הוראות שימוש עם אביזרי HiDow
מכשיר  AcuXPD-Sמתוכנן עם  12תכניות ופועל בשיתוף עם אביזרים כגון , AcuBelt, AcuWrist
 .AcuElbowאביזרים אלו מעוצבים בצורה מושלמת ומיוצרים באיכות הגבוהה ביותר בעלי חומרים
מורכבים עם סיבי סיליקון בכדי לשפר את המוליכות עבור הרפיה מוגברת וגירוי השרירים.
AcuBelt
ניתן להשתמש  AcuBeltסביב הבטן ,הגב התחתון ,הזרועות ,הרגלים והירכיים כדי לטפל בכאבי
שרירים .אביזר  All-in-Oneזה נועד לשימוש רב ויחזיק שנים כתחליף לרפידות הג'ל.
•
•
•
•

עבור כאבי כתף
השתמש בתוכנית  4ובאינטנסיביות המועדפת עליך .השתמש במשך כ  30דקות ומנוחה.
עבור כאבי הבטן
השתמש בתוכנית  .12בחר בעוצמה נוחה והשתמש בו למשך  30דקות לכל היותר.
עבור כאבים בגב התחתון
השתמש בתוכנית  .5הגדר את העוצמה המועדפת שלך ,ולהשתמש במשך  30דקות.
עבור הרגליים ) ארבע ראשי/המסטרינג(
השתמש במצב  .4לאחר מכן ,בחר את העוצמה המועדפת שלך ולהשתמש במשך  30דקות.

AcuWrist
אביזר  AcuWristלפרק כף היד עשוי מחומר עמיד במיוחד .סיבי פחמן המשולבים באביזר המשמשים
להגברת המוליכות וגירוי טוב יותר של השרירים .שימוש באביזר  AcuWristמסייע למשתמשים
הסובלים מדלקות בשורש כף היד ) (Carpal Tunnelומכאב במפרקים הקשורים לפרק כף היד.
• עבור כאבי פרקים
השתמש בתוכנית  ,1לבחור בעוצמה נוחה ולהשתמש במשך  30דקות.
AcuKnee
אביזר  AcuKneeהוא נוח לשימוש ובעל רצועות וולקרו מתכווננת .יחד עם מכשירי  HiDowהוא משמש
להרגעת ושחרור מפרקים נוקשים AcuKnee .עוזר להפחית נפיחות ומשפר את זרימת הדם ,אביזר
 AcuKneeמושלם עבור כולם.
• כדי לטפל בכאבי ברכיים
השתמש בתוכנית  3או  4למשך  30דקות בעוצמה נוחה.
AcuElbow
אביזר  AcuElbowהוא נוח לשימוש ובעל רצועות וולקרו מתכווננת .יחד עם מכשירי  HiDowהוא
משמש להרגעת ושחרור מפרקים נוקשים AcuElbow .עוזר להפחית נפיחות ומשפר את זרימת הדם,
• עבור כאבי כתף
השתמש בתוכנית  4ובאינטנסיביות המועדפת עליך .השתמש במשך כ  30דקות ומנוחה.
קליפים האוזן
קליפים האוזן הם אביזרי גירוי אלקטרו המספק גירוי שעם מכשיר  HiDowשלך תוכל לטפל בהקלה
זמנית ממיגרנות ,חרדה ודיכאון .ייתכן גם לטפל בבעיות אחרות ביחס לכאב שרירים ,המפרקים,
סינוס ,עיכול ועוד.
 AcuXPD-Sמגיע עם סט של קליפים האוזן .אלה נמכרים בנפרד עבור כל יחידות HiDow TENS / EMS
אחרים.

