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Gwarancja LANAFORM nie obejmuje uszkodzeń 
spowodowanych normalnym zużyciem produktu. 
Ponadto, gwarancja udzielana w odniesieniu do tego 
produktu LANAFORM nie obejmuje szkód spowodo-
wanych nadmiernym, nieprawidłowym lub w inny 
sposób niedozwolonym użytkowaniem produktu, jak 
również wypadkiem, użyciem niedozwolonych akce-
soriów, przeprowadzeniem przeróbek oraz wszelkimi 
innymi okolicznościami pozostającymi poza kontrolą 
firmy LANAFORM.
LANAFORM nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za tego rodzaju szkody dodatkowe, przyczynowe 
lub specjalne.
Wszelkie gwarancje dotyczące parametrów produktu 
obowiązują jedynie w okresie dwóch lat licząc od daty 
początkowego zakupu, pod warunkiem przedstawie-
nia dowodu zakupu.
Po odesłaniu produktu, LANAFORM przeprowadzi 
jego naprawę lub wymianę na nowy, w zależności 
od okoliczności. Gwarancja może zostać zrealizowana 
jedynie przez Centrum Serwisowe LANAFORM. W 
przypadku przeprowadzenia jakichkolwiek czynności 
dotyczących utrzymania niniejszego produktu przez 
osoby inne, niż Centrum Serwisowe LANAFORM po-
woduje unieważnienie niniejszej gwarancji.

CS Návod k použití
 Fotografie a jiné obrázky produktu v tomto 

návodu nebo na obalu představují co možná 
nejvěrnější znázornění výrobku, nelze však 
zaručit, že výrobku dokonale odpovídají.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali elektrostimulační 
systém Stim Mass od společnosti LANAFORM. Zařízení 
Stim Mass nabízí díky svým dvěma stimulačním ka-
nálům a 4 adhezivním elektrodám různé režimy 
masáže. Díky jeho stimulaci zažijete podobné pocity 
jako při běžné masáži se stejnými účinky opravdové 
masáže. Navodí lepší pohodu, napomůže udržení 
dobré kondice, uvolnění a oživení svalů a je výborným 
pomocníkem v boji proti příznakům svalové únavy.
Princip fungování zařízení pro elektrostimulaci je za-
ložen na napodobování tělesných impulzů vysílaných 
přes pokožku do nervových vláken prostřednictvím 
elektrod. Pro celkovou masáž se elektrody umisťují na 
různá místa po těle. Elektrické podněty vycházející 
z elektrod jsou neškodné a bezbolestné. Výsledek 
elektrostimulace je viditelný již po několika použitích. 
Díky elektrostimulaci dochází k uvolňování svalů a 
jejich masáži, lze použít po jakékoliv fyzické zátěži, 
dochází ke snížení příznaků svalové únavy.
PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PROSTUDUJTE 
NÁVOD K POUŽITÍ, ZVLÁŠTĚ PAK 
TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Používání tohoto zařízení nenahrazuje konzultaci 
s ošetřujícím lékařem nebo jeho léčbu. Proto se o 
používání tohoto přístroje v případě bolesti či nemoci 
nejdříve poraďte se svým ošetřujícím lékařem!

 Aby nedošlo k poškození zdraví, vždy 
konzultujte použití zařízení Stim 
Mass s ošetřujícím lékařem, zvláště 
v následujících případech:

• V případě elektronických implantátů (např. kar-
diostimulátor)

• V případě přítomnosti kovových implantátů
• U osob s inzulínovou pumpou
• V případě horečky (např. >39 °C)
• V případě diagnostikované či akutní srdeční 

arytmie a v případě jiných poruch srdeční činnosti
• V případě krizové situace (např. epilepsie)
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• V případě prokázaného těhotenství
• V případě výskytu onemocnění rakovinou
• Po chirurgickém zákroku, v případě, kdy by svalové 

kontrakce mohly bránit hojení
• Je zakázáno používat zařízení v blízkosti srdečního 

svalu. Elektrody nesmí být umístěny na hrudní 
koš (prostor mezi žebry a hrudní kostí), zvláště 
na prsní svaly. Hrozí fibrilace komor a zařízení 
může vyvolat srdeční zástavu

• Na lebku, v místě ústní dutiny, v oblasti hltanu 
nebo hrtanu.

