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1. Allgemein

AANWIJZING: In deze gebruiksaanwijzing 
wordt met "patiënt" een persoon (zowel 
mannelijk, vrouwelijk als anderszins) be-
doeld bij wie de PIERENSYMPHONY H wordt 
gebruikt. Deze aanduiding geldt ook als het 
apparaat door een andere persoon dan de 
patiënt zelf wordt bediend alsmede of het 
gebruik van de PIERENSYMPHONY H in het 
concrete geval medisch noodzakelijk is of 
als het wordt gebruikt met een medische 
doelstelling. Met het begrip "Gebruiker" 
wordt de persoon bedoeld die het apparaat 
bedient.
In het geval van zelfstandig gebruik van
het product zijn "patiënt" en "gebruiker" een
en dezelfde persoon. 
Het apparaat is ontworpen voor gebruik 
door de patiënt.

1.1 PIERENSYMPHONY H  
Doelbepaling

De PIERENSYMPHONY H is bestemd voor 
de behandeling van hyperhidrosis (hyper-
hidrosis = overmatig zweten). Handen, voe-
ten en oksels kunnen worden behandeld 
door lokale transcutane (transcutaan = via 
de huid) elektrische stimulatie met gebruik-
making van leidingwater (handen, voeten) of 
met leidingwater bevochtigde sponselektro-
den (oksels). De stimulatie vindt plaats met 
continue of gepulste gelijkstroom (”leiding-
water-iontoforese“).
Opgelet: Overmatig zweten kan wijzen op 
een ernstige ziekte en moet altijd met een 
arts worden besproken.
Er is met name een indicatie voor behan-
deling met de PIERENSYMPHONY H bij idio-
pathische (idiopathisch = zonder duidelijke 
oorzaak) hyperhidrosis.
Het gebruik van de PIERENSYMPHONY H 
kan na instructie door gebruikers en patiën-
ten plaatsvinden, of door leken op medisch 
gebied zonder verdere therapeutische in-
structie op basis van de informatie in de ge-
bruiksaanwijzing. Overleg en informatie met 
de desbetreffende behandelende thera-
peut over het gebruik van de PIERENSYMP-
HONY H wordt in het algemeen aanbevolen. 

Voorwaarde voor elke toepassing is het le-
zen en begrijpen van de gebruiksaanwijzing, 
met name de veiligheidsaanwijzingen, con-
tra-indicaties en bijwerkingen. Bij onduide-
lijkheden moet nadere informatie worden 
gevraagd bij medisch geschoold personeel 
(of bij de fabrikant).
Als het apparaat door een arts wordt voor-
geschreven is voorafgaand aan het eerste 
gebruik instructie aan de patiënt door een 
arts of therapeut vereist. 
De behandeling met de PIERENSYMPHONY 
H kan als langetermijngebruik gedurende 
maanden en jaren plaatsvinden. De behan-
deling kan in een klinische omgeving even-
als thuis worden uitgevoerd. 
De behandeling met de PIERENSYMPHONY 
H kan, rekening houdende met contra-in-
dicaties, bij alle personen plaatsvinden die 
psychisch en lichamelijk in staat zijn tot het 
plaatsen van de elektroden en het instellen 
van de stroomsterkte of die bij niet-zelfstan-
dige behandeling in staat zijn tot het uiten 
van pijn en wensen voor wijziging respectie-
velijk afbreken van de behandeling.

Volgens de richtlijnen van de Deutsche Der-
matologische Gesellschaft (DGG) voor lei-
dingwater-iontoforese is de PIERENSYMP-
HONY H geschikt voor therapeutisch ge-
bruik voor de volgende soorten en grada-
ties van ernst van hyperhidrosis:

Klinische indeling van de gradaties van 
ernst van hyperhidrosis axillaris
Ernstgraad I (lichte hyperhidrosis):  
De huid is iets sterker vochtig; zweetvlekken 
in de kleding hebben een doorsnede van 5 
tot 10 cm
Ernstgraad II (matig sterke hyperhidrosis): 
Er komen zweetpareltjes op de huid; de 
zweetvlekken hebben een doorsnede van 
10 tot 20 cm
Ernstgraad III (sterke hyperhidrosis): Het 
zweet druppelt eraf; zweetvlekken > 20 cm

Klinische indeling van de graden van 
ernst van hyperhidrosis palmoplantaris
Ernstgraad I (lichte hyperhidrosis): Hand- of 
voetoppervlakken zijn zeer vochtig
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1.2 Veiligheids- 
aanwijzingen 

Lees voorafgaand aan gebruik van 
het product de gebruiksaanwijzing 
zorgvuldig door! Aanbevolen wordt 
om deze te bewaren om later nog 
eens te kunnen nalezen!
Overmatig zweten kan wijzen op een 
ernstige ziekte en moet altijd met een 
arts worden besproken.
Ook als het gebruik van de PIERENSYMP-
HONY H succes heeft en leidt tot een 
duidelijke pijnverlichting, kan dat niet 
gelijk worden gesteld aan een genezing 
van de oorzaak van de pijn!

1  Gebruik het product niet als 
het niet goed werkt of be-
schadigd is.

 Als tegen de verwachting in storingen 
optreden of het apparaat niet goed 
werkt, neemt u dan contact op met 
onze onderhoudstechnici. Service 
(bijvoorbeeld accu vervangen) en 
reparaties mogen uitsluitend wor-
den uitgevoerd door geautoriseer-
de vakmensen, om de veiligheid en 
de garantie te behouden (de adres-
sen vindt u op de laatste bladzijde 
van de gebruiksaanwijzing).

 Voorzichtig: Als er aan het pro-
duct veranderingen worden aan-
gebracht, moeten ter verzekering 
van het verdere veilige gebruik de 
daarvoor bestemde onderzoeken 
en tests worden uitgevoerd. 

2   Waarschuwing: Het product 
mag tijdens het bedienen van ma-
chines en tijdens bezigheden die 
een verhoogde opmerkzaamheid 
vereisen niet worden gebruikt. Dat 
geldt in het bijzonder op de open-
bare weg!

3  Houd water en andere vloeistof-
fen uit de buurt van het appa-
raat, omdat anders ongecontro-
leerde vloeistofstromen kunnen 
optreden, kortsluiting mogelijk is 
en het apparaat dan zou worden 
beschadigd.

4  Het product mag uitsluitend wor-
den gebruikt met originele ac-
cessoires. Het gebruik van andere 
accessoires (m.n. bij elektroden met 
een kleiner elektrodenvlak dan 2 cm2) 
 kan leiden tot niet goed functione-
ren. De inbegrepen elektroden kun-
nen probleemloos worden gebruikt. 

