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Forord 
(Manualen er senest ændret 11.06.2018 af Hidroxa Consulting AB, der forhandler 
maskinen.) 
Manualen bør gennemlæses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug. Opstår der 
spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice. Det kan være godt 
at vide, at den mest almindelige årsag til en manglende effekt af behandlingen med 
jontoforesmaskinen skyldes en ikke regelmæssig behandling. Undersøgelser har vist, at 
mange brugere holder op med at bruge maskinen kontinuerligt, når symptomerne 
aftager. Man skal dog fortsætte, selvom problemet aftager. Hvis du er gravid, har 
pacemaker eller har en form for metal indopereret i kroppen, må du ikke benytte denne 
maskine.  
 
En del brugere føler et vist ubehag ved at skulle gøre brug af en maskine med elektricitet 
i kombination med vand. Du kan dog føle dig helt tryg med denne batteridrevne 
maskine, der slet ikke fungerer, når strømkablet er isat. Dette er maskinens særlige 
beskyttelsesmekanisme.  

Producent 
AAM GmbH, Hermann-Jäger-Weg 13, 79336, Herbolzheim.  
Tlf. +49-(0)7643-347 4111 
Email:info@aam-med.de 
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Generel beskrivelse 

 

Basisudstyr 
Et apparat med kombineret PC (pulserende strøm) og CC (konstant strøm), 2 
elektrodekabler, 4 gummielektroder (2 til hver størrelse af elektrodepuderne), 4 
elektrodepuder (2 i hver størrelse, de mindste passer til behandling af armhulerne), 2 
blå remme til behandling af armhuler samt batterilader.  
 

Tilbehør 
Plastbeholdere til behandling med jontofores med postevand.  
 

Garanti 
Garantiperioden for maskinfejl er 24 måneder. Elektroder, elektrodepuder, kabler og 
batterier (forbrugsvare) er ikke omfattet af garantien.  
 

Advarsel 
Når man bruger maskinen tæt på (mindre end 1 meter) et kortbølge- eller 

mikrobølgeapparat, kan de værdier, som maskinen udsender, ændre sig. 

Bærbare apparater, som f.eks. mobiltelefoner, kan påvirke maskinen. Denne type 

apparater skal opbevares minimum 1 meter fra maskinen. De skal gerne slukkes eller 

opbevares i det tilstødende rum. 

Hvis der anvendes tilbehør, der ikke er godkendt af producenten, kan det forårsage 

skader og føre til mindskede elektromagnetiske bølger eller en mindsket 

interferensresistans i maskinen. Brug af denne type tilbehør sker på egen risiko.  

Det er vigtigt, at elektrodepuderne er i fuld kontakt med huden. Hvis de kun har delvist 
kontakt med huden, kan der opstå hudirritation.  
Service 

Maskinen kræver ikke service. Eventuelle reparationer må udelukkende udføres af 
forhandleren og dennes partnere. 

 

Klassifikation ”BF” 

Denne elektroniske maskine er batteridrevet. Det betyder, at maskinen er af typen BF i 
henhold til DIN EN 60601-1. 

 

Sådan vedligeholder du din jontoforesmaskine 
1. Maskinen og gummielektroderne kan rengøres og desinficeres med alle 

rengøringsmidler, der normalt kan bruges udvortes i medicinske sammenhænge. 
Maskinen må ikke nedsænkes i nogen former for væske. Rengøringsmidler, der 
kan medføre korrosion (rust), må ikke anvendes på maskinen. 

2. Efter brug skal elektrodepuderne og gummielektroderne rengøres og 
desinficeres med håndvarmt vand. Elektrodepuderne kan også rengøres i en 
vaskemaskine. 
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3. Når du frakobler kablerne fra maskinen, så vær opmærksom på, at du løsner dem 
forsigtigt. Kablerne må ikke bøjes alt for meget. Undgå ligeledes, at de 
sammenfiltrer. 

4. Hvis du ikke bruger maskinen gennem længere tid, skal batterierne tages ud og 
opbevares separat. Brugte batterier skal afleveres til lokale 
indsamlingsordninger.  

 

Genbrug af maskinen 

Maskinen skal sorteres som elektronisk affald på genbrugspladsen. 
 

MPC 

Maskinen opfylder beskyttelseskravene for klasse II elapparater og klasse II medicinske 
apparater i overensstemmelse med MDD 93/42 EWG. 
 

