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1. Giới thiệu thiết bị
Nhiều phụ nữ bị chuột rút và đau dữ dội ở bụng trong giai đoạn
trước và trong kỳ kinh nguyệt. Bên cạnh đó, rất nhiều chị em
cũng mắc phải các chứng bệnh gây đau tức vùng bụng dưới,
chẳng hạn như lạc nội mạc tử cung. Những cơn đau này thường
rất mạnh nên phụ nữ phải tìm cách giảm đau ngay lập tức. Thiết
bị xung điện giảm đau bụng kinh Beurer EM50 tân tiến là một
thiết bị TENS với điện cực tự dính có chức năng nhiệt giúp giảm
đau cho các trường hợp khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và đau do
lạc nội mạc tử cung. Công nghệ TENS được sử dụng trong thiết
bị giúp điều trị cơn đau một cách có mục tiêu với tổng cộng 15
mức cường độ khác nhau.
Được làm từ silicone chất lượng y tế với thiết kế trang nhã, thiết
bị cực kỳ mỏng và mềm dẻo, thích ứng hoàn hảo với vùng cần
điều trị. Mạch điện công nghệ cao cung cấp các liệu pháp kéo dài
20 phút với năng lượng hiệu quả (lên đến 6 lần điều trị cho mỗi
lần sạc đầy pin). Thiết bị xung điện giảm đau bụng kinh Beurer
EM50 là một sản phẩm giúp giảm đau an toàn và dễ dàng, đồng
thời mang đến cho người dùng trải nghiệm hoàn toàn mới trong
việc giải quyết cơn đau bụng dưới.
Trọn bộ sản phẩm
• Thiết bị xung điện giảm đau bụng kinh Beurer EM50
• 2 tấm gel tự dán
• 1 dây cáp USB-C
• Hướng dẫn sử dụng
Mô tả thiết bị
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1. Nút tăng cường độ
2. Đèn LED nhiệt/Mức pin
3. Đèn LED TENS
4. Nút Nguồn
5. Nút giảm cường độ
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6. Bề mặt nhiệt
7. Điện cực bên phải
8. Giắc cắm USB-C
9. Điện cực bên trái

2. Lưu ý và cảnh báo
• Chỉ sử dụng thiết bị trên vùng bụng con người, cho cá nhân, tại
nhà, không sử dụng cho mục đích dịch vụ.
• Chỉ sử dụng thiết bị với mục đích được ghi rõ trong hướng dẫn
sử dụng. Sử dụng sai cách có thể gây ra nguy hiểm.
• Chỉ sử dụng phụ kiện chính hãng đi kèm với thiết bị, không sử
dụng các phụ kiện bên ngoài.
• Trẻ em và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh
thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị
khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách
an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
• Nếu thiết bị hoạt động không đúng hoặc bạn cảm thấy không
khỏe và đau, hãy ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức.
• Tắt thiết bị trước khi dán hay tháo thiết bị khỏi cơ thể.

