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LEIÐARVÍSIR
P6

1 STAÐSETNING
Finndu rétta svæðið (P6) undir úlnliðnum.
Rétti staðurinn fyrir tækið er milli sinanna tveggja
á öðrum hvorum úlnliðnum á svæði um það bil tvær
fingurbreiddir fyrir ofan úlnliðsrásina (rákin sem
myndast þegar höndin er beygð).

2 UNDIRBÚNINGUR
Gættu þess fyrst að húðin sé hrein.
Berðu smádropa af leiðnigeli (conductivity gel) á
úlnliðinn og dreifðu í hringi þar til þunnt gljáandi lag
myndast á stærð við tíu krónu pening (þ.e.a.s. þunnt
lag með glansandi útliti).
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STILLING

Legðu snertihnappa tækisins yfir svæðið sem þú
barst leiðnigelið á (P6) og hertu ólina þar til tækið
liggur þétt að úlnliðnum.
HNAPPUR
TIL AÐ AUKA
STYRKLEIKANN
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RÆSING**

HNAPPUR TIL AÐ
KVEIKJA/SLÖKKVA/
MINNKA STYRKLEIKANN

Þrýstu á hnappinn til að kveikja/slökkva/minnka
styrkleikann (-) á hlið tækisins í 1,5 sekúndur til að
ræsa eða slökkva. Þrýstu á hnappinn til að auka
styrkleikann (+) einu sinni til að byrja á styrkleika 1.
Auktu styrkinn eftir því sem þarf þar til þú finnur fyrir
fiðringi eða örvun í lófa og miðjufingri.
Stilltu á hæsta þægilega styrk til að ná hámarks árangri.
**Hlaðið tækið í minnst 1,5 tíma fyrir fyrstu notkun.

INNGANGUR
Líklega má flokka ógleði og uppköst með því
óþægilegasta sem fólk finnur fyrir. Þar fer saman svimi,
aukið lyktarskyn, uppþemba í maga, flökurleiki og
stjórnlausar uppsölur.
Reliefband® Premier styðst við lyfjalausa klínískt prófaða
tækni til að vinna á skjótvirkan hátt gegn ógleði og
uppköstum. Reliefband® Premier er afrakstur áralangra
klínískra prófana og þróunar sem byggir á mörg
hundruð milljón króna fjárfestingum. Reliefband®
Premier skipar sér fremst í flokki nýrrar gerðar
stafrænnar beranlegrar tækni (wearable technology).
– það er beranlegt og gerir eitthvað annað en mæla
– það er stafrænt beranlegt lækningatæki
Reliefband® Premier byggir á einkaleyfisverndaðri
tækni sem nýtir taugakerfi líkamans til að hamla því
að taugaboð berist til þess hluta heilans sem skapar
ógleðitilfinningu. Reliefband hefur verið notað til að
verjast ógleði og uppköstum við klínískar aðstæður og
á sjúkrahúsum í mörg ár. Það er nú fáanlegt án lyfseðils
til að vinna gegn ógleði og uppköstum af völdum
ferðaveiki (sjóveiki, flugveiki, bílveiki), morgunógleði
á meðgöngu, krabbameinslyfjameðferðar, mígreni
samkvæmt læknisgreiningu, kvíða, þynnku
(timburmanna) og sem stuðningur við ógleðistillandi
lyf eftir skurðaðgerðir.

NOTKUN
Reliefband® Premier er ætlað til að vinna gegn
ógleði og uppköstum af völdum ferðaveiki (sjóveiki,
flugveiki, bílveiki), kvíða, þynnku (timburmanna),
krabbameinslyfjameðferðar, morgunógleði á
meðgöngu og mígreni samkvæmt læknisgreiningu.
Reliefband® Premier hefur ennfremur ábendingu um
stuðning við ógleðistillandi lyf sem gefin eru eftir
skurðaðgerðir. Selt án lyfseðils.
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LÝSING Á RELIEFBAND® PREMIER:
Reliefband® Premier er endurhlaðanlegt stafrænt
(digital) lækningatæki sem er borið á úlnliðnum. Það
samanstendur af ofnæmisprófuðu armbandi með
stjórnborði og tveimur elektróðum (rafskautum) sem
snúa að úlnliðnum neðanverðum. Leggja skal rafskautin
þétt að úlnliðnum neðanverðum á P6 svæðinu.
Tækið vinnur gegn ógleði og uppköstum með mildri
rafskautaörvun miðtaugar í úlnlið. Það vinnur gegn
ógleði og uppköstum af völdum ferðaveiki (sjóveiki,
flugveiki, bílveiki), morgunógleði á meðgöngu,
krabbameinslyfjameðferðar, mígreni samkvæmt
læknisgreiningu, kvíða og þynnku (timburmanna) og
sem stuðningur við ógleðistillandi lyf eftir skurðaðgerðir.
Reliefband® Premier er einnig ætlað sem viðbót
við ógleðilyf til að draga úr ógleði eftir aðgerð.
Rafhlöður endast fullhlaðnar í um það bil
18 klukkustundir í stöðugri notkun á miðjustyrk
eða neðar.

