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KAKO DELUJE?

VEINOPLUS izboljšuje kvaliteto življenja osebam, ki trpijo zaradi venske insuficience.(IV)
VEINOPLUS zmanjšuje otekanje in boleči občutek v nogah zaradi: 

Daljšega sedenja ali stanja(pisarne, dolge razdalje, potovanja, stoječe delo) •

Pomankanje telesne aktivnosti (hoja), •

Nosečnost ali hormonsko nadomestno zdravljenje, •

Debelost •

Genetski dejavniki. •

SIMBOLI

 Preberite navodila pred uporabo naprave.

 
  

Naprava z dodanimi elektrodami tipa BF (IEC standard 601-1) z 
notranjim napajanjem je namenjena za neprekinjeno uporabo in 
ima IPXO zaščito pred vdorom vode.

  Nastavitev intenzivnosti delovanja.

 ON / OFF vklop in izklop naprave.

0535 Skladnost z Evropskimi standardi MDD 93/42/CEE, 

KAKŠNA JE VEINOPLUS TEHNOLOGIJA

Navodila za uporabo

priglašeno k organu N° 0535

VEINOPLUS električno stimulira mišice meč, kar povzročil njihovo 

krčenje.To krčenje globokih in površinskih ven, kot tudi limfnega

obtoka, omogoča obnavljanje venskega In limfnega pretoka iz nog. 

Hemodinamskih učinek teh krčenj  je podoben telesni aktivnosti.

SLO
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ZAKAJ UPORABLJATI VEINOPLUS ?

VEINOPLUS je priporočljiv za:

Zmanjšanje občutka bolečine v nogah. •

Zmanjšanje otekanja nog (edem). •

 Odpravljanje venskih zastojev. •

 Zdravljenje simptomov venske insuficience (VI) in post-tromboznega sindroma(PTS).  •

 Celi venske razjede(ulkuse) (CVI). •

KONTRAINDIKACIJE IN OPOZORILA

Kontraindikacije:  
VEINOPLUS se ne sme uporabljati pri bolnikih z vsajenimi spodbujevalniki(pacemaker).

Opozorila:

 Akutna venska tromboza. •

Nagnjenost h krvavitvi, zaradi zdravljenja z zdravili proti strjevanju krvi. •

Vnetje, okužba, kožnepoškodbe, ali hude krčne žile na področju meč. V teh   •
primerih, se uporabljajo elektrode zraven, ne pa tudi na prizadetih območjih.

V primeru rakastih sprememb, se stimulacija ne sme uporabiti na, ali v •
 bližini, rakaste poškodbe.

Varnostni ukrepi in omejitve:

Istočasna priključitev bolnika na visoke frekvence npr.elektrokirurška oprema, •
lahko povzroči opekline kože. Ne uporabljajte naprave brez VeinoplusPack elektrod,
 in pazite na morebitne  poškodbe naprave VEINOPLUS. Če potrebujejo več 
informacij se obrnite na MEDIGO  d.o.o ali na proizvajalca Ad Rem Technology. 

Uporaba elektrod čez prsni koš, lahko poveča tveganje za srčne fibrilacije. •

Ne uporabljajte VEINOPLUS, medtem ko delujejo drugi vključeni stroji ali  
med vožnjo z avtomobilom.

 •

 Hraniti izven dosega otrok. •

Če trpite zaradi naslednjih težav, ali če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom, preden
začnete z uporabo VEINOPLUS-a:

SLO
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KJE SE UPORABLJA VEINOPLUS?

Dnevno, po možnosti ob koncu dneva, ali če obstaja oteklina ali  bolečine v spodnjem
delu nog. Posebno priporočamo vsaj med tednom ali po daljših potovanjih. 

Lahko se uporablja do 10 krat na dan.

Notranji timer avtomatično izklopi napravo po 20 minutah( OFF).

KAKO UPORABITI VEINOPLUS?

Prosimo, da  preberete navodila in primerjate  vzporedno slike iz nasloven strani.

 1 Prostor za baterijo se nahaja na zadnji strani napravek.Ne uporabljajte 
nobenih orodij za odpranje pokrova prostora za baterijo.. 