• V oblasti krku/krkavice
• V oblasti genitálií
• Na pokožce vykazující známky akutního nebo 

chronického onemocnění (zranění nebo podráždění 
kůže) (např. bolestivé a nebolestivé podráždění 
kůže, červené skvrny, kožní vyrážky (např. při 
alergiích), popáleniny, pohmožděniny, otoky 
a otevřená zranění nebo zranění, u probíhající 
léčby, léčené jizvy)

• Ve vlhkých prostorách, jako např. v koupelně, ve 
vaně nebo ve sprše.

• Zařízení nepoužívejte po požití alkoholu
• Je-li rovněž zapojeno jiné vysokofrekvenční 

chirurgické zařízení

 Použití tohoto zařízení konzultujte s 
ošetřujícím lékařem v následujících případech:

• V případě akutního onemocnění, zvláště v případě 
podezření nebo prokázaného vysokého krevního 
tlaku, při poruše srážlivostí krve, při sklonu k 
trombotickému onemocnění a při embolii a v 
případě maligního nádoru.

• U veškerých kožních onemocněních
• U chronických bolestí bez zjevných příčin na 

jakékoliv části těla
• Diabetes
• U poruch citlivosti na bolest (např. metabolické 

poruchy)
• Během jiné léčby
• Při bolestech souvisejících se stimulační léčbou

• Permanentní podráždění kůže v důsledku dlou-
hotrvající stimulace, kdy elektroda zařízení byla 
umístěna vždy na stejné místo.

POZOR!
 Stim Mass je určen výhradně:

• K domácímu použití
• K použití za účelem, pro který bylo zařízení určeno 

a způsobem uvedeným v tomto návodu k použití. 
Při nesprávném používání může být zařízení 
nebezpečné.

• Pro vnější použití.
• K použití s originálním příslušenstvím, které 

bylo dodáno v originálním balení, nebo které lze 
objednat. (Při používání jiného než originálního 
příslušenství bude záruka neplatná).

 POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ
• Přijde-li do styku s kůží nebo očima elektrolyt z 

baterie, opláchněte postiženou oblast vodou a 
poraďte se s lékařem.

  Riziko spolknutí! Malé děti mohou baterie 
spolknout a udusit se. Uchovávejte tedy 
baterie mimo dosah malých dětí!

• Dodržujte označení polarity plus (+) a mínus (-).
• Pokud obsah baterie vytekl, použijte ochranné 

rukavice a přihrádku na baterie očistěte suchým 
hadříkem.

• Nevystavujte baterie vysokým teplotám.

  Riziko vznícení! Nevhazujte baterie do ohně.

• Baterie nelze znovu nabít ani zkratovat.
• Není-li zařízení po delší dobu používáno, vyjměte 

baterie z přihrádky.
• Vždy používejte pouze stejné nebo ekvivalentní 

baterie.
• Vždy vyměňujte všechny baterie najednou.
• Nepoužívejte akumulátor!
• Baterie nerozebírejte, neotevírejte ani nerozbíjejte.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Pro zabránění poranění citlivější pokožky (ve 

velmi vzácných případech) vždy odstraňujte 
elektrody opatrně.
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• Zařízení uchovávejte mimo dosah tepelného 
zdroje. Zařízení nepoužívejte v blízkosti (do 1 m) 
krátkovlnných nebo mikrovlnných zařízení (např. 
mobilní telefony), jelikož by to mohlo způsobit 
nežádoucí proudové špičky.

• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření 
ani vysokým teplotám.

• Udržujte zařízení mimo prašné, znečištěné nebo 
vlhké prostředí. Nikdy zařízení neponořujte do 
vody ani jiné kapaliny.

• Zařízení je určeno pro osobní použití.
• Z hygienických důvodů by měla používat elektrody 

pouze jedna osoba.
• Pokud zařízení nefunguje, jeho účinky jsou nepří-

jemné či bolestivé, ihned jej přestaňte používat.
• Před odebráním či přesunem elektrody, vždy 

zařízení nebo odpovídající kanál odpojte, čímž 
zabráníte nechtěným stimulačním podnětům.

