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Leveromvang
• Ruggordel met bedieningseenheid EM 38 
• Verlengingsgordel 
• Batterijen, 3 x 1,5 V AAA (LR03, micro) 
• Deze gebruikshandleiding 

1. Kennismaking
Geachte klant
We zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons assortiment. Onze naam staat voor hoogwaardige en 
grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten die te maken hebben met warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstem-
peratuur, hartslag, zachte therapie, massage en lucht. Neem deze gebruikshandleiding aandachtig door, bewaar 
deze voor later gebruik, houd deze toegankelijk voor andere gebruikers en neem alle aanwijzingen in acht. 

Met vriendelijke groet 
Uw Beurer-team 

Pijnbehandeling in de onderste rugzone met het EM 38 stimulatietoestel
Hoe functioneert stimulatiestroom?
De ruggordel werkt op basis van de elektrische zenuwstimulatie (TENS). Onder TENS, de transcutane elektrische 
zenuwstimulatie, verstaat men de via de huid werkende elektrische stimulering van zenuwen. TENS is als klinisch 
bewezen, werkzame, nietmedicamenteuze, bij juiste toepassing nevenwerkingsvrije methode voor de behande-
ling van pijn met bepaalde oorzaken toegestaan – ook voor de eenvoudige zelfbehandeling. Het pijnverzachten-
de of -onderdrukkende effect wordt onder andere bereikt door het onderdrukken van het doorsturen van de pijn 
in zenuwvezels (hierbij vooral door hoogfrequente impulsen) en verhoging van de uitscheiding van lichaamseigen 
endorfines, die het pijngevoel door hun werking in het centrale zenuwsysteem verminderen. Deze methode is kli-
nisch getest en toegestaan. Elk ziektebeeld dat een TENS-toepassing zinvol maakt, moet met uw behandelende 
arts besproken worden. Deze zal u ook aanwijzingen voor een TENS-zelfbehandeling geven. 

2. Verklaring van de tekens
De volgende symbolen worden in de gebruiksaanwijzing gebruikt. 

Waar-
schuwing

Waarschuwing voor verwondingsgevaren of gevaren voor uw gezondheid.

Attentie Waarschuwing voor mogelijke schade aan het toestel of de accessoires.

Aanwijzing Verwijzing naar belangrijke informatie.
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De volgende symbolen worden op het typeplaatje gebruikt. 

Toepassingsdeel type BF 

Gebruiksaanwijzing in acht nemen

Apparaten die effectieve uitgangswaarden kunnen afgeven van gemiddeld meer dan 10 mA of 10 V 
bij elk interval van 5 seconden.

Fabrikant

Niet blootstellen aan vocht

Seriennummer

0483
Met de CE-markering wordt aangetoond dat het apparaat voldoet aan de fundamentele eisen van de 
richtlijn 93/42/EEG voor medische hulpmiddelen.

3. Belangrijke aanwijzingen
Veiligheidsrichtlijnen

Waarschuwing
• Gebruik de gordel uitsluitend: 
 – aan de mens,
 – voor uitwendig gebruik,
 –  voor de toepassing waarvoor het ontwikkeld werd en op de in deze gebruiksaanwijzing beschreven manier.
• Elk ondeskundig gebruik kan gevaarlijk zijn! 
• Bij acute noodgevallen heeft de eerste hulp voorrang.
• Dit apparaat is niet voor commercieel of klinisch gebruik bestemd, maar uitsluitend voor het gebruik in het 

privéhuishouden! 
• Voor het gebruik moet nagegaan worden of het apparaat en de accessoires geen zichtbare schade vertonen. 

Gebruik het in geval van twijfel niet en neem contact op met uw leverancier of met het opgegeven klanten-
dienstadres. 