5  Voorzichtig: Gelijktijdige aanslui-
ting van de patiënt aan een ME 
(medisch-elektronisch) apparaat 
voor hoogfrequente chirurgie kan 
verbrandingen onder de elektro-
denvlakken van het product en be-
schadiging van het elektrostimula-
tie-apparaat tot gevolg hebben. 

6  Voorzichtig: Gebruik in de directe 
omgeving (bijvoorbeeld 1 m) van 
een medisch-elektronisch apparaat 
voor kortegolf- of microgolfthe-
rapie kan schommelingen van de 
uitgangswaarden van het product 
veroorzaken, met pijn als gevolg.

7  Voorzichtig: Draagbare hoogfre-
quente communicatieapparatuur 
(radio's, mobiele telefoons) (inclu-
sief de bijbehorende accessoires, 
zoals bijvoorbeeld antennekabels 
en externe antennes) mogen niet 
op een kortere afstand dan 30 cm 
(12 inch) van de PIERENSYMPHONY 
H (inclusief accessoires) gebruikt 
worden. Hier niet op letten kan lei-
den tot een vermindering van de 
prestaties van het apparaat en tot 
gebrekkig functioneren.

Ernstgraad II (matig sterke hyperhidrosis): 
Er worden zweetpareltjes gevormd, maar 
het zweten blijft geheel beperkt tot de pal-
mae of de plantae.

Ernstgraad III (sterke hyperhidrosis): Zweet-
pareltjes vormen zich ook op de distale dor-
sale vlakken van vingers of tenen en op de 
voetrand; het zweet druppelt eraf.



6 GEBRUIKSAANWIJZING - PIERENSYMPHONY H

8  Voorzichtig: Het gebruik van dit 
apparaat in de onmiddellijke om-
geving van andere apparaten of 
met andere apparaten in gestapel-
de vorm moet worden vermeden, 
omdat dit kan leiden tot gebrekkig 
functioneren van het apparaat. Als 
gebruik op de hiervoor beschreven 
wijze echter noodzakelijk is, moet 
dit apparaat en moeten de andere 
apparaten worden geobserveerd 
om zich ervan te overtuigen dat ze 
op de juiste wijze werken.

9  Onderhoud van de sponselektroden:
a.  Bij behandeling van de handen: 

Plaats het apparaat op een dro-
ge, veilige en vaste ondergrond.

b.  Vlakelektroden en spons- 
zakjes die verkleuren of van 
structuur veranderen, mogen 
niet meer worden gebruikt, om 
eventuele door stroom veroor-
zaakte huidbeschadigingen door 
slechte geleiding te voorkomen. 
Dat kan mogelijk al eerder dan 
bij het bereiken van het maxi-
male gebruiksaantal van 60 het 
geval zijn. 

c. Reinig voorafgaand aan het 
plaatsen van de elektroden de 
huid waarop de behandeling 
moet plaatsvinden. Onjuiste 
werking is anders niet uit te slui-
ten. 

d.  Let erop dat tijdens de stimula-
tie geen metalen voorwerpen, 
waaronder sieraden of piercings, 
in contact komen met de elek-
troden, daar anders puntver-
brandingen kunnen ontstaan.

e.  Tattookleuren kunnen metalen 
pigmenten bevatten, die in zeld-
zame gevallen onder stroom 
kunnen leiden tot hoge stroom-
dichtheden en huidbeschadi-
ging. -> Stimulatie op plaatsen 
op het lichaam met tattoos moet 
voor zover mogelijk worden ver-

meden. Als het niet mogelijk 
is, moet de stimulatie op deze 
plaatsen op het lichaam met ex-
tra oplettendheid worden geob-
serveerd en indien nodig onmid-
dellijk worden beëindigd.

f.  Stroomdichtheden boven de 2 
mA/cm2 bij alle elektrodenvlak-
ken kunnen grotere oplettend-
heid van de gebruiker vereisen, 
daar anders pijn kan ontstaan. 
De inbegrepen elektroden heb-
ben een geringe stroomdicht-
heid en kunnen probleemloos 
worden gebruikt.

g.  Voorzichtig: Breng de elektro-
den zo op de huid aan, dat het 
elektrodenvlak een gelijkmatig 
en volledig contact met de huid 
heeft. Let er bovendien op dat 
de afstand tussen de elektroden 
minstens 2 cm bedraagt. Anders 
kunnen hoge stroomdichtheden 
ontstaan en kunnen bovendien 
pijnlijke huidlaesies optreden.

h.  Bij patiënten met metalen im-
plantaten die gevoelsstoornis-
sen hebben in het gebied van 
het metaal is bij een stimulatie 
en het plaatsen van elektroden 
in dit gebied speciale voorzich-
tigheid geboden. De gevoels-
stoornis kan tot een verhoogde 
instelling van de stimulatie-in-
tensiteit leiden en in het gebied 
van het metaal huidirritaties ver-
oorzaken, met rood worden van 
de huid of pijn. In dit geval moet 
de stimulatie worden afgebro-
ken.

10  Het product niet laten vallen en 
geen onoordeelkundig onder-
houd uitvoeren 

 Uitsluitend gebruiken bij tempera-
turen tussen 10 °C en 35 °C, bij een 
relatieve luchtvochtigheid tussen 
30% en 75% en een luchtdruk tus-
sen 70 kPA en 106 kPA. Gebruikt u 
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het product daarom niet in de bad-
kamer of in een soortgelijke vochti-
ge omgeving.

 Waarschuwing: Het apparaat 
niet gebruiken in de buurt van ex-
plosieve en/of brandbare stoffen of 
dampen!

 Voorzichtig: Als u dit apparaat 
blootstelt aan plotselinge tempera-
tuursveranderingen van koud naar 
warm, schakel het apparaat dan 
pas in wanneer het dezelfde tem-
peratuur heeft bereikt als de omge-
ving waarin het apparaat moet wor-
den gebruikt. Wacht minimaal 30 
minuten, want anders kan ontstane 
condensatie binnenin het apparaat 
leiden tot kortsluiting, brand, be-
schadiging van dit apparaat en/of 
persoonlijk letsel.

11 Grote oplettendheid is geboden 
als het product in de buurt van 
kinderen wordt gebruikt. Bewaar 
dit product in de verpakking, on-
toegankelijk voor kinderen. Ver-

stikkingsgevaar met de kabels en 
snoeren van het apparaat respec-
tievelijk de accessoires die bij het 
apparaat horen!

12  Bewaar het product in de oorspron-
kelijke verpakking, om het te be-
schermen tegen beschadiging en 
verontreiniging.

13  Bij beroepsmatig gebruik in Duitsland 
is de gebruiker conform § 11 MPBe-
treibV verplicht met regelmatige en 
vaste tussenpozen veiligheidstech-
nische controles voor het product 
uit te voeren. De fabrikant adviseert 
elke 24 maanden veiligheidstechni-
sche controles voor het product uit 
te voeren. Houd u aan de op een be-
paald ogenblik geldende wettelijke 
bepalingen van uw land.

