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NL 

 

HOE GEBRUIKT U UW PAIN®GONE? 

Pain®Gone is gebruiksklaar en kan zonder meer onmiddellijk gebruikt worden. Houd uw 

Pain®Gone in uw hand. Klem uw wijsvinger stevig rond de metalen ring.  Plaats de pen 

op de pijnlijke plaats en klik 30 tot 40 keer met de druktoets.  U voelt een zachte 

tinteling.  Hij werkt ook doorheen dunne kleding en biedt meer dan 100,000 klikken 

zonder onderhoud. 

 

HOE WERKT UW PAIN®GONE? 

De Pain®Gone is een apparaat met lage frequentie (1-2 Hz), aangedreven door kristallen.  

Elke klik stuurt minuscule elektrische impulsen via de zenuwen naar uw hersenen 

waardoor endorfine vrij komt (het natuurlijke afweersysteem tegen pijn van uw lichaam).  

Herhaal de behandeling zo vaak als nodig is – een overdosis is niet mogelijk. 

 

Pain®Gone is volledig natuurlijk en heeft geen gekende neveneffecten. 

 

WELKE SOORTEN PIJN VERLICHT UW PAIN®GONE? 

De Pain®Gone is gebaseerd op percutane zenuwstimulatie (TNS).  TNS werkt tegen 

zowel chronische als acute pijnen zoals spierpijn, rug- en schouderpijn, pijn in de armen 

en benen, hoofdpijn en migraine, tenniselleboog/arm, sportblessures en ischias.   

 

Deze methode wordt al jarenlang met succes toegepast in hospitalen en klinieken 

doorheen Europa. 

 

ALLEEN VOOR EXTERN GEBRUIK 

 

WAARSCHUWING 

 

GEBRUIK DE PAIN®GONE NIET: 

 Als u een pacemaker heeft 

 In de eerste 16 weken van de zwangerschap 

 In en rond uw ogen 

 Vlak op metalen implantaten (plaats zo dicht mogelijk bij de pijnlijke plaats erboven 

of eronder) 

 Op natte huid en in een vochtige omstandigheden 

 Nabij zuurstof of brandbare vloeistoffen  

 Als U aan epilepsie lijdt 

 Op open wonden 



Patient Information Leaflet – Revision 2: 19/12/06 - Dutch 

Z:\Personeel\Lianne\Leaflet Revision 2 - Revised Dutch Translation.doc 

 

OPGELET 

 

 Lees a.u.b. de bijsluiter alvorens te gebruiken. 

 Buiten het bereik van kinderen houden. 

 Geen enkel product of advies is uitsluitend bedoeld om de huidige medicatie of 

diagnose te vervangen of aandoeningen te genezen.  

 Raadpleeg a.u.b. uw arts als u zich vragen stelt bij de geschiktheid van dit product 

voor uw aandoening of als u medicatie neemt zoals bijvoorbeeld steroïden of 

warfarine.  

 Pain®Gone is niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar.  

 Gelieve de instructies op een veilige plaats te bewaren. 

 

ONDERHOUD VAN UW PAIN®GONE 
De Pain®Gone is ontworpen zodat geen speciaal onderhoud nodig is voor de levensduur 

van het product. Het kan uitwendig schoongemaakt worden met een zachte, licht vochtige 

doek. Dagelijks onderhoud of controle van uw Pain®Gone is niet vereist. 

 

 

NIET-INVASIEVE ACUPUNCTUUR – (2.4) 

Verder onderzoek heeft aangetoond dat stimulerende pennen zoals de Pain®Gone ook 

gebruikt kunnen worden voor niet-invasieve acupunctuur.  Volg de eenvoudige gids om 

uw probleem te bepalen en de relevante acupunctuurpunten te vinden.  Wanneer u een 

probleem behandelt waarvoor meer dan 3 punten opgegeven staan, begint u met de eerste 

3 punten.  Als het effect niet voldoende is, probeert u de andere punten tot u de beste 

combinatie vindt.  Klik 20 tot 25 keer op elk acupunctuurpunt dat u behandelt. 

 

Wanneer u migraine of hoofdpijn behandelt, moet u de impulsen op de tegenovergestelde 

kant van uw lichaam uitvoeren.  Als u dus hoofpijn of migraine heeft aan de rechterkant 

van uw hoofd, moet u de impulsen op de linkerkant van uw lichaam aanbrengen, 

bijvoorbeeld op de linkerarm of linkerhand. 
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