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Nytt fra

Quintet

ICS Glasgow 2011
Av Mathilde Myklebust
Den 41 International Continence Society
Annual Meeting (ICS) ble arrangert i
Glasgow, Skottland fra 29. aug. til 2. sept.
Sytti nasjoner var representert, og vel
åtti deltakere fra Norge. Norske fagfolk
var forelesere, ansvarlige for workshops
og bekkenbunnstrening og bidro med elleve posterpresentasjoner.
Norske deltagere som jobber med spennende prosjekter
innen inkontinens, bekkenbunnstrening og undersøk
elsesmetoder var: Britt Stuge, Kari Bø, Siv Mørkved,
Ingeborg Hoff Brækken, Hege Hølmo Johannessen,
Signe Stafne, Gunvor Hilde, Stian Wesnes, Kathrine
Rommen, Lene Elisabeth Blekken og Susan Saga.

bekkenbunnen. Canadiske Melanie Morin hadde et interessant
innlegg om EMG-måling og trening.

Grace Dorey presenterte sin studie Results for the inter
vention group of a large RCT for men with urinary in
continence after prostate surgery. Konferansen hadde
stort fokus på konservativ behandling og trening av

Ta kontakt med Quintet AS hvis du ønsker mer info om studiene.

To spennende amerikanske studier av Peter K. Sand et al., som
omhandlet SANS-stimulering/tibialis-stimulering, ble presentert.
Studiene viser god effekt for både urin- og fekal inkontinens.

ICS i Glasgow 29. august – 2. september

Referat fra vår workshop om konservativ behandling av kvinner med underlivsprolaps
Ingeborg Hoff Brækken

er manuellterapeut og dr.
philos. Hun fikk tildelt det
årlige fagstipendiat fra
Quintet, og har skrevet et
flott referat fra kongressen, som vi gjengir deler
av med tillatelse her. Fullstendig referat finner du under Nyheter på vår hjemmeside: www.quintet.no.
Sammen med Helena Frawley og Marijke
Sliker-Ten Hove (fysioterapeuter fra
Australia og Nederland), Susanne Hagen
(statistiker og sykepleier fra Skottland)
og Jane Schultz ( gynekolog fra Canada)
holdt vi en tre timers workshop. Vi la
frem en oversikt over vitenskapelige
studier som vurderte effekten av bekken
bunnstrening, livsstilsendringer og pessar.
Mye fokus ble lagt på teori, rasjonale
og mekanismer for bekkenbunnstrening.

Vi har nå god dokumentasjon på at
bekkenbunnstrening kan redusere pro
lapssymptomer (vaginal utbulig, trykk
og tyngdefornemmelse i underlivet),
blære- og tarmsymptomer. Trolig skyldes
dette en bedring av den strukturelle
støtten i bekkenbunnen.
Etter seks måneder med daglig styrke
trening av bekkenbunnen har vi nå klart,
via 3- og 4-dimensjonal ultralyd, å vise
at bekkenbunnsmusklene kan bli 17%
tykkere, levator hiatus (åpningen for
urinrør, skjede og endetarm) kan redu
seres med 1,8 cm2, blæren og tarmen
eleveres slik at den blir liggende høyere
opp i bekkenet i hvile (Brækken
et al 2010).
Tiltak som gis til kvinner med
prolaps bør først være infor
masjon om å redusere
modifiserbare risikofaktorer

(dårlig bekkenbunnsfunksjon, høy BMI,
forstoppelse, “trykking” på toalettet,
høyt intraabdominalt trykk; hosting,
løfting osv), lære henne “the Knack”,
igangsette styrketrening hvis hun finner
de riktige musklene.
Hvis hun ikke finner de riktige musklene
eller har en veldig svak kontraksjons
evne selv etter manuelle fasiliteringsteknikker gis det i dag ofte tilbud å
bruke elektrostimulator. Fremdeles er
det manglende dokumentasjon på bruken
av dette for kvinner med prolaps, men
ingen av oss vil vel igangsette styrke		trening på en kvinne som ikke
“finner” de musklene som
skal trenes?
Referatet i sin helhet
finner du på 		
www.quintet.no