• Không tự ý điều chỉnh kích cỡ thiết bị bằng cách cắt, tỉa. Điều
này có thể làm tăng mật độ dòng điện, gây nguy hiểm cho người
sử dụng.
• Trong vài phút ban đầu khi sử dụng thiết bị, hãy ngồi hoặc nằm
để giảm thiểu nguy cơ chấn thương bất ngờ gây ra bởi phản ứng
mơ hồ (cảm giác chóng mặt). Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, hãy
tắt thiết bị ngay lập tức, nằm xuống và đặt chân ở vị trí cao hơn
thân người (khoảng 5 - 10 phút).
• Không sử dụng thiết bị khi đang ngủ, điều khiển phương tiện
hoặc máy móc.
• Không sử dụng thiết bị khi đang thực hiện các hoạt động mà có
tiềm năng nguy hiểm khi xuất hiện phản ứng tự nhiên của cơ thể
(ví dụ co rút cơ).
• Không sử dụng thiết bị khi đang sử dụng các thiết bị truyền
xung điện đến cơ thể.
• Nhiệt độ thực tế của thiết bị có thể thay đổi tùy thuộc vào tình
trạng da, độ tuổi, vị trí của cơn đau, v.v.
• Nếu bạn cảm thấy chức năng nhiệt tạo nhiệt độ quá nóng, hãy
ngừng điều trị ngay lập tức. Bạn có thể tiếp tục sử dụng chức
năng TENS mà không cần chức năng nhiệt.
• Sau khi ăn, hãy đợi ít nhất 1 tiếng trước khi sử dụng thiết bị.
• Không sử dụng thiết bị trên da ướt để tránh làm giảm khả năng
dính của điện cực.
• Không để bất kì vật kim loại nào (ví dụ: thắt lưng, vòng cổ)
chạm vào điện cực khi đang thích thích. Nếu bạn đeo trang sức
hoặc xỏ khuyên ở vùng da điều trị (ví dụ: khuyên rốn), phải tháo
hết chúng trước khi sử dụng máy, nếu không có thể dẫn tới
bỏng.
• Không nên dùng kem bôi da dạng thuốc mỡ hoặc kem dưỡng da
trước khi sử dụng thiết bị.
• Không sử dụng băng dính, băng gạc hoặc bất kỳ sản phẩm nào
khác ngoài tấm gel đi kèm lên da của bạn, vì độ bám dính không
đồng đều của chúng có thể dẫn đến tổn thương da.
• Bảo vệ thiết bị khỏi tác động mạnh, bụi bẩn, môi trường ẩm ướt,
ánh nắng trực tiếp từ mặt trời hoặc môi trường có biến đổi nhiệt
độ lớn. Không ngâm thiết bị vào nước hoặc bất kì chất lỏng nào.
• Không sử dụng nếu thiết bị có dấu hiệu hỏng hóc. Trong trường
hợp này, hãy liên hệ với Bộ phận Bảo hành để kiểm tra.
• Không sử dụng thiết bị gần các thiết bị tạo nhiệt như máy sưởi,
lò vi sóng và nên cách xa các vật có sóng ngắn hoặc sóng cực
ngắn (như điện thoại di động) tối thiểu 1m vì các vật này có thể
tạo ra dòng điện cực đại, gây cảm giác khó chịu cho người dùng.
• Tắt thiết bị ngay lập tức nếu thiết bị có lỗi hoặc hoạt động không
đúng.
• Tuyệt đối không tự mở hay sửa chữa thiết bị. Chỉ sửa chữa thiết
bị khi mang tới trung tâm Bảo hành. Nếu không, bảo hành sẽ
mất hiệu lực.
Lưu ý khi xử lý pin
• Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với nước chảy ra pin, hãy rửa sạch
vùng bị ảnh hưởng bằng nước và đến các trung tâm y tế để tiếp
tục xử lý.
• Trẻ nhỏ có thể nuốt và bị ngạt thở bởi pin. Hãy giữ pin xa tầm
tay trẻ nhỏ.
• Nếu pin bị rò rỉ, hãy đeo găng tay bảo vệ và lau sạch khoang pin
bằng vải khô.
• Bảo vệ không để pin quá nóng.
• Tuyệt đối không ném pin vào lửa.
• Chỉ sử dụng bộ sạc có thông số nguồn điện được ghi trong
hướng dẫn sử dụng.
• Sạc đầy pin trước khi sử dụng lần đầu.
• Để có thể sử dụng pin lâu dài nhất, sạc đầy pin ít nhất 6 tháng 1
lần.
Cảnh báo
Để tránh gây nguy hiểm tới sức khỏe, không nên sử dụng thiết
bị trong các trường hợp:

