SensaTONE
Handleiding
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De SensaTONE van Body Clock is een ultra
simpele,
maar
krachtige
digitale
Bekkenbodem Stimulator (PFS). Deze
compacte, stijlvolle unit is ontworpen voor
gebruik door vrouwen van alle leeftijden om
de bekkenbodemspier t e versterken en
incontinentie te behandelen.
Voor alle spieren in het lichaam geldt, hoe meer je ze
stimuleert, hoe sterker ze worden. Vrouwen met sterke
bekkenbodemspieren hebben betere beheersing over de
blaas, een sterkere vaginale tonus en ervaren meer
sensatie tijdens gemeenschap.
Eén op de drie vrouwen lijdt gedurende haar leven
aan een vorm van incontinentie. Het kan op elk
moment optreden maar begint meestal na een
bevalling. De ernst van de incontinentie kan
variëren
Het is belangrijk dat, voordat u de SensaTONE
gebruikt, u deze handleiding zorgvuldig doorleest.
De handleiding bevat alle informatie welke u nodig
heeft om de unit correct en veilig te gebruiken.

Uitleg van de Symbolen op de Unit
Waarschuwing – Refereer aan
bijgevoegde documenten (deze
instructie).
Dit product dient veilig te worden
verwerkt.
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Voorzorgmaatregelen en Contraindicaties
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Gebruik de SensaTONE NIET indien u een
pacemaker of defibrillator heeft.
Doe navraag bij uw specialist indien u lijdt aan een
hartaandoening, niet-gediagnoseerde pijn, metalen
implantaten heeft of anderszins twijfelt.
De SensaTONE NIET gebruiken bij zwangerschap.
U kunt het gebruiken vanaf 12 weken na de geboorte
Gebruik SensaTONE NIET indien u lijdt aan een
vaginale or urineweginfectie
Gebruik de SensaTONE niet tegelijk met een
tegenhoudend voorbehoedsmiddel zoals een
pessarium
Gebruik de SensaTONE nooit om niet
gediagnostiseerde pijn te maskeren. Dit voorkomt
noodzakelijke behandelingen.
De SensaTONE NIET gebruiken tijdens menstruatie.

Indien u twijfel heeft over het gebruik van SensaTONE,
neem dan contact op met van Kempen medical services op
(+31) (0)40 2351 432.

Voorzorgmaatregelen
1.

Gebruik deze unit NIET zonder eerst deze instructies te
hebben gelezen.
2. De SensaTONE niet onderdompelen in vloeistof.
3. Plaats de unit NIET dicht bij extreme hitte en gebruik
deze niet in aanwezigheid van brandbare gassen.
4. Laat de unit NIET vallen op een hard oppervlak.
5. Probeer de unit NIET open te maken.
7. Gebruik alleen geschikte batterijen en elektroden
8. Indien beschadigd, neem contact op met de leverancier.
9. Indien niet in gebruik, verwijder de batterijen.
10. Niet gebruiken tijdens autorijden, bij gebruik van
gevaarlijke machines of tijdens het gebruik van een
magnetron.
12. Plaats de vaginale probe niet in de buurt van de ogen,
in de mond op of naast de nek, hals hoofd of hart.
13. Niet gebruiken bij tuberculose, kwaadaardige tumoren,
extreem hoge of lage bloeddruk, hoge koorts of acute
ontstekingen, tenzij onder medische supervisie.
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Bedieningsknoppen op de SensaTONE
Power
Beeldscherm
Modus
Intensiteit



Intensiteit



POWER Knop – Zet de SensaTONE aan en uit.
Beeldscherm – geeft de modus en de intensiteit aan
(zie ook plaatje hieronder).
Modus Knop – Schakelt tussen programma’s
A, B, C en D.
Intensiteit omhoog – Verhoogt de intensiteit
van de pulsaties.
Intensiteit omlaag – Verlaagt de intensiteit van de
pulsaties.