Quintet AS spesialiserer seg på hjelpemidler for inkontinens, bekkenbunnstrening, smertelindring,
muskelrehabilitering og seksuell helse. Innen inkontinensbehandling tilbyr vi en serie elektrostimulatorer
og EMG biofeedbackapparater. For smertelindring og muskelrehabilitering har vi et utvalg av TENS- og
TEMS-apparater. Behandling med elektrostimulering, EMG biofeedback, bekkenbunnstrening og TENS
har dokumentert effekt for ulike diagnoser. Innen seksuell helse tilbyr vi bl.a. vaginalt dilatorsett, manuell
og elektrisk penispumpe og ulike vibrasjonsapparater. Les gjerne mer på www.quintet.no
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Bekkenbunnsproblemer

– oversikt over indikasjoner og behandlingsvalg

Av fysioterapeuter i Quintet AS, Mathilde Myklebust og Bente Lunde

Stressinkontinens

Urgeinkontinens /
overaktiv blære

Blandingsinkontinens

Underlivsprolaps / Vaginal prolaps

Anal og fekal
inkontinens

Nedsatt eller
ingen sensibilitet

Menn rammes også
av inkontinens

Stressinkontinens er den vanligste formen for urininkontinens og kjennetegnes av ufrivillige små
lekkasjer urin gjerne ved fysisk aktivitet, når man
hoster, ler eller nyser. Det skyldes som oftest at
muskler, sener, nerver og vev i bekkenbunnen som
omgir urinblæren og urinrøret er blitt svekket.
Alle kvinner anbefales trening og konservativ
behandling før en eventuell operasjon.

Urgeinkontinens / overaktiv
blære kjennetegnes av plut
selig ufrivillig urinlekkasje
som inntreffer når man føler
sterk tissetrang, og ikke klarer
å holde igjen. Blæremuskulaturen (detrusor) er overaktiv
og trekker seg sammen. Den
intense, ukontrollerbare vann
latingstrangen kan føre til
ufrivillig vannlating av større
mengder dersom man ikke
kommer seg på toalettet i
tide. Det kalles også overaktiv blære når man får denne sterke vannlatingstrangen
uten at man har lekkasje.

Blandingsinkontins er når man
samtidig plages av stressinkon
tinens og en overaktiv blære.

(prolaps/nedfall/fremfall av blære, livmor og/eller tarm).
Årsaken er at støttevevet i bekkenet, det som ligger
rundt livmoren og holder den på plass, er blitt svekket.
Livmoren glir nedover i skjeden, og sammen med
den glir skjedeveggene nedover. Symptomene kan
være at kvinnen føler at noe har falt ned, kjenner en
utbuling eller føler seg slapp nedentil.

Er ufrivillig lekkasje av avføring (løs/fast), luft, urge/
ekstrem hastefølelse samt
obstipasjon. Kan forekomme
etter fødsel og sfinkteruptur,
nerveskade, bindevevsskade eller skade på bekkenbunnsmuskulaturen.
Kreftsykdommer, neurogen
skade, mage/tarm-kirurgi,
medikamenter og demens
kan være andre årsaker.

Kan forekomme etter
neurologiske skader
(traumer,
kirurgi,
cauda
equina
og
neurologiske
sykdommer som MS).

Stressinkontinens er den hyppigste
formen og rammer særlig menn
etter operasjon på prostata. Ulike
problemstillinger og ulike operasjonsteknikker gjør at symptomene
kan være stress, urge, smerte eller nedsatt sensibilitet.
Menn behandles med anal probe
og etter samme prinsipp som ved
stress eller urge hos kvinner.