14  Voorzichtig: Houd u bovendien 
aan de gebruiksaanwijzing van de 
door u gebruikte elektroden (art. 
nr. 451700-0006), met name aan de 
daarin beschreven veiligheidsaan-
wijzingen. 

1.3 Algemene contra-indicaties

Bij wie mag de PIERENSYMPHONY H niet 
worden gebruikt of uitsluitend worden 
gebruikt na overleg met de arts?
 » Gebruikers met een geïmplanteerd elek-

tronisch apparaat (bijv. een pacemaker) 

 » Gebruikers met metaalimplantaten in het 
gebied van de stroom (armen of benen) 

 » Gebruiksters die zwanger zijn 

 » Gebruikers met ernstige hartritmestoor-
nissen 

 » Gebruikers met toevallen (epilepsie) 

 » Gebruikers met maligne (kwaadaardige) 
ziekten in het toepassingsgebied

 » Gebruiksters met een metaalbevattend 
intra-uterien pessarium (spiraaltje als 
voorbehoedsmiddel) bij de behandeling 
van de voeten.

 » Gebruikers met grotere huidverwondin-
gen die niet met vaseline kunnen worden 
afgedekt. 

 » Gebruikers met hevigere sensibiliteits-
stoornissen (gewaarwordingsstoornis-
sen) in het toepassingsgebied 

 » Gebruikers met ernstige lokale ontstekin-
gen of trombosen (bloedstolsels)  

 » Gebruikers met ernstige stollingsstoor-
nissen

 » Gebruikers met ernstige doorbloedings-
stoornissen 

 » Huidgebieden met huidziekten mogen 
niet worden behandeld. 
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1.4 Algemene bijwerkingen 

 » Tijdens de toepassingen ontstaan afhan-
kelijk van de stroomsterkte stekend of 
kriebelend gevoel op de gebieden van de 
huid waar de stroom doorheen gaat. 

 » Bij een te hoog gekozen stroomsterkte 
kunnen ook pijnlijke gewaarwordingen in 
de behandelde extremiteiten optreden. 

 » Tijdens de eerste behandelingen kan een 
mogelijke verheviging van het zweten op-
treden, die echter spontaan na de eerste 
behandelingen afneemt. 

 » De huid in het behandelingsgebied kan 
tekenen van uitdroging zoals schilfering 
of kleine huidwondjes vertonen. In dit ge-
val kan na de behandeling een hydrate-
rende en huidverzorgende crème of zalf 
worden gebruikt. 

 » Onmiddellijk na de behandeling kunnen 
in het gebied van de behandeling vaak 
rode plekken en soms blaasjes worden 
waargenomen. Deze verschijnselen her-
stellen volledig. Door een vermindering 
van de stroomsterkte en de toepas-
singsduur kan het optreden van deze 
verschijnselen worden verminderd. Voor-
afgaand aan het opnieuw toepassen van 
de PIERENSYMPHONY H moet het volle-
dig genezen van deze huidverschijnselen 
worden afgewacht. Bij een onverwacht 
sterke huidreactie na toepassing van de 
PIERENSYMPHONY H moet voorafgaand 
aan een verdere behandeling het advies 
van een arts worden gevraagd.

 

2. Beschrijving van de 
pictogrammen

Serienummer

 Artikelnummer

 Opgelet! Het veilige gebruik van het 
product vereist dat men zich houdt 
aan de gebruiksaanwijzing.

IP22  Het apparaat biedt bescherming te-
gen het binnendringen van vreemde 
lichamen met een doorsnede van 
≥ 12,5 mm en bescherming tegen 
loodrecht druppelend water (bij 
maximaal 15° gekanteld apparaat).

 Opgelet! Aan gebruik van het product 
zijn niet duidelijk zichtbare risico's 
verbonden. De veiligheidsvoorzorgs-
maatregelen die in de gebruiksaan-
wijzing worden aangegeven in acht 
nemen!

 Gebruiksdeel type BF
 Galvanisch geïsoleerd gebruiksdeel 

met hogere bescherming tegen een 
elektrische schok aan het lichaam, 
maar niet rechtstreeks aan het 
hart!

 Fabrikant

 Fabricagedatum

 Energie-/signaaluitgang

 Tegen vocht beschermen/droog 
houden

 Milieubescherming
 Het apparaat niet afvoeren in het 

normale huisvuil. Breng het ter re-
cycling naar een officieel verzamel-
punt. Op deze manier helpt u het 
milieu sparen.

 Met het aanbrengen van de CE-mar-
kering verklaart de fabrikant dat het 
product voldoet aan alle geldende 
vereisten van de EG-richtlijn waaraan 
moet worden voldaan en dat een 
voor het product voorgeschreven 
conformiteitsbeoordelingsprocedu-
re met succes is afgesloten. Het ken-
merknummer van de bij de uitvoe-
ring van de conformiteitsbeoorde-
lingsprocedure betrokken bevoegde 
instantie is volgens de CE-markering 
aangegeven.
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3.1 Bedieningselementen

3. Beschrijving van het 
apparaat

De PIERENSYMPHONY H is een 1-kanaals- 
elektrostimulator voor hyperhidrosisthera-
pie.

B  Toets 1

E  naar boven

G naar links

A  Aan/Uit,  
Standby

C  Toets 2

D  Toets 3

I Wijzigings- 
toetsen kanaal 1

H  naar rechts

F  naar beneden

I Wijzigings- 
toetsen kanaal 2

K OK/Bevestigen

De functies van de toetsen 1, 2 
en 3 variëren en worden steeds 
op het scherm weergegeven. 

 
MD  Medisch hulpmiddel

 Volg de gebruiksaanwijzing 

 Luchtvochtigheid, begrenzing

 Luchtdruk, begrenzing

 Temperatuurlimiet
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4. Bediening van de  
PIERENSYMPHONY H

4.1 Aansluiting van kabels en elek-
trodenset

Zie hoofdstuk “Gebruik van de elektroden-
set“.

4.2 Apparaat inschakelen

Druk op de Aan-/uittoets  A gedurende  
2 seconden. De PIERENSYMPHONY H wordt 
ingeschakeld en op de display wordt het 
hoofdmenu met de keuzemogelijkheden 
van de afzonderlijke menupunten aangege-
ven (zie Hoofdmenu).

4.3 Apparaat uitschakelen

Druk op de Aan-/uittoets  A gedurende 3 
seconden. De PIERENSYMPHONY H wordt 
vervolgens uitgeschakeld. Als de accu onvol-
doende is opgeladen, wordt het apparaat 
automatisch uitgeschakeld.