   2     3   Vstavite baterijo v napravo in bodite pozorni na oznake +/-.

 4 Ostranite elektrode od plastičnih folij, ne da bi vlekli za žico. . 

 5 Postavite obe elektrodi na eno mečnico če so simptomi enostranski(5a)
 ali eno elektrodo na vsako mečnico če so simptomi obojestranski (5b).

 6 NE VKLAPLJAJTE  naprave, preden ne priključite elektrod.

 7 Priklopite konektor elektrode na žico, ki jo vključimo na napravo.

 8 Vklopite VEINOPLUS tako, da pritisnete gumb na sredini      označen 

   9   10  Stimulacija je najboljša, če ste v sedečem položaju. POČASI  povečujte
intenzivnost stimulacije s pritiskom na gumb  dokler ne začutite
globokega krčenja mečnih mišic.  Višja kot je intenzivnost , boljši so 
rezultati terapije z VEINOPLUS. Če krčenje postane premočno
in/ali neudobno, lahko zmanjšate intenzivnost s kratkim pritiskom na  
gumb  

SLO
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 11 VEINOPLUS se izklopi avtomatsko po  po  20 minutah terapije.

 12 Izklopite elektrode od naprave.

 13 Odstranite elektrode od kože, ne da bi vlekli za žico in konektor.

 14 Prilepite nazaj elektrode nazgornji del  plastične folie z napisom ON  
in ju shranite v predvideno prodajno embalažo naprave(kovček)

VARNOST

Da si zagotovite varno in učinkovito terapijo z VEINOPLUS-om, prosimo da sledite 
navodilom za uporabo. VEINOPLUS proizvaja električne impulze in pošilja 
energijo v  površino kože preko bio.kompatibilnih elektrod VEINOPLUS PACK .  
Impulzi  VEINOPLUS-a prenašajo zelo majhno količino elektrike . Ta količina je manjša 
kot jo predpisujejo mednarodni standardi, vključno s standardi ZDA  AAMI/ANSI NS-4 
(ANSI = American National Standard Institute). 

TEHNIČNI OPIS

VEINOPLUS napaja (9 V baterija) električni stimulator mišic, prenaša zelo nizko  
frekuenco in nizko napetost na simulacijske impulze. Naprava je namenjena 
za neprekinjeno uporabo in je zaščitena pred vdorom vodepod oznako  IPX0
Vhodna moč je 0.3 W, izhodna moč VEINOPLUS-a je nižja kot 5W. 

Izhodni parametri VEINOPLUS:

Napajanje WAVEFORM Veinoplusa je rectangularno monopolarno in •
 uravnoteženo z NIČ    net d.c. komponentami. 

Čas trajanja prenosa izhodnih impulzov je med  25 in 240 mikrosekund. •

Pri prenosu impulzov konstantna izhodna  napetost doseže vrh  45Vp  •
± 10%, ko jo obremenimo z impendanco v krogu od 250 ohms do 10,000 ohms

Največji izhodni doseg  VEINOPLUS -a nastane ko ga obremenmo z uporom 500 Ω:
Napetost bi lahko dosegla vrh od 90 mA ± 10 % med impulzi.

Stopnje stimuliranja mišic povzročene s strani impulzov varira, v krogu od 60 do 
100 impulzov na mimuto. Ta stopnja impulzov odgovarja frekvenci v razmerju 
od 1 Hz do 1.70 Hz ± 5%, kar posnema srčni utrip.

SLO
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DODATNA OPREMA

VEINOPLUS ima vso dodatno premo za lažjo, varno in učinkovito terapijo.  
To vključuje dve-samolepljive elektrode za kožo (1 VEINOPLUS PACK), eno 
žico s konektorji, eno 9V alkalno baterijo in navodila za uporabo. 

KAKO UPORABITI ELEKTRODE ?

Vedno uporabljajte samo VEINOPLUS PACK elektrode. VEINOPLUS PACK  
elektrode so za večkratno uporabo.  Priporoča se, da en set uporablja le 1 oseba

Porabljene eklektrode naj bi se zamenjale takoj, ko postanejo suhe ali niso več lepljive.  
običajno po 20 do 30 uporabah. Posebna navodila za uporabo in vzdrževanje so  
priložena, kot tudi 1 set elektrod.

