
E3 Intense

PORTABLE

DRUG FREE

• Triple Action: blocks the pain message,
triggers the release of endorphins, 

improves blood circulation

• Portable: convenient to 
take with you

OMRON E3 Intense drug-free pain reliever uses Triple Action TENS* 
technology that helps to relieve muscle and joint pain. 

Focus on your success,
not on your back pain
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محرک الکتریکی عصبی  تسکین دهنده ی درد،گرفتگی، کوفتگی 
عضالت  بدون استفاده ازدارو

سبب شده است تا  این مدل، یکى از محبوب ترین تسکین دهنده هاى درد کاربران 
در نقاط مختلف دنیا باشد.

تأثیرگذارى سریع، راحتى کاربرى و 
حمل آسان دستگاه     
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محتویات بسته بندى: 

پدهاى                  قابل شست و شو،  نگه دارنده ى پدهاى                       ، سیم 

الکترود پوشش محافظ محصول همراه با دستگاه تنس مدل

LONG LIFE LONG LIFE

ــل  ــواره معض ــالت هم ــى عض ــا و گرفتگ ــکین درده تس
افراد، فیزیوتراپیست ها و متخصصان بوده است. دستگاه 
محرك عصبى                          از ســاخته هاى جدید 
شــرکت                                              مى باشــد کــه 
بــا برنامه هــاى متنوع و هوشــمند به صــورت انتخابى و 
سفارشــى ســازى شــده بــه شــما درمــان مناســبى را 

پیشنهاد مى دهد. 

Healthcare

مشخصات:
انــدازه کوچــک دســتگاه، حمــل و نقــل راحــت، قابلیــت قرارگیــرى راحــت 

در جیب، کیف و نصب بر روى کمربند
شدت قابل تنظیم تا 15سطح مختلف

ــب  ــت مناس ــاب حال ــا انتخ ــه ب ــم ک ــل تنظی ــى قاب ــت درمان داراى 9 حال
احساس خوشایندى در ناحیه ى درد شما ایجاد مى کند

داراى 3 برنامه ى ماساژ 
تنظیم زمانى  15 دقیقه به صورت اتوماتیک قابل استفاده در 6 ناحیه از بدن ( کمر، مفاصل ، پا ، ساق پا ، شانه ها ، بازو)

وزن: 574 گرم ابعاد دستگاه: 21/5   6   17  سانتى متر  پدهاى قابل شست و شو با عمر طوالنى تا 150 بار استفاده
منبع تغذیه ى دستگاه: دو عدد باطرى قلمى
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