
3. Aseta päähine

Sooma Masennushoito - Pikaopas

1. Valmistele
päähine ja 
elektrodit

Aseta kupit päähineen
sisäpuolelle.

2. Kastele
geelityynyt

suolaliuoksella

Asetat geelityynyt
kuppeihin.

4. Aloita hoito

Laita virta päälle.

Kiinnitä kaapelit:
Punainen punaiseen

Musta mustaan

Paina nappia
jatkaaksesi.

Aloita, kun
kontak= on alle 

15 kΩ ja näytöllä
näkyy OK

Voit keskeyttää
hoidon nappia

painamalla.

Kun hoito pääEyy, 
ota päähine pois ja 

sammuta laite.

5. Puhdista

Pese päähine ja 
anna kuivua hyvin.

Heitä käytetyt tyynyt
pois.

Huuhtele eletrodit
lämpimällä vedellä ja 
pyyhi kuivaksi.

⌀ 50-54 cm → S
⌀ 55-58 cm → M
⌀ 58-62 cm → L

Aseta päähineen 
alareuna juuri 
kulmakarvojen 

yläpuolelle. Varmista, 
eEä keskisauma on 
nenän kohdalla ja 

punainen vasemmalla.

VAROITUS: Laitteen käyttöön liittyy
riskejä. Käyttökoulutus vaaditaan.

KäyEöohjeet on lueEava ennen käyEöä
turvallisen käytön varmistamiseksi.

support@soomamedical.com 

+358 10 328 9811

Kiinnitä johdot 
ulkopuolelta.
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Kastele, 10-15 ml 
/ geelityyny.

Odota 1 min. Valmis 
tyyny täyEää kupin.



Ongelmatilanteet
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Puhdista laite ja tarvikkeet käytön jälkeenTarkista iho, hoitolaite ja tarvikkeet ennen käyDöä

1. Kuivia / kovia kohtia geelityynyssä. Lisää elektrolyyttiä tai painele kovettunutta kohtaa. Jos kovettuma ei poistu, 
vaihda nappi uuteen. 

2. Geelityyny putoaa päähineen asettamisen aikana. Jos geelityynyt putoavat, ota päähine pois ja aseta geelityynyt
takaisin kuppeihin. Jos geelityyny rikkoutuu, vaihda se uuteen. 

3. “Tarkista kontakti” -ilmoitus näytöllä. Paina kuppia kevyesti vapauttaaksesi elektrolyyttiä. Toista molemmille
kupeille kunnes päänahka tuntuu kostealta kuppien alla. Viesti poistuu näytöltä, kun kontakti menee alle 15 kΩ. 
Jos kontakti on yli 50 kΩ  eikä luku laske kuppeja painelemalla päänahan kosteudesta huolimatta, tarkista
kaapelit ja niiden kiinnitys.

4. Hoitotuntemus on voimakas. Paina kuppia kevyesti vapauttaaksesi lisää elektrolyyttiä. Tarvittaessa pysäytä hoito
nappia painamalla ja lisää suolaliuosta.

Ihon hoitoalueen alla tulee olla teve ja puhdas. Poista metalliset esineet elektrodien läheltä
ennen hoidon aloitusta. Älä käytä hiustuotteita kuten geeliä tai lakkaa ennen hoitoa.

Käytä aina uusia geelityynyjä. Käytönjälkeinen elektrolyyttijäämä geelityynyissä muuttaa
virran kulkua ja altistaa mikrobikasvulle.

Tarkista, että laite sekä tarvikkeet ovat puhtaita ja käyttökuntoisia. Vaihda elektrodit, jos
metallipinta on rikki tai vääntynyt (värjäymä ei haittaa). Vaihda kaapelit, jos eristekerros on
rikki tai kontaktin saaminen on vaikeaa. Laitetta ei tulisi käyttää, jos siinä havaitaan likaa,
kolhuja tai merkkejä viallisesta toiminnasta.

Päähineen kangas venyy käytössä. Päähine ja elektrodit tulee vaihtaa vähintään 3 kk:n
päivittäisen käytön jälkeen. Muiden kuin Sooman hyväksymien tarvikkeiden käyttö on
kiellettyä, sillä niiden turvallisuutta ei voida taata.

Vasta-aiheet

Kallon sisäinen metalli tai 
implanQ

Sydämentahdis=n

AkuuQ ihoEuma tai haavauma
hoitoalueella

Sooma Oy
Atomitie 5

00370 Helsinki

support@soomamedical.com
+358 10 328 9811

1. Laita käytetyt geelityynyt yleis-/energiajätteeseen.
2. Puhdista laite, kaapelit ja liittimet desinfiointiaineella. 
3. Huuhtele elektrodit juoksevalla vedellä ja pyyhi

kuivaksi. 
4. Huuhtele päähine juoksevalla vedellä. 
5. Anna päähineen kuivua hyvin ennen seuraavaa käyttöä.

HUOM: Oikein puhdistettuna laite ja tarvikkeet pysyvät
toimintakuntoisina pidempään. 

Pese päähine aina potilaiden välillä

A) Käsinpesu tai
B) Konepesu synteettisten tekstiilien pesuohjelmalla 40°C

Sooma Masennushoito - Kunnossapito


