duitse verordening voor leveranciers van medische hulpmiddelen) verplicht om in regelmatige 
en adequate intervallen veiligheidstechnische controles voor het product uit te voeren. De fa-
brikant raadt aan om in een interval van 24 maanden veiligheidstechnische controles voor het 
product uit te voeren. Leef de toepasselijke wettelijke bepalingen van uw land na.
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Contraindicaties
Wanneer mag  ik de TENS eco 2 niet gebruiken of alleen na ruggespraak met 
voorschrijvende Arts!
 » Gebruikers met elektronische implantaten, zoals pacemakers of pompje
 » Gebruikers met elektronische implantaten, zoals pacemakers of pompen
 » Gebruikers met hartritmestoornissen
 » Gebruikers met epileptische aanvallen (epilepsie)
 » Gebruikers met huidaandoeningen (bijv. wonden, eczeem, stralingsschade) in het 
toepassingsgebied
 » van de elektroden
 » Gebruikers met kwaadaardige (maligne) ziekten in het stimuleringsgebied
 » Gebruikers met door ziekteverwekkers veroorzaakte infecties (bijv. tuberculose, 
osteomyelitis)
 » in het stimuleringsgebied
 » Gebruikers met veneuze ontstekingen en bloedstolsels (tromboflebitis en 
trombose) in het
 » stimulatiegebied
 » Gebruikers met een verhoogde bloedingsneiging als gevolg van ziekte of 
medicatie, of met
 » nieuwe bloedingen in het stimulatiegebied 

Contra-indicaties voor zwangeren
Naast de algemene contra-indicaties van TENS/EMS geldt:
 » Een toepassing van TENS tijdens de zwangerschap moet altijd worden besproken 
met de
 » behandelend arts en/of de verloskundige, rekening houdend met de voordelen en 
risico’s.
 » Bij patienten die een miskraam of een voortijdige bevalling hebben meegemaakt, 
moet
 » TENS tijdens de zwangerschap niet worden toegepast.
 » TENS mag niet worden gebruikt bij patienten met vroege weeen.
 » Tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap mag TENS in het algemeen niet 
worden
 » gebruikt of alleen na een zorgvuldige risico afweging. In het bijzonder moet 
stimulatie
 » in de buurt van de baarmoeder vermeden worden.
 » Vanaf de 4e maand van de zwangerschap mag TENS niet in de buurt van de 
baarmoeder
 »worden gebruikt. Dit geldt voor alle elektroden in het buik-, bekken- en 
onderruggebied.
 » TENS tijdens de geboorte is WEL toegestaan
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Beschrijving van de symbolen
 Attentie, lees voor de ingebruikname de gebruiksaanwijzing! Let op: Gebruik van 

het product kan risico‘s met zich meebrengen, die niet voor de hand liggend zijn. 
Neem daarom de waarschuwingen en contra-indicaties van pagina 3 in acht.

Opgelet! Voor een veilig gebruik van het product is het volgen van de 
gebruiksaanwijzing vereist!

 Met het aanbrengen van de CE-markering verklaard de fabrikant dat het product 
aan alle relevante eisen van de na leven EU richtlijnen voldoet, en dat de voor 
het product voorgeschreven conformiteits waarderingsprocedure succesvol 
werd afgesloten. Het identificatie nummer met betrekking tot het conformiteits 
beoordelingsproces is toegekend in overeenstemming met de CE labelling van de 
relevante aangemelde instantie.

 Gebruiksonderdeel van het type BF
Galvanisch geïsoleerd gebruiksonderdeel met een hogere bescherming tegen
een elektrische schok voor het lichaam, maar niet direct bij het hart!

 Serie nummer

 Bestelnummer

    Datum van fabricage

    Fabrikant

 Milieubescherming
 Verwijder het apparaat niet via het gewone huisvuil. Lever het in bij een officieel 

inzamelpunt, zodat het kan worden gerecycled. Op deze manier helpt u het 
milieu te beschermen.
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Bedieningselementen
De TENS eco 2 is ontworpen voor het opwekken van zenuw- en spierstimulatie bij 
mensen. Alle parameters kunnen worden ingesteld met de druktoetsen en worden 
weergegeven op het grote display.
 
