EW0603 Varatyynyt on tarkoitettu käytettäviksi Panasonicin matalataajuuslihas- ja
hermostimulaattorissa. Ennen kuin aloitat terapian, ole hyvä ja lue huolellisesti matalataajuuslihasja hermostimulaattorin, jonka kanssa tyynyjä käytetään, käyttöohjeet ja käytä niitä ohjeiden
mukaisesti.

VAROTOIMENPITEET
Ennenkuin käytät tätä laitetta, ole hyvä ja lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja pidä tämä
käyttöohje tallessa tulevaa käyttöä varten.

Nämä varotoimenpideohjeet on tehty, jotta voisimme neuvoa Sinua, kuinka käytät tätä laitetta oikein
ja turvallisesti niin, että Sinä itse tai muut eivät saisi vammoja tai että ei syntyisi omaisuusvahinkoja.
Varotoimenpiteet ovat seuraavat.

VAARA:
Tämä viesti viittaa mahdollisiin ja välittömästi uhkaaviin vaaratilanteisiin ja – toimintoihin, jotka,
mikäli niitä ei vältetä, voivat aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan vamman.
HUOLELLISUUS:
Tämä viesti viittaa mahdollisiin ja välittömästi uhkaaviin vaaratilanteisiin ja – toimintoihin, jotka,
mikäli niitä ei vältetä, voivat aiheuttaa henkilökohtaisen vamman tai omaisuusvahingon.
Varotoimenpidesymbolit
Ympyrä ja vinoviiva merkitsevät kiellettyjä toimintoja ja kiellettyä käyttäytymistä.
Ympyrä ilmaisee pakollisia toimintoja ja ohjeita, joita on noudatettava, jotta käyttö olisi
turvallista.

Kun olet lukenut varotoimenpideohjeet, säilytä käyttöohjetta paikassa, jossa se on
käyttäjän (käyttäjien) saatavissa.

VAARA!
Kielletty!
• Älä käytä tätä tuotetta muussa kuin terapiahoitotarkoituksessa.
– Mikäli et toimi näin, tuloksena voi olla vahinko tai vamma.
Älä pura laitetta!
• Älä koskaan muuta laitetta. Älä myöskään yritä purkaa tai korjata laitetta.
– Tämä voi aiheuttaa vahingon, ongelman tai toimintahäiriön.

HUOLELLISUUS!
Pakollinen!
• Lopeta heti käyttö ja kysy neuvoa lääkäriltä, mikäli tunnet fyysistä epämukavuutta.
• Lopeta heti käyttö ja kysy neuvoa lääkäriltä, mikäli sinulla esiintyy oireita, kuten ihottuma,
punotus tai kutina.
– Tämä voi aiheuttaa tapaturman tai terveysongelmia.
Kielletty!
• Älä jätä tyynyjä iholle.
– Tämä voi aiheuttaa tulehduksen.
• Säilytä tyynyjä paikassa, josta lapset eivät saa niitä käsiinsä.
– Jos et toimi näin, seurauksena saattaa olla vahinko tai ongelmia.
Tyynyjen käsittely
• Kiinnitä tyynyt iholle niin, että ne eivät ole limittäin.
• Älä väännä tyynyjä.
• Vältä koskemasta kiinnittyvää pintaa sormillasi niin paljon kuin mahdollista.
• Jos tyynyt menettävät kiinnittymiskykynsä, noudata huolto-ohjeita.
• Irrota tyynyt hitaasti iholta.
– Tyynyjen repiminen voi aiheuttaa tulehduksen ja repiä irti ihokarvoja.