Hva behandles/trenes?
Ved stressinkontinens er det bekkenbunnen som
skal trenes og styrkes. Det optimale er en sterk,
men fleksibel bekkenbunn. Det er viktig å lære å
lokalisere og isolere bekkenbunnen fra annen hjelpe
muskulatur som sete, lår og mage.
Type apparat
NeuroTrac ETS
Modus EMG:
EMG-måling med trening/avspenning. Start gjerne
med 6 sek. arbeid/10 sek. hvile (senere benevnt
som W 6 sek/ R 10 sek). (ferdig innstilt)
Modus STIM PROG:
Start gjerne med elektrostimulering P09 (20 Hz,
300 µS, W 10 sek. / R 10 sek., ramp up 1,6 sek.).
Dette er et forhåndsinnstilt program, se nytt pro
duktark med nye spesifikasjoner.
NeuroTrac PelviTone
Start gjerne med PC1, se oppdatert produktark.
Programmet har to faser: 20 Hz og 50 Hz, 250 uS,
W 10 sek. / R 10 sek., ramp up 1,6 sek.). Ta kontakt
om hjelp til tilpasning til den enkelte bruker.
Verdt å huske
Både elektrostimulering og EMG biofeedback trening
med W/R-tid som kan tilpasses. Endring av frekvens
i elektrostimuleringsprogram hvis muskulatur ikke
responderer på innstilt(e) frekvens(er).
Vaginal probe.
Progresjon
P09 eller P11 i Neurotrac ETS eller PC1-PC3 i Neuro
Trac PelviTone endres til flere faser med 20Hz,
30Hz og 50Hz. Pasienten trener da utholdenhet
(langsomme muskelfibre responderer på 10-30
Hz), styrke og reflekstrening (raske muskelfibre
responderer på 40-50 Hz).
Pasienten jobber aktivt samtidig som stimulering.
Ønskes en ytterligere fasilitering av de raske muskelfibrene kan ramp-up og pulsbredde reduseres
når frekvenser på 40 og 50Hz benyttes.
Programmets oppbygging og varighet tilpasses i
forhold til pasientens muskulatur. Vedlikeholds
trening er viktig, både med og uten apparat.

Bekkenbunnen
Bekkenbunnsmusklene er en
muskelgruppe som ligger inn
vendig i bekkenet og omslutter urinrør, skjede og ende
tarm. De danner gulvet i bekkenet, en hengekøye hvor
organene hviler. For å sikre
at organene fungerer godt
(som urinblæra og urinrøret)
og har riktig posisjon, er det
viktig at bekkenbunnsmusk
lene er i stand til å fungere
optimalt.

FREMRE BEKKENBEN

Type apparat
Neurotrac ETS
Modus EMG:
EMG-måling trening/avspenning.
Start gjerne med W 6 sek. / R 10
sek. (ferdig innstilt).
Modus STIM PROG:
P10 som kombinerer stress og
urge (første del 20Hz, W 10 sek.
/ R 10 sek. for stress og andre del
10Hz kontinuerlig stimulering).
Alternativt kan den komponenten
som plager pasienten mest behandles først, P09 for stress og
P06 for overaktiv blære.
NeuroTrac PelviTone
gir en unik mulighet til å sette
sammen flere faser som tilpasses
brukers behov. Be om ferdig innstilt apparat fra oss.

Hva behandles/trenes?
Gjennom å stimulere nerve
tibialis posterior på innsiden
av ankelen på foten (tibialisstimulering) eller via en vagi
nal eller anal probe, hemmes
parasympatisk nerveaktivi
tet fra spinalnervenivå S3
og nerveaktiviteten til blæra
hemmes.
Type apparat
NeuroTrac ETS
Modus STIM PROG:
P06, 10Hz (ferdig innstilt)
NeuroTrac PelviTone
P07, 10 HZ (ferdig innstilt)
NeuroTrac
Continence
PO6 for intravaginal stimulering. PC3 for tibialis stimulering.

Verdt å huske
Arbeid /hvile (W/R) i kombinasjon
med kontinuerlig stimulering.
Vaginal probe.
Progresjon
P10 eller P11 i NeuroTrac ETS
eller PC1-PC3 i Neurotrac PelviTone endres til flere faser med
10 Hz, 20Hz, 30Hz og 50Hz.
Arbeidstiden (W) kan også økes
for å jobbe med utholdenheten.
I tillegg kan et program med lav
ramp up (0,8-1,0 sek.) og W 6
sek. / R 6 sek. stimulere de raske
muskelfibrene (Se ellers progresjon stressinkontinens). Fortsett
stimulering med 10Hz kontinuerlig stimulering (for urgekomponenten).

Verdt å huske
Kontinuerlig stimulering.
Vaginal probe eller stimulere
n. tibialis posterior med hud
elektroder på ankelen.
Progresjon
Viktig å fortsette behandlingen etter effekt. Trapp
siden ned den daglige behandlingen gradvis for å opp
rettholde resultatet. Noen
trenger jevnlig vedlikehold
over lang tid og søker derfor
varig utlån av apparatet.