1  Display

2  Menutoets 
 (programmakeuze)

3  Toets om de 
 programmeermodus 
 te selecteren

4  Insteltoetsen om de 
 parameters in te stellen 
 en de intensiteit te 
 wijzigen

5  AAN/UIT-toets

6  Uitgangen 
 voor de kabels

7  Ingang voor de 
 batterijlader

8  AAN/UIT-schakelaar

1

2

4

3

6

7

5

8
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Technische specificatie
Zenuw- en spierstimulator met twee elektrisch geïsoleerde kanalen, constante 
stroomsterkte, kortsluitingbeveiliging (AKS), 12 geïntegreerde voorgepro-
grammeerde programma’s en 12 gebruikersprogramma’s.
Uitgangsstroom: 100mA (met een werkelijke weerstand van 1kΩ)

Uitgangsstroom 100 mA an 1kΩ reëel  
Frequentiebereik 1-120 Hz 
Pulsbreedte 50-400 μs 
Puls vorm positieve rechthoek met negatief aandeel 
Nominale stroom 15 mA 
Stroomopname ca. 3 mA bij minimale belasting,   
 ca. 130 mA bij maximale belasting 
Voeding geïntegreerde oplaadbare batterijen Ni-mH 4.8 V,  oplaadtijd,  
 afhankelijk van nog aanwezige lading, tot ca. 3 uur. 
Afmetingen 11,4 x 6,5 x 2,7 cm 
Gewicht ca. 150 g 
Gebruiksomstandigheden temperatuurbereik: 10-40°C   

relatieve luchtvochtigheid: 30-75%, luchtdruk: 70-106 kPa
 
Transport en opslag temperatuurbereik van –10 - 55 º C, relatieve luchtvochtig-

heid van 10 - 90 %, luchtdruk van 50 - 106 kPa 

Pulsvormen
Pulsvorm met 1kΩ belasting reëel             Met ANSI/AAMI standaard belasting

Verandering in uitgangstroom, 
afhankelijk van belasting

current, 
voltage

time

voltage

time
current

timecurrent
mA

resistance
Ω500 1000 1500 2000 2500

100

80

60

40

20
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Anode rood    
Kathode blauw

rugpijn
           

schouderpijn

 
tennis arm
(Epicondylitis radialis)          

golf arm
(Epicondylitis ulnaris)

heupartrose 
(één kanaal)

Kaada stimulatie 
(slechts één kanaal)

rechtshandige       linkshandige

ischiaspijn  
 

pijn bij kniegewrichtartrose 

Voorbeelden van elektrodenplaatsing
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pijn in het enkelgewricht 
 

Trigenimusneuralgie

Migraine        

Spanningshoofdpijn

Karpaaltunnel syndroom      

Gewrichtsontstekingen

pijn in de achillespees       

Polyneuropatische pijn

Polyneuropatische pijn, 
met sok-elektroden

met handschoen-elektroden

Let op! Maak de sokken en 
de handschoenen nat met 
een plantenspuit.

kanaal 
1 kanaal 

2

kanaal 
1

kanaal 
2
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Elektrodenplaatsing

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12
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De TENS eco 2 gebruiken

Kabels en elektroden aansluiten
 » Sluit de elektroden aan op de kabel(s) (altijd 2 elektroden per kabel).
 » Sluit de kabel(s) aan op de TENS eco 2 (nr. 6).
 » Plaats de elektroden op het gewenste gebied (zie voorbeelden in hoofdstuk Plaatsing 
elektroden).

De TENS eco 2 aanzetten
 » Zet de schakelaar (nr. 8) op de AAN-positie.
 » Zet het TENS-apparaat aan door op de -toets te drukken (nr. 5)
 » Het programma dat wordt weergegeven op het display is het programma dat het 
laatst is gebruikt bij de vorige sessie.

Wanneer een sleutel wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het display, heeft 
de TENS eco 2 eerder een bepaald programma vergrendeld (zie hoofdstuk De toetsen 
vergrendelen).

