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Lån av TENS-apparat
Du har fått låna en TENS-apparat enligt landstingets och
kommunernas riktlinjer. TENS-apparaten ska återlämnas
när behovet upphör.
Egenavgift

Kortvarigt behov: Du lånar TENS-apparaten kostnadsfritt under högst
tre månader.
Långvarigt behov: Du som har ett långvarigt behov (längre än tre månader) ska
betala en egenavgift efter tre månaders lån eller återlämna TENS-apparaten.
Egenavgiften betalas till din hälsocentral eller vårdenhet.
Nyanskaffning av förbrukningsmaterial såsom elektroder, elektrodpasta, rullhäfta
och batterier är eget ansvar.
Modell:…………………………………………………………………
Individnummer:……………………………………………………….
Om det uppstår något fel på TENS-apparaten ska du ta kontakt med din
fysioterapeut/sjukgymnast.

Ansvar
I patientansvaret för utlånat hjälpmedel som används i hemmiljön ska också ingå
att svara för försäkringsskydd mot t ex stöld och brand samt även annan oförutsedd skadehändelse. Om TENS-apparaten förstörs eller förkommer kan du bli
ersättningsskyldig.

Viktigt att komma ihåg - Säkerhetsaspekter
 Varning! Patienter med implanterad elektronisk utrustning
t.ex. pacemaker och intrakardiell defibrillator får inte behandlas med TENS.
 Gravida kvinnor bör inte behandlas med TENS under graviditetens första
tre månader.
 Bada eller duscha inte med TENS-apparaten på dig.
 TENS - behandling är en personlig medicinsk förskrivning
 TENS-apparaten får inte lånas ut till någon annan person
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Genomgång och kontroll av hjälpmedlets funktioner
Förskrivaren ansvarar för att kontrollera att hjälpmedlet är funktionellt innan det används
på eller av patient. Kontrollen ska göras enligt tillverkarens instruktioner, om sådana
finns.

Batteriet är uppladdningsbart
Inställning av program och strömstyrka
Hur ofta och hur länge apparaten ska användas
Elektrodplacering och skötsel av elektrodplattorna

Bruksanvisning lämnas. Bruksanvisningen bör läsas av den som ska använda
TENS-apparaten och/eller anhörig/vårdare. I den finns detaljerad information om
TENS-apparaten.
Låneförbindelse lämnas.

Din kontaktperson är:
Om det uppstår problem med TENS-apparaten under lånetiden, eller om du har
frågor angående TENS-behandlingen kontakta din förskrivare.
Förskrivare:(yrkestitel, namn)………………………………………….................
Arbetsplats:...................................................................Telefon:............................

TENS-apparaten återlämnas till:..........................................................................
Länsservice kundtjänst:
Telefontid: mån – fre. 8.00-11.30 och 12.30-16.00
Boden tel. 0921 - 666 20
Piteå tel. 0911 - 750 81
Kalix tel. 0923 - 761 86
Gällivare tel. 0970 - 191 47
Kiruna tel. 0980 - 730 50
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