ÞANNIG VIRKAR RELIEFBAND®
PREMIER
1
Reliefband® Premier sendir
rafpúlsa í gegnum snertifletina á
armbandinu sem örva miðtaug sem
liggur undir húðinni við úlnliðinn
að neðanverðu (median nerve) á
svæði P6.
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Boðin sem myndast í
miðtauginni berast síðan
upp í gegnum taugakerfið til
þess hluta heilans sem stýrir
ógleði og uppköstum.

3
Rafpúlsinn hefur
endurstillingaráhrif þannig
að taugaboðin frá heila
til maga verða eðlilegri
sem dregur úr ógleði
og flökurleika.
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ÖRYGGISUPPLÝSINGAR
AÐVÖRUN

•
•

Engar breytingar eru leyfðar á tækinu.

•

Hleðslusnúra:
Spennugildi: 5± 0,25 V
Rafstraumsgildi: 500 mA hámark

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aftengja þarf hleðslusnúruna frá orkugjafanum
þegar tækið er ekki í notkun.

VARÚÐ
Notendur hjartagangráða – notið tækið
aðeins á úlnliðnum og aðeins í samræmi við
leiðbeiningar til að koma í veg fyrir mögulega
víxlverkun við gangráðinn. Forðist að setja
rafskaut Reliefband tækisins beint á brjóstið eða
nálægt gangráðinum. Ráðfærðu þig við lækni
áður en þú notar tækið.
Ógleði og uppköst geta bent til alvarlegra
heilsufarsvandamála. Ráðfærðu þig við lækni
ef slík einkenni eru viðvarandi.
Aðeins ætti að nota Reliefband® Premier
á úlnliðnum. Setjið það ekki annars staðar
á líkamann.
Reliefband® Premier læknar ekki hinar undirliggjandi
ástæður fyrir ógleði og uppköstum.

Sá léttir sem þú getur fundið við notkun tækisins
getur verið breytilegur eftir líkamsástandi og
hvers konar lyfjum sem þú gætir verið að taka
og valda misjöfnum áhrifum á líkamann.
Haldið Reliefband® Premier tækinu frá
ungum börnum.
Ef þér er ómögulegt að halda niðri mat eða
drykk eða hefur verið að léttast ættirðu að
hafa samband við lækni.
Reliefband® Premier er skvettuþolið
samkvæmt staðli IPX4 (þolir regndropa
og tilfallandi vatnsskvettur).
Varist að vatn skvettist á tækið þegar það
er í hleðslu.
Ekki dýfa Reliefband® Premier í vatn eða hafið
það á úlnliðnum þegar farið er í bað eða sturtu.

AUKAVERKANIR

•
•

Reliefband® Premier hefur engar
þekktar aukaverkanir.
Reliefband® Premier hefur engar frábendingar.

INNIHALD PAKKNINGAR:

(1) Reliefband® Premier

(1) Segulmögnuð USB hleðslusnúra

(1) Túpa af ofnæmisprófuðu leiðnigeli
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LEIÐBEININGAR

(1) Notkunarleiðbeiningar

MIKILVÆGT
Mikilvægt er að staðsetja Reliefband® Premier með
réttum hætti á úlnliðnum til að draga úr ógleði og
uppköstum. Lestu þessar leiðbeiningar vandlega
áður en þú byrjar að nota tækið. Þú þarft að finna
örvun eða fiðring frá tækinu í lófa og/eða löngutöng
til að það hafi tilætluð áhrif.
Hlaða þarf Reliefband® Premier fyrir notkun.
RELIEFBAND® LEIÐNIGEL (CONDUCTIVITY GEL)
Reliefband® leiðnigel er mikilvægt til að ná
tilætluðum árangri. Ofnæmisprófað leiðnigelið
stuðlar að því að rafpúlsarnir skila sér betur.
ATH: Reliefband® leiðnigel ætti að bera á á 2ja
til 3ja tíma fresti, eða eftir handþvott eða ef
örvunin minnkar.