Een programma selecteren
Selecteer een programma door op de P-toets te drukken. Druk zo vaak als nodig op de 

-toets om door de programma’s te bladeren, tot u het gewenste programma hebt 
geselecteerd. Om terug te keren naar het vorige programma, drukt u op een van de 

-toetsen.
Het selecteren van een programma is alleen mogelijk als de toetsen niet zijn vergrendeld 
voor een bepaald programma (zie hoofdstuk De toetsen vergrendelen).

De intensiteit instellen 
Start de stimulatie door de intensiteit te verhogen met de -toets van het kanaal dat 
is/de kanalen die zijn aangesloten op de elektroden.

-toets om de intensiteit te verhogen
-toets om de intensiteit te verlagen

De intensiteit van elk kanaal wordt weergegeven op het scherm.
De intensiteit kan worden ingesteld tussen 0 en 100 mA.
Door de intensiteittoetsen ingedrukt te houden, zal de intensiteit sneller stijgen/dalen.

Intensiteitblokkering: Als de ingestelde intensiteit 5 sec. niet meer veranderd 
is, blokkeert deze zich automatisch. De intensiteit kan weer veranderd 
worden door deze eerst omlaag in te stellen en vervolgens kan deze evt. 
hoger ingesteld worden.

Veiligheidsschakeling: Als de elektroden niet door een kabel met het apparaat 
zijn verbonden, of niet op de huid aangebracht, dan zal de stroom niet hoger 
gaan dan 10 mA en schakelt het apparaat weer terug naar 0.
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De stimulatie beëindigen
U kunt de stimulatie te allen tijde beëindigen door op de -toets te drukken. Als de 
behandeltijd is verlopen stopt de stimulatie automatisch.
Als u op de -toets drukt, stopt de stimulatie en wordt de TENS eco 2 uitgeschakeld.

De toetsen vergrendelen
Kies het gewenste programma door op de -toets te drukken (zie hoofdstuk Een 
programma selecteren).
Als u tegelijkertijd op de -toets en de rechter -toets drukt en deze 3 seconden 
ingedrukt houdt, vergrendelt het TENS-apparaat het gekozen programma. De TENS 
eco 2 kan nu uitsluitend met het geselecteerde programma worden gebruikt. Er 
verschijnt een sleutel in het display, naast het programmanummer. Alle toetsen, 
behalve de intensiteit en de AAN/UIT-toets, zijn in deze modus vergrendeld. Gebruik 
dezelfde toetsencombinatie om het TENS-apparaat te ontgrendelen.

De timer uitschakelen
U kunt de TENS eco 2 met of zonder timer gebruiken. Alle programma’s duren 30 
minuten.
Druk gedurende 3 seconden tegelijkertijd op de -toets en de linker  -toets. De 
totale behandeltijd verschijnt in het display. Druk op de -toets om de timer uit te 
schakelen. Het symbool “---“ verschijnt in het display. Druk op de -toets om de 
wijzigingen op te slaan.

Gebruikersprogramma’s creëren (alleen U1 – U 12)
U betekent user defined. Kies een programma tussen U1 en U12. Druk op de -toets 
om de programmeermodus te openen. De parameters die kunnen worden veranderd 
knipperen. U kunt deze wijzigen door op de toetsen  en  te drukken. Ga door 
naar de volgende parameter door op de -toets te drukken.
De frequentie, de pulsbreedte en de tijd kunnen worden gewijzigd in de 
gebruikersprogramma’s. Bij P1 – P12 is het wel mogelijk de behandeltijd te veranderen, 
door in het betreffende programma op de E-toets te drukken en vervolgens met de 
toetsen  en  de tijd te wijzigen.

Opvragen van de gebruiksparameters
Terwijl het apparaat aan staat, gelijktijdig de  -toets en de rechter -toets 5 
seconden ingedrukt houden. In de display verschijnt nu per programma rechts onder 
het aantal cycli en links onder het aantal dagen van gebruik.
Door de rechter -toets in te drukken, kan men zien welke programma’s gebruikt 
zijn per dag.
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Door de -toets dan in te drukken, verschijnt de gemiddelde intensiteit per gebruikt 
programma. Met de linker intensiteittoets kan men de verschillende gebruiksdagen 
bladeren.
Verlaat deze modus door 1x op de aan/uit-knop te drukken.