4.4 Opladen van de accu

De spanning van de accu wordt op het 
scherm in het hoofdgedeelte rechts via sym-
bolen weergegeven. Laad de PIERENSYMP-
HONY H uitsluitend op met de meegelever-
de oplader.

 Accu vol

 Accu halfvol

 Accu bijna leeg

 Bezig met opladen

Steek de micro-USB-kabel in de micro-USB-
bus van de oplader. 

Voor het opladen van de accu sluit u de mi-
cro-USB-kabel aan met een USB-poort of via 
een oplader voor de mobiele telefoon met 
230 volt stekker.

Verwijder de elektrodenkabel van de  
PIERENSYMPHONY H...
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... en leg deze in de oplader. 

Controleer of het apparaat op de juiste wij-
ze in de oplaadgleuf ligt, hij moet er vlak in 
liggen.

Opgelet! Tijdens het opladen is 
geen stimulatie mogelijk.

Belangrijk! Na het opladen haalt u de op-
lader uit het 230 V stopcontact en neemt 
vervolgens de PIERENSYMPHONY H uit de 
oplader. 

4.5 Elektrodenaansluitingen

De elektrodenaansluitingen bevinden zich 
onder de bedieningstoetsen. Bij de versie 
PIERENSYMPHONY H is uitsluitend de linker 
elektrodenaansluiting actief. Sluit de pas-
sende elektrode hier aan.

 
Door de pasvorm van de bij de accessoires 
behorende elektrodensets is de aansluiting 
altijd op de juiste pool. Gebruik uitsluitend 
originele accessoires.
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5. Menubeschrijving

De menubeschrijving bevat de keuze en de 
navigatie door de menupunten.

5.1 Hoofdmenu 

Na het opstarten van de PIERENSYMPHONY 
H komt u direct in het hoofdmenu.

Hier kunt u met behulp van de toets  en 
de toets  het gewenste menupunt kiezen. 
Het zojuist gekozen menupunt is door een 
gemarkeerd rechthoekig vlak gekenmerkt. 
Door op de bevestigingstoets te drukken, 
komt u dan in het volgende submenu.

 Hyperhidrosistherapie

 

 Instellingen

5.2 Instellingen

In het menu Instellingen kunt u algeme-
ne instellingen van het apparaat wijzigen. 
Daartoe selecteert u met de toetsen   
het gewenste menupunt en komt u na een 
bevestiging door de bevestigingstoets  in 
een van de volgende submenu's:
 » Taal kiezen

 » Datum en tijd instellen

 » Overige instellingen (signaaltonen)

 » Aanduiding van de softwareversie

Overige functiespecifieke instellingen kunt 
u in de desbetreffende functie onder toets 
2  (schermaanduiding: Opties) uitvoeren.

5.2.1 Taal kiezen 

Via de toetsen   kan de gewenste taal 
worden gekozen. Met de bevestigingstoets 

 stelt u de taal in en komt u terug in het 
Hoofdmenu. Om de keuze zonder wijziging 
af te breken, drukt u op toets 1  (scher-
maanduiding: terug)
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5.2.2 Datum/tijd instellen 

Bovenaan worden doorlopend de actuele 
tijd en de datum aangegeven.

Met de toetsen     kunt u de afzonder-
lijke cijfers van de "Tijd" en "Datum" kiezen 
en met de "parameter”-toetsen   wijzigen.
Om de nieuwe tijd en datum over te 
nemen, gebruikt u toets 3  (scher-
maanduiding: Opslaan). Via toets 1  
(schermaanduiding: terug) kunt u het menu 
weer verlaten.

5.2.3 Overige instellingen

Onder dit menupunt kunt u de signaalto-
nen in- en uitschakelen. Hiervoor gebruikt u 
de parametertoetsen  en  en bevestigt u 
de instelling met toets 3  (schermaandui-
ding: Opslaan). 
Om het menu te verlaten, gebruikt u toets 1 

 (schermaanduiding: terug).

5.2.4 Versieaanduiding 

In dit submenu kunt u de softwareversie 
van het apparaat laten aangeven Daarnaast 
krijgt u informatie over of uw apparaat even-
tueel bluetooth ondersteunt.
Om het submenu te verlaten, gebruikt u 
toets 1  (schermaanduiding: terug).

5.3 Hyperhidrosistherapie

Kies in het hoofdmenu met behulp van de 
toetsen  en  de functie Hyperhidro-
sistherapie en bevestig deze keuze met de 
toets . U komt nu in de stimulatiefunctie 
van het apparaat en krijgt het rechts aange-
geven beeldscherm voor u.
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5.3.1 Intensiteitsinstelling

Voordat u via toets 3  (beeldaanduiding: 
Start) de behandeling start, heeft u de mo-
gelijkheid om een gewenste intensiteit in te 
stellen via de parametertoetsen van kanaal 
1  en . Hierbij verschuift de rood knippe-
rende lijn naar omhoog respectievelijk naar 
omlaag. Deze lijn toont u de grenswaarde 
van de ingestelde intensiteit. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld als u uit ervaring al weet welke 
intensiteit voor u de juiste is. 
Via toets 3  (schermaanduiding: Start) 
kunt u de behandeling nu starten. Zodra u 
uw handen respectievelijk voeten in het wa-
terbad plaatst en de elektroden aanraakt, 
wordt dit door het apparaat herkent en 
begint de intensiteit langzaam te stijgen tot 
de vooraf ingestelde waarde is bereikt. Als u 
voorafgaand aan het bereiken van de vooraf 
ingestelde intensiteit het contact door het 
eruit halen van een hand respectievelijk een 
voet onderbreekt, wordt de vooraf gekozen 
grenswaarde gecorrigeerd naar de op dat 
moment geldende intensiteit.
Op het beeldscherm wordt getoond dat u 
voor verdere behandeling uw handen res-
pectievelijk voeten weer in het waterbad 
moet plaatsen. Hierbij wordt de behande-
lingstijd gepauzeerd en aangegeven door 
het knipperen van deze tijd. Zodra het con-
tact weer is ingesteld, zal het apparaat de 
intensiteit weer langzaam verhogen tot de 
nieuwe grenswaarde. 

Als er geen contact bestaat, kunt u deze 
grenswaarde op elk moment ook met de 
parametertoetsen van kanaal 1  en  ver-
anderen respectievelijk tijdens de behan-
deling en het bestaande contact direct via 
deze beide toetsen die intensiteit instellen.

5.3.2 Opties hyperhidrosistherapie

Als de behandeling is gestopt kunt u door 
het bedienen van toets 2  (beeldscher-
maanuiding: Opties) de dialoog voor het 
instellen van de therapieduur en de fre-
quentie van 10 kHz oproepen. Via de  
toetsen   kunt u tussen de beide instel-
bare parameters kiezen en dan de waarde 
van de parameter met de toetsen  en  
veranderen. 