Elektromagnetisk kompatibilitet 
Maskinen er certificeret i overensstemmelse med reglerne i EN 60601-1-2:2001 og EN 
60601-2-10:200. 
 
Tekniske detaljer 
Mål: 172x116x41 mm 

Vægt: 270 g 

Nominel spænding: 6,0V 
 

Konstant strøm (CC) 
Strøm: Konstant strøm 
Ampere: 0-20 mA. Kan justeres trinløst fra 1 til 20. 
Spænding: Max. 40V alt afhængigt af resistans 

 

Pulserende strøm (PC) 
Strøm: Pulserende 

Ampere: 0-30 mA. Kan justeres trinløst fra 1 til 30. 
Spænding: Max. 60 V alt afhængigt af resistans 
 
Producentens ansvar 
Forhandleren er kun ansvarlig for maskinelle fejl og altså ikke for fejl, der er forårsaget 
af en forkert håndtering eller brug af maskinen.  
 

Øvrigt 
Hvis du har spørgsmål til din almene sundhedstilstand og anvendelsen af Hidroxas 
jontoforesmaskine, skal du kontakte din egen læge.  
 
Man behøver ikke teknisk viden for at kunne bruge maskinen på korrekt vis. Du er dog 
altid velkommen til at kontakte vores kundeservice. 
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Sådan udfører du en behandling 

 

Figur 1: Tænd/sluk-knap. 2. Kontakt til valg af strømtype. 3. Stik. 4. LED, svagt batteri. 5. Digitalt display. 6. 

LED, tomt batteri. 7. Stikkontakt til lader. 8. Batterikammer. 

 

1. Inden du påbegynder behandlingen, skal du fjerne alle accessories, der er 

fremstillet af metal. Det omfatter bl.a. smykker. 

2. Inden du tænder maskinen, skal du vælge strømtype til den pågældende 

behandling: Pulserende strøm (PC) eller konstant strøm (CC). Du kan kun vælge 

strøm, når maskinen er slukket. Den første linje på displayet viser, om maskinen 

er indstillet til konstant strøm (CC) eller pulserende strøm (PC). Vælg mellem 

disse via kontakten (2).  

3. Når du skal tænde maskinen: Skub kontakten (1) til venstre. På skærmen står der 

nu i ca. 5 sekunder: “AAM GmbH DE 20 v2.0”. Dette indikerer, at maskinen er ved 

at tænde. Dobbelttjek nu, at dit valg af strøm er korrekt. Kontrollér, at kablet ikke 

er placeret i udtaget for laderen (7). En mekanisk beskyttelse forhindrer 

maskinen i at starte, hvis strømkablet er sat i væggen eller i selve maskinen. 

Dette er en beskyttelsesmekanisme for at sikre, at du aldrig kommer i direkte 

kontakt med 230V i stikkontakten. 
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4. Kobl kablerne med henholdsvis det røde og sorte kabel i gummielektroderne. 

Enten kan du placere elektroderne (med de gule dæmpede elektropuder) separat 

i de respektive vandbeholdere, eller så fastgør du hver gummielektrode (i sin 

gule elektrodepude) direkte på den respektive kropsdel. Selve 

gummielektroderne skal ikke berøre huden. 

5. Nu kan du indsætte kablerne i de respektive udtag (3) i maskinen. Det røde kabel 

skal kobles til det røde udtag, mens det sorte kabel kobles til det sorte udtag. 

Hver anden gang skiftes der udtag, så det røde kabel placeres i det sorte udtag, og 

det sorte kabel i det røde udtag. Når man bytter position på kablerne inden hver 

behandling, sikrer man en ensartet effekt på både hænder og fødder over tid. 

Opblød de gule elektrodepuder (svampene) med elektroderne, der skal sidde 

ordentligt. Placér dernæst en hånd/fod på den respektive elektrodepude.  

Overfladen på elektrodepuden (med gummielektroden indvendigt) skal have fuld kontakt med 

huden, så man undgår en punktvis kontakt, hvilket kan skabe ubehag. 

6. Placér hver elektrode separat i to ikke-ledende beholdere (f.eks. de medfølgende 

plastbeholdere). Fyld dem med lunkent vand. Vandet skal lige netop dække den 

pågældende håndflade/fodsål. Det er først, når hånden/foden sænkes ned i de 

forskellige beholdere, at kredsløbet sluttes, og strømstyrken vises på displayet. 