• Đang sử dụng máy tạo nhịp tim hay các loại thiết bị
cấy ghép khác như bơm tiêm insulin hay thiết bị cấy
ghép kim loại.
• Đang sốt cao (trên > 39 °C).
• Có tiền sử rối loạn nhịp tim, bị rối loạn nhịp tim cấp tính hoặc
rối loạn hệ thống xung và dẫn truyền tim.
• Mắc chứng rối loạn co giật (ví dụ như động kinh).
• Đang mang thai.
• Bị ung thư.
• Sau khi phẫu thuật, thiết bị làm co rút cơ sẽ gây ảnh hưởng tới
quá trình hồi phục.
• Trong khu vực lồng ngực: có thể làm tăng nguy cơ rung tâm
thất và gây ngừng tim.
• Trên xương sọ, xung quanh miệng, cổ họng hoặc thanh quản.
• Trên vùng động mạch cổ/động mạch cảnh vì có thể gây ngừng
tim.
• Trên bộ phận sinh dục.
• Trên vùng da gặp các vấn đề cấp tính hoặc mãn tính (bị
thương hoặc bị kích ứng), ví dụ: viêm (dù đau hay không)
hoặc da nổi mẩn đỏ. Trên vùng da bị phát ban (ví dụ: dị ứng),
bỏng, bầm tím, sưng tấy, vết thương hở và lành.
• Trong các khu vực có độ ẩm cao như nhà tắm.
• Khi đang sử dụng thuốc giảm đau, đồ uống có cồn hoặc thuốc
ngủ.
• Đang sử dụng thiết bị phẫu thuật tần số cao.
• Khi đang mắc các bệnh cấp tính hoặc mãn tính liên quan tới
đường tiêu hóa.
Tham khảo tư vấn bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị nếu:
• Đang bị bệnh nặng, đặc biệt nếu có dấu hiệu hoặc được chẩn
đoán mắc chứng rối loạn đông máu, có xu hướng nghẽn mạch
huyết khối hoặc phát triển khối u ác tính hồi quy.
• Mắc bệnh tiểu đường hoặc các vấn đề sức khỏe khác.
• Đau không rõ nguyên do ở bất kì vùng nào trên cơ thể.
• Có rối loạn cảm giác làm giảm cảm giác đau (ví dụ: rối loạn
trao đổi chất).
• Đang điều trị y tế.
• Cảm thấy không khỏe khi sử dụng trị liệu kích thích.
• Phần da dưới các điện cực liên tục bị kích ứng.
3. Sử dụng thiết bị
3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu
Sạc pin
Lưu ý
Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu, hãy sạc pin tối thiểu 2 giờ.
Để sạc, thực hiện như sau:
1. Mở nắp giắc cắm USB-C trên thiết bị.
2. Kết nối cáp sạc USB-C đi kèm vào củ sạc (đầu
ra: tối đa 5 V/2 A, không đi kèm thiết bị) và
thiết bị.
3. Cắm củ sạc vào ổ điện phù hợp.
4. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng máy tính của
mình để sạc thiết bị. Để làm như vậy, hãy kết
nối thiết bị với cổng USB trên máy tính bằng
cáp sạc USB đi kèm.
5. Trong khi sạc, đèn LED chỉ báo mức pin sẽ nháy xanh. Khi
pin được sạc đầy, đèn LED chỉ báo mức pin sẽ sáng cố định.
Lưu ý
Không thể sử dụng thiết bị trong khi đang sạc.
Dán tấm gel
1
1. Cẩn thận tháo lớp màng bảo vệ.
2. Dán tấm gel vào thiết bị và cẩn thận tháo
màng bảo vệ thứ hai ra. Đảm bảo mép của tấm
gel không lệch ra bên ngoài thiết bị. Gắn mỗi
tấm gel vào một điện cực.