Gebruikers Display

Modus selectie

Batterij indicator

Intensiteit
indicator

Aanvullende Functies
Connectie Detector – Als de verbinding met de
vaginale probe wordt verbroken zakt de
intensiteit terug naar nul.
Lage Batterij Spanning – Een knipperend batterij
symbool wordt zchtbaar op de display.
Automatisc Uitschakelen – Als de intensiteit nul is,
en de SensaTONE is 5 minuten niet gebruikt dan
schakelt deze automatisch uit.
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Uw SensaTONE instellen
Controleer of de volgende componenten aanwezig zijn:
•
•
•
•
•
•
•

1 x SensaTONE unit
1 x SensaTONE vaginale probe
1 x stroomdraad
1 x Gel sachet
2 x AAA batteries
1 x Draagtasje
1 x Nekkoord

In elkaar zetten
1. Schuif de batterijdeksel op de achterkant van de
unit open om het batterij compartiment
zichtbaar te maken.
2. Plaats de batterijen zoals aangegeven. Schuif het
deksel terug.
3. Haal de SensaTONE vaginale probe uit de
verpakking.
4. Was uw handen met zeep en stromend water. Was
op dezelfde manier ook de probe maar dompel
deze niet onder. Spoel alle zeep en residu van de
handen en probe. Droog de probe met een
schone doek en laat aan de lucht drogen.
5. Verzeker u ervan dat de SensaTONE uitstaat.
6. Steek het uiteinde van de stroomdraad in de
houder aan de onderkzijde van de SensaTONE.
Verbind de andere zijde van de stroomdraad met
de probe. Zie afbeelding 1 op pagina 7.
7. Smeer een dunne laag gel op de probe.
8. Positioneer de probe in de vagina totdat de rand
aan de basis van de probe tussen de labia ligt.
Het is niet nodig om de probe op een specifieke
manier te plaatsen Zie afbeelding 1 op pagina
7.
9. De SensaTONE is gereed om te gebruiken.
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Nuttige beelden

Afbeelding 1.

bekkenbodemspier

urethra
vagina

probe

anus
Afbeelding 2.
Belangrijk
De probe is voor individueel gebruik!
Aanvullende probes kunt u krijgen via www.zorgvoorthuis.nl
De probe kan door dezelfde gebruiker opnieuw worden gebruikt.
Was voor gebruik zoals hierboven is aangegeven.
Probe niet gebruiken indien de verpakking is geopend of beschadigd.
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Het gebruik van uw SensaTONE voor PFS
Voor het eerste gebruik van de SensaTONE
dient u de voorzorgsmaatregelen en
contraindicaties te hebben begrepen (pag. 4)

PFS - Pelvic Floor Stimulation (bekkenbodemstimulatie)
a) Zet de unit aan door op de powerknop te
drukken. De SensaTONE start altijd op in
modus A.
b) De SensaTONE heeft v i e r programma’s:
Modus A - Urge
Modus B – Stress
Modus C - Mixed
Modus D - Nazorg
c) Selecteer de modus naar keuze door op de
‘MODE’ knop te drukken. Kijk op pagina 9
voor meer informatie over de verschillen.
d) Begin met het drukken op de intensiteit onhoog
knop. Elke keer dat u drukt ziet u het niveau van
intensiteit op de display hoger worden.
e) Verhoog de intensiteit stap voor stap totdat u uw
bekkenbodemspier voelt samentrekken. Indien het
gevoel te sterkt wordt hoeft u slechts op de
“intensiteit omlaag” toets te drukken om het
gevoel te verminderen.
f) Modes A, B en C hebben vaststaande
programma tijden. De SensaTONE schakelt
automatisch uit zodra het programma ten einde is.
Modus D heeft geen vaststaande programmatijd.
Kijk op pagina 9 voor meer informatie over
modus D.
g) Zorg na gebruik er voor dat u de SensaTONE
uitzet. Verwijder de probe uit uw lichaam, haal de
stroomdraad er vanaf en maak schoon zoals
aangegeven op pagina 6..
De
•
•
•
•

SensaTONE NIET gebruiken:
Tijdens zwangerschap;
Tijdens menstruatie;
Indien u leidt aan een vaginale of urineweginfectie;
Tegelijk met een barrière
voorbehoedsmiddel zoals een pessarium.
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Kiezen van de juiste PFS modus
Er zijn drie soorten incontinentie welke allen kunnen
worden behandeld met de SensaTONE:
1. Urge incontinentie (MODUS A) - vindt plaats door
een sterke plotselinge en oncontroleerbare drang tot
urineren..
2. Stress incontinentie (MODUS B) - vindt plaats bij
niezen, hoesten, lachen, tillen of sporten en
veroorzaakt een kleine urinelekkage.
3. Mixed incontinentie (MODUS C) – een combinatie
van bovenstaande.

Frequentie van gebruik
Onderstaand een schema welk laat zien hoe vaak
elke modus kan worden gebruikt. Indien uw spieren
pijn beginnen te doen of indien u gezondheidsklachten
ondervind tijdens gebruik van SensaTONE, neem dan
contact op met uw (huis)arts.
Programma

Lengte

Hoe vaak

Modus A

30 min

1-2 maal per dag

Modus B

30 min

Eenmaal per dag, of om de
dag, afhankelijk van de ernst

Modus C

45 min

Eenmaal per dag volledig
programma

Modus D

–

Zoals hieronder beschreven

Behandeltijd niet verlengen, tenzij voorgeschreven door uw
behandelaar.