• Elektrody nijak neupravujte (např. ořezání). To 
by mělo za následek zvýšení hustoty proudu a 
mohlo by to být nebezpečné.

• Zařízení nepoužívejte během spánku, při řízení 
nebo při současném použití jiného zařízení.

• Zařízení nepoužívejte při těch činnostech, při 
kterých by nepředvídatelná reakce (např. zvý-
šené svalové kontrakce nízké intenzity) mohla 
být nebezpečná.

• Během stimulace nesmí přijít do styku s elektro-
dami žádný kovový předmět, jako např. přezka u 
pásku nebo náhrdelník. Nosíte-li bižuterii nebo 
piercing (např. v pupíku) v místě aplikace, před 
použitím vše odstraňte. Mohlo by to způsobit 
místní popálení.

• Pro zabránění jakéhokoliv rizika udržujte zařízení 
mimo dosah dětí.

• Nezaměňujte elektrické kabely s kabely od slu-
chátek nebo jiných zařízení a nikdy nezapojujte 
elektrody k jiným zařízením.

• Nepoužívejte toto zařízení najednou s jiným 
zařízením vysílajícím elektrické impulzy do těla.

• Zařízení nepoužívejte v blízkosti hořlavých ma-
teriálů, plynů nebo výbušnin.

• Nepoužívejte dobíjecí baterie. Vždy používejte 
pouze baterie stejného typu.

• Během prvních minut používejte zařízení vsedě 
nebo vleže, hrozí riziko pádu a zranění z důvodu 
malátnosti (pocit slabosti), což se může stát zřídka. 
V případě pocitu slabosti ihned zařízení vypněte 
a zvedněte nohy (na dobu 5 až 10 minut).

• Nedoporučujeme před použitím natírat pokožku 
mastným krémem nebo mastí, jelikož to zvyšuje 
opotřebení elektrod nebo může vyvolat nežádoucí 
proudové špičky.

POŠKOZENÍ
• Je-li zařízení poškozené, nebo v případě jakýchkoliv 

pochybností, zařízení nepoužívejte a obraťte se 
na svého dealera nebo na uvedenou adresu 
servisní služby.

• Zkontrolujte, zda zařízení nejeví známky opotře-
bení nebo poškození. Vykazuje-li zařízení známky 
poškození či opotřebení, nebo není-li používán 
v souladu s doporučeními, je třeba před dalším 
použitím jej zaslat výrobci nebo informovat dealera.

• Zařízení okamžitě vypněte, jeví-li známky poruchy 
nebo je-li nefunkční.

• Nikdy se nepokoušejte zařízení sami otevírat nebo 
opravovat! Opravy provádí pouze servisní služba 
nebo schválený dealer. Nerespektování tohoto 
nařízení bude mít za následek neplatnosti záruky.

• Výrobce nenese zodpovědnost za škody způsobené 
nesprávným nebo chybným používáním.

INFORMACE O ELEKTROSTATICKÉM 
VÝBOJI (ESD)
• Pozor, vyvarujte se kontaktu s přípojkami s va-

rovným symbolem o elektrostatickém výboji.
• Ochranná opatření proti elektrostatickým výbojům:

· Vyvarujte se kontaktu vašich prstů s přípojka-
mi nebo zásuvkami s varovným symbolem o 
elektrostatickém výboji!

· Vyvarujte se kontaktu vašeho nářadím s přípoj-
kami nebo zásuvkami s varovným symbolem o 
elektrostatickém výboji!