7. Alle mennesker har forskellig kropsbestandighed, hvilket betyder, at forskellige 

mængder volt er nødvendige i forskellige mennesker for at opnå samme strøm. 

Gå et niveau op, når det begynder at føles ubehageligt og gå derefter et niveau 

ned og bliv her. Det må ikke gøre ondt at foretage behandlingen, men du vil 

kunne opleve, at du befinder dig lige på grænsen til ubehag, frem for alt i 

begyndelsen. 

8. Når du stopper en hånd/fod ned i det respektive vandbad, sluttes kredsløbet. 

Så snart det elektriske kredsløb er sluttet, skifter milliamperemeteret til 0,4-0,7 mA, men det 

kan variere kraftigt. At værdien overstiger 0, indikerer, at den elektriske kreds er sluttet på 

korrekt vis. Denne værdi bliver ved med at være sådan, indtil man begynder at skrue op for 

strømmen. Eller mere nøjagtigt vil den langsomt stige til den strømstyrke, man indstiller. Når 

knappen (1) drejes med uret, bliver strømmen øget. Den anden linje på displayet viser, hvor 

meget elektricitet der kommer ud af maskinen.                                                                                                                   

9. Skru strømstyrken op til det ønskede niveau. 

10. Maskinen virker ikke, når batteriopladeren er tilsluttet. 

Hvis milliamperemeter ikke overstiger en værdi på 0,0 mA, når du sætter hænderne eller 

fødderne ned i beholderne, skyldes det, at modstanden i huden er for høj, eller vandets 

ledeevne er for lav. Tilsæt da 1 tsk salt til hver vandbeholder og omrør grundigt. Anvend altid 

store elektroder, når du behandler hænderne eller fødderne. 

TIP! Hvis hudens resistans er for høj, eller vandets ledeevne er for lav, skal du tilsætte en tsk 

salt og sørge for, at vandbeholderne er fyldt med så meget vand, at det dækker 

fodsål/håndflade, hverken mere eller mindre. 
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Behandlingsskema 
Vi anbefaler, at du starter din behandling med 20 minutter dagligt de første 1-3 
måneder. Der findes dog forskellige måder, hvorpå man kan igangsætte behandlingen, 
og det afhænger meget af dine personlige præferencer. Mange vil synes, at 3 x 
behandlinger à 20 minutter i de første uger vil være en passende start. Når man har 
opnået en tilpas god behandlingseffekt (efter 1-3 måneder), kan man prøve at strække 
behandlingerne lidt ud, så man sigter mod 1 behandling ugentligt. Flere har rapporteret, 
at det er tilstrækkeligt med en behandling hver 3.-4. uge, men det er mere ualmindeligt. 
 

Hvordan du ændrer strømstyrke under en igangværende behandling og afslutter en 

behandling 

Hvis du vil ændre strømstyrken under en igangværende behandling, kan du tage en 
hånd op af vandbadet for at justere strømstyrken. OBS! Vælger du at gøre dette, kan du 
få et stød, som for mange vil føles ubehageligt, men det er IKKE farligt. Vi anbefaler 
derfor, at du får hjælp af en anden under de første behandlinger, mens du finder frem til 
den rette strømstyrke. Dette er dog kun vores anbefaling. Du kan helt fint anvende 
maskinen på egen hånd. 
Strømmen afbrydes automatisk efter 20 minutter. Teksten “treatment over” 
(“behandling afsluttet”) vises på skærmen. Når du vil slukke maskinen, drejer du 
knappen tilbage, indtil du hører et klik. 
 

Sådan ændrer du strømretningen (4) 

Du skal ændre strømretningen, hver gang du starter maskinen, med mindre din læge 
anbefaler andet. For at ændre strømretningen stikker du det røde kabel ind i det sorte 
udtag, og det sorte kabel ind i det røde udtag. Næste gang skal du gøre det modsatte. 
Dette skal gøres for, at man kan være sikker på, at ingen af hænderne eller fødderne får 
en mindre god behandlingseffekt over tid p.g.a. strømretningen. 

 

Maksimalt amperetal/strømstyrke 

Spændingen for den konstante strøm (CC) er begrænset til 40V, og for den pulserende 
strøm (PC) er den begrænset til 60V. Derfor kan den maksimale strømstyrke ikke opnås, 
når den elektroniske resistans i huden er højere end 2000 ohm. I det tilfælde kommer 
ordet “max” til at syne på displayets første linje. Du skal nu prøve at mindske 
modstanden i din hud ved at gøre elektrodepuderne (svampene) våde på ny eller ved at 
tage et varmt bad.  