• Win bij alle mogelijke gezondheidsproblemen altijd het advies in van uw arts! 
• Zet het toestel uitsluitend in de onderste rugzone in! De toepassing aan andere lichaamsdelen kan tot zware 

gezondheidsproblemen leiden. 
• Het lichtjes rood worden van de huid na de toepassing is normaal en verdwijnt binnen korte tijd. Gebruik het 

toestel pas opnieuw als de irritatie verdwenen is. 
• Als bij langere therapietijd huidirritaties optreden, kies dan een kortere toepassingstijd. 
• Treden er sterkere huidirritaties op, breek dan de behandeling af en zoek een arts op. 
• Dit apparaat is niet bestemd om door personen (ook niet door kinderen) met beperkte fysieke, sensorische 

(bijv. ongevoeligheid voor pijn) of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt te 
worden, tenzij ze door een voor uw veiligheid bevoegde persoon gecontroleerd worden of van deze bevoegde 
persoon de nodige instructies kregen over het gebruik van het apparaat. 

• Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen (verstikkingsgevaar!). 
• Gebruik geen bijkomende onderdelen die niet door de fabrikant aanbevolen worden. 

Voorzorgsmaatregelen 

Waarschuwing 
• Voer de toepassing de eerste minuten zittend of liggend uit om in het zeldzame geval van een vagale reactie 

(misselijkheid) niet aan onnodig verwondingsgevaar blootgesteld te zijn. Schakel het apparaat bij misselijkheid 
onmiddellijk uit en leg de benen in de lucht (ca. 5 – 10 min.). 



4

• De behandeling moet aangenaam zijn. Als het apparaat niet correct functioneert, als u zich onpasselijk voelt of 
pijn hebt, dient u de toepassing onmiddellijk af te breken. 

• Gordel alleen afnemen als het toestel uitgeschakeld is! 

Aanwijzingen over de elektroden

Attentie 
• De elektroden mogen niet op open huiddelen aangebracht worden. 
• Max. aanbevolen uitgangswaarde voor elektroden 5 mA/cm2. 
• Effectieve stroomdichtheden boven 2 mA/cm2 vereisen een verhoogde aandacht van de gebruiker. 

Waarschuwing 
Om schade aan de gezondheid te vermijden, wordt in de volgende gevallen het gebruik van het apparaat 
dringend afgeraden:
• Gebruik het apparaat niet als u een pacemaker of andere implantaten draagt, zoals bijv. een insuline-

pomp of metalen implantaten.
• Bij hoge koorts (bijv. > 39 °C). 
• Bij bekende of acute hartritmestoringen (aritmieën) en andere opwinding vormende en vaatstoringen 

aan het hart. 
• Bij aanvallen (bijv. epilepsie). 
• Bij een zwangerschap. 
• Bij kanker. 
• Na operaties waarbij versterkte spiercontracties het genezingsproces kunnen storen. 
• Op acuut of chronisch zieke (gewonde of ontstoken) huid, bijv. bij pijnlijke en pijnloze ontstekingen, irritaties. 
• Bij huiduitslag (bijv. allergieën), brandwonden, kneuzingen, zwellingen en open en genezende wonden. 
• Aan operatielittekens die aan het genezen zijn. 
• Bij gelijktijdige aansluiting op een hoogfrequent chirurgisch apparaat. Hier kan het verbrandingen onder de 

stimulatiestroomvelden tot gevolg hebben. 
• Onder invloed van pijnverzachtende medicamenten en alcohol of slaapmiddelen. 
• Bij alle werkzaamheden waarbij een niet te voorziene reactie (bijv. versterkte spiercontractie ondanks lage 

intensiteit) gevaarlijk kan worden, bijv. tijdens het autorijden of het bedienen en besturen van een machine. 
• Op slapende personen. 
• Bij acute of chronische aandoeningen aan het maag-darmstelsel.
• Gebruik dit apparaat niet tegelijk met andere apparaten die elektrische impulsen aan uw lichaam afgeven. 
• Het toestel is voor eigen gebruik geschikt. 
• De gordel mag om hygiënische redenen slechts bij een persoon toegepast worden. 
• Zorg ervoor dat tijdens de stimulatie geen metalen voorwerpen met de elektroden in contact kunnen komen, 

anders kan het tot plaatselijke verbrandingen komen.

Het toestel mag niet gebruikt worden: 
• In de zone van het hoofd: hier kan het krampaanvallen veroorzaken. 
• In de zone van de hals/halsslagader: hier kan het tot een hartstilstand komen. 
• In de zone van de keelholte en het strottenhoofd: hier kan het tot spierkrampen komen, wat tot verstikking kan 

leiden. 
• In de buurt van de borstkas: hier kan het risico op hartkamerfibrilatie verhogen, waardoor een hartstilstand 

veroorzaakt kan worden. 

