Hızlı rehber
Giriş
ProctoTwin birinci sınıf IIa tıbbi cihazdır. Fekal inkontinansı tedavi etmek için
geliştirilmiştir. Orta frekanslı Elektro Terapi cihazı kontrollü sfinkter eğ itimi icin
kullanılır.
Üç zamanlı terapi yöntemleri ve EMG-Tekir varyantı uygulanabilir
(Gevşetmek, Toplamak)
-Emg Biofeedback eğ itimi
( Gevşetmek, Toplamak)
-Elektrostimülasyon
( Elektriksel Stimülasyonla gevşetmek ve toplamak)
-Emg Biofeedback eğ itimi ve Elektrostimülasyon Kombinasyonu
(Elektriksel Stimülasyon olmadan gevşetmek ve toplamak, Elektriksel
Stimülasyonla gevşetmek ve toplamak)

Önemli Not !
Bu hızlı kılavuz ProctoTwin kullanım talimatlarını tamamıdır. Terapi cihazını
kullanmadan önce, kullanım talimatlarındaki tüm tıbbi ve talimatlara
uyulmalıdır. ProctoTwin, bu tamamlayıcı bilgilerden yola çıkılarak
kullanılmalıdır.

Hastalar için kısa talimatlar
İnkontinans tedavisi cihazı kullanım talimatları hakkında ek bilgi.
ProctoTwin
Üzerinde Satış :
Firma Heise
Bağlantı soketleri ve kumanda elemanları :

1) Sensör soket
2) Veri iletim soketi
1)
2)
3)
4)

Açma ve kapama düğmesi 1) Çalışma modu
Toplamak
2) EMG/ Güç göstergesi
Dinlemek
3) EMG Arlalığı
Güç kaynağı
4) OK düğmesi
5) Seçim tuşları + ve -

Lütfen işaretli talimatlara göre pratik yapın:
Hızlı rehber BF
(Otomatik EMG-Ayarı ile EMG Biofeedback eğitimi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rektal-Sensör takın ve cihaza bağlayın
Cihazı açın
,, BF “modu yanıp sönerse, ,, ok düğmesine “ basın
Terapi başlamıştı
Yeşil ışık ,, \/ “ yandığında kasları gevşetin
Sarı ışık ,, /\ “ yandığında, kasları sıkın
Tedaviden sonra cihaz kapanır

Hızlı rehber ES
(Elektrostimülasyon)
1.
2.
3.
4.

Rektal-Sensör takın ve cihaza bağlayın
Cihazı açın
Elektrik stimülasyon modu ,,+’’ tuşuyla ayarlayın
,,ES’’ modu yanıp sönerse, ,,ok’’ düğmesine basın

5.
6.
7.
8.

Sarı ışık yanıp sönüyorsa, akım ,,+” veya ,,-´´ düğmeleriyle ayarlayın
,,Ok” düğmesine basın
Terapi başlamıştır
Tedaviden sonra cihaz kapanır

Hızlı rehber BF+ES
(Otomatik EMG-Ayarlaması ile kombinasyon eğitimi)
1.Rektal-Sensör takın ve cihaza bağlayın
2.Cihazı açın
3.Elektrik stimülasyon ve Biofeedback modu ,,+” tuşuyla ayarlayın
4.,,BF+ES” modu yanıp sönerse, ,,ok” düğmesine basın
5. Sarı ışık yanıp sönüyorsa, akım ,,+’’ veya ,,- ” düğmeleriyle ayarlayın
6.,,Ok” düğmesine basın
7. Terapi başlamıştır
8. Yeşil ışık ,, \/ “ yandığında kasları gevşet
8. Sarı ışık ,, /\ “ yandığında, kasları sıkın
9. Sonra Stimülasyon gerçeklisir
10. Şimdi 8. Nokta ile devam edıyor
11. Tedaviden sonra cihaz kapanır
Sensörün temizlenmesi
Her kullanımdan sonra sensörü akan ılık suyla temizleyin. Çok fazla
kirlendiğinde, sabun veya yıkama losyonu kullanın. Sensörü yumuşak bir
bezle kurulayın ve sonra bir beze sarın. Çünkü plastik torbalar mikrop
geliştirebilir. Fişi ıslatmayın. Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın. Kontak
elektrotları rahatsız edilebilir.