LÆRÐU Á RELIEFBAND®
PREMIER TÆKIÐ
(5.) MEÐFERÐ Í GANGI
(2.) HNAPPUR TIL AÐ
AUKA STYRKLEIKANN
(6.) OFNÆMISPRÓFAÐIR
SNERTIFLETIR RAFSKAUTA

(3.) STYRKLEIKAVÍSIR
(4.) RAFHLAÐA
(1.) HNAPPUR TIL AÐ KVEIKJA/

SLÖKKVA/MINNKA STYRKLEIKANN

(9.) ÞRÆÐING

(11.) EINFÖLD ÓL

(8.) LÆSING

(12.)

TENGILHÝSING

(10.) ARMBAND

(13.) SEGULTENGILL

(7.) HLEÐSLUHÖFN
(14.) USB HLEÐSLUSNÚRA

1. Hnappur til að kveikja/slökkva/minnka styrkleikann
– þrýstu og haltu hnappinum inni í 1,5 sekúndur
til að kveikja á tækinu. Meðan á notkun stendur er
ýtt stuttlega á hnappinn til að minnka styrkleikann.
Haltu hnappinum inni í 1,5 sekúndur til að slökkva.
2. Hnappur til að auka styrkleikann – þegar kveikt
hefur verið á tækinu skaltu ýta á þennan hnapp til
að auka styrkleikann.
3. Styrkleikavísir – fjögur blá LED ljós sýna
10 mismunandi styrkleikastig.
4. Rafhlaða – fjögur blá LED ljós sýna hve mikil hleðslan
er. Eitt rautt blikkandi ljós gefur til kynna að 15% eða
minna sé eftir á hleðslunni.
5. Meðferð er í gangi – blikkandi blá LED ljós í hring
sýna að tækið er í notkun.
6. Ofnæmisprófaðir snertifletir rafskauta – 316L
ryðfrítt stál sem leiða rafpúlsana sem draga úr
ógleðiskilaboðunum.
7. Hleðsluhöfn – segulmögnuðu hleðslusnúrunni er
smellt hér til að hlaða tækið.
8. Læsing – tryggir að armbandið haldi tækinu þétt
að úlnliðnum.
9. Þræðing – dragðu ólina í gegn til að festa tækið
á úlnliðinn.
10. Armband – einstök lögun þess heldur tækinu á
sínum stað og gerir það auðvelt að setja það á og
taka af.
11. Einföld ól – renndu í gegnum sylgjuna til að laga
að úlnliðinum.
12. Tengilhýsing – hýsir tenglana sem veita meðferðina.
13. Segultengill – festir hleðslusnúru við tækið.
14. USB hleðslusnúra
15. UL samþykkt (5V) USB hleðslugátt

TÆKIÐ HLAÐIÐ
1. Hafðu slökkt á tækinu áður en það er sett í hleðslu.
Ekki hafa tækið á úlnliðnum meðan á hleðslu
stendur.
2. Settu USB hleðslusnúruna (14) í hvaða viðurkennda
UL samþykkta 5 volta USB hleðslugjafa (15) sem er.
3. Smelltu hleðsluendanum (13) á USB
hleðslusnúrunni í hleðsluhöfnina (7) á Reliefband®
Premier tækinu.
4. Blá LED ljós blikka á meðan hleðsla stendur yfir:
a.
b.
c.
d.

1 ljós logar = 1%-25% hleðslu náð
2 ljós loga = 26%-50% hleðslu náð
3 ljós loga = 51%-75% hleðslu náð
4 ljós loga = 76%-100% hleðslu náð

5. Tækið er fullhlaðið þegar öll fjögur LED ljósin loga
stöðugt. Að jafnaði getur tekið 75 mínútur að hlaða
tækið að fullu. Hleðsla í 15 mínútur gefur um það bil
6 tíma af stöðugri notkun á miðjustyrk eða neðar.
6. Þegar hún er ekki er tengd við Reliefband skaltu
taka USB hleðslusnúruna (14) úr stöðluðu ULviðurkenndu 5 volta USB hleðslutenginu (15).
7. Þegar kveikt er á tækinu sýnir hleðsluljósið (4) hversu
mikil hleðsla er eftir á tækinu.
8. Eitt rautt blikkandi LED ljós gefur til kynna að 15%
eða minna sé eftir af hleðslunni.