Voorzorgsmaatregelen 
• Gebruik het toestel niet in de buurt van kortegolf- of microgolftoestellen (bijv. gsm’s), omdat deze tot schom-

melingen van de uitgangswaarden van het toestel kunnen leiden. 
• Niet in de slaap, bij het besturen van een motorvoertuig of bij het tegelijk bedienen van machines gebruiken.
• Het toestel nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen. 
• Niet gebruiken in de buurt van licht ontvlambare stoffen, gassen of springstoffen.

Raadpleeg voor de toepassing uw arts bij:
• Acute ziektes, vooral bij het vermoeden van of het aanwezig zijn van bloedstollingsstoringen, de neiging tot 

tromboembolische ziektes en bij kwaadaardige nieuwvormingen. 
• In het geval van diabetes of andere ziektes. 
• Onduidelijke, chronische pijntoestanden onafhankelijk van de plaats van het lichaam. 
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• Alle sensibiliteitsstoringen met verminderd pijngevoel (zoals bijv. stofwisselingsstoringen).
• Tegelijkertijd uitgevoerde medische behandelingen.
• Door de stimulatiebehandeling optredende klachten. 
• Permanente huidirritaties onder de elektroden. 

Waarschuwing
Het gebruik van het apparaat vervangt de consultatie en behandeling bij de arts niet. Vraag daarom bij elke pijn 
of ziekte eerst om het nodige advies bij uw arts. 

Voor de ingebruikneming

Attentie
• Voor het gebruik van het toestel moet al het verpakkingsmateriaal verwijderd worden. 
• Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het defect is of als het bedrijfsstoringen vertoont. 
• Ontbreken de zelfklevende afdekkingen voor de elektrodenaansluiting of komen ze los, dan raden we u drin-

gend aan om de bijgevoegde elektrodenafdekkingen erop te plakken. 
• Doe de gordel nooit met blanke metalen elektroden om. Het gebruik van de gordel zonder elektrodenafdekking 

kan tot verwondingen leiden. 

Attentie 
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt werd door ondeskundig of verkeerd gebruik. 
• Bescherm het toestel tegen stof, vuil en vochtigheid. 
• Als het apparaat gevallen is of aan extreme vochtigheid blootgesteld was of andere schade opgelopen heeft, 

mag het niet meer gebruikt worden. Het toestel mag niet aan hoge temperaturen of direct zonlicht blootgesteld 
worden. 

• U mag het toestel in geen geval openen of repareren, omdat anders een perfecte werking niet meer gegaran-
deerd is. Opent u het toestel toch, dan vervalt de garantie. 

• Neem bij reparaties contact op met de klantenservice of een geautoriseerde handelaar.

Tips voor de omgang met batterijen 
• Als vloeistof uit de batterijcel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water 

spoelen en een arts raadplegen.
•  Gevaar voor inslikken! Kleine kinderen kunnen batterijen inslikken, met verstikking als gevolg. Bewaar 

batterijen daarom buiten het bereik van kleine kinderen!
• Neem de aanduiding van de polariteit (plus (+) en min (-)) in acht.
• Als er een batterij is gaan lekken, moet u veiligheidshandschoenen aantrekken en het batterijvak met een droge 

doek reinigen.
• Bescherm de batterijen tegen overmatige hitte.
•  Explosiegevaar! Werp batterijen niet in vuur.
• Batterijen mogen niet worden opgeladen en niet worden kortgesloten.
• Haal de batterijen uit het batterijvak als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
• Gebruik alleen hetzelfde of een gelijkwaardig type batterij.
• Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
• Gebruik geen oplaadbare batterijen!
• Haal batterijen niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in kleine stukken.
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4. Beschrijving van het apparaat
Overzicht bedieningseenheid