2
Cảnh báo
Tháo lớp màng bảo vệ từ từ và cẩn thận. Đảm bảo
các tấm gel tự dính không bị hỏng, vì tấm gel bị hư
hại hoặc không đồng đều có thể gây kích ứng da.
3.2 Sử dụng thiết bị
Lưu ý
Thiết bị có tổng cộng một cài đặt nhiệt với khả năng tạo nhiệt tối
đa lên đến 43°C và 15 mức cường độ cho chức năng TENS. Bạn
nên bắt đầu sử dụng mức cường độ thấp để làm quen với thiết bị.
Thiết bị có chức năng tự động tắt sau 20 phút sử dụng.
1. Dán thiết bị lên vùng bụng dưới.
2. Ấn nhanh nút Nguồn để bật thiết bị. Đèn LED
nhiệt sẽ nháy xanh và thiết bị sẽ bắt đầu nóng
lên. Nếu đèn LED nhiệt nháy đỏ, hãy sạc thiết
bị như mô tả trong mục "Sạc pin".
3. Để bật chức năng TENS, ấn nhanh nút Nguồn.
Đèn LED TENS sẽ nháy sáng. Để bắt đầu kích thích, hãy nhấn
nút ˄ một lần. Cường độ thấp nhất hiện đã được kích hoạt.
4. Nếu bạn chỉ muốn sử dụng chức năng TENS, không sử dụng
chức năng nhiệt, hãy nhấn lại nút Nguồn. Khi chỉ có đèn LED
TENS nháy, bạn có thể bắt đầu kích thích bằng cách nhấn nút
˄.
5. Chọn cường độ bạn muốn bằng các nút ˄ / ˅.
6. Để tắt thiết bị, ấn và giữ nút Nguồn trong khoảng 3 giây. Đèn
LED nhiệt và đèn LED TENS sẽ tắt.
7. Sau khi sử dụng xong, hãy cẩn thận khi tháo thiết bị ra khỏi
bụng. Hãy dán lại lớp màng bảo vệ lên tấm gel.
Lưu ý
• Tắt thiết bị trước khi tháo thiết bị ra khỏi bụng.
• Đợi ít nhất 30 phút giữa các lần sử dụng.
• Chỉ sử dụng thiết bị thường xuyên khi bạn cảm thấy thoải mái.
Nếu bạn cảm thấy khó chịu, hãy ngừng sử dụng thiết bị.
• Thiết bị có chức năng dò tiếp xúc với da. Nếu không có đủ tiếp
xúc với da, thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp và tự tắt. Nếu đã dán
thiết bị vào cơ thể mà thiết bị vẫn phát ra tiếng bíp, hãy lau sạch
tấm gel và thử khởi động lại thiết bị. Nếu thiết bị vẫn phát ra
tiếng bíp liên tục, hãy thay tấm gel mới.
• Nếu tấm gel bị giảm độ dính, hãy thay thế ngay lập tức. Không
sử dụng lại thiết bị cho đến khi thay tấm gel mới, vì độ bám
dính không đồng đều của tấm gel có thể dẫn đến tổn thương da.
• Trong trường hợp dòng điện cực đại tạo ra cảm giác khó chịu,
hãy tắt thiết bị và tháo thiết bị từ từ khỏi cơ thể.
• Nếu bạn cảm thấy việc sử dụng thiết bị khiến kinh nguyệt ra
nhiều hơn, hãy ngừng sử dụng.
Chương trình
Chu trình
1
2
3
100 µs
250 µs
75 µs
Độ rộng xung
Tần số xung
100 Hz
8 Hz
85 Hz
Thời gian chu trình 120 s
120 s
160 s
Tần số xung
Tần số xung cho biết số lượng xung đơn trên mỗi
giây và được hiển thị theo đơn vị Hz (Hertz). Tần số xung có thể
được tính bằng cách xác định giá trị tuần hoàn trong khoảng thời
gian xung.
Độ rộng xung
Độ rộng xung cho biết thời lượng của một xung
đơn lẻ tính bằng micro giây. Độ rộng xung do đó xác định sự xâm
nhập của dòng điện (và các chỉ số khác nữa), trong đó khối lượng
cơ lớn hơn thường cần độ rộng xung lớn hơn.
Khoảng
thời gian