(13) SEGULTENGILL

(7) HLEÐSLUHÖFN
(15)

UL SAMÞYKKT (5V) USB HLEÐSLUGÁTT
SPENNUGILDI: 5±0,25 V
RAFSTRAUMSGILDI: 500mA HÁMARK

(14)

USB HLEÐSLUSNÚRA

(4) RAFHLÖÐU/HLEÐSLUVÍSIR
(A.) 1 LED LJÓS (B.) 2 LED LJÓS
(C.) 3 LED LJÓS (D.) 4 LED LJÓS - FULLHLAÐNAR
EITT RAUTT BLIKKANDI LED LJÓS
- RAFHLAÐA AÐ

ÍTARLEGAR LEIÐBEININGAR
UM NOTKUN
1. Kveiktu á tækinu með því að þrýsta hnappinum
til að kveikja/slökkva/minnka styrkleikann (1)
inni í 1,5 sekúndur.
a. Þegar kviknar á tækinu loga styrkleikaljósin
(3) frá 1-10 og niður aftur, síðan aftur niður
á stig 0.
b. Rafhlöðuhleðsla er sýnd í 1,5 sekúndur
áður en þau ljós dofna.
2. Þrýstu á hnappinn fyrir aukinn styrkleika (2) einu
sinni til að stilla örvunina á fyrsta stig. Ef ekki er
þrýst á þennan hnapp a.m.k. einu sinni slekkur
Reliefband® Premier sjálfkrafa á sér.
a. Bláu styrkleikaljósin sýna styrkinn:
i.	Ef engin ljós loga, þá er styrkleikinn 0.
Kveikt er á ON en engin meðferð
ii.	Þegar LED 1 ljósið lýsir, er
meðferðarstyrkur 1.
iii.	Þegar 10 ljós loga er ljós logar
styrkleikastigið 10, fullur styrkur.
b. Vísir fyrir meðferð í gangi (5) eykst og
dofnar á víxl til að sýna að tækið er í gangi.

3. Þrýstu á hnappinn fyrir aukinn styrk (2) þar
til þú finnur örvun eða fiðring í lófanum eða
miðfingrum handarinnar.
4. Ef ekki finnst fyrir örvun skaltu auka styrkinn
með hnappnum til að auka styrkleikann (2).
5. Ef örvun finnst ekki þrátt fyrir að styrkur sé
aukinn skaltu athuga að hreyfa snertifletina (6)
til á úlnliðinum þar til þú finnur fyrir fiðringi eða
örvun í lófa eða fingrum fyrir miðju handar.
6. Til að slökkva, haltu hnappnum til að kveikja/
slökkva/minnka styrkleikann (1) niðri í
1,5 sekúndur.
7. Ef tæmst hefur af rafhlöðunni skaltu hlaða tækið
á nýjan leik í samræmi við leiðbeiningar um
„TÆKIÐ HLAÐIÐ“.
a. Þegar hleðsla er komin í 15% eða minna
slokknar bláa ljósið á stöðuga LED ljósinu
og rautt ljós blikkar.
b. Blikkandi rauða LED ljósið sýnir að hlaða
þarf tækið eins fljótt og mögulegt er.

(2)

HNAPPUR TIL AÐ
AUKA STYRKLEIKANN

(1)

HNAPPUR TIL AÐ KVEIKJA/
SLÖKKVA/MINNKA STYRKLEIKANN

ÞÚ ÆTTIR AÐ FINNA FYRIR
"FIÐRINGI" Í LÓFANUM
EÐA MIÐFINGRUNUM.

Fiðrin

gur

(5)

VÍSIR FYRIR
MEÐFERÐ Í GANGI

(6)

(3)

