CREION DE ACUPUNCTURĂ

MANUAL DE UTILIZARE
Terapie tradițională pentru îmbunătățirea stării generale și stimularea punctelor de acupunctură.
Creionul electric de acupunctură este conceput pentru a stimula ușor și nedureros punctele de
acupunctură care ajută în mod eficient la ameliorarea durerii.
Este destinat terapiei de suprafață, cum ar fi îngrijirea feței, precum și ameliorarea durerii locale din
organism.
Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare anexate și păstrați-le pentru
utilizare ulterioară.
PACHETUL CONȚINE
1x Instrucțiuni de utilizare
1x creion de acupunctură
2x Extensii
1x garanție anuală
SPECIFICAȚII TEHNICE
• Dimensiuni: 20 x 15 cm
• Greutate: 160 g
• Tensiune: 1,5 V
• Baterie: 1 x baterii AA baterie (nu sunt incluse)

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE
1. Introduceți corect o baterie AA în compartimentul bateriei.
2. Porniți dispozitivul ținând dispozitivul în mână și apăsând partea de jos a butonului negru.
Pe dispozitiv ar trebui să apară numărul 1. Cu mai multe apăsări pe +, puterea dispozitivului
crește până la 9.
3. Vă recomandăm să utilizați mai întâi dispozitivul în interiorul încheieturii mâinii cu
rezistență mică (1-2) sau medie (3-6). Așezați creionul pe încheietura mâinii. Dacă nu simți
nimic, mișcă vârful în jurul încheieturii mâinii până când simți o pulsație. În cazul în care
încă nu îl simțiți, creșteți puterea dispozitivului. Puteți utiliza un gel de contact pentru un
efect mai bun. Dacă simțiți o înțepătură inconfortabilă, atunci nu există un contact bun între
vârf și pielea dumneavoastră. În acest caz, se recomandă utilizarea unui gel.
4. Continuați să mișcați capul dispozitivului peste piele până când simțiți un puls puternic.
Când pulsul este puternic înseamnă că ați găsit un punct de acupunctură. Puteți ține capul
creionului de acupunctură direct în punctul de acupunctură sau puteți stimula pielea de-a
lungul meridianului în care se află punctul de acupunctură. Veți simți adesea o pulsație la un
alt punct de acupunctură atunci când o stimulați sau veți simți o pulsație de-a lungul
întregului meridian.
Două extensii
Atașamentul rotunjit este destinat terapiei de suprafață și este potrivit în special pentru îngrijirea
feței, în timp ce atașamentul eliptic cu efecte terapeutice servește pentru ameliorarea durerii.
9 niveluri de intensitate
Creionul de acupunctură oferă nouă niveluri de intensitate a acțiunii, care pot fi ajustate individual
la nevoile terapiei.
Puteți utiliza dispozitivul:
1. Creionul de acupunctură poate fi folosit ca dispozitiv portabil TENS, pentru contracția
automată a mușchilor, mai ales atunci când sunt dificil de izolat sau când mușchiul este
imobilizat în tencuială sau atelă. Contracția pulsului funcționează eficient asupra mușchiului,
prevenind atrofia.
2. Dispozitivul este, de asemenea, utilizat pentru ameliorarea durerii prin blocarea semnalelor de
durere care se deplasează de la locul durerii prin sistemul nervos la creier. Pulsarea are, de
asemenea, un efect relaxant asupra mușchilor tensionați, care are efecte similare cu masajul
profund.
3. Poate fi folosit ca un ajutor de înfrumusețare pentru stimularea mușchilor de pe față și corp.
Creionul poate netezi și restabili pielea și țesutul subcutanat, ceea ce reduce ridurile și elimină
pielea lăsată pe care o asociem cu îmbătrânirea.
4. Un creion de acupunctură poate fi folosit pentru a stimula punctele de acupunctură. Prin
stimulare, putem elimina blocajele meridianelor Qi sau putem întări organele interne asociate cu
diferite puncte de acupunctură. Impulsurile electrice ușoare funcționează în mod similar acelor
de acupunctură. Cercetările au arătat că terapia de joasă tensiune elimină radicalii liberi din
sânge, elimină infecțiile virale și bacteriene din organism și chiar regenerează celulele moarte pe
care le asociem cu cancerul.
Puncte de acupunctură pe meridiane:
• Meridian cardiac (tulburări ale ritmului cardiac, transpirație excesivă, oboseală, circulație
sanguină slabă, insomnie ...)
• Meridianul intestinului subțire (febră, răceală cronică, dureri de umăr și gât, gât uscat ...)

• Meridianul vezicii urinare (artrită, dureri articulare, dureri de spate, oboseală, inflamație a
vezicii urinare )
• Meridian renal (slăbiciune ereditară, probleme sexuale, impotență, osteoporoză, anorexie)
• Meridian cardiac (angina pectorală, atacuri de anxietate, greață, boli de dimineață, probleme
menstruale, febră mare)
• Meridian cu încălzire triplă (depresie, schimbări de dispoziție, dureri de urechi, herpes, gât
uscat ...)
• Meridianul vezicii biliare (cefalee, dureri de cap de migrenă, genunchi umflați, greață, atacuri
de anxietate, oboseală cronică )
• Meridian hepatic (dureri de cap, greață, febră, accident vascular cerebral, meningită, schimbări
de dispoziție)
• Meridian pulmonar (astm, răceală, gripă, alergii, febră, depresie, stres, infecție sinusală)
• Meridianul colonului (febră, alergii, dureri de cap, răceală, gripă, mâncărime, artrită, dureri de
spate superioare)
• Meridianul stomacului (anorexie, crampe menstruale, diaree, crampe musculare )
• Meridianul splinei (probleme digestive, greață, reflux, anorexie, diabet, diaree )
ATENȚIE!
Măsuri de siguranță importante:
• Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă aveți un stimulator cardiac, inimă artificială, aparat de
respirat sau alte dispozitive medicale care vă pot salva viața.
• Nu folosiți niciodată aparatul la duș, cadă, piscină sau într-o cameră cu umiditate ridicată.
• Nu utilizați în apropierea membranelor mucoase, a rănilor deschise sau a deschiderilor corpului.
• Păstrați dispozitivul la distanță de copii și animale. Nu utilizați dispozitivul pe nicio persoană
care nu poate vorbi sau este inconștientă.
• Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de utilizare dacă sunteți gravidă, aveți probleme
cardiace grave sau alte boli grave.
• Dacă nu utilizați dispozitivul în mod regulat, vă rugăm să scoateți bateria.
Atenție: akupunkturni svinčnik uporablja vašo roko za ozemljitev tako, da sklene električni krogotok.
Zato lahko občasno čutite električni tok tudi v roki, v kateri držite akupunkturno pero. Če vas to moti
enostavno primite napravo drugače, na primer tako, da jo držite z večjo površino dlani. To bo razpršilo
učinek.
creionul de acupunctură folosește mâna dvs. pentru împământare efectuând un circuit electric.
Prin urmare, puteți simți ocazional un curent electric chiar și în mâna în care țineți stiloul de
acupunctură. Dacă acest lucru vă deranjează, țineți pur și simplu dispozitivul diferit, de exemplu,
ținându-l cu o zonă mai mare a palmei. Acest lucru va dispersa efectul.

