
Tanitim 
 
IncoTWIN, idrar ve fekal inkontinansın 
çeşitli şekillerinin tedavisi için 
geliştirilmiştir. Dört güncel tedavi 
yöntemi uygulanabilir: 
1. EMG biofeedback eğitimi 
2. Elektrostimülasyon 
3. EMG biofeedback eğitimi ve 
elektrostimülasyon Kombinasyonu 
4. EMG kontrollü elektrostimülasyon 
Program ayarı, genellikle cihaz elden 
çıkarmadan önce tıbbi talimatlara göre 
tarafımızdan yapılır ve ardından 
yanlışlıkla ayarlanmaya karşı kilitlenir. 
Önemli not: 
Bu hızlı kılavuz IncoTWIN kullanım 
talimatlarının tamamlayıcısıdır. 
Cihazı kullanmadan önce Kullanma 
talimatlarına dikkat edin. IncoTWIN 
sadece bu ek bilgiler temelinde 
kullanılamaz. 
 
 
 
 
 

 
 

Bağlantı soketleri ve çalıştırma 
elemanları: 
 
Bağlayıcı tarafı: 

 

 

 Ön: 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Kulaklık girişi 
3. Prob / güç kaynağı konnektörü 
4. şarj durumu göstergesi 
5. ekran 
6. yoğunluk denetleyicisi / gerekirse 
Program seçimi 
7. Başlat / Duraklat / OK düğmesi 

Hastalar için hızlı rehber 
 

EMG kontrollü inkontinans terapi 
cihazının kullanım talimatları hakkında 

ek bilgi 
IncoTWIN 
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Eğitim Hazırlığı: 
 
 
1. Probu / elektrotları ve kulaklıkları cihaza 

bağlayın. 
2. Prob ucuna bir damla jel koyun. 
3. Prob ekleyin: 

   - vajinal prob ile Sırtüstü pozisyonda  
   - Rektal prob ile yan pozisyonda 

4. Cihazı OK tuşuyla açın. 
5. Gerekirse "2 program" seçin:   veya  

tuşlarıyla istediğiniz çalışma modunu 
seçin. 

6. OK düğmesine basın 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim prosedürü: 
 

Elektrostimülasyon seçimi 
7.   Kas önemli ölçüde daralana kadar akımı 
arttırmak için   düğmesini kullanın. 
8.  OK tuşu ile onaylayın. 
 
Biofeedback seçimi 
7. Kulaklıkların veya ekrandaki talimatları 
izleyin ve pelvik tabanınızı maksimum değer 
tespiti için 4 kez şiddetle sıkın. 
 
Alternatif eğitim seçimi 
7 Kulaklıkların üzerindeki veya ekrandaki 
talimatları izleyin ve pelvik tabanınızı 
maksimum değer tespiti için 4 kez şiddetle 
sıkın. 
8.  Kasın anlamlı şekilde darbe gelene kadar 
birleşmesini arttırmak için  düğmesini 
kullanın. 
9. Tamam tuşuyla onaylayın. 
 
EMG kontrollü elektrostimülasyonun 
seçimi 
7. Kulaklıkların üzerindeki veya ekrandaki 
talimatları izleyin ve pelvik tabanınızı 
maksimum değer tespiti için 4 kez şiddetle 
sıkın. 
8. Kasın anlamlı şekilde darbe gelene kadar 
birleşmesini arttırmak için  düğmesini 
kullanın. 
9. Tamam tuşuyla onaylayın. 

Sensörün temizlenmesi 
 
Her kullanımdan sonra sensörü 
çalışırken, ılık suyla temizleyin. Ağır 
derecede kirlenmişse sabun veya yıkama 
losyonu kullanın. Sensörü yumuşak bir 
bezle kurutun ve kilitli bir plastik torbaya 
koyun. 
Kabloyu ıslatmayın. Köpüklü 
temizleyiciler kullanmayın. Kontak 
elektrotları bozulabilir. 

 
 
Pili şarj etme 
Cihazda kalıcı olarak pil takılıdır. 
Piller, kapalı güç kaynağını kullanarak 
Prob bağlantısı yoluyla şarj edilir. 
Şarj işlemi sırasında yeşil şarj göstergesi 
yanar. Şarj işlemi tamamlandığında 
turuncu şarj göstergesi yanar. 
Tamamen şarj işlemi yaklaşık 5 saat 
sürer. 