Informatie 
De PIERENSYMHONY H wordt uit-
sluitend met één kanaal gebruikt! 
Uitsluitend het linkerkanaal is ac-
tief.
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De therapieduur kan tussen 1 en maximaal 
15 minuten worden ingesteld en een keuze 
tussen 4 en 10 kHz in stappen van 100 Hz 

en de gelijkstroomstimulatie-instelling (fre-
quentie: Nee = 0,00 Khz)

worden gemaakt. Ter bevestiging van deze 
opties gebruikt u toets 3  (schermaandui-
ding: Opslaan).

6. Ingebruikname

6.1 Behandelingsaanbevelingen 

(volgens richtlijnen van de DGG betreffen-
de leidingwateriontoforese en ingebruik-
name van de PIERENSYMPHONY H)
 » Metalen voorwerpen moeten in de buurt 

van de behandelde huid voorafgaand 
aan de behandeling worden afgedaan 
(armbanden, ringen). Kleinere en opper-
vlakkige wonden moeten met behulp van 
vaseline worden afgedekt.

 » De bakken moeten zodanig worden ge-
vuld dat van de handen of voeten alleen 
de voetzolen respectievelijk de handpal-
men en de eindkootjes van de tenen of 
vingers door het water bedekt zijn.

 » Er moet schoon leidingwater of vooraf ge-
demineraliseerd water worden gebruikt.

 » Een behandeling moet 10-15 minuten 
duren met onveranderde polariteit.

 » Aan het begin moet de behandeling da-
gelijks (maandag tot vrijdag) of minimaal 
driemaal per week (maandag-woens-
dag-vrijdag) plaatsvinden. De plaatsing 
van de polen moet zodanig gebeuren 

dat de leidende hand (bij rechtshandi-
gen rechts) met de anode (pluspool, rode 
stekker) wordt verbonden, omdat daar de 
werking het eerst begint. Als op de met 
de anode behandelde plaats het gewens-
te therapie-effect is bereikt, wordt met de 
tegenovergestelde polariteit behandeld, 
tot beide extremiteiten hetzelfde en ge-
wenste therapie-effect tonen.

 » Bij de daarop aansluitende onderhouds-
behandelingen wordt van behandeling 
tot behandeling de stroomrichting door 
ompolen veranderd.

 » Onderhoudsbehandelingen zijn bestemd 
voor het behoud van het behandelings-
succes en moeten meestal eenmaal per 
week of 1-2 maal per 14 dagen worden 
uitgevoerd.

 » De behandeling van de voetzolen wordt 
uitgevoerd zoals bij de eerder beschre-
ven behandeling van de handpalmen.

 » Voor het behandelen van de oksels wor-
den de bevochtigde sponselektroden ge-
bruikt
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6.2 Behandeling bij zweethanden

 » U heeft twee waterdichte kunststofbak-
ken nodig die groot genoeg zijn voor uw 
vlak uitgestrekte handen.

     
 » De waterhoogte moet zo worden ge-

kozen dat de handpalmen en de eind-
kootjes van de vingers goed in het water 
liggen, maar de handrug mag niet met 
water bedekt zijn.

     
 » De meegeleverde vlakelektroden (groot-

te 80 mm x 120 mm) moeten via de 
druktoetsadapter met de aansluitkabel 
worden verbonden.

     
 » Als de beide vlakelektroden zijn voorbe-

reid, legt u elk daarvan met de lichte kant 
omhoog in de bak.

 » Let op de polariteit, zoals beschreven in 
hoofdstuk 6.1!

     
 » Nu kan de PIERENSYMPHONY H in ge-

bruik worden genomen (zie daarvoor 
Bijlage “Ingebruikname van de PIE-
RENSYMPHONY H“).

 » De intensiteitsregeling op ca. 15 mA in-
stellen.

 » Nu de handen in het waterbad dompelen. 
De intensiteitsregeling wordt nu automa-
tisch tot 15 mA ingesteld. De intensiteit is 
voldoende als een licht kriebelen aan de 
handpalmen wordt waargenomen.

     
 » Let er op dat de handpalmen goed con-

tact maken met de vlakelektroden.
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6.3 Behandeling bij zweetvoeten

 » Hiervoor heeft u twee waterdichte kunst-
stof bakken nodig die groot genoeg zijn 
voor de voeten.

     
 » Vul de bakken met water. Het waterni-

veau moet zo worden gekozen dat de 
voetzolen en de tenen goed in het water 
liggen, de voetrug mag echter niet met 
water bedekt zijn.

     
 » De meegeleverde vlakelektroden (groot-

te 120 mm x 160 mm) moeten via de 
druktoetsadapter met de aansluitkabel 
worden verbonden.

    
 » Als de beide vlakelektroden zijn voorbe-

reid, legt u elk daarvan met de lichte kant 
omhoog in de bak.

 » Let op de polariteit, zoals beschreven in 
hoofdstuk 6.1!

     
 » Nu kan de PIERENSYMPHONY H in ge-

bruik worden genomen (zie daarvoor 
Bijlage “Ingebruikname van de PIE-
RENSYMPHONY H“).

 » Plaats nu de voeten in het waterbad. De 
intensiteit zo instellen dat een licht krie-
belen te voelen is. De intensiteitsregeling 
wordt automatisch met 3 mA per secon-
de gestuurd, daarom heeft het apparaat 
bij maximale intensiteit een paar secon-
den nodig voordat de maximale waarde 
is bereikt.

     
 » Let erop dat de voetzolen goed contact 

hebben met de vlakelektroden.
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6.4 Behandeling bij zweetoksels

 » De sponszakjes goed bevochtigen met 
water. 

    
 » De meegeleverde rubberelektroden 

(maat 48 mm x 68 mm) op de aansluitka-
bel aansluiten. 

    
 » In elk sponszakje een rubberelektrode 

steken. 

    
 » De sponszakjes met daarin de rubbere-

lektroden in de oksels plaatsen en met de 
armen “vastklemmen” (zie afbeelding). 

    

    

 » Nu kan de PIERENSYMPHONY H in ge-
bruik worden genomen (zie daarvoor 
de Bijlage “Ingebruikname van de PIE-
RENSYMPHONY H”). 

 » De intensiteit zo instellen dat een licht 
kriebelen wordt waargenomen. De inten-
siteitsregeling wordt automatisch met 3 
mA per seconde gestuurd, daarom heeft 
het apparaat bij maximale intensiteit een 
paar seconden nodig voordat de maxi-
male waarde is bereikt.

 » Reinig om hygiënische redenen de beide 
rubberelektroden na elke behandeling 
onder helder, stromend water. Verwij-
der daartoe de rubberelektroden uit de 
sponszakjes. Droog de rubber elektro-
den met een pluisvrije doek.   

