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Peri-Stim מציע שימוש קל ונוח הזמין בלחיצת כפתור המציע ממשק פשוט להפעלה. 
הפעלת הגירוי החשמלי מתבצעת באמצעות פרובים ייעודיים )וגינליים / אנאליים( 
או באופן חיצוני באמצעות אלקטורודות דביקות אותן ניתן להניח על אזור הכאב.

למכשיר 9 תכניות מובנות:

מכשיר Peri-Stim: קל ופשוט לשימוש

תכניות 1-3: מסייעות במניעת דליפת שתן במצבים של לחץ חזק ופתאומי על שרירי 	 
רצפת האגן )בזמן התעטשות, הרמת משקלים כבדים, פעילות גופנית וכד'(

תוכניות 4-6: מסייעות במניעת דליפת שתן שמקורן משולב ממצבי לחץ +   	 
קשיי התאפקות 

תוכנית 7: מסייעת במניעת דליפת שתן שמקורה בקשיי התאפקות	 

תוכנית 8: מסייעת בהפחתת כאבים כללית ובשיפור זרימת הדם	 

תוכנית 9: מסייעת בהפחתת כאב עצבית במצבים בהם מקור החולשה/הכאב הוא עצבי	 

תוכנית 9: גירוי נקודות אקופונקטורה )נקודות הידועות ברפואה הסינית כאזורי דיקור( 	 
המשפיעות על תפקוד רצפת האגן

תכניות 10-12: תכניות להתאמה אישית המאפשרות שליטה על מדדי הזרמים 	 
החשמליים )מתאים למטפלים(



הריון ולידה יכולים להביא לנו אושר גדול, אבל גם כאבי שרירים, התכווצויות, עייפות, 
מיחושים ועוד. במהלך תקופת ההריון והלידה, נשים רבות מוצאות עצמן מתמודדות 

באופן בלתי פוסק עם כאבים, לעתים ללא מענה מתאים או יכולת ממשית לשכך 
את הכאב.

להקלה על כאבי צירים במהלך הלידה 	 

לשיפור זרימת הדם בקרב נשים הסובלות מבצקות ברגליים לפני ולאחר ההיריון 	 

להקלה על כאבי צוואר, נוקשות בכתפיים, כאבי שרירים ודלקות מפרקים במהלך 	 
ההיריון ולאחר הלידה 

להקלה על כאבים באזור האגן וכאבי מחזור	 

לסיוע בחזרה לכושר לאחר הלידה	 

כיום קיימות שיטות שונות להקלה על הכאב אשר מונעות סיבוכים 
או התערבות רפואית, אחת מהן היא גירוי השרירים באמצעות 

מכשיר טנס המסייע בשיכוך כאבים במהלך ההיריון והלידה. מכשירי 
טנס ידועים כטיפול נפוץ בחדרי לידה עוד משנת 1960, בעיקר 

באירופה, אוסטרליה וקנדה. בשנים האחרונות המכשיר הופך לנפוץ 
יותר גם בארה"ב והופך למוצר ביתי פופולרי בקרב נשים בהריון 

המבקשות אפיק טיפולי פשוט ואפקטיבי. 

מכשיר הטנס CEFAR Femina ידידותי, קל לשימוש ומסייע בהקלה על כאבים ובצקות 
לאורך ההריון, הקלה על כאבי צירים בזמן הלידה וחזרה לכושר לאחריה. המכשיר פועל 

על סוללות ובלחיצת כפתור ניתן לשלוט על עוצמת הגירוי בהתאם לעוצמת הכאבים. 
המכשיר קל, נייד ומגיע עם תיק נשיאה אותו ניתן לקחת לכל מקום. 

)TENS( הקלה על הכאבים בעזרת טכנולוגיית הטנס

במה Cefar Femina מסייע לך?

?Cefar Femina למה

ניתן להתחיל ולהשתמש במכשיר במהלך ההיריון ומהרגע שמתחילים צירים ועד סוף 
הלידה, ועל כן מומלץ לרכוש אותו מראש. אם את מקבלת אפידורל, תוכלי להשתמש בו 

עד קבלת הזריקה לפי הצורך. את Cefar Femina מחברים באמצעות אלקטרודות דביקות 
ייעודיות באזור הגב התחתון. יש לפעול על-פי ההנחיות והוראות השימוש המצורפות 

לאריזת המכשיר.

1.  הקלה על כאבים במהלך ההיריון

2.  שיכוך כאב במהלך הלידה עצמה

3.  עיסוי

4.  שיפור זרימת הדם )הפחתת נפיחות ובצקות ברגליים(

5.  שמירה על כושר

?Cefar Femina מתי ניתן להשתמש במכשיר

למכשיר 5 תכניות מובנות:

מכשיר ה-PeriStim Pro  מסייע בהקלה על כאבים, התמודדות עם 
בעיות שליטה על הסוגרים ושיקום שרירי רצפת אגן. המכשיר 

מותאם לשימושם של אנשי מקצוע כחלק ממהלך טיפול או לשימוש 
עצמי של המטופלת בביתה. המכשיר מציע גישה ידידותית וקלה 

לשימוש לצד טיפול עצמתי ואיכותי. 

למי מיועד המוצר?

טנס ביתי לשיקום רצפת האגן

?Peri-Stim למה

לנשים הסובלות מדליפת שתן מכל סוג 	 
לכל אישה הסובלת מכאבים באזור האגן וכאבי מחזור 	 
לנשים לאחר לידה המעוניינות לחזק את שרירי רצפת האגן ולפעול למניעת תופעות 	 

של חולשה, דליפת שתן וצניחות איברי האגן
לנשים בגיל המעבר המחפשות פתרון למניעה ולהתמודדות עם התופעות הנובעות 	 

מייצור מופחת של אסטרוגן והחלשות האלסטיות הטבעית של הרקמות
לגברים ונשים הסובלים מדליפת צואה וגזים	 
לנשים הסובלות מ"צניחת" איברי רצפת אגן )רחם, שלפוחית, נרתיק(	 

חיזוק שרירי רצפת האגן – הזרם החשמלי במכשיר מסייע בהגברת הכיווץ של שרירי 	 
רצפת האגן והסוגרים, מגייס את סיבי השריר ובכך מסייע בחיזוק שרירים אלה בזמן 

קצר יחסית ובצורה יעילה יותר

ויסות פעילות עצבית - הזרם החשמלי מגרה את העצב שאחראי לשליטה על כיווץ 	 
שלפוחית השתן ומונע כיווץ לא רצוני שלה )אופייני לשלפוחית רגיזה(

הפחתת כאב כללית ושיפור זרימת הדם - הזרם החשמלי במכשיר מסייע בהפחתת 	 
כאבים כללים בדרכים שונות - שיפור זרימת הדם מסייע בפיזור חומרי הדלקת 

והרעלנים באזור השריר הפגוע, הפחתת העברת האות העצבי המעביר תחושת כאב 
למוח )תאוריית "שער הכאב"(, סיוע בהגברת  שחרור אנדורפינים )"משככי הכאבים 

הטבעיים של הגוף"(

הפחתת כאב עצבי - בעזרת תכניות מובנות במכשיר לגירוי שטחי של שורשי עצבים 	 
ונקודות ספציפיות הקשורות ברצפת אגן, המכשיר מסייע בשבירת מעגלי הכאב על-ידי 

וויסות הפעילות העצבית באזור


