
®Pain-Away  is een stimulator die met lage frequentie (1-2 Hz) 
werkt en via kwarts kristallen van stroom wordt voorzien.
De methode is gebaseerd op de zogenaamde "transcutane 
elektrische zenuwstimulatie" (TENS) die zowel acute als 
lichte chronische pijn verlicht.
Het apparaat wordt op de pijnlijke gebieden en/of de 
acupunctuurpunten geplaatst en zendt vervolgens bij elke 
druk op de knop kleine elektrische impulsen via de 
zenuwbanen naar de hersenen. Hierdoor geeft de 
hersenen endorfines vrij (natuurlijke bescherming van het 
lichaam tegen pijn).

®Het ontwerp van Pain-Away  is volledig natuurlijk. Het 
apparaat heeft geen bijwerkingen en geen invloed op 
medische behandelingen.

GEBRUIK 
(ALLEEN VOOR UITWENDIGE TOEPASSING)

®Pain-Away  apparaat in de hand houden en pen op het 
pijnlijke gebied plaatsen. Knop 20 tot 40 keer indrukken.Bij 
elke druk op de knop is een lichte elektrische ontlading 
waar te nemen. Behandeling naar behoefte herhalen. Er 
bestaat geen risico van overmatige blootstelling. Het 
apparaat is effectief in een bereik van ca. 10 cm, waarbij het 
effect ook door lichte kleding heen werkt.

®PAIN-AWAY  - WELKE VERSCHILLENDE SOORTEN 
PIJN KUNNEN WORDEN BEHANDELD?

®Pain-Away  is een apparaat voor transcutane elektrische 
zenuwstimulatie (TENS).
De TENS-methode kan worden gebruikt voor de verlichting 
van chronische en acute pijn, zoals pijn in de spieren, rug, 
schouders , armen, benen of hoofd. TENS is ook geschikt 
voor de behandel ing van migraine, tennisarm, 
tenniselleboog, pijn na sportblessures of lage rugpijn 
(ischias).
Deze methode wordt over de hele wereld al vele jaren 
gebruikt in ziekenhuizen en pijnklinieken.

®WANNEER MAG PAIN-AWAY  NIET WORDEN 
GEBRUIKT?
- Als u een pacemaker draagt - Tijdens de eerste 16 weken 
van zwangerschap - In het gebied van de ogen - Op 

vochtige of natte huid - Op metalen prothesen - In de buurt 
van zuurstofbronnen of brandbare vloeistoffen - Epilepsie 
- Op open wonden - Aan de slagaders van hoofd en hals, 
aan de spieren van strottenhoofd en keelholte en aan de 
voorzijde van de hals - Boven het hart - Bij het rijden van 
een voertuig

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Voor gebruik deze handleiding aandachtig lezen.
Buiten bereik van kinderen houden.
Deze instructies mogen niet worden beschouwd als 
medisch advies. In geval van twijfel of indien u momenteel 
steroïden , warfarine, etc. inneemt, raden wij u aan eerst uw 
arts te raadplegen.Kinderen onder de 10 jaar mogen Pain-

®Away  alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.

REINIGING: Gebruik een vochtige doek.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING 
OP EEN VEILIGE PLAATS.

®PAIN-AWAY  EN DE NIET-INVASIEVE ACUPUNCTUUR
Diepgaand  onde rzoek  hee f t  aange toond  da t 

®stimulatiepennen zoals Pain-Away  ook geschikt zijn voor 
de niet-invasieve acupunctuur.
Hierbij is het aan te raden om de instructies op te volgen, 
het soort van pijn te begrijpen en de juiste acupunctuur-
punten te bepalen.
De stimulatiebehandeling op de bepaalde punten uitvoeren 
door 20-40 keer achtereenvolgens op de knop te drukken.
Op de volgende pagina's zijn toedieningsplaatsen 
weergegeven, die voor specifieke symptomen worden 
aanbevolen.
SPIERPIJN, RUGPIJN, SCHOUDERPIJN, PIJN IN DE 
BENEN, PIJN IN DE ARMEN, HOOFDPIJN, MIGRAINE, 
TENNISARM, SPIERKRAMPEN, ISCHIASPIJN, 
WHIPLASH, LAGE RUGPIJN
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