Độ rộng xung

4. Vệ sinh và bảo quản
CẢNH BÁO
• Vệ sinh thiết bị sau khi sử dụng bằng vải mềm, hơi ẩm. Nếu

thiết bị quá bẩn, hãy làm ẩm miếng vải bằng dung dịch xà
phòng nhẹ.
• Đảm bảo không để nước nhỏ vào trong thiết bị. Nếu có, chỉ
sử dụng lại khi thiết bị đã khô hoàn toàn.
• Để đảm bảo tấm gel giữ được độ bám dính lâu nhất, hãy làm
sạch chúng cẩn thận bằng khăn ẩm, không xơ.
• Không sử dụng chất tẩy rửa hóa học, có khả năng gây mòn để
vệ sinh thiết bị và phụ kiện.
5. Xử lý sự cố
Sự cố
Không bật
được thiết
bị
Không dán
được thiết
bị vào da

Nguyên nhân

Giải pháp
Sạc đầy pin. Nếu vẫn
Pin đã hết
không bật được thiết bị,
hãy liên hệ Bộ phận Bảo
hành.
Có thể tấm gel bị bẩn Vệ sinh bề mặt dính của
hoặc bị mòn. Hoặc tấm gel bằng khăn ẩm,
vùng da sử dụng không xơ. Phải thay mới
nếu không thể dính cố
chưa được sạch.
định tấm gel vào da.

Không cảm Có thể tấm gel bị
nhận được bẩn, bị mòn hoặc cần
xung kích sạc pin
thích
Người
dùng cảm
thấy khó
chịu
khi
dán
tấm
gel lên da

Sự cố

Nguyên nhân

Thiết bị trở
quá rất nóng

Nhấn nút Nguồn để dừng
chức năng Nhiệt và tiếp
tục sử dụng chức năng
TENS

6. Thông số kỹ thuật
Thiết bị

EM 50

Sóng đầu ra

Xung lưỡng cực hình chữ nhật

Chiều dài xung

75–250 μs

Tần số xung

8–100 Hz

Điện áp đầu ra

Tối đa 80 Vpp (tại 1000 Ω)

Mức nhiệt
1 (lên tới 43 °C)
Cường độ đầu ra Tối đa 80 mApp (tại 1000 Ω)
Nguồn điện

Pin Lithium polymer 320 mAh

Thời gian trị
liệu

20 phút; sau đó thiết bị tự động tắt

Vệ sinh bề mặt da trước
khi sử dụng thiết bị, không
sử dụng kem dưỡng da hay
tinh dầu lên vùng da đó.
Cạo lông trên vùng da sử
dụng có thể giúp tăng tuổi
thọ của tấm gel.

Cường độ

Điều chỉnh từ 0 tới 15

Điều kiện
vận hành

5 °C tới 40 °C (41 °F–104 °F),
độ ẩm tương đối 15 tới 90%

Điều kiện
bảo quản

0 °C tới 40 °C (32 °F–104 °F),
độ ẩm tương đối 0 tới 90 %

Kích thước

Khoảng 95 x 193 x 15 mm

Đảm bảo tấm gel tiếp xúc
cố định với vùng da cần trị
liệu.
Pin đã gần hết. Hãy sạc đầy
pin.

Trọng lượng

47 g

Tấm gel đã bị mòn. Thay tấm gel.
Điều này có thể gây
kích ứng da bởi vì
lúc
này, thiết bị
không thể đảm bảo
phân bố dòng điện
đồng đều trên toàn bộ
vùng da trị liệu.

Vùng da Các vết đỏ dưới tấm
trị liệu bị gel biến mất nhanh
nổi đỏ
chóng, điều này
không nguy hiểm và
gây ra bởi kích thích
tại chính vùng da đó,
tăng tuần hoàn máu
do tác dụng của
TENS và nhiệt.

Giải pháp

Ngay lập tức dừng trị liệu
và đợi cho đến khi da trở
về trạng thái bình thường.
Tuy nhiên, nếu da vẫn
kích ứng và nếu kèm theo
cảm giác ngứa hay viêm,
hãy tham khảo ý kiến bác
sĩ trước khi tiếp tục trị liệu
bởi vì điều này có thể do
bạn bị dị ứng với bề mặt
gel.
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