• Bližší specifikace o varovných symbolech o elekt-
rostatickém výboji, jakožto i informace o možnosti 
školení nebo jeho obsahu, je možné vyžádat u 
servisní služby.
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POPIS ZAŘÍZENÍ,  1,  2
1 Tlačítko ZAP/VYP
2 Spojovací konektory pro napájecí šnůry
3 Časovač (5 až 15 minut - zobra-

zení zbývajícího času) 
4 Volba režimu masáže 
5 Intenzita impulzu  / 
6 2x úložný prostor pro samolepicí elektrody
7 4x samolepicí elektrody
8 2x napájecí šnůra
9 Držák na pásek
10 Přihrádka na baterie
11 Funkce časovač (zobrazení zbývajícího času)
12 Stav nabití baterie
13 Volba režimu (masáž vakuová, hnětení, 

tlaková masáž, masáž, kombinace 4 režimů)
14 Zobrazení intenzity
POUŽITÍ
PŘÍPRAVA PŘED VLASTNÍM POUŽITÍM
• Zařízení Stim Mass při provozu využívá 2 baterie 

typu AAA 1,5 V (nejsou součástí dodávky). Před 
použitím zařízení zkontrolujte, zda jsou obě ba-
terie správně umístěny do přihrádky (  1  10).

• Před zapojením přístroje připojte napájecí kabel  
(  1  8) k elektrodám (  1  7). 

• Umístěte elektrody tak, aby obklopily dotyčnou 
svalovou část. Pro lepší účinnost nesmí být vzdá-
lenost mezi jednotlivými elektrodami větší než 15 
cm. Elektrody se nesmí používat v oblasti přední 
strany hrudníku. To znamená, že se zařízení nesmí 
používat k masáži pravého a levého prsního svalu.

• Zařízení Stim Mass je vybaveno 2 stimulační 
kanály a čtyřmi elektrodami pro stimulaci dvou 
zón na těle najednou.

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ ELEKTROD,  2,  3
Při používání zařízení Stim Mass a při aplikaci elektrod 
se doporučuje používat elektrody na jednu svalovou 
skupinu. 
• K získání požadovaného efektu stimulace je dů-

ležité umístit elektrody uvážlivě. Doporučujeme 
definovat optimální pozice elektrod v místě 
aplikace s Vaším ošetřujícím lékařem.

• Níže uvedená místa aplikace elektrod jsou infor-
mativního charakteru.

• Následující poznámky platí v závislosti na výběru 
umístění elektrod:

VZDÁLENOST MEZI ELEKTRODAMI
• Čím je větší vzdálenost mezi elektrodami, tím 

větší plocha bude stimulována. To se vztahuje 
na povrch i hloubku tkáně. Navíc, čím je větší 
vzdálenost mezi elektrodami, tím slabší bude 
stimulace oslabené tkáně. To znamená, že pokud 
se rozhodnete pro větší vzdálenost mezi elektro-
dami, bude stimulována větší plocha, ale s nižší 
intenzitou stimulace. Pro zvýšení stimulace je 
tedy nutné zvýšit intenzitu impulzů.

• Následující pokyn se vztahuje na volbu vzdálenosti 
mezi elektrodami:

· Ideální vzdálenost: mezi 5 a 15 cm
· Pokud je vzdálenost menší než 5 cm, primární 

povrchové struktury tkáně jsou stimulovány silně.
· Pokud je vzdálenost větší než 15 cm, hluboké 

struktury na velké ploše jsou stimulovány slabě.
 Nedoporučujeme používat dvě elektrody 

na každé straně osy těla (např.: elektroda 
prvního kabelu na levou ruku a elektrodu 
druhého kabelu na pravou ruku). Pro 
optimální a bezpečné použití doporučujeme 
ponechat a zapojit elektrody jak je uvedeno 
na následujícím obrázku níže. (  2,  3)

 Nikdy neaplikujte elektrody v oblasti 
hlavy. Nikdy nepřemisťujte elektrody, 
pokud je zařízení v provozu. Zařízení 
vypněte, poté elektrody odstraňte a 
umístěte na jiné místo. V opačném 
případě by mohly být důsledky citelné.

PROVOZ
• Jakmile jsou elektrody umístěny na požadovaném 

místě (  2), zapojte napájecí kabel (  1  8) 
hlavní jednotky (  1  2) a zapněte zařízení 
pomocí tlačítka ZAP/VYP (  1  1).

• Zařízení je v provozu ve výchozím nastavení 
režimu masáže „vakuové“ na dobu 15 minut o 
síle intenzity 0. (  1  11, 13, 14).

• Pro změnu režimu několikrát stiskněte tlačítko pro 
volbu režimu (  and  1  13) dokud nezískáte 
požadovaný režim masáže.