BEKKENBUNNEN

Os Pubis

ISCHIOCAVERNOSUS
MUSKEL
Musculus Ischiocavernosus

KLITORIS
Glans Clitoris

BULBOCAVERNOUS
MUSKEL

URINRØRSÅPNING
Ostium Urethra

Musculus Bulbocavernosus

SKJEDEMUSKEL

DYP TRANSVERSUS
MUSKEL

Tunica Muscularis vagina

Musculus Transversus
perinei profundus

SKJEDEÅPNING
Ostium Vagina

OBTURATOR INTERN
MUSKEL

OVERFLATISK
TRANSVERSUS
MUSKEL

Musculus
Obturatorius Internus

Musculus Transversus
perinei superficialis

LEVATOR ANI:

LIGAMENT

Musculus Levator Ani

Ligamentum
Sacrotuberale

PUBO-REKTAL
MUSKEL
Musculus
Pubo Rectalis

YTRE LUKKEMUSKEL

PC-MUSKELEN

Musculus
Sphincter ani
externus

Musculus
Pubo Coccygeus

ILIOCOCCYGEUS
MUSKELEN

ENDETARMSÅPNING

Musculus Ilio Coccygeus

Ostium Ani

ISCHIOCOCCYGEUS
MUSKELEN

SETEMUSKEL
Musculus
Gluteus Maximus

Musculus Ischio Coccygeus

LIGAMENT

HALEBEN

Ligamentum Iliosacrale

Os Coccygis

BAKRE BEKKENBEN
Os Sacrum

Takk til Kjersti Hatlebrekke, spesialist obstetrisk og gynekologisk fysioterapi MNFF

Hva behandles/trenes?
Bekkenbunnen må trenes og den
parasympatiske nerveaktiviteten
fra spinalnervenivået S3 må
hemmes. Behandling innebærer
komponenter av både stressog urgeinkontinens.

DET DYPE MUSKELLAG

DET OVERFLATISKE MUSKELLAG

Hva behandles/trenes?
Som ved stressinkontinens. Nyere studier har vist
markant god effekt av bekkenbunnstrening hos kvinner
med vaginal prolaps. Ingeborg Hoff Brekken viser
i sin doktorgradsavhandling fra 2010 at bekken
bunnens funksjon, styrke og utholdenhet er viktig.
Kvinnene som trente daglig fikk heist opp indre
organer som blære og tarm henholdsvis 4 og 7 mm,
de økte tykkelsen på bekkenbunnsmuskulaturen og
hadde bedring av prolapssymptomene. Vaginal prolaps kan behandles på lik linje som stressinkontinens.
Alle kvinner anbefales konservativ behandling før en
evt. operasjon og husk at trening er ekstra viktig før
og etter en eventuell operasjon.
Type apparat
NeuroTrac ETS
Modus EMG:
EMG-måling trening/avspenning. Start gjerne med W
6 sek. / R 10 sek. (ferdig innstilt).
Modus STIM PROG:
Start gjerne med elektrostimulering P09 (20 Hz, 300
µS, W 10 sek. / R 10 sek., ramp up 1,6 sek.). Dette
er et ferdig innstilt program, se oppdatert produktark.
NeuroTrac PelviTone
Start gjerne med PC1, se oppdatert produktark fra
oktober2011. Programmet har to faser 20 Hz og 50
Hz, 250 µS, W 10 sek./ R 10 sek., 1,6 ramp up.
Verdt å huske
Både elektrostimulering og EMG biofeedback trening
trenger tilpasset arbeid/hvile tid (W/R). Endring av
frekvens i elektrostimuleringsprogram hvis muskulatur
ikke responderer på innstilt(e) frekvens(er).
Vaginal probe.
Progresjon
Samme type progresjon som under stressinkontinens
både ved bruk av NeuroTrac ETS og NeuroTrac Pelvi
Tone. Fokus på både utholdenhet, styrke og reflekstrening ved å benytte de ulike parametrene i apparatene. Vedlikeholdstrening er viktig, både med og
uten apparat.

Hva behandles/trenes?
Generell bekkenbunnstrening,
herunder styrketrening og
EMG biofeedback, samt elek
trostimulering og sensitiv
itetstrening ved behov.
Type apparat
NeuroTrac ETS
Modus EMG:
EMG-måling trening/avspen
ning. Start gjerne med W 6
sek. / R 10 sek. (ferdig innstilt.)
Modus STIM PROG:
Elektrostimulering P07 (20
Hz, 250 µS, W 10 sek./ R 10
sek., ramp up 1,6), ref. nytt
produktark.
NeuroTrac PelviTone
10 eller 20Hz. Kontinuerlig
stimulering eller arbeid hvile.
Be om ferdig innstilt apparat
fra oss.
Verdt å huske
Arbeid/ hvile (W/R), ev. konti
nuerlig. Anal probe.
Progresjon
Forsøk å variere mellom 10
og 20Hz. Pulsbredden kan
også varieres. For den gene
relle opptrening av sfinkter
muskel, se prinsippene under
stressinkontinens.
Husk at anal sfinkter muskel
består av en større andel lang
somme muskelfibre.