Wissen gebruiksparameters
Apparaat inschakelen. Dan de -toets en de rechter  -toets 5 seconden ingedrukt 
houden. U bent nu in de modus “opvragen parameters”.
Vervolgens de -toets weer 5 seconden lang ingedrukt houden totdat in de display 
“CLR” verschijnt.

Uitschakelen piep
Terwijl het apparaat aanstaat  en -li indrukken en 5 seconden vasthouden.
In de display verschijnt Beep on cq Beep off.
Met de -toets kunt u deze wijzigen.
Terug met de aan/uit-toets.

Het TENS-apparaat uitschakelen
Druk op de -toets om de TENS eco 2 uit te schakelen. Als het batterijniveau te laag is 
of het TENS-apparaat de voorgaande 2 minuten niet is gebruikt, schakelt het apparaat 
zichzelf automatisch uit.

De batterij opladen
Het batterijniveau wordt weergegeven in het display met een batterijsymbool met 
4 streepjes. Als het batterijniveau te laag is, schakelt het TENS-apparaat zichzelf 
automatisch uit en kan het niet weer worden aangezet. De batterij moet eerst worden 
opgeladen.
 » Zet de schakelaar op de UIT-positie (nr. 8)
 » Sluit de lader aan op de TENS eco 2 (ingang nr. 7)
 » Sluit de lader aan op de netvoeding. De diode op de lader is rood.
 » Laad het TENS-apparaat tot de diode op de lader groen oplicht.
 » De batterij is volledig opgeladen als het lampje op de lader groen is.

Belangrijk! Vergeet niet de schakelaar weer op AAN te zetten na het opladen.

       Ingang

Schakelaar  
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Algemene informatie

Aanpassingen, wijzigingen en reparaties
De fabrikant is uitsluitend verantwoordelijk voor de veiligheid en prestatie van de 
TENS eco 2 wanneer aanpassingen, wijzigingen en reparaties worden uitgevoerd 
door geautoriseerde personen en wanneer de TENS eco 2 wordt gebruikt in 
overeenstemming met de gebruiksinstructies.

Waarborg
Van kracht zijn de wettelijke garantiebepalingen volgens het Burgerlijk Wetboek.

Garantie
schwa-medico geeft 2 jaar garantie vanaf de datum van levering van de TENS eco 2 
aan de eindgebruiker.
De garantie is niet van toepassing:
 » op accessoires zoals elektroden, kabels, batterijen, opladers
 » in geval van schade door onjuist gebruik   
 » voor gebreken die tijdens de aanschaf bij de koper reeds bekend waren
 » bij nalatigheid door de gebruiker

Onderhoud en reiniging
Er zijn geen speciale reiniging- of verzorgingsmiddelen nodig voor de TENS eco 2. Als 
het apparaat vuil is, reinig het TENS-apparaat met een zachte, niet-pluizende doek. 
Zorg dat er geen vocht in het TENS-apparaat terechtkomt. Als er wel vocht in het TENS-
apparaat is terechtgekomen, moet een technische controle worden uitgevoerd vóór u 
het apparaat opnieuw gebruikt. 

Classificatie
In overeenstemming met de Wet op de Medische Hulpmiddelen is de TENS eco 2 
geclassificeerd als een Klasse IIa medisch hulpmiddel.

Combinatie van accessoires
De TENS eco 2 mag worden gebruikt in combinatie met alle accessoires die worden 
genoemd in het hoofdstuk “Accessoires“. De fabrikant kan de veiligheid van de TENS 
eco 2 niet garanderen wanneer deze niet wordt gebruikt met originele accessoires.