 

Jontofores’ anvendelsesområder 
Jontofores kan anvendes til at behandle hyperhidrose i hænder og fødder, også 
samtidigt. Du kan også behandle hyperhidrose i armhulen og ansigtet ved hjælp af 
jontofores, men effekten synes at være værre end den, der opnås ved behandling af 
hænder / fødder. Nogle forhandlere af jontoforesmaskiner mener, at man kan behandle 
f.eks. leddegigt i knæene med jontofores, men heller ikke dette, er noget, som vores 
maskine er beregnet til. 
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Kombineret behandling af hænder og fødder 

Dette er en mulighed, men vi anbefaler, at hænder og fødder behandles separat, da det 
ellers kræver en højere strømstyrke, hvilket kan medføre et eventuelt ubehag. 
 
Placér dine hænder og dine fødder i hver deres beholder. Hvis du vil justere 
amperetallet, så drej knappen (1) med en af dine hænder, indtil du opnår den ønskede 
strømstyrke. Efter at have justeret strømstyrken placerer du på ny hånden i 
vandbeholderen. På den måde kan du behandle alle 4 kropsdele samtidigt. 

 

Behandling af hænder/fødder separat 
Når du behandler hænder eller fødder for første gang, skal du bede en anden person om 
at hjælpe til med at regulere strømstyrken. Når du bruger maskinen anden gang, 
indstiller du blot strømstyrken til den samme styrke, som du benyttede under den første 
behandling. Placér herefter begge hænder eller fødder i den respektive vandbeholder. 
Den elektriske strøm aktiveres, så snart kredsløbet er sluttet, hvilket sker, når du 
placerer hænderne eller fødderne i beholderne. Strømstyrken øges med 3V per sekund, 
indtil den indstillede strømstyrke er opnået. 
 

Du kan tage hænder eller fødder ud af beholderne, så du kan justere strømstyrken når som helst 

under behandlingen. Du kan få et stød, der imidlertid er ganske ufarligt, men som stadig kan føles 

ubehageligt. Du bør øge strømstyrken ét trin ad gangen. 

Strømforsyning 

Maskinen har et indbygget batterikammer til 4 genopladelige batterier af typen R14. 
 

Batterikapacitet 
Så snart batteriernes spænding falder til under 4,9V, tænder den gule LED-pære (4). 
Displayet vil vise “battery low”, strømtype og milliamperetal (strømstyrke). 
 
Herefter kan du udføre max. 2 yderligere behandlinger, inden batterierne er helt tomme. 
Når batteriernes spænding falder til under 4,7V, begynder den røde LED-pære (6) at 
lyse. Displayet vil nu vise “batterie laden”. Nu skal du enten lade batterierne op eller 
udskifte dem, inden du fortsætter behandlingen. Displayet kan også vise teksten 
“batterie schwach”, hvilket betyder, at batteriet er tomt.  
 

Opladning af batterierne 

På højre side af maskinen sidder der et ladestik til batterierne (7). Det er kun den lader, 
der medfølger maskinen, der må tilsluttes, da den er synkroniseret med maskinen i al 
almindelighed. Der må udelukkende anvendes genopladelige R14-batterier. Det tager 
godt 14 timer at oplade batterierne. Hvis der anvendes ikke genopladelige batterier, 
mens maskinen lades op, kan det forårsage skade på maskinen og i yderste tilfælde 
brandfare. 
 
OBS! Når batteriladekablet er tilsluttet, kan behandlingen ikke udføres. Når kabler er tilsluttet 
batteriladeren, bliver strømmen til behandlingen frakoblet. Derfor skal kablet til batteriladeren 
trækkes ud, inden man kan anvende maskinen til behandling på ny. 
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Hvis du ikke kan oplade batterierne med laderen (hvis du f.eks. befinder dig i et land 
med 110V), kan du bruge ikke-genopladelige batterier (baby cell, type LR14) for at få 
strøm til maskinen. Du må under ingen omstændigheder tilslutte laderen i disse tilfælde. 
 