STYRKLEIKAVÍSIR

SNERTIFLETIR RAFSKAUTA

EITT RAUTT
BLIKKANDI LED LJÓS
- RAFHLAÐA AÐ TÆMAST

GEYMSLA OG NOTKUN
UPPLÝSINGAR VARÐANDI SKILMÁLA FCC
(FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION):
Tækið uppfyllir skilyrði 15. greinar reglna FCC. Notkun
þess er háð eftirfarandi skilyrðum: (1) Tækið má
ekki valda skaðlegum truflunum á rafsegulbylgjum
og (2) tækið verður að geta þolað allar truflanir á
rafsegulbylgjum, þar á meðal bylgjum sem geta
valdið óæskilegri virkni þess.
VIÐHALD:
Haldið snertiflötum rafskautanna hreinum.
Kannið reglulega hvort leiðnigel hefur hlaðist upp á
rafskautunum, því uppsafnaðar leifar þess geta dregið
úr virkni tækisins. Nota má rakan klút til að fjarlægja
leifar leiðnigels. Varist að sökkva tækinu í vökva.
Ekki má opna Reliefband® Premier tækið eða breyta
því á nokkurn hátt.
UMHVERFISAÐSTÆÐUR:
Reliefband® Premier ætti aðeins að nota á hitabilinu
0°C til 38°C (32°F til 100°F) og við 20%-90% loftraka.
38

GEYMSLUAÐSTÆÐUR:
Hægt er að flytja og geyma tækið á hitabilinu 0°C
til 27°C (32°F til 80°F) og 20-80% loftraka. Ef tækið
hefur verið flutt eða geymt utan þessara marka,
er rétt að hafa það innan ráðlagðra marka í a.m.k.
30 mínútur fyrir notkun.

FÖRGUN
Engin hættuleg efni er að finna í tækinu eða
rafhlöðunum og má farga þeim í samræmi við
almennar ráðleggingar.
TÆKNIUPPLÝSINGAR
Reliefband samræmist eftirfarandi reglum
og stöðlum:
• IEC 60601-1: 2005 + A1: 2012 / EN 60601-1: 2006
Lækningatæki – 1. hluti: Almennar kröfur um
grunnöryggi og nauðsynleg afköst

•

IEC 60601-1-2: 2007 / EN 60601-1-2: 2007
Lækningatæki til lækninga – Hluti 1-2:
Almennar kröfur um öryggi – Tryggingarstaðall:
Rafsegulsviðssamhæfi – Kröfur og prófanir

•

IEC 60601-2-10: 2012 / EN 60601-2- 10: 2000 +
A1: 2001 Lækningatæki til lækninga – Hluti
2-10: Sérstakar kröfur til öryggis tauga- og
vöðvaörvandi lyfja
Reliefband® Premier er GERÐ BF
notendahlutur.
Laust við Latex.
Lestu þessar leiðbeiningar áður en þú
notar Reliefband® Premier

ATHUGIÐ
Reliefband® hefur lífeðlisfræðileg
áhrif á líkamann eins og lýst er
í þessum leiðbeiningum.

IPX4 Reliefband® Premier er skettuvarið.
Fyrir Evrópusambandið:
Af umhverfisverndarástæðum
skal ekki farga rafúrgangi með heimilissorpi.
Vinsamlegast farðu með búnaðinn í
endurvinnslustöð. Leitaðu ráða hjá
sveitarfélaginu þínu eða söluaðila.
Viðvörun sem er krafist af Kaliforníu fylki:
Efni úr perklórat - gæti þarfnast sérstakrar
meðhöndlunar. Sjá www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.

TÆKNILÝSING
Stærð

Ferkantað, dýpt 14,5 mm,
breidd 23,5 mm, lengd 4,1 mm,
með snjallól og einfaldri ól.

Þyngd

Um 50 g

Stillingar

Tveir hnappar: hnappur til að kveikja/
slökkva/minnka styrkleikann og hnappur
til að auka styrkleikann

Notandaviðmót Tifandi blátt LED ljósa táknmerki. Tíu ská
blá LED ljós sýna styrkinn á meðferðinni.
Fjögur blá LED ljós í hring sýna stöðu
rafhleðslu.
Rafhlaða
að tæmast

Þegar hleðsla er komin í 15% eða minna
slokknar bláa ljósið á stöðuga LED ljósinu
og rautt ljós blikkar.

Úttaksrásir

Tvö ofnæmisprófuð rafskaut úr ryðfríu
stáli (medical grade 316L).

Hámarks úttak

40mA

USB
hleðslusnúra

Snúra með segulmögnuðum hleðsluenda.

Rafhlaða

Endurhlaðanleg Li-ion polymer –
IEC62133. Líftími rafhlöðu er u.þ.b.
þrjú ár eða 500 hleðslur.