Stim Mass - LA100206 - 001 - 2017 - Notice - K - 1.0.indd   45 12/07/2017   12:16:43



46 / 80  Stim Mass CS Návod k použití

 EN FR NL DE ES IT PL CS SK SL HR BG SV AR

• Pro zvýšení intenzity stiskněte tlačítka  a 
 (  1  14)

• Pro nastavení doby masáže stiskněte tlačítko 
časovače (  and  1  11) a zvolte dobu mezi 
5 a 15 minutami.

POZNÁMKA
• Masáž můžete kdykoliv přerušit vypnutím zařízení. 

Režim masáže lze rovněž změnit opakovaným 
stiskem tlačítka pro volbu režimu.

• Při prvním použití doporučujeme začít s nízkou 
intenzitou masáže a postupně intenzitu zvyšovat. 
Jakmile si na stimulaci zvyknete, můžete na in-
tenzitě masáže přidat. Vždy dodržujte maximální 
hranici intenzity tak, aby nedošlo ke zranění a pod-
pořila se stimulace co největšího množství vláken.

• Délka stimulace na jednom místě je obecně 15 
minut na sezení, jednou až dvakrát denně. Je 
rovněž možné prodloužit nebo zkrátit dobu provozu 
dle požadavků uživatele. Zařízení se automaticky 
zastaví po uplynutí nastavené doby. Požadujete-li 
pokračovat v léčbě, vypněte zařízení na několik 
sekund a poté znovu zapněte.

ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ
SAMOLEPICÍ ELEKTRODY
• Aby si elektrody zachovaly svoji samolepicí vlast-

nost po co možná nejdelší dobu, pečlivě je čistěte 
vlhkým neplstnatým hadříkem.

• Elektrody vraťte do plastového držáku (obr. 1, bod 
6) a sviňte kabely do drážky v držáku.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
• Před čištěním vyjměte ze zařízení baterie.
• Po každém použití očistěte zařízení jemným 

jemně navlhčeným hadříkem. Je-li zařízení příliš 
znečištěné, použijte vlhký hadřík namočený ve 
slabém mýdlovém roztoku.

• Dbejte, aby voda nepronikla do zařízení. Stane-li 
se tak, dokud zařízení řádné nevyschne, nepo-
užívejte jej.

• Pro očištění zařízení nepoužívejte chemické čisticí 
prostředky či abraziva.

USKLADNĚNÍ
• Nebudete-li používat zařízení po delší dobu, vy-

jměte ze zařízení baterie. Pokud baterie vytečou, 
mohou poškodit zařízení.

• Spojovací kabely ani elektrody příliš neohýbejte.
• Odpojte spojovací kabely elektrod.
• Po použití zpět nalepte elektrody na fólii v držáku.
• Zařízení uložte v dobře větraném místě, mimo 

zdroj tepla.
• Na zařízení neumisťujte těžké předměty.
PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ
PORUCHY - MOŽNÉ PŘÍČINY – NÁPRAVY
Poruchy Kontrola Řešení
Jedna elektroda 
má větší výkon 
než druhá.

To je zcela 
normální. Tělo 
reaguje rozdílně 
v závislosti na 
ošetřené oblasti.

Ujistěte se, že 
jsou elektrody 
dobře umístěny 
a že nejsou 
umístěny na sobě.

Během masáže 
cítíte pálení nebo 
se stimulace 
zdá být slabá.

Gel na elektrodách 
nepřilnul 
dostatečně na 
pokožku.

Aplikujte několik 
kapek vody na 
podložku. Pokud 
problém přetrvává, 
přemístěte 
elektrody.

Zařízení se již 
nezapne.

Baterie je 
příliš slabá.

Vyměňte baterie.

Pokožka v 
části aplikace 
červená, svědí 
nebo mravenčí.

Ověřte, zda není 
vaše pokožka aler-
gická na náplast.

Ověřte vaše 
alergické reakce 
pokožky v 
minulosti. Je-li 
alergická reakce 
slabá, změňte jen 
místo lepicí části 
elektrody nebo 
zkraťte dobu léčby. 
Je-li alergická 
reakce silná, 
přestaňte zařízení 
používat a poraďte 
se se svým ošetřu-
jícím lékařem.

I když se zvýší 
intenzita, 
stimulace je stále 
příliš slabá nebo 
uživatel nic necítí.

Je pokožka příliš 
znečištěna?

Po očištění 
pokožky vlhkým 
ubrouskem znovu 
zařízení použijte.

Je pozice elektrod 
správná?

Změňte pozici.
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RADY Z OBLASTI 
LIKVIDACE ODPADŮ

Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných 
dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat 
ve střediscích pro třídění odpadu za účelem násled-
ného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit 
do kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové 
materiály musí být předány do recyklačního střediska.
V případě nezájmu o další používání tohoto zařízení 
je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu 
prostředí a v souladu s platnou právní úpravou.
OMEZENÁ ZÁRUKA
Společnost LANAFORM se zaručuje, že tento výrobek 
je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to 
od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže 
uvedených specifikací.
Záruka společnosti LANAFORM se nevztahuje na 
škody způsobené běžným používáním tohoto vý-
robku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku 
společnosti LANAFORM nevztahuje na škody způ-
sobené chybným nebo nevhodným používáním či 
jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením 
nedovolených doplňků, změnou provedenou na vý-
robku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který 
nemá společnost LANAFORM vliv.
Společnost LANAFORM nenese odpovědnost za 
jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či 
speciální škody.
Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku 
jsou omezeny na období dvou let od prvního za-
koupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být 
předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.
Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM v 
závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a 
následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat 
výhradně prostřednictvím Servisního střediska spo-
lečnosti LANAFORM. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, 
která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům 
Servisního střediska společnosti LANAFORM, ruší 
platnost záruky.

SK Návod na Použitie
 Fotografie a iné prezentácie produktu v 

tomto návode a na obale sú pripravené 
tak, aby boli čo najpresnejšie, no nemožno 
zaručiť úplnú zhodu s produktom.

Ďakujeme, že ste si vybrali elektrostimulačný prí-
stroj Stim Mass od spoločnosti LANAFORM. Stim Mass, 
vybavený dvomi stimulačnými kanálmi a 4 samole-
piacimi elektródami, ponúka rôzne masážne režimy, 
ktoré umožňujú zlepšiť celkovú pohodu, udržať vás 
vo fyzickej forme, uvoľniť vás, zregenerovať svalstvo 
a bojovať proti príznakom únavy prostredníctvom 
programu, ktorý sa pocitovo i účinnosťou blíži sku-
točnej masáži.
Princíp fungovania elektrostimulačných prístrojov je 
založený na imitácii telesných impulzov vysielaných 
pomocou elektród cez pokožku do nervových a sva-
lových vlákien. Na dosiahnutie kompletnej masáže 
sa elektródy umiestňujú na rôzne časti tela. Ich elek-
trické stimuly sú neškodné a bezbolestné. Účinnosť 
elektrostimulácie je viditeľná po niekoľkých použi-
tiach. Pomáha uvoľniť a masírovať svaly po akejkoľvek 
fyzickej činnosti a znižovať účinky svalovej únavy.
PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA SI 
PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY, OBZVLÁŠŤ 
TÝCHTO NIEKOĽKO ZÁKLADNÝCH 
BEZPEČNOSTNÝCH POUČENÍ
Používanie prístroja nenahrádza návštevu lekára 
alebo lekársku starostlivosť. A preto sa v prípade 
bolesti alebo choroby vždy najskôr poraďte so svojím 
lekárom!

 Aby nedošlo k poškodeniu zdravia, pred 
použitím prístroja Stim Mass sa v 
nasledujúcich prípadoch bezpodmienečne 
poraďte so svojím lekárom:

• V prípade implantovaných elektrických prístrojov 
(napríklad kardiostimulátor)

• Ak máte kovové implantáty
• Osoby s inzulínovou pumpou
• V prípade vysokej horúčky (napríklad > 39 °C)
• V prípade známej alebo akútnej srdcovej arytmie 

a v prípadoch iných porúch vzruchov a výkon-
nosti srdca.
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