AKUPUNKTURNÍ PÉRO

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Tradiční terapie ke zlepšení pohody a stimulaci akupunkturních bodů.
Elektrická akupunkturní tužka je navržena tak, aby jemně a bezbolestně stimulovala akupunkturní
body, které účinně pomáhají zmírnit bolest.
Je určen pro povrchovou terapii, jako je péče o obličej, a pro zmírnění lokální bolesti v těle.
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený návod k použití a uložte jej pro budoucí použití.
BALÍČEK OBSAHUJE
1x Návod k použití
1x akupunkturní tužka
2x nástavec
1x roční záruka
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
• Velikost: 20 x 15 cm
• Hmotnost: 160 g
• Napětí: 1,5 V
• Baterie: 1 x baterie AA (nejsou součástí balení)

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Vložte správně jednu baterii AA do prostoru pro baterie.
2. Zapněte zařízení podržením zařízení v ruce a stisknutím spodní části černého tlačítka. Na zařízení
by se mělo objevit číslo 1. Při dalším stisknutí tlačítka + se výkon zařízení zvýší až na 9.
3. Doporučujeme nejprve použít zařízení na vnitřní straně zápěstí s nízký (1-2) nebo střední (3-6)
silný stupeň. Položte si tužku na zápěstí. Pokud nic necítíte, pohybujte špičkou kolem zápěstí,
dokud neucítíte pulzaci. Pokud stale nic necítíte, zvyšte stupeň zařízení. Pro lepší účinek můžete
použít kontaktní gel. Pokud cítíte nepříjemné bodnutí, nedochází k dobrému kontaktu mezi špičkou
a pokožkou. V tomto případě se doporučuje použít gel.
4. Pokračujte v pohybu hlavy zařízení přes kůži, dokud neucítíte silný puls. Když je puls silný,
znamená to, že jste našli akupunkturní bod. Hlavu akupunkturní tužky můžete držet přímo v
akupunkturním bodě nebo stimulovat pokožku podél meridiánu, kde je akupunkturní bod. Když
stimulujete, často pocítíte pulzaci v jiném akupunkturním bodě, nebo pocítíte pulzaci podél celého
meridiánu.
Dva nástavce
Zaoblený nástavec je určen pro povrchovou terapii a je vhodný zejména pro péči o obličej, zatímco
eliptický nástavec s terapeutickými účinky slouží k úlevě od bolesti.
9 stupňů intenzity
Akupunkturní tužka poskytuje devět stupňů intenzity působení, které lze individuálně přizpůsobit
potřebám terapie.
Zařízení můžete použít:
1. Akupunkturní tužka může být použita jako přenosné zařízení TENS k automatické kontrakci
svalů, zvláště když je obtížné je izolovat nebo když je sval imobilizován v sádře nebo dlaze. Pulzní
kontrakce účinně působí na sval a brání atrofii.
2. Přístroj se také používá k úlevě od bolesti blokováním signálů bolesti cestujících z místa bolesti
nervovým systémem do mozku. Pulzace má také relaxační účinek na napnuté svaly, což má
podobné účinky jako hloubková masáž.
3. Lze jej použít jako kosmetickou pomůcku ke stimulaci svalů na obličeji a těle. Tužka může
vyhladit a obnovit pokožku a její podkožní tkáň, což snižuje vrásky a eliminuje ochablou pokožku,
kterou spojujeme se stárnutím.
4. Ke stimulaci akupunkturních bodů lze použít akupunkturní tužku. Pomocí stimulace můžeme
eliminovat blokády meridiánů Qi nebo posílit vnitřní orgány spojené s různými akupunkturními
body. Mírné elektrické impulsy fungují podobně jako akupunkturní jehly. Výzkum ukázal, že
nízkonapěťová terapie eliminuje volné radikály v krvi, odstraňuje virové a bakteriální infekce z těla
a dokonce regeneruje odumřelé buňky, které spojujeme s rakovinou.
Akupunkturní body meridiány:
• Srdeční meridián (poruchy srdečního rytmu, nadměrné pocení, únava, špatný krevní oběh,
nespavost…)
• Poledník tenkého střeva (horečka, chronické nachlazení, bolesti ramen a šíje, sucho v krku ...)
• Meridián močového měchýře (artritida, bolesti kloubů, bolesti dolní části zad, únava, zánět
močového měchýře ()
• Meridián ledvin (dědičná slabost, sexuální problémy, impotence, osteoporóza, anorexie ()

• Srdeční meridián (angina pectoris, záchvaty úzkosti, nevolnost, ranní nevolnost, menstruační
potíže, vysoká horečka ()
• Meridián třetího tepla(deprese, výkyvy nálady, bolesti uší, opar, sucho v krku ()
• Meridián žlučníku (bolesti hlavy, migrény, otoky kolen, nevolnost, záchvaty úzkosti, chronická
únava)
• Meridián jater (bolesti hlavy, nevolnost, horečka, mrtvice, meningitida, změny nálady)
• Plicní meridián (astma, nachlazení, chřipka, alergie, horečka, deprese, stres, infekce dutin ()
• Meridián tlustého střeva (horečka, alergie, bolesti hlavy, nachlazení, chřipka, svědění, artritida,
bolesti horní části zad)
• Meridián žaludku (anorexie, menstruační křeče, průjem, svalové křeče ()
• Meridián sleziny (zažívací potíže, nevolnost, reflux, anorexie, cukrovka, průjem ()

VAROVÁNÍ!
Důležitá bezpečnostní opatření:
• Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud máte kardiostimulátor, umělé srdce, respirátor nebo jiné
lékařské záchranné prostředky.
• Nikdy nepoužívejte přístroj ve sprše, vaně, bazénu nebo v místnosti s vysokou vlhkostí.
• Nepoužívejte v blízkosti sliznic, otevřených ran nebo v blízkosti tělních otvorů.
• Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a zvířat. Nepoužívejte zařízení k osobám, které nemohou
mluvit nebo jsou v bezvědomí.
• Pokud jste těhotná, máte závažné problémy se srdcem nebo jiná závažná onemocnění, poraďte se
před použitím se svým lékařem.
• Pokud zařízení nepoužíváte pravidelně, vyjměte baterii.

Varování: Akupunkturní tužka používá vaši ruku k zemi uzavřením elektrického obvodu. Proto
občas cítíte elektrický proud i v ruce, ve které držíte akupunkturní pero. Pokud vás to obtěžuje,
jednoduše držte zařízení odlišně, například držte jej s větší oblastí dlaně. Tím se účinek rozptýlí.

Pokyny k recyklaci a likvidaci
Toto označení znamená, že produkt by neměl být likvidován se zbylým domácím odpadem v
celé EU. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví
nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné
využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo
kontaktujte
prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu
prostředí.

Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.

