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Stimulatiehandschoenen
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Beoogd gebruik
STIMEX® stimulatiehandschoenen  zijn een 
medisch hulpmiddel Klasse I.
Het zijn groot-oppervlakte-elektroden voor 
elektrosimulatie van de gehele hand, voor 
het beoogde doel in overeenstemming met 
de toepassing ervan.
 
Indicatie (Waarvoor kan ik gebruik maken 
van de  handschoenen?)
De stimulatiehandschoenen kunnen in 
plaats van zelfklevende elektroden worden 
gebruikt bij alle pijnen op de handen. De 
specifieke medische aandoeningen staan   
in de gebruiksaanwijzing van de gebruikte 
elektrostimulator aangegeven.
 
Contra-indicaties
(Wanneer mag ik de handschoenen niet of 
alleen na overleg met de bevoegde arts ge-
bruiken?)
 » Wonden en huidaandoeningen in het 
handgebied

 » Onverenigbaarheid met de handschoen 
gebruikte materialen

 » Let op: lees ook de “contra-indicaties” van 
het gebruikte elektrostimulatie-apparaat .

 
Veiligheidsinstructies
 » Een overrekking van de stof kan leiden tot 
het scheuren van de binnen isolatie van de 
drukknop. Door direct huidcontact met de 
drukknop kan beschadiging van de huid 
ontstaan. Overtuig u ervan dat de isolatie 
intact is.

 » Draag tijdens de therapie geen metalen 
sieraden zoals armbanden of piercings.

 » Raak tijdens de therapie geen metalen 
voorwerpen aan.

 » Laat de handschoenen elkaar niet aan-
raken. Mogelijk ontstaat er kortsluiting, 
waardoor de stimulatie beëindigt. Ook 
wanneer het contact tussen de handschoe-
nen kortdurend was, kunt u een onaange-
name elektrische schok ervaren.

 » Zet vóór het uittrekken van de STIMEX® sti-
mulatiehandschoenen altijd de elektro-sti-
mulator uit .

 » STIMEX® stimulatiehandschoenen kunnen 
huidirritaties veroorzaken door een into-
lerantie of allergie voor in de handschoen 
gebruikte materialen. Bij het optreden van 
huidirritatie is voor een verdere toepassing 
medisch advies van uw arts raadzaam.

 » Om eventuele huidirritaties te voorkomen 
moeten de STIMEX® stimulatiehandschoe-
nen niet langer dan nodig voor de therapie 
gedragen worden.

 » De STIMEX® stimulatiehandschoenen mo-
gen om hygiënische redenen slechts door 
één persoon worden gebruikt.

  
Toepassing
 » Steek de stekker van de aansluitkabel van 
het elektrostimulatietoestel in de meegele-
verde drukknopadapter op de handschoen 
en klik het op de daarvoor bedoelde  
kliksluiting op de boord van de STIMEX® sti-
mulatiehandschoenen.

 » U kunt of één handschoen gebruiken of bei-
de. Bij gebruik van één handschoen heeft u 
ook een zelfklevende elektrode nodig. Let 
op de aanbevelingen voor de toepassing 
van de elektroden in de instructie voor het 
gebruik van het elektrostimulatieapparaat. 

 » Maak de handschoenen flink nat met lei-
dingwater. Om het makkelijker te maken 
is het raadzaam de handschoenen aan te 
trekken voordat u ze flink natmaakt.

 » Trek de STIMEX® stimulatiehandschoenen 
voorzichtig aan. Let op de Veiligheidsin-
structies voor het gebruik van dit product.

 » Schakel, na het aansluiten, het elektrosti-
mulatieapparaat in en verhoog de intensi-
teit tot een duidelijk waarneembaar gevoel 
van elektriciteit. Behandel u zelf volgens 
voorschrift van de voorschrijvende arts.

 » Voordat u de STIMEX® stimulatiehand-
schoenen uittrekt, moet u altijd eerst het 
elektrostimulatieapparaat uitschakelen.

 

Reinigings - en verzorgingsinstructies
 » Laat je de STIMEX® stimulatiehandschoe-
nen na de behandeling aan de lucht dro-
gen.

 » Was de STIMEX® stimulatiehandschoenen 
a.u.b. apart, met de hand, op 30°C. Indien 
nodig, gebruik dan een fijnwasmiddel en 
spoel de handschoenen daarna goed uit.

 » Wring de STIMEX® stimulatiehandschoe-
nen niet uit !

Informatie over de handschoen 
gebruikte materialen
STIMEX® stimulatiehandschoenen zijn ge-
maakt van polyester, elastaan, polyurethaan, 
met ingeweven dunne roestvrijstalen dra-
den.
 
Informatie over de te gebruiken 
goedgekeurde apparaten voor 
elektrische stimulatie:
De STIMEX® stimulatiehandschoenen kun-
nen met alle door Pierenkemper GmbH ge-
produceerde elektrische stimulatieapparaten 
worden gebruikt.

Verkorte gebruiksaanwijzing

Lees voor het gebruik de gebruiks-
aanwijzing zorgvuldig door en 
kijk naar de symbolen op de ver-
pakking van de Stimex® stimula-
tiehandschoenen. Neem de veilig-
heidsvoorschriften in acht bij het 
gebruiken van het product.

Steek de stekker van de aansluit-
kabel van het elektrostimulatie-
toestel in de meegeleverde druk-
knopadapter op de handschoen en 
klik het op de daarvoor bedoelde 
kliksluiting op de boord van de STI-
MEX® stimulatiehandschoenen.

Trek de Stimex® stimulatiehand-
schoenen voorzichtig aan en maak 
ze daarna goed nat.

Schakel, na het aansluiten, het 
elektrostimulatieapparaat in en 
verhoog de intensiteit tot een dui-
delijk waarneembaar gevoel van 
elektriciteit. Behandel u zelf vol-
gens voorschrift van de voorschrij-
vende arts.

Gebruik geen Stimex® stimulatie-
handschoenen wanneer de huid 
van de handen verwond is of wan-
neer u daar een huidaandoening 
hebt.
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Raak je tijdens de therapie geen 
metalen voorwerpen aan.

Laat de handschoenen elkaar tij-
dens de therapie niet aanraken.

Draag tijdens de therapie geen me-
talen sieraden zoals armbanden of 
piercings.

Bedien tijdens de therapie met de 
Stimex® stimulatiehandschoenen 
geen elektronische apparaten zo-
als een mobiele telefoon of de T.V.

Was de STIMEX® stimulatiehand-
schoenen a.u.b. apart, met de 
hand, op 30°C. Wring de STIMEX® 
stimulatiehandschoenen niet uit !

Gebruik de STIMEX® stimulatie-
handschoenen niet bij een tempe-
ratuur onder de 5 en boven de 35 
°C.
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