Pos. Omschrijving Pos. Omschrijving 

1 Aan-/uit-/pauzetoets 6 Batterijstatus, verschijnt bij verbruikte batterijen

2 Instelling intensiteit
▲ verhogen
▼ verlagen

7 Intensiteit, level 0 – 20

8 Pauzesymbool, knippert indien geactiveerd

3 Programma-/blokkeertoets 9 TIMER: restlooptijd van de actieve programma’s in 
minuten 

4 Batterijvak 10 Toetsvergrendeling actief

5 Display met LCD-indicatie 11 Actief programma 

5. Ingebruikneming en vervangen van de batterijen
Omdoen van de gordel
Voor elke toepassing moet u ervoor zorgen dat uw huid zuiver is en vrij 
van crèmes of oliën. Alleen zo kan het toestel optimaal werken. 
• Leg de gordel met de elektroden naar u gericht voor u. 
• Bevochtig de elektroden en uw rug met water. Zorg ervoor dat de 

elektrodenvlakken gelijkmatig bevochtigd zijn om plaatselijke spanning-
spieken bij de toepassing op uw huid te vermijden. 

• Doe de gordel zo om uw taille, dat de verticale naden A telkens links 
of rechts op dezelfde plaats van uw lichaam liggen. Het Beurer-logo B 
bevindt zich hierbij in het midden op de wervelkolom. 

Let op de tekening! 
Juist geplaatst, liggen de elektroden C daardoor een beetje links en rechts van de wervelkolom.

• Sluit daarna de klittenband.
Zorg ervoor dat de gordel voor een goed contact tussen elektroden en huid nauw aansluit, maar u niet 
insnoert. 
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Verlengen van de gordel 
Als de gordel voor uw tailleomtrek niet voldoende groot is, kunt u de bijgeleverde verlengingsgordel gebru-
iken! Afhankelijk van de tailleomtrek kan de opname van de bedieningseenheid zich buiten het midden van 
het lichaam bevinden. Belangrijk voor de juiste plaatsing van de gordel is dat de elektroden C zich links en  
rechts van de wervelkolom bevinden. 

Bedieningseenheid inzetten
• Breng de bedieningseenheid in de opname aan de gordel. 
• De bedieningstoetsen wijzen hierbij naar buiten en het display wijst naar u 

naar boven. 
• Bij een correcte werkwijze „klikt“ de bedieningseenheid in de opname. 

Automatisch uitschakelen
Als het toestel na het inschakelen niet gebruikt wordt, schakelt het na 3 
minuten automatisch uit. 

Batterijen vervangen
 Als de batterijstatusindicatie [6] verschijnt, dient u de batterijen te 
vervangen. Om batterijen te plaatsen of te vervangen, moet u de 
bedieningseenheid uit de houder van de gordel verwijderen. 

• Los de magneetverbinding door de bedieningseenheid lichtjes van 
de gordel weg te trekken. De magneetverbinding van de beide 
contactknoppen springt hoorbaar los. 

• Trek het toestel naar boven uit de houder. 
• Open het batterijvak [4] door het deksel tegen de markering met pijl 

te drukken en naar onderen te schuiven. 
• Voor het gebruik zijn 3 x 1,5 V batterijen, type AAA (LR03 micro) vereist.  

Zorg voor een correcte poling. Let op de tekening in het batterijvak. 
• Gebruik geen accu’s! 

6. Bediening
Algemene aanwijzingen voor het gebruik
De ruggordel is voor een individuele behandeling van pijn in de onderste rugzone bestemd. 

Schakel het toestel pas in als de gordel correct omgedaan is. Zie pt. 5. 

Inschakelen
Houd de toets aan/uit [1] ingedrukt tot een kort signaal weerklinkt en de LCD-indicatie van het display [5] inscha-
kelt. Bij het eerste starten van het toestel wordt automatisch het programma A geactiveerd. 

Programma kiezen 
Druk op de programmatoets P [3] om door de programma’s te schakelen. 
De volgende programma’s staan ter beschikking: 

Programma Frequentie Tijd

A 4 Hz – 110 Hz (3 fasen) 30 min.

B 4 Hz 25 min.

C 2 Hz (Burst) 25 min.