Inhoud verpakking
Art.-nr.  Artikel  Aantal 
104062  TENS eco 2  1 
106351  Kabel type 5.15  2 
283400  Zelfklevende elektroden   
 50x50 mm (4 stuks)  1 
104776  Lader 3PN0508S voor TENS eco 2  1 
 Draagtas  1 
101484  Gebruiksinstructies  1 
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Veiligheidstechnische controle (§11 MPBetreibV)
[volgens de erkende medisch-technische standaard]
Als gebruiker bent u wettelijk verplicht één keer in de 24 maanden een 
veiligheidstechnische controle volgens de erkende medisch-technische standaard te 
laten uitvoeren
De technische controle omvat het volgende: 
1.  Controle of de vereiste begeleidende documenten aanwezig zijn 
 - gebruiksaanwijzing
  - het registratieformulier voor medische hulpmiddelen 
2.  Controle van de volledigheid van de uitrusting 
3.  Visuele controle
-  met betrekking tot eventuele mechanische beschadigingen
 -  met betrekking tot eventuele beschadiging van snoeren en aansluitstekkers
 4.  Veiligheid
 -  Controle van de uitgangssignalen bij een effectieve belastingweerstand van  

1 kΩ (stroom en spanning)
 -  Controle uitgangssignaal bij een ANSI belastingweerstand (stroom en spanning)
 -  Controle van de frequentie
 -  Controle van de pulstijd
Op verzoek zullen we u graag de veiligheidscontroles uitvoeren (tegen betaling).

Accessoires

Rubberen elektroden 
Deze worden slechts bij hoge uitzondering toegepast.
Technische gegevens
Samenstelling: siliconen-koolstof 
Levensduur:  ca. 12 maanden 
Kleur:  zwart 
Fabrikant:  Pierenkemper GmbH 
 Am Geiersberg 6, 35630 Ehringshausen - Duitsland 

Toepassing
Bestrijk de elektroden aan de vlakke kant met elektrodegel en fixeer ze met een strook 
Silk Tape op de huid. 
Let op: Bij het gebruik van silicone elektroden moet altijd voldoende elektrodegel 
worden gebruikt om irritaties van de huid onder de elektrode te voorkomen.
Niet op ongereinigde, vette of zieke huid en niet op wonden plakken! 
Het geleidingsvermogen van de elektroden wordt na ca. 50 therapie-uren langzaam 
minder. Vervang de elektroden uiterlijk na ca. 12 maanden intensief gebruik. Reinig 
de elektroden na elk gebruik met water en zeep of een desinfectiemiddel (bijv. 70% 
alcohol).
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Art.nr.  Artikel  Hoeveelheid
107008  48 x 100 mm 2 stuks 
107009  100 x 100 mm 2 stuks 
107010  48 x 48 mm 2 stuks 
107012  48 x 68 mm 2 stuks 
107030  48 x 1000 mm 1 stuk 
107045  100 x 200 mm 2 stuks 
107050  65 x 70 mm 2 stuks 
107090  20 mm rond 2 stuks 
108000  elektrodegel tube 60 g

Zelfklevende elektroden 
Deze worden standaard toegepast bij de TENS eco 2
Technische gegevens
Samenstelling: geleidende en hechtende stof 
Kleur:  grijs 
Fabrikant:  Pierenkemper GmbH 
 Am Geiersberg 6, 35630 Ehringshausen - Duitsland 
 
Toepassing
Plaats de zelfklevende elektroden direct op het te behandelen deel van de huid. Er is 
geen speciale voorbereiding nodig. Niet op ongereinigde, vette of zieke huid en niet 
op wonden plakken! 
Belangrijk: Als u de positie van een elektrode wilt wijzigen, moet u het apparaat eerst 
even uitschakelen.
Verwijder eventueel restanten van de zelfklevende elektroden op de huid met water 
en zeep. De elektroden mogen om hygiënische redenen alleen voor één patiënt 
worden gebruikt. Plaats de elektroden na elk gebruik altijd op de folie terug en 
berg ze in de originele verpakking op. De elektroden gaan het langste mee als ze in 
de koelkast worden bewaard. Raadpleeg voor aanvullende veiligheids-, reinigings- 
en onderhoudsinstructies de gebruiksaanwijzing „Selbstklebeelektroden (SKE)“ 
(zelfklevende elektroden) (art.nr. 451600-0491).

Art.-nr.  Afmeting Aantal 
281000  STIMEX 32 mm rond  4 
282000  STIMEX 50 mm rond  4 
283400  STIMEX 50 x 50 mm  4 
283600  STIMEX 50 x 90 mm  2 
283000  STIMEX 50 x 130 mm  2 
283100  STIMEX 80 x 130 mm  2
281027  STIMEX sensitive, 50 x 50 mm  4 
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TENS eco 2 overzicht van de voorgeprogrammeerde programma‘s

Progr. 
nr.

Naam 
programma 

Indicatie Beschrijving programma Frequentie 
/ Hz

Puls-
breedte 
/ µs

Tijd 
/ min.

1 Gate 
control 1

Acute nociceptieve pijn, 
acute pijn, chronische 
neuropathische pijn

Beide kanalen identieke 
parameters

100 200 30

2 Gate 
control 2

Alternatief voor 
programmanr. 1

Beide kanalen identieke 
parameters

80 150 30

3 Lage frequen-
tie (Kaada)

Chronische nociceptieve 
pijn, verbetering bloed-
doorstroming, behande-
ling volgens Kaada 

Beide kanalen identieke 
parameters

2 250 30

4 Gate control + 
lage 
frequentie

Combinatie van hoge 
en lage 
frequentie

Kanaal 1:  100 Hz
Kanaal 2:      2 Hz

K. 1: 100
K. 2:     2

200 30

5 Aanpassing Spierpijn Eerste 10 min.: 100 Hz
Vervolgens 20 min.: 2 Hz

100
dan 2

150
dan 200

10
20

6 HAN Voor vrijwel alle 
pijnindicaties

afwisselend 3 s 100 Hz
3 s 2 Hz

100 en 2 
afwisselend

150 en 
200

30

7 Burst Alternatief voor program-
manr. 3 
(aangenamer)

0,25 sec. lang 100 Hz 
(impulsstoten)
Vervolgens pauze gedurende 
0,25 sec.

100 150 30

8 Modulatie Alternatief voor andere 
programma’s indien 
ongevoelig voor behan-
deling

Voortdurende verandering van 
frequentie binnen de parameter-
limieten in 7,5 sec.:
2 Hz ➝ 80 Hz ➝ 2 Hz

2 – 80 – 2 200 – 
100

30

9 Spier-
stimulatie

Profylaxebehandeling 
van spieratrofie

Stijging: 2 sec. 
Effectieve fase: 5 sec.
Daling: 1 sec.     Pauzefase: 12 sec
Automatische aanpassing van 
intensiteit

50 250 30

10 Gate control 
dynamisch 
langzaam

Spierontspanning Intensiteit verandert voortdurend 
binnen de parameters. 
De 2 kanalen werken op basis van 
een uitsteltijd
Geleidelijke stijging: 1 sec.,
Geleidelijke daling: 1 sec.

80 150 30

11 Gate control 
Dynamisch 
snel

Spierontspanning Intensiteit verandert voortdurend 
binnen de parameters. De 2 
kanalen werken op basis van een 
uitsteltijd
Geleidelijke stijging: 0,25 sec., 
Geleidelijke daling: 0,25 sec.

80 150 30

12 Diepte TENS Spierpijn, pijn in 
diepgelegen delen

Blok van 4 impulsen met 
200 µs interval

100 75 30
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TENS eco 2 overzicht vrije programma´s

Progr. 
nr.

Naam 
programma

Indicatie Beschrijving programma Bereik 
frequentie 
/ Hz

Bereik 
pulsbreedte 
/ µs

Bereik 
tijd 
/ min.

U1 Gate 
control 1

Acute nociceptieve pijn, 
acute pijn, chronische 
neuropathische pijn

Beide kanalen identieke para-
meters

1-120 50-400 1-99

U2 Gate 
control 2

Alternatief voor 
programmanr. 1

Beide kanalen identieke para-
meters

1-120 50-400 1-99

U3 Lage 
frequentie 
(Kaada)

Chronische nociceptieve 
pijn, verbetering bloed-
doorstroming, behande-
ling volgens Kaada 

Beide kanalen identieke para-
meters

1-120 50-400 1-99

U4 Gate control 
+ Lage 
frequentie

Combinatie van hoge en 
lage frequentie

Kanaal 1:  100 Hz 
Kanaal 2:     2 Hz

Kanaal 
1: 4-120 
Kanaal 2: 2 
Hz vast

50-400 1-99

U5 Aanpassing Spierpijn Eerste 10 min.: 100 Hz 
Vervolgens 20 min.: 2 Hz

Eerste 
frequentie 
1-120

50- 400 1-99

U6 HAN Voor vrijwel alle 
pijnindicaties

afwisselend 3 s 100 Hz          3 
s 2 Hz

Eerste 
frequentie 
1-120

50- 400 1-99

U7 Burst Alternatief voor pro-
grammanr. 3 
(aangenamer)

0,25 sec. lang 100 Hz
(impulsstoten) 
Vervolgens pauze gedurende 
0,25 sec.

50-120 50-400 1-99

U8 Modulatie Alternatief voor andere 
programma’s indien 
ongevoelig voor behan-
deling

Voortdurende verandering van 
frequentie binnen de parameterli-
mieten in 7,5 sec.: 
2 Hz ➝ 80 Hz ➝ 2 Hz

Eerste 
frequentie 
1Hz       
50Hz

100-400 1-99

U9 Spier-
stimulatie

Profylaxebehandeling 
van spieratrofie

Stijging: 2 sec. 
Effectieve fase: 5 sec. 
Daling: 1 sec.   Pauzefase: 12 sec. 
Automatische aanpassing van 
intensiteit

1-120 50-400 1-99

U10 Gate control 
dynamisch 
langzaam

Spierontspanning Intensiteit verandert voort-durend 
binnen de parameters. De 2 
kanalen werken op basis van een 
uitsteltijd 
Geleidelijke stijging: 1 sec., 
Geleidelijke daling: 1 sec.

10-120 50-400 1-99

U11 Gate control 
dynamisch 
snel

Spierontspanning Intensiteit verandert voort-durend 
binnen de parameters. De 2 
kanalen werken op basis van een 
uitsteltijd 
Geleidelijke stijging: 0,25 sec., 
Geleidelijke daling: 0,25 sec.

50-120 50-400 1-99

U12 Diepte TENS Spierpijn, pijn in 
diepgelegen delen

Blok van 4 impulsen met 
200 µs interval

1-120 50-400 1-99
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Probleemoplossing
Neem contact op met de leverancier als u hulp nodig hebt bij de ingebruikname, het  
gebruik of onderhoud van het apparaat, of als u een onverwacht incident heeft melden.
probleem mogelijke oorzaak oplossingsvoorstel
het apparaat laat zich 
niet inschakelen

 » accu zwak of leeg  » accu opladen

het apparaat schakelt 
plotseling uit

 » accu zwak of leeg  » accu opladen

 » Brandt led-je op de oplader?  » Nee? Nieuwe oplader.

 » Ja? Nieuwe accu.

De intensiteit 
gaat niet hoger 
dan 10 mA

 » één of beide elektroden niet 
goed op de huid geplakt

 » elektroden goed bevestigen, evt. 
nieuwe elektroden nemen

 » kabel is niet (goed) op het TENS 
apparaat aangesloten

 » kabel in het juiste kanaal steken

 » Kabel is niet (goed) op de elek-
troden aangesloten

 » controleer of de elektroden goed op 
de kabel zijn aangesloten

 » Kabel is defect  » vervang de kabel

Intensiteit gaat plotse-
ling terug naar nul

 » elektroden hebben losgelaten 
van de huid

 » plak de elektroden opnieuw vast. 
Neem evt. nieuwe

 » knikje in de kabel  » nieuwe kabel

Stimulatie niet of nau-
welijks voelbaar

 » elektroden maken geen goed 
contact

 » elektroden goed bevestigen, evt. 
nieuwe nemen

 » elektroden te dicht op elkaar 
geplakt, of raken elkaar

 » elektroden verder uit elkaar plakken, 
minimaal 2 cm afstand

 » ingestelde intensiteit is niet 
hoog genoeg

 » intensiteit opvoeren tot goed voelbaar, 
maar niet pijnlijk

 » accu te zwak  » accu opladen
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