Gebruik Modus D – Nazorg
Dit is een keuze Modus welke als volgt kan worden
gebruikt:
• Direct na het gebruik van Modus A, B of C, op
voorwaarde dat u geen spierpijn heeft.
• Als onderhoud modus nadat u sensaTONE regelmatig
heeft gebruikt en een verbetering in uw toestand is
behaald.
Let erop dat er geen voorgeschreven behandelduur is
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voor deze modus. U kunt deze naar eigen believen
gebruiken. Aanbevolen wordt deze niet langer dan 30
minuten per dag te gebruiken.

PFS - Frequently Asked Questions
Q Hoe lang duurt het voordat ik resultaat bemerk?
A Dit varieert persoon; het is ook afhankelijk van
het type incontinentie waar u last van heeft.
STRESS Incontinentie – Verbetering komt
langzaam met het versterken van de spieren en
zenuwsensitiviteit. Dit kan tot twee maanden
duren.
URGE Incontinentie – Verbetering ontstaat
door het verminderen van verkeerde signalen
welke door de blaas naar het brein worden
gegeven. Verbetering is al mogelijk na 14
dagen.
MIXED Incontinentie - verbetering komt langzaam
met het versterken van de spieren en
zenuwsensitiviteit en door het verminderen van
verkeerde signalen welke door de blaas naar het
brein worden gegeven. Verbetering moet
optreden na 21 dagen.
Q Hoe voelt het aan?
A Alle programma’s voelen verschillend. Over het
algemaan wordt het gevoel omschreven als een
tintelende niet onplezierige knijpende sensatie
die de bekkenbodemspier samentrekt en
ontspant.
Q Kan elke vrouw het gebruiken?
A Ja, alle vrouwen kunnen het gebruiken mits
behalve
als
genoemde
contraindicaties
voorkomen
Q Kan ik het gebruiken tijdens mijn zwangerschap?
A Nee, vanaf 12 weken na de geboorte.
Q Zijn er neveneffecten?
A Nee, PFS bevat geen medicatie en er zijn geen
neveneffecten beschreven.
Indien u meer vragen heeft kunt u contact opnemen via www.zorgvoorthuis.nl
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Specificaties
Alle output heeft een 200µs pulse breedte. Voor de
Urge, Stress en Mixed mode, geldt dat de output
pulses alternerend aan en uit worden geschakeld per
5 seconden.
Programma

Display

Urge

A

Stress

B

Mixed

C

Nazorg

Output Frequentie/Duur
5Hz / 3 min; 10Hz / 5 min;
15Hz / 5 min; 20Hz / 5 min;
15Hz / 5 min; 10Hz / 5 min;
5Hz / 2min
Totale tijd = 30 min
10Hz / 5 min; 35Hz / 5 min;
50Hz / 10min; 35Hz / 5mins;
10Hz / 5min
Totale t i j d = 30 min
10Hz / 5min; 20Hz / 5 min;
30Hz / 5 min; 40Hz / 5min;
50Hz / 5min; 40Hz / 5min;
30Hz / 5mis; 20Hz / 5min;
10Hz / 5min
Totale tijd = 45 min

D

Freq. Modulatie
Frequency vergroot van 2 Hz tot 10
Hz in 4 sec. Vervolgens terug naar
2Hz in 4 sec.
cyclus = 8 sec
Totale tiid = 45 min

Output kanaal

Enkelkanaals

Output Stroomgolf

Bi-fasisch

Output Voltage

0-40V aanpasbaar in 14 stappen
met 500 met ohm weerstand

Output Intensiteit

0-40mA aanpasbaar in 14
stappen met 500 met ohm
weerstand

Power Off

5 minutes

Batterij

2 x 1.5v AAA Batterijen

Batterijspanning laag

2.2V±0.1V
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ISO 9001:2008 ISO 13485:2003
EC DIRECTIVE 93/42/EEC Annex V

Body Clock Health Care Ltd
108 George Lane, South Woodford
London E18 1AD
Tel (+44) (0)20 8532 9595
Fax (+44) (0)20 85329551
www.bodyclock.co.uk
e-mail customercare@bodyclock.co.uk
Nederlandse importeur en vertaling
Van Kempen medical services
Waterpoort 20
5662 VL Geldrop
www.zorgvoorthuis.nl
info@vkms.nl
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