D 100 Hz 25 min.
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Aanwijzing: 
Bij programma A merkt u bij het overschakelen van fase 1 naar fase 2 (na ca. 10 minuten) een sterkere 
werking. Dit is normaal en zo bedoeld. Als u de intensiteit te hoog vindt, kunt u deze gewoon door het 
indrukken van de intensiteitstoets ▼ [2] verlagen. 

Aanwijzing: 
Wordt tijdens de stimulatie het programma gewisseld (bijvoorbeeld van A naar B), dan verhoogt de 
beginintensiteit in het nieuwe programma stapsgewijs tot de voordien ingestelde intensiteit. Dit kan indien 
gewenst gestopt worden door twee seconden op de intensiteitstoets▼ [2] te drukken of door het toestel uit 
te schakelen door twee seconden op de aan/uit-toets [1] te drukken. 

Te sterke impulsen stoppen 
U kunt altijd de intensiteit verminderen of door het indrukken van de aan/uit-toets [1] (~ 2 seconden) het toestel 
opnieuw uitschakelen. 

Intensiteit instellen 
Druk op de intensiteitstoets ▲ [2] om de intensiteit stapsgewijs te verhogen of op de intensiteitstoets ▼ [2] om 
de intensiteit te verlagen. 
U kunt de intensiteit in 20 stappen instellen. Afhankelijk van het intensiteitsniveau voelt u eerst een kriebelen, dat 
tot een spiersamentrekking kan toenemen. 

Kies de instelling zodanig dat de toepassing voor u nog aangenaam is. 

Ongewenste impulsveranderingen verhinderen 
Om te vermijden dat de intensiteit tijdens een training per ongeluk verhoogt, schakelt u gewoon de toetsvergren-
deling in. Hiervoor drukt u ca. 2 s lang op de programmakeuzetoets P [3]. Een akoestisch signaal weerklinkt en 
het teken „ “ verschijnt op het display [5]. Om de toetsvergrendeling op te heffen, houd u de toets P [3] ca. 2 
seconden lang ingedrukt.

Op onaangename waarnemingen reageren 
Als u op de huid iets voelt steken of jeuken, dan moet u het toestel uitschakelen en als volgt te werk gaan: 
• Controleer of de elektroden in orde zijn of een defect vertonen. 
• Controleer of de ronde afdekking boven de elektrodeaansluitingen nog voorhanden is. 
• Doe de gordel af en bevochtig hem nog eens compleet. 
• Let bij het opnieuw omdoen op goed huidcontact en goede bevochtiging.

Een pauze inlassen
Als u tijdens een programma een pauze wilt, druk dan kort op de pauzetoets [1]. Er weerklinkt een akoestisch 
signaal en het pauzeteken „II“ knippert in het display [5]. Door het opnieuw indrukken van de toets [1] kunt u het 
programma voortzetten. 

Contactherkenning
Hebben de elektroden geen lichaamscontact, dan wordt de intensiteit automatisch op nul ingesteld. Hierdoor 
wordt verhinderd dat het tot ongewenste irritaties komt. Zonder lichaamscontact kan de intensiteit niet verhoogd 
worden. 

Geheugenfunctie
Het toestel slaat het laatst ingestelde programma op. Na het vervangen van de batterijen start het toestel opni-
euw met het eerste programma.

7. Toestel en gordel reinigen en onderhouden
Reiniging van het toestel
• Verwijder voor elke reiniging de batterijen uit het toestel.
• Reinig het toestel na gebruik met een zachte, licht bevochtigde doek. Bij sterkere vervuiling kunt u de doek 

ook met een lichte zeepoplossing bevochtigen.
• Zorg ervoor dat er geen water in het toestel dringt! Als dit toch eens gebeurt, gebruik het toestel dan pas opni-

euw als het volledig gedroogd is. 
• Gebruik om te reinigen geen chemische reinigers of schuurmiddelen. 

Attentie 
 De gordel en de bedieningseenheid zijn niet geschikt om met de wasmachine gewassen te worden. 
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Reiniging van de gordel 
Als u de bedieningseenheid van de gordel verwijderd hebt, kunt u de gordel met een vochtige doek reinigen. 
Gebruik hiervoor een milde zeepoplossing of een vloeibaar wasmiddel. Gebruik geen bleekmiddelen.