EMG-måling

Elektrostimulering

EMG-måling er god indikasjon på spennings
nivå og styrke i bekkenbunnen og for å sjekke
om pasienten kan lokalisere muskulaturen.
En god avspendt bekkenbunn viser verdier
mellom 2 og 8 uV. Verdien på en kontrahert
muskulatur kan variere, høye verdier kan
indikere at pasienten aktiverer hjelpemusku
latur som mage, lår og setemuskulatur eller
holder pusten. Et godt knip/løft kan gjerne
ligge under 20 uV. Det viktigste er å se på
pasientens utgangspunkt, og vurdere uthold
enhet, styrke og kvalitet i muskulaturen etter
en periode med trening med basis i utgangs
punktet.

Passiv elektrostimulering benyttes gjerne for å aktivere
refleksmekanismer som har en hemmende effekt på
blæra (urgeproblematikk). For pasienter som trenger hjelp
til å øke bevisstheten, lokalisere og trene bekkenbunns
muskulaturen benyttes aktiv elektrostimulering. Det
betyr at pasienten aktivt kontraherer bekkenbunnsmuskulaturen samtidig med elektrostimuleringen. I dag
har vi god kunnskap om hvilke parametre (frekvens, pulsbredde etc) som setter i gang de ulike prosessene slik
at vi kan jobbe svært målrettet med dette. Underveis i
behandlingen kan det være nyttig å endre parametre.
Ved muskelstimulering er målet en god kontraksjon, ved
overaktiv blære er målet å oppnå en så høy intensitet i
behandlingen som mulig slik at parasympatisk nerveaktivitet hemmes.

Hva behandles/
trenes?
Elektrostimulering
for å påvirke neuro
muskulær kontroll,
øke
sirkulasjonen,
samt styrketrening
av bekkenbunnen.
Type apparat
NeuroTrac PelviTone
Still inn eget program
på PC1-PC3. Få gjerne
hjelp fra oss. Frekvens
kan variere fra 10, 20,
30, 40 og 50Hz. Med
å variere pulsbredde
(µS) kan man lettere
nå sensoriske og
motoriske fibre som
er viktig for denne
gruppen.
Verdt å huske
Arbeid/ hvile (W/R)
Vaginal/anal probe.
Progresjon
PC1-PC3 endres til
flere faser med 20Hz,
30Hz og 50Hz. Samme
type progresjon som
under stressinkontinens. Fokus på både
utholdenhet, styrke
og reflekstrening ved
å benytte de ulike
parametrene i appa
ratene. Vedlikeholdstrening er viktig,
både med og uten
apparat.

Hva behandles/trenes?
EMG biofeedback og elektrostimulering for å påvirke neuromuskulær
kontroll, øke sirkulasjonen samt
styrketrening av bekkenbunnen.
Progresjon og variasjon er viktig
her, varier derfor parameterne
underveis i behandlingen. Se også
stressinkontinens og urgeinkonti
nens. Ved elektrostimulering får
mannen en god mulighet til å lokalisere og bevisstgjøre bekkenbunns muskulaturen, samt trene
utholdenheten.
Type apparat
NeuroTrac ETS
Modus EMG:
EMG-måling trening/avspenning. Start
gjerne med W 6 sek. / R 10 sek.
(ferdig innstilt).
Modus STIM PROG:
Elektrostimulering P07 (20 Hz, 250
µS, W 10 sek. /R 10 sek., ramp up
1.6 sek.).
NeuroTrac PelviTone
Benytt PC3, ref nytt produktark.
Fokuser på fasene med 10 og 20
Hz. Be gjerne om et ferdig innstilt
apparat fra oss.
Verdt å huske
Arbeid/hvile (W/R). Anal probe.
Progresjon
Samme type progresjon som under
stressinkontinens både ved bruk
av NeuroTrac ETS og NeuroTrac
PelviTone. Fokus på både utholden
het, styrke og reflekstrening ved
å benytte de ulike parