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Stimulátor na potlačenie bolesti bez použitia lieku

Účinnosť

 Artritída
 Reumatizmus
 Osteoporóza
 Bolesti v krížoch
 Bolesti chrbta
 Migréna
 Menštruačná bolesť
 Bolesti svalov a kĺbov
 Tenisový lakeť
 Fibromyalgia

Vlastnosti a výhody

 liečba bez liekov
 bezpečný a ľahko použiteľný
 klinicky testovaný
 zdravotnícka pomôcka triedy IIa
 manipulácia vám zaberie iba 30 sekún
 žiadne vedľajšie účinky
 použitie v mieste bolesti, alebo na 

  akupunktúrne body
 ľahký a prenosný
 pracuje aj cez ľahký odev

 

PainGone™ je unikátny stimulátor na potlačenie bolesti bez použitia lieku. Liečba pomocou pera 
PainGone™ je účinná a nenáročná na použitie, postačia vám iba tri jednominútové liečby denne. 
Jednoducho stačí kliknúť na tlačidlo, čo zabezpečí okamžitú úľavu priamo na mieste bolesti, navyše je 
táto liečba rovnako účinná aj cez ľahký odev. Pero PainGone™ je klinicky schválené a pri jeho zavedení 
získalo ocenenie ako “najlepší lekársky produkt roka”. 

Čo je PainGone™?
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Ako PainGone™ funguje?
Pero PainGone™ funguje na základe princípov elektrickej nervovej stimulácie (z ang. TENS alebo TNS) 
terapie, ktorá je klinicky dokázaná a je vysoko účinná pri liečbe rôznych bolestí.  Funguje na princípe 
stimulácie nervov a nervových zakončení nízkofrekvenčným elektrickým impulzom produkovaným 
piezoelektrickými kryštálmi. Tento elektrický impulz aktivuje nervovú dráhu, ktorá do mozgu vysiela 
správu tzv. “volanie o pomoc”. Mozog reaguje odoslaním endorfínov (vlastné látky tela na úľavu od 
bolesti) do oblasti s cieľom zastaviť bolesť. Táto stimulácia frekvencie tak môže poskytovať dlhšiu a 
často okamžitú úľavu. 

 

Často kladené otázky

Ako môžem použiť PainGone™?
PainGone™ je zariadenie jednoduché na použitie, nemusíte používať žiadne káble, alebo podložky. 
Použitie je jednoduché:  Chyťte PainGone™ do ruky, pevne chyťte kovový krúžok ukazovákom, určite
miesto bolesti a umiestnite naň pero PainGone™ a stlačte tlačidlo 30 – 40 krát. PainGone™ je účinné 
v okruhu 15 cm. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, používajte PainGone™ pravidelne. PainGone™ 
môže byť taktiež použité na akupunktúrne body, čím dosiahnete širšie výsledky, napr. v prípade kedy 
nie je možné priamo identi�kovať bod bolesti.

Ako často by som mal použiť PainGone™?
PainGone™ môžete používať tak často, ako budete potrebovať. Nemôžete sa predávkovať a 
neexistujú žiadne vedľajšie účinky.

Ako dlho trvá kým PainGone™ začne účinkovať?
V mnohých prípadoch PainGone™ začne účinkovať takmer okamžite, alebo v priebehu niekoľkých 
hodín či dní. Niektorí ľudia môžu zaznamenať výrazný efekt až po štrnástich dňoch používania.

Bude to fungovať aj u mňa?
PainGone™ je jedinečná forma TENS terapie, ktorá dosahuje ohromujúcu úspešnosť 90% u chorých, 
ktorí PainGone™ používali dlhodobejšie.

Ako mám vedieť, či je moje pero PainGone™ funkčné?
Keď stlačíte aktivačné tlačidlo, pero cvakne. Pokiaľ PainGone™ vydáva tento zvuk, môžete si byť istí, 
že je zariadenie funkčné.

Aká je životnosť pera PainGone™?
Životnosť je okolo 100.000 kliknutí.

Ak nebudem používať PainGone™, vybije sa?
Nie, pero PainGone™ zostane rovnako nabité aj počas obdobia nečinnosti.
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