ActiPatch

®

För ett aktivt liv med
mindre smärta och
färre mediciner

Ryggsmärta

• Antiinflammatorisk effekt
• På/av-funktion med 720 timmars batteritid
• Bekvämt ryggförband.
• Kliniskt beprövad
ActiPatch® Ryggsmärta ger långtidsverkande smärtlindring med hjälp av
elektromagnetisk pulsterapi. ActiPatch® har kliniskt bevisad smärt- och
inflammationshämmande effekt på problemområdet och är upp till fem
gånger bättre än traditionella värktabletter.
Behandlingen passar utmärkt för smärtor från nedre delen av ryggen
(ländryggen), ryggvärk, artrit, ischias, fibromyalgi, sträckningar, stukningar och som generell smärtlindring.
ActiPatch® innehåller inga läkemedel eller tillsatser, vilket gör den säker
för kontinuerligt bruk. Den kan användas tillsammans med vilken medicin som helst. Säker för diabetiker, reumatiker, personer med pacemaker/
metallimplantat, sängbundna och äldre.
Till skillnad från en TENS-apparat, kommer du inte att känna av värme
eller vibrationer. Du kommer faktiskt inte att känna av ActiPatch® alls –
det enda du kommer att uppleva är en förbättring!

Tekniska specifikationer
Bärvågsfrekvens:
27,12 MHz
Max effekt:		
94 mikrowatt
Pulsfrekvens:		
1 000 pulser/sekund
Pulslängd:		
100 mikrosekunder
Energikälla:		 Batteri
Antennstorlek:		
12 cm
Behandlingsområde:
100 cm² av 70 cm²
Vikt:			8 gram
Drifttid:			
720 timmar med
			av/på-funktion

Vad ingår?
En ActiPatch® 720-timmars enhet samt ett återanvändningsbart ryggbälte.

Användande
Placera cirkeln direkt över ursprunget till smärtan. Det terapeutiska området är inom slingan.
Det spelar ingen roll åt vilket håll du sätter
enheten. Använd det medsända bältet eller
någon annan metod du tycker känns bekväm.
För maximal smärtlindring, bör enheten användas på ett område i taget tills smärtan
minskar. ActiPatch® kan enkelt integreras i dina
vardagsrutiner och du kan röra dig obehindrat.

För mer information eller köp av ActiPatch®:

www.actipatch.se
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ActiPatch® – Ryggsmärta
ger avancerad långtidsverkande smärtlindring
med hjälp av elektromagnetisk pulsterapi.