OBS! Det er til enhver tid forbudt at anvende laderen og ikke-genopladelige batterier samtidigt. Når 
du udskifter tomme batterier, skal alle batterier udskiftes samtidigt. Vi anbefaler, at du anvender 
alkaline batterier.  
 

Mulige problemer ved anvendelse af maskinen 
Hvis du synes, at strømmen er ujævn eller ubehagelig, så prøv eventuelt at gøre 
elektroderne våde igen eller korrigér elektrodernes placering, så de sidder, som de skal, 
hvilket vil sige, at de har kontakt med en så stor hudflade som muligt. 
 
En for høj strømstyrke kan føre til lokale irritationer på huden og giver ikke en bedre 
behandlingseffekt. Du skal kunne føle strømmen, men det må ikke gøre ondt. Oplever du 
behandlingen som smertefuld, skal du kontakte vores kundeservice.  
 
Strømmen kan føles forskellig fra behandling til behandling. Milliampereværdien 
(strømstyrken) er kun et pejlemærke, da du bør justere strømstyrken hver gang, alt 
efter hvad der føles behageligt.  
 
Hvis din hud bliver irriteret, skal du holde op med at bruge maskinen og kontakte din 
læge, der beslutter, hvordan en eventuel fortsat behandling skal foregå.  
 
Hvis du har større sår på den pågældende kropsdel, der kræver behandling, skal du 
udskyde jontoforesbehandlingen, indtil disse er helet. Har du mindre sår, kan disse 
dækkes med et godt lag vaseline. 
 
Når du slukker maskinen, kan en såkaldt elektrostatisk udladning forekomme. Det kan 
være ubehageligt, men er helt ufarligt. Det er udelukkende blevet observeret, når gulvet, 
som brugeren stod på, ledede elektrisk strøm, f.eks. et gulvtæppe med plastfibre. 
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Beskrivelse af maskinen (kort version) 

 

Inden du går i gang: Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr skal befinde sig 
minimum 1 meter fra maskinen under behandlingen, da der ellers kan opstå 
forstyrrelser. Fjern alle smykker (metalgenstande generelt), inden du påbegynder en 
behandling. Husk, at du ikke må have metalgenstande eller pacemaker indopereret i 
kroppen, og at du heller ikke må være gravid, når du bliver behandlet med jontofores. 
 
1.  Valg af strømtype. Med denne kontakt (2) kan du vælge, hvilken type strøm du vil 

have, CC (konstant strøm) eller PC (pulserende strøm).  
2.  Tænd/Sluk-knap. Når du drejer denne knap (1) mod venstre, indtil den når “0” 

(ampere), tænder maskinen. Vil du slukke den, skal du dreje knappen helt tilbage til 
startpunktet, indtil du hører et klik. Maskinen virker ikke, når batteriopladeren er 
tilsluttet. 

3.  Digitalt display (5). Displayet viser, hvilken type strøm du har valgt, ligesom det viser 
milliamperetallet. Det angiver også et lavt batteriniveau, og når det sker, skal du 
oplade batterierne. 

4.  Kontrol af strømstyrken. Når du har sat elektroderne fast, sat kablerne i stikkene (3) 
og tændt maskinen, drej da langsomt strømknappen med uret, indtil du når den 
ønskede strømstyrke (antal milliampere). Strømstyrken skal kunne mærkes, men skal 
samtidig føles behagelig. Når du drejer denne knap mod uret, mindskes strømmens 
styrke (ampere).  

5.  OBS! Skift af strømretning. Skal skiftes inden hver behandling. Jf. tidligere afsnit i 
manualen om dette punkt. 

6.  Light emitting diode, LED (5). Når den ene LED-pære (markeret som nummer 5 på 
billedet) lyser gult, betyder det, at batteriniveauet er lavt. Du kan herefter udføre 
yderligere max. 2 behandlinger, inden du skal oplade batterierne. 

7.  Light emitting diode 2, LED (6). Når LED-pæren (markeret som nummer 6 på 
billedet) lyser rødt, betyder det, at batterierne er tomme. Du skal nu lade batterierne 
på ny, inden du kan anvende maskinen igen.  

8.  Ladestik. Kablet tilkobles dette stik. Når ladekablet er tilsluttet, er 
behandlingskredsløbet frakoblet, så du kan ikke udføre en behandling, mens du 
oplader batterierne. 

9.  Batterikammer. Maskinen har plads til 4 batterier. Der skal anvendes batterier af 
typen R14. 

 
 

 