8. Verwijdering
Deponeer de gebruikte, volledig lege batterijen in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het 
afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de batterijen 
correct te verwijderen.
Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen: 
Pb = batterij bevat lood,
Cd = batterij bevat cadmium, 
Hg = batterij bevat kwik.
Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone 
huisvuil worden weggegooid. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land 
gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.

9. Oplossen van problemen

Problemen/vragen Mogelijke oorzaak/oplossing 

Het toestel schakelt bij het 
indrukken van de AAN/UIT-toets 
niet in. 

1.  Zorg ervoor dat de batterijen correct geplaatst zijn en contact hebben. 
De aan/uit-toets moet om in te schakelen ingedrukt gehouden worden. 

2. Eventueel batterijen vervangen.
3. Met de klantendienst contact opnemen. 

Het komt niet tot een voelbare 
stimulatie. 

1. Impulsintensiteit stapsgewijs verhogen. 
2. Aan/uit-toets indrukken om het programma opnieuw te starten. 
3. De batterijen zijn bijna leeg. Vervang ze. 

U merkt een onaangenaam gevo-
el aan de elektroden. 

De elektroden zijn slecht bevochtigd. Dit kan door een niet meer gelijk-
matige, volledige stroomverdeling tot huidirritaties leiden. Schakel het 
toestel uit. Doe de gordel af, bevochtig de gordel (elektroden) en uw 
onderrug opnieuw voldoende en start het programma nog eens conform 
de handleiding. 

De huid in de behandelingszone 
wordt rood. 

Behandeling onmiddellijk afbreken en wachten tot de toestand van de 
huid genormaliseerd is. Een snel verminderende roodkleuring van de huid 
onder de elektrode is ongevaarlijk en is te verklaren door de plaatselijk 
sterkere doorbloeding. Blijft de huidirritatie echter bestaan en ontstaat er 
evt. jeuk of een ontsteking, dan moet u voor de verdere toepassing uw 
arts consulteren. Evt. ligt de oorzaak bij een allergie voor het elektro-
denoppervlak. 
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10. Technische gegevens

Gordelgrootte voor tailleomtrek van ca. 75 tot 140 cm 

Gewicht (gordel en toestel) ca. 415 g incl. batterijen 

Elektrodengrootte ca. 81 x 65 mm 

Parameter (500 ohm last) Uitgangsspanning:   max. 50 Vpp/5.5 Vrms 
Uitgangsstroom:       max. 100 mA/11 mArms 
Uitgangsfrequentie:  2 – 110 Hz 

Impulsduur 60 – 220 μs per fase 

Golfvorm Symmetrische, bifasische rechthoekimpulsen 

Spanningsvoeding 4,5 V (3 x 1,5 V AAA, type LR03) 

Bedrijfsomstandigheden 0 °C tot 40 °C, 20 tot 65% relatieve luchtvochtigheid

Opslag 0 °C tot 55 °C, 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid

Technische veranderingen voor de verbetering en verdere ontwikkeling van het product behouden we ons voor. 
Bij het gebruik van het apparaat buiten de specificatie is een perfecte werking niet gegarandeerd! 
Dit apparaat is conform de Europese normen EN60601-1, EN60601-1-2 en moet voldoen aan bijzondere 
voorzorgsmaatregelen m.b.t. de elektromagnetische compatibiliteit. Gelieve er hierbij rekening mee te houden 
dat draagbare en mobiele HF-communicatieinstallaties dit apparaat kunnen beïnvloeden. U kunt uitgebreide 
informatie aanvragen bij de klantenservice op het aangegeven adres of deze aan het eind van de bijgevoegde 
gebruiksaanwijzing op pagina 74 – 75 nalezen.
Het apparaat is conform de vereisten van de Europese richtlijn voor medische producten 93/42/EC en de 
medische productwet. Voor dit apparaat zijn geen functiecontrole en uitleg nodig conform § 5 van de Duitse 
verordening voor gebruikers van medische hulpmiddelen (MPBetreibV). Het is ook niet nodig om veiligheidstech-
nische controles uit te voeren conform § 6 van de Duitse verordening voor gebruikers van medische hulpmid-
delen. 
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