6.5 Afsluiting van de behandeling

 » Na 15 minuten wordt de behandeling au-
tomatisch beëindigd.

 » Reinig om hygiënische redenen de beide 
vlakelektroden/sponszakjes na elke be-
handeling onder helder, stromend water 
en wring deze daarna uit.

 » Laat ze drogen.

 » Bewaar de vlakelektroden/sponszakjes 
indien mogelijk goed droog, om eventue-
le schimmelvorming te voorkomen.

 » Vlakelektroden/sponszakjes en rubbe-
relektroden die verkleuren of van struc-
tuur veranderen, mogen niet meer wor-
den gebruikt, om eventuele door stroom 
veroorzaakte huidbeschadigingen door 
slechte geleiding te voorkomen. Vervang 
in dat geval de vlakelektroden.

 » Gebruik om hygiënische redenen bij een 
volgende behandeling een schoon bad 
met water.
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7. Technische  
informatie

Bij de PIERENSYMPHONY H gaat het om een 
draagbare elektrische stimulator die via ka-
bels en elektroden elektrische energie aan 
het lichaam afgeeft in de vorm van impul-

sen. Het apparaat is voorzien van een TFT-
scherm en wordt via een toetsenbord met 
13 toetsen bediend.
De PIERENSYMPHONY H wordt met een in-
terne spanningsbron (3,8 V Li-ion accu) van 
stroom voorzien en wordt via een beveili-
ging in het apparaat beschermd.

7.1 Technische gegevens

Spanningsvoorziening Interne Li-ion accu 3,8 V, 1700 mAh

Stroomopname max. 1200 mA

Afmetingen 140 x 83 x 20 mm

Gewicht ca. 350 g 

IP-Klasse IP22

Gebruiksvoorwaarden Temperatuurbereik: 5-35 °C, relatieve luchtvochtigheid: 
30-75%, luchtdruk: 70-106 kPa

Opslagcondities Temperatuurbereik: 5-35 °C, relatieve luchtvochtigheid: 
10-90%, luchtdruk: 50 – 106 kPa

Max. stroomverbruik 4,5 W

Standby stroomverbruik 0,004 W

Oplaadduur 2 uur

Levensduur van de Li-ion-accu 2 jaar of 300 oplaadcycli

Levensduur van de  
PIERENSYMPHONY H

5 jaar

kanalen 1 kanaal

7.2 Technische gegevens midden- 
frequente stimulatie

Max. uitgangsspanning 30 Vss (+/- 8 Vss) aan 1 kΩ reëel
Max. uitgangsstroom 50 mA

Stapbreedte bij belasting RL = 
500 Ω 

1 mA

Programmaparameters

Therapieduur 1 tot 15 min.

Bodemfrequentie 4-10 kHz

Pulsbreedte 125-50 µs

Stapbreedte 0,1 kHz

7.3 Verklaring van het symbool op 
het scherm

  Contactcontrole



20 GEBRUIKSAANWIJZING - PIERENSYMPHONY H

7.4 Classificatie
De PIERENSYMPHONY H wordt conform Bij-
lage IX regel 9 van EG-Richtlijn 93/42/EWG 
betreffende medische hulpmiddelen in 
Klasse II a ingedeeld

7.5 Verzorging en reiniging

Voor de PIERENSYMPHONY H zijn geen 
speciale verzorgings- en reinigingsmidde-
len nodig. Als het apparaat en/of de kabels 
vuil zijn, moeten deze met een zachte, pluis-
vrije doek worden gereinigd. De verzorging 
van de elektroden wordt beschreven in het 
hoofdstuk "Accessoires"

7.6 Combinatie

De PIERENSYMPHONY H mag uitsluitend 
worden gecombineerd met de bij de leve-
ring inbegrepen en onder "Accessoires" ge-
noemde artikelen.

7.7 Onderhoud/Veiligheidstechni-
sche controles

De veiligheidstechnische controles omvat-
ten:
1.  Controle van de begeleidende docu-

menten op beschikbaar zijn van de ge-
bruiksaanwijzing en het Medischepro-
ductenlogboek.

2.  Controle van de uitrusting op volledig-
heid

3.  Zichtcontrole
 -  op mechanische beschadiging
 -  van alle leidingen en stekkerverbindin-

gen op beschadiging
4.  Functionele veiligheid
 -  Controle van de uitgangssignalen bij een  

 belastingsweerstand van 1 kΩ (stroom en 
 spanning)

 -  Controle van de uitgangssignalen bij een 
  ANSI-belastingsweerstand (stroom en  
 spanning)

 -  Test van de frequentie
 -  Test van de impulsbreedte
Op verzoek voeren wij tegen betaling graag 
de veiligheidstechnische controle voor u uit.

8. Leveringsomvang

Art.-Nr. Artikel Hoeveel-
heid

10003570 109100 PIERENSYMPHONY H 1 stuks           

10003563 106370-00101A Oplader 1 stuks

10005868 104796 Adapter (USB-oplader 5V 2000 mA) 1 stuks

10005866 104795-09900A USB oplaadkabel voor adapter 1 stuks         

10002245 106351 Elektrodenkabel type 5.15 2 stuks

10003976 462042 Vlakelektrode = 
(sponselektrode 50 x 70 mm
siliconenrubberelektrode 48 x 68 mm)

2 stuks

10007062 - Vlakelektroden 120 x 220 mm 2 stuks

10001012 451090-0122 Druktoetsadapter 2 stuks

10007324 - Gebruiksaanwijzing 1 stuks

10006539 - Opbergdoos 1 stuks 

10006540 450981-0044 PE schuimrubber inzetstuk 1 stuks
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9. Accessoires

Het therapeutisch gebruik van de PIE-
RENSYMPHONY H bij de patiënt is uitslui-
tend toegestaan met gebruikmaking van 
de in de gebruiksaanwijzing beschreven  

 
 
accessoires. Anders kunnen wij niet instaan 
voor de veiligheid van de gebruiker en voor 
de garantie van het apparaat.

Art.-Nr. Artikel Hoeveelheid

10004086 107012 48 x 68 mm 2 stuks

9.1  Oplaad-/energiebeheer

Art.-Nr. Artikel Hoeveelheid

10003563 106370-00101A Oplader 1 stuks

10005868 104796 Adapter 1 stuks

10007048 104795-09900A USB-oplaadkabel voor adapter 1 stuks

10002245 106351 Elektrodenkabel type 5.15 1 stuks

10001012 451090-0122 Druktoetsadapter 2 stuks

9.2   Siliconenrubber elektroden

Gebruik de siliconenrubber elektroden uit-
sluitend samen met de sponselektroden zo-
als beschreven in hoofdstuk 6.Voorzichtig: 
Bij het gebruik van siliconenelektroden moet 
er absoluut op worden gelet dat de sponse-
lektroden voldoende worden bevochtigd, om 
irritatie van de huid onder de elektrode te 
voorkomen. Niet plakken op ongereinig-

de, vettige, aangedane huid of wonden! 
Kleinere huidverwondingen kunnen met 
vaseline worden afgedekt en de behande-
ling kan dan voorzichtig worden uitgevoerd. 
Het geleidingsvermogen van de elektroden 
neemt na ca. 50 therapie-uren langzaam af. 
Vervang deze na maximaal ca. 12 maanden 
intensief gebruik. Reinig de elektroden na elk 
gebruik met water en zeep of met een desin-
fectiemiddel (bijv. alcohol 70%).

9.3   Vlakelektroden

Reinig de huid in het toepassingsgebied, 
verwijder zalven en crèmes.
Niet plakken op ongereinigde, vettige, 
aangedane huid of wonden! 
Toepassing, zie ook hoofdstuk 3 De silico-
nenrubber elektrode moet geheel in het 
sponszakje zijn geplaatst om eventuele 

door de stroom veroorzaakte huidbescha-
diging te vermijden. De kleefkracht van de 
elektroden neemt met elk gebruik langzaam 
af. Vervang deze na maximaal circa 60 toe-
passingen. Reinig de elektroden na elk ge-
bruik volgens de instructies in de informatie 
"Belangrijke aanwijzingen betreffende de 
sponselektrode", bijgesloten bij de elektro-
den. 

Art.-Nr. Artikel Hoeveelheid

10003976 462042 Vlakelektrode = 
(sponszakje 50x70 mm siliconenrub-
ber elektrode 48 x 68 mm) Er zijn 
steeds 2 vlakelektroden nodig voor de 
behandeling.

1 stuks

     

10007062 - Vlakelektroden 120 x 220 mm 2 stuks



22 GEBRUIKSAANWIJZING - PIERENSYMPHONY H

10. Verwijdering

10.3.1 Batterijterugname en -verwijdering

Voorzichtig: Als de batterijen via het res-
tafval worden verwijderd en later op de vu-
ilnisbelt worden verbrand, kunnen giftige 
schadelijke stoffen (waaronder kwik, cad-
mium en lood) in de lucht terechtkomen.
Als de schadelijke stoffen in de batterijen in 
de voedselketen terechtkomen, kan dit ern-
stige gezondheidsbedreigende effecten 
bij mensen veroorzaken!
Let daarom op de volgende aanwijzin-
gen: In combinatie met de verkoop van pro-
ducten die ’batterijen bevatten, waaronder 
ook accu’s vallen, zijn wij wettelijk verplicht u 
conform artikel 18 lid 1 van het Batteriege-
setz (BattG) op het volgende te wijzen: door 
het vuilnisbaksymbooll ( ) worden schad-
elijke stoffen bevattende batterijen aan-
geduid, alsmede door de omstandigheid 
dat batterijen niet via het restafval maar 
vakkundig moeten worden verwijderd. On-
der het vuilnisbaksymbool is de chemische 
aanduiding van de schadelijke stof aangege-
ven. U bent wettelijk verplicht tot teruggave 
van oude batterijen. U kunt oude batterijen 
afgeven bij een gemeentelijke verzamel-
plaats of een winkelbedrijf ter plaatse. Ook 
wij zijn als verkoper van batterijen verplicht 
tot het terugnemen van oude batterijen, 
waarbij onze terugnameverplichting is be-
perkt tot oude batterijen van de soort die 
wij als nieuwe batterijen in ons assortiment 
voeren of hebben gevoerd. Oude batterijen 
van voornoemde soort kunt u daarom hetzij 
voldoende gefrankeerd aan ons terugstu-
ren hetzij rechtstreeks kosteloos afgeven bij 
ons verzenddepot op het volgende adres: 
schwa-medico GmbH, Dreieiche 7, 35630 
Ehringshausen.
Met welke symbolen schadelijke stoffen be-
vattende batterijen worden aangegeven ziet 
u op de volgende afbeelding:

  De batterij bevat meer dan  
0,002 massaprocent cadmium

  De batterij bevat meer dan  
0,0005 massaprocent kwik

  De batterij bevat meer dan  
0,004 massaprocent lood

10.3.2 Terugname van het apparaat en 
verwijdering 

In de Europese Unie geldt: het is ver-
boden het apparaat via het restafval te 
verwijderen. U bent ertoe verplicht om het 
apparaat weg te brengen naar openbare 
verzamelplaatsen.
De fabrikant verplicht zich tegenover niet-
gebruikers om het apparaat bij hem ter 
plaatse terug te nemen (adres: Dreieiche 7, 
35360 Ehringshausen) en volgens de voor-
schriften te verwijderen.
De handelaar verplicht zich bij het aflevering 
van dit apparaat aan de eindgebruiker des-
gevraagd een grotendeels gelijksoortig oud 
apparaat van de eindgebruiker kosteloos 
terug te nemen.
Dit geldt uitsluitend indien de eindgebruiker 
voorafgaand aan de afgiftetermijn zijn wens 
heeft medegedeeld om een oud apparaat 
aan de handelaar te mogen teruggeven.
Bovendien neemt de handelaar op zijn ver-
kooplocatie (Adres: Dreieiche 7, 35360 Eh-
ringshausen) maximaal vijf dergelijke elek-
tronische apparaten kosteloos terug die in 
hoogte, breedte en lengte niet groter zijn 
dan elk 25 cm.
Houdt u bovendien aan de geldende bepa-
lingen van uw land.
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11. Verklaring van de 
fabrikant 

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische straling 

Het apparaat PIERENSYMPHONY is bestemd voor gebruik in een zoals hieronder aangegeven omgeving. De klant of de gebruiker 
van de PIERENSYMPHONY moet garanderen dat het in een soortgelijke omgeving wordt gebruikt. 

Storingsmeting 
Overeenstemming 

met 
Elektromagnetische omgeving - Leidraad 

HF-straling conform CISPR 11 Groep 1 

De PIERENSYMPHONY gebruikt HF-energie uitsluitend voor zijn 

interne functie. Daarom is de HF-straling zeer gering en het is 

onwaarschijnlijk dat apparatuur in de buurt van het apparaat wordt 

gestoord. 

HF-straling conform CISPR 11 Klasse B De PIERENSYMPHONY is bestemd voor gebruik in alle faciliteiten, 
inclusief die geschikt zijn voor wonen en dergelijke, die direct 
aangesloten zijn op het openbare elektriciteitsnet dat ook gebouwen van 
elektriciteit voorziet die voor woondoeleinden worden gebruikt. 

  

  

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische straling 

De PIERENSYMPHONY is bestemd voor gebruik in de hieronder aangegeven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker 

van de PIERENSYMPHONY moet garanderen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Storingsbestendigheids-
tests 

IEC 60601-testniveau 
Overeenstemmings-

niveau 
Elektromagnetische omgeving - Leidraad 

Ontlading van statische 

elektriciteit (ESD) 

conform IEC 61000-4-2 

± 8 kV contactontlading 

± 15 kV luchtontlading 

± 8 kV contactontlading 

± 15 kV 

luchtontlading 

De vloer moet bestaan uit hout of beton of 

zijn voorzien van keramische tegels. Als de 

vloer is voorzien van synthetisch materiaal, 

moet de relatieve luchtvochtigheid minimaal 

30% bedragen. 
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische straling 

De PIERENSYMPHONY is bestemd voor gebruik in de hieronder aangegeven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker 
van de PIERENSYMPHONY moet garanderen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Test van de 

Storingsbesten-
digheid 

IEC 60601-
testvoorbee
ld 

 

Overeenstem
mings- 

niveau 

Elektromagnetische omgeving - 

Richtlijnen 

Geleide HF 

stoorgroottes 

conform IEC 

61000-4-6 

3 V eff 

150 kHz tot 

80 MHz 3 V eff 

Draagbare en mobiele radioapparatuur mag niet op geringere afstand van de 

PIERENSYMPHONY inclusief de leidingen worden gebruikt als de aanbevolen 

beschermingsafstand die volgens de zendfrequentie betreffende vergelijking wordt 

berekend. 

Aanbevolen beschermingsafstand: 

 = 1,2√𝑃𝑃 

 = 1,2√𝑃𝑃 voor 80 MHz tot 800 MHz 

 = 2,3√𝑃𝑃 voor 800 MHz tot 2,5 GHz 

Met P als nominaal vermogen van de zender in wat volgens de opgave 

van de fabrikant van de zender en d als aanbevolen veilige afstand in 

meters [m] 

 

De veldsterkte van stationaire radiozenders moet bij alle frequenties nog eens een 

onderzoek ter plaatse
a
 kleiner zijn dan het nalevingsniveau

b
 

In de omgeving van apparaten met het volgende logo zijn storingen 
mogelijk. 

Uitgestraalde 

stoorwaarden 

conform IEC 

61000-4-3 

10 V/m 

80 MHz 

2,5 kHz 

10 V/m 

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz geldt het hoogste frequentiebereik. 

OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle gevallen toepasselijk. De uitbreiding van elektromagnetische 

waarden wordt door absorpties en reflecties van de gebouwen, voorwerpen en mensen beïnvloed 

a De veldsterkte van stationaire zenders, zoals bijv. basisstations van radiotelefoons en mobiele radioapparaten, 

amateurradiostations, AM- en FM-radio- en televisiezenders kunnen theoretisch niet precies vooraf worden bepaald. Om de 

elektromagnetische omgeving betreffende de stationaire zender te bepalen, moet een onderzoek van de standplaats worden 

overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de standplaats waarbij de PIERENSYMPHONY wordt gebruikt het hoogste 

nalevingsniveau overschrijdt, moet de PIERENSYMPHONY worden geobserveerd om de functie volgens de bestemming aan te 

tonen. Als ongewone prestatiekenmerken worden geobserveerd kunnen extra maatregelen vereist zijn, zoals bijv. een veranderde 

opstelling of een andere plaats van de PIERENSYMPHONY. 

b Boven het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte lager zijn dan 3 V/m. 

Aanbevolen beschermingsafstanden tussen draagbare en mobiele 

HF-telecommunicatie-apparaten en de PIERENSYMPHONY 
De PIERENSYMPHONY is bestemd voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waar de HF-stoorwaarden zijn gecontroleerd. 
De klant of de gebruiker van de PIERENSYMPHONY kan daardoor helpen elektromagnetische storingen te voorkomen waarbij de 
minimale afstand tussen draagbare en mobiele HF telecommunicatie-apparaten (zenders) en de PIERENSYMPHONY – afhankelijk 
van de uitgangsprestatie van het communicatie-apparaat – zoals hieronder aangegeven – bedraagt. 

Nominaal vermogen 

van de zender 

W 

Beschermingsafstand afhankelijk van de zender 
m 

150 kHz tot 80 MHz 𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃 

80 MHz tot 800 MHz 𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃 

800 MHz tot 2,5 GHz 𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Voor zenders waarvan de maximale nominale waarde niet is aangegeven in de bovenstaande tabel, kan de aanbevolen 

beschermingsafstand d in meter (m) worden bepaald met gebruik van de vergelijking die tot de desbetreffende kolom behoort, 

waarbij P de maximale nominale waarde van de zender in Watt (W) volgens opgave van de fabrikant van de zender is. 

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz geldt het hogere frequentiebereik. 

OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle gevallen van toepassing. De uitbreiding van 

elektromagnetische waarden wordt door absorpties en reflecties van de gebouwen, voorwerpen en mensen beïnvloed. 
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(§ 12 MPBetreibV)

✃
MEDISCHEHULPMIDDELENLOGBOEK

STAMGEGEVENS APPARATUUR (conform § 13 MPBetreibV)

Soort apparatuur TENS-apparaat 

Apparaataanduiding PIERENSYMPHONY H

Classificatie IIa 

CE-markering C0482

Serienummer

Fabrikant Pierenkemper GmbH, Am Geiersberg 6, 35630 Ehringshausen

Distributie

Aankoopjaar

Locatie/Gebruiker

Inventarisnummer

Veiligheidstechnische controletermijn 24 maanden

FUNKTIETEST (conform § 10 Abs.1 MPBetreibV)

op

door

Handtekening

INSTRUCTIES (conform § 10 lid 1 MPBetreibV)

Verantwoorde-

lijke persoon 

Datum                   Naam van de geïnstrueerde persoon Handtekening

PERSONEEL (conform § 10 lid 1 MPBetreibV)

Datum                   Instructeur Naam van de geïnstrueerde 

persoon

Handtekening
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MEDISCHEHULPMIDDELENLOGBOEK

VEILIGHEIDSTECHNISCHE CONTROLES (conform § 11 MPBetreibV)

Datum uitgevoerd door (persoon/bedrijf) Resultaat Handtekening

ONDERHOUDSMAATREGELEN (conform § 7 MPBetreibV)

Datum uitgevoerd door (persoon/bedrijf) Korte beschrijving van de maatregel

FUNCTIESTORINGEN (conform § 12 lid 2, nr. 5 MPBetreibV)

Datum Beschrijving en soort gevolgen

MELDING VAN VOORVALLEN (conform § 3 MPAMIV en §12 lid 2, Nr. 6 MPBetreibV)

Datum Instantie Fabrikant
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