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INSTRUKTION    TENS-121-TM2 

 
 

              

                                                                                                                      

 

INFORMATION   

  

Vad händer med musklerna då jag använder Tens? 

Tens arbetar med svaga elektroniska impulser direkt mot muskelcellerna, 

och får musklerna att börja krampa. Tensbehandlingen löser upp muskelknu-

tor och mjukar upp muskelvävnader så att blodcirkulationen kommer igång 

och nytt friskt blod kommer igenom, och bidrar till genomläkning.  

Kan min inflammation bli bättre av Tens? 

Absolut ja, en inflammation t ex. i ett knä eller armbåge beror oftast på 

överbelastning, musklerna blir hårda och förhindrar blodgenomströmning. 

Med Tens-behandling triggas nytt syrefriskt blod in i det inflammerade  

området, och startar en genomläkningsprocess. 

Vad kan jag tänkas känna efter att jag gjort en Tens behandling? 

Det första du känner direkt är smärtlindring, och att du känner ökad värme 

i det behandlade området.  

 

 

När jag ska använda Tens maskinen, hur gör man rent tekniskt? 

Med Tens behandlar du seninflammationer, ledinflammationer, Tens ger    

direkt smärtlindring, och ger snabb genom-läkning vid t.ex. inflammerad 

underarm, öm nacke och tennisarmbåge. 

 

 

 



       

2 

Är Tens en behandling eller är det som en Massage eller är det mer både 

och? 

Tens ger dig både behandling och massage, Tens arbetar med svaga elektro-

niska impulser och påverkar muskelcellerna direkt. Tens behandlar djupver-

kande och ger ingen yttre påverkan, och du får effektiv massage och be-

handling utan biverkningar. 

Varför är det en behandling? 

 

Tens innehåller tio olika behandlande program. Nio är massageprogram och 

ett akupunkturprogram. All form av massage och akupunktur är vedertagen 

och accepterad behandling. Tens verkar dessutom helt utan biverkningar och 

är enkelt att använda. 

 

Varför ingår det fyra plattor till Tens maskinen? 

I en Tensförpackning ingår fyra tensplattor och två uppsättningar kablar. 

Tensmaskinen har två kanaler/utgångar så du kan koppla upp fyra tensplat-

tor. Så om du vill behandla en öm vadmuskel och samtidigt behandla en vär-

kande nacke så är det fullt möjligt. Du kan också ringa in ett större vär-

kande område med fyra tensplattor. 

Hur länge håller batteriet? 

När du köper en Tens så kommer den urladdad, koppla upp den till antingen 

220 volts adaptern som följer med, eller via usb-porten i datorn, och 

ladda upp din Tens. När den är helt uppladdad så har du cirka 10 timmars 

effektiv behandling. 



       

3 

 

 

Finns det studier på Tens? 

Det vi vet om Tens idag är att den är mycket effektiv och smidig behand-

lingsutrustning, den lämnar inte några negativa bieffekter efter sig, och 

den är dessutom helt ren. Tens är ett mycket bättre alternativ till t.ex. 

cortison, ett medel som stannar kvar i kroppens mjukdelar, och som kan 

skada skelettet. 

 

Vad händer med mina muskler då jag använder Tens? 

Tens skickar ut svaga elektroniska impulser till cellerna i dina muskler, 

och musklerna börjar jobba och krampa. Effekten blir att blodgenomström-

ningen kommer igång, det kommer in friskt, syrerikt blod i muskeln och 

pumpar ut gamla slaggprodukter. Nu kommer också läkningsprocessen igång. 
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ANVÄNDNING   

   

 

Kan jag använda min Tens 

på alla områden eller är 

det bara på specifika om-

råden som det funkar? 

 

Tens kan användas för be-

handling och smärtlindring 

över hela kroppen, har du 

däremot någon elektronisk 

utrustning inopererad nå-

gonstans i kroppen bör du 

vara försiktig, som t ex 

en pacemaker. Då kan Tens 

störa ut pacemakern och då 

bör du inte använda Tens. 
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN  
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ANVÄND INTE  

  

• Håll Maskinen borta från vatten. 

• Lämna aldrig USB laddaren kvar i uttaget då 

laddningen är klar. 

• Använd inte på barn utan läkares utlåtande. 

• Använd ej om du har Pacemaker eller annan 

elektronisk utrustning. 

• Maxtid per behandlingstillfälle är 60 minuter. 

• Använd ej på hjärtat eller hjärnan. 

 

 

 

INNEHÅLL 

                                                                     

    

                                                                      

                              

 

PADS 

 

• Lägg alltid på lite ljummet kranvatten efter varje användningstillfälle. Detta förlänger 

Gelen på Padsen. 
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