VEINOPLUS je bil klinično testiran in je učinkovit le z elektrodami VEINOPLUS PACK.
Za učinkovito in varno terapijo je priporočljiva uporaba le elektrod z oznako
VEINOPLUS PACK v originalnem pakiranju.

KDAJ IN KAKO ZAMENJATI BATERIJO?

Baterijo naj bi se zamenjalo, ko se na ekranu prikaže utripajoča  ikona. Za menjavo  

baterije za ponovno polnjenje (kontaktirajte vašega prodajalca)  9V baterije
 
tipa  6LR61 (ali enaki nadomestki  6LF22, AM6, MN1604 or GP 1604). 
V primeru, da so uporabljene druge baterije, se lahko zgodi, da bo VEINOPLUS 

PREVIDNOSTNI UKREPI V ZVEZI Z DELOVANJEM BATERIJ

Ne polnite alkalnih baterij. •

Ne povzročite kratkega stika baterije s kontaktom kovinskih predmetov. •

Ne mečite baterij v ogenj. •

Hranite baterije na temperaturi od +5 to +27 °C. •

Če vaša naprava ni dalj časa v uporabi, odstranite baterije. •

Odvrzite baterije v zato namenjen prostor v skladu z okoljevarstvenimi zakoni, za  •
zaščito okolja.

.

prenehal delovati.
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OKOLJE  
POGOJI ZA UPORABO , HRANJENJE IN TRANSPORT

VEINOPLUS ne povzroča elektromagnetnih motenj  (EMI) na testu,   •
ki je izvajan po  IEC 60601-1-2: 2001 Standardu. Lahko se uporablja med 
letalskim poletom, vendar ne med vzletanjem in pristajanjem letala.

Izvajanje terapije v biližini približno (cca.1 m) naprav  s kratkimi ali mikro valovi •
 lahko povzroči nestabilnost delovanja VEINOPLUS stimulatorja. 

VEINOPLUS ni namanjen uporabi v sterilnem okolju. •

VEINOPLUS in dodatki morajo biti shranjeni ali se prevažati na temperaturi od   •
+5 do +27 °C in na maksimalni relativni vlažnosti (HR) 50%. 

Na koncu delovanja, ko naprava ni več uporabna se mora VEINOPLUS  •
odvreči v za to pripravljen kontejner in upoštevati okoljevarstveno regulativo.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka 
(odpadna električna in elektronska oprema)

Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na 
koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi 
odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi 
nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst 
odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno 
uporabo materialnih virov. Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, 
kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo 
trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad. Podjetja naj pokličejo 
dobavitelje in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju 
ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki. Oznaka na izdelku ali 
spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo 
odstranjevati

SLO
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NAJBOLJ POGOSTE TEŽAVE

Problem: Naprava ne deluje, zatemnjen displej.
Rešitev: Zamenjajte baterijo z novo alkalno baterijo.

Problem: Ekran deluje, vendar ni nobenega očutka delovanja na nogah.
Rešitev: Preverite obe elektrodi, da so pravilno nameščene na kožo in da sta obe

povezane na napravo  Povečajte intenzivnost stimulacije z enostavnim
kratkim pritiskom na gumb     .  

Problem: V primeru, da sta elektrodi vsaka posebej nameščeni na eno nogo se  
lahko nič ne čuti na eni nogi v primerjavi z drugo.

Rešitev: Mečne mišice ni nujno da se odzivajo simetrično. Nadaljujete s tretmajem 
dokler se  manj odzivna noga ne začne odzivati, če po 20 minutah
tretmaja še vedno ni odziva ene izmed nog, potem nalepite
 obe elektrodi na to manj odzivno nogo za nadaljnih 20 minut tretmaja.

Osnovne funkcije tipk

Glej notranjo stran ovitka:

 1 ON / OFF -tipka za vklop/izkolp

 2 Kontrola intenzivnosti

 3 Intenzivnost stimulacije

 4 Ostanek časa

 5 Prikazovalec porabe baterije

 6 Števec

 7 Vtič na žici

 8 Elektrode

 9 Prikaz pozicije elektrod
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