
TENS؟ تينس على أين ميكنين احلصول
كتابة جيري أن فمن املهم جيدة نتيجة أن يعطي لكي يمكن للعالج
ممرضة أو طبيب قبل من وجتربته العالج عىل واإلرشاف الوصفة
التعليم عىل حاصل آخر شخص أي أو الطبيعي بالعالج خمتص أو
جيوز فال الشخيص، ولذلك لإلستعامل تينس دواء ويعترب الطبي.

آخر. شخص إي اىل إعارته لك
امليقاع يستخدمون  الذين األشخاص معاجلة  الجيوز  مالحظة!

تينس. بجهاز
يمكنك تينس  حمفز  يعمل كيف املمرضة لك  ترشح أن بعد 
رشاء من مانع اليوجد لكن البيت. يف للمعاجلة غالبًا إستعارته
عىل بنا اإلتصال يمكنك  كيفار.  يف عندنا من بك خاص جهاز

.+46 (0)46 384050 اهلاتف
يف الزياره القادمة للطبيب! تينس عن إسأل

كيفار حول
تأهيل وإعــادة األمل لتخفيف أجهزة ميديكال كيفار طورت
وكل .1975 عام منذ  الكهربائية الصينية واألبر  العضالت
موزعًا 30 ولدينا لوند يف الرئيسة دائرتنا من ينطلق التطور 
الفرق من جمموعة مع كيفار وتتعاون العامل. أنحاء  خمتلف يف
وامليدان، للساحة السويدي الفريق مثل السويدية الرياضية
ومنتخب ألبينا السويدي لكرة القدم واملنتخب الوطني السويدي
ورياضيو الطبيعي العالج خمتصو ويستخدم اجلليد. عىل للتزلج
(تينس) األمل لتقليل كيفار حمفزات السويدي الوطني الفريق

العضالت. تأهيل وإلعادة
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أحرف. أربعة من حًال ووجع، أمل من تعاين لك، كونك نقدم

T E N S تينس
من لألعصاب الكهربائي التحفيز التالية للكلامت خمترص هي وتينس
األعراض من خايل  عالج وهو تنس) أحيانًا (ويسمى اجللد خالل 

دائًام. أم مؤقتًا األمل كان سواء اجلانبية

تينس؟ فيها يعمل اليت الكيفية
مع بالتناسق تينس ويعمل اخلاص لتخفيف األمل. نظامه اجلسم يملك
كبرية، لصقات وكأهنا تبدو التي واألقطاب، بإسناده. النظام ويقوم هذا

يصدر منه األمل. الذي يف املكان اجللد توضع عىل
هذه وتقوم ذبذبات. ببعث الذي تينس حمفز اىل  األقطاب وتربط
غريبًا، ذلك  يبدو وقد به.  تشعر ال بحيث األمل بإيقاف الذبذبات
إصابتها حالة يف األصابح عىل تنفخ  حني بالراحة تشعر بالتأكيد  لكن
أكثر تينس لكن األمل، ملنع طرق أخرى هي والتدليك النفخ بحروق؟

ذلك. من فاعلية
تلك فإن  تؤملك  التي املنطقة يف  ما عضلة عىل األقطاب تضع فحني
اإلندورفينات، اجلسم، يف للمورفني املشاهبة بالعمل واملواد تبدأ العضلة

بتقليل األمل. اإلندوفرينات وتقوم بالتحرر. تبدأ

احملفز؟ يعمل كيف
كاآليت: اإلستعامل. إعمل سهل كيفار حمفز

اىل الكابل. األقطاب أربط .1
أخصائية أو املمرضة تعليامت حسب اجلسم عىل األقطاب ضع .2

الطبيعي. العالج
األمل. ختفيف يبدأ وحينها املحفز شغل .3

1. 2. 3.

تينس؟ يستخدم مىت
وتينس واملستديمة. الطارئة اآلالم حاالت يف جيدة نتائج تينس يعطي

آخر. عالج مع إستعامله وحيد ولكن يمكن أيضًا كعالج كافيًا أحيانًا
يمكن تينس وبفضل وتينس. باحلبوب العالج بني املزج من والضري 

إعتامدهم عىل احلبوب. من يقللوا أن للكثري
صغريًا املحفز كان اجلهاز وملا تشاء، وقت يف أي تينس إستخدام يمكنك
ألن حتتاج أن دون اجليب يف وضعه أو البنطلون تثبيته يف فأنه من املمكن
بني 30-60 دقيقة، العالج عادة ويستغرق السكون. وضعية تكون يف
تينس يمنح املسكنة احلبوب حالة األمر يف وكام هو يوميًا. مرات 4-2

العالج. إنتهاء بعد ساعات لعدة غالبًا ويستمر لآلالم، مؤقتًا تسكينًا
تينس: يسكنها التي اآلالم عىل مثال

الظهر يف آخر أمل وأي القطان ■

الفقرات إنزالق ■

الرقبة آالم ■

والكتف مفاصل الركبة آالم ■

الورك آالم ■

الركبة روماتيزم آالم ■
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