Einkenni
bylgjulaga við
500 ohm álag

40mA, 22,5V, 31Hz, 350us per púls

BILANAGREINING
Bilanagreiningartaflan hér að neðan mun hjálpa
þér við aðstæður sem geta komið upp meðan þú
notar vöruna.
Aðstæður

Ráðlagðar lausnir

Bláu LED ljósin
sem sýna
styrkleika loga,
svo og tifandi LED
ljósin sem sýna að
tækið er virkt, en
engin örvun finnst
á úlnliðnum

Hreyfðu tækið til og frá á úlnliðnum.
Gættu að því að tækið sé rétt staðsett.
Auktu styrkinn með hnappnum (2). Berðu
meira leiðnigel á úlnliðinn og gættu þess
að það sé jafnt borið á og gljái. Kannaðu
hvort ólin sitji tryggilega á úlnliðnum.
Gættu að því hvort blátt LED ljós sé kveikt
á einni af tíu styrkstillingunum.

Ekki kveikt
á LED ljósum

Gættu þess að kveikt sé á tækinu með
því að þrýsta einu sinni á hnappum til að
kveikja/slökkva/minnka styrkleikann (1).
Ef kveikt er á tækinu áttu að sjá bláu ljósin
á styrkleikavísinum (3), á hleðslustöðu
rafhlöðunnar (4) og tifandi virkniljósið (5).
Ef ekkert blikkar, gæti verið slökkt á tækinu.
Þrýstu á hnappinn til að kveikja/slökkva/
minnka styrkleikann í 1,5 sekúndur til
að ræsa tækið. Ef ekki kviknar á neinu
bláu LED ljósi bendir það til að rafhlaðan
hafi tæmst og þarf þá að hlaða hana.
Til þess að hlaða rafhlöðuna, sjá kaflann
„Að hlaða rafhlöðuna“.

Rautt LED
ljós blikkar

Þetta ljós gefur til kynna að 15% eða
minna sé eftir af hleðslu á rafhlöðunni
(sem dugar í 2,4 tíma á miðjustyrk). Hlaða
skyldi rafhlöðuna við fyrsta tækifæri – sjá
kaflann „Að hlaða rafhlöðuna“.

HEILRÆÐI UM NOTKUN

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Prófaðu Reliefband® Premier á báðum úlnliðum og
notaðu tækið á þeim úlnliði þar sem mesta örvun finnst
á lægstu stillingu.
Hjá sumum aukast áhrif tækisins ef leiðnigelið er borið á tvisvar.
Reliefband® leiðnigel ætti að bera á 2ja til 3ja tíma fresti, eða
eftir handþvott eða ef örvunin minnkar.
Snerting við húð í langan tíma getur valdið ertingu, sérstaklega
hjá þeim sem eru með ofnæmi. Til að draga úr ertingu eða
kláða er ráðlegt að gera eftirfarandi þrjú atriði: (1) gæta þess
að halda tækinu hreinu, (2) halda því þurru og (3) eftir langa
notkun að taka það af höndinni í klukkutíma.
Hreinsaðu Reliefband® Premier tækið reglulega, svo og
úlnliðinn – sérstaklega ef þú hefur svitnað eða ætlar að bera
leiðnigelið á aftur – áður en þú setur Reliefband aftur á þig.
Þurrkaðu armbandið og snertifletina með hreinum rökum
klút. EKKI nota sápu af nokkru tagi, hreinsiefni, eða blautklúta
sem geta setið eftir á armbandinu og valdið ertingu. Þerrið
armbandið alltaf vel áður en það er sett á aftur.
Þegar notkun tækisins er lokið, skaltu taka það af og hreinsa
leiðnigelið af úlnliðnum og tækinu með bréfþurrku. Sérstaklega
skal huga að uppsöfnun á sólvörn og öðrum húðvörum
sem geta safnast fyrir undir tækinu. Mælt er með því að nota
sápufrían þvottalög.
Gott ráð er að slökkva endrum og sinnum á Reliefband®
Premier tækinu meðan það er á úlnliðnum til að ganga úr
skugga um hvort tilfinning fyrir ógleði eða uppköstum sé enn
fyrir hendi. Ef einkenna gætir enn er ráðlegt að kveikja strax
aftur á tækinu.

Þegar þú er ekki að nota Reliefband® Premier skaltu taka
það af úlnliðnum. Fjarlægðu gelið af úlnliðnum og tækinu
með þurrku.
Mundu að slökkva á tækinu þegar það er ekki í notkun til að
auka endingartíma rafhlaðnanna.
Geymdu Reliefband® Premier á öruggum og þurrum stað þar
sem börn ná ekki til.
Forðastu að nota of mikið magn af geli; það gæti dregið úr
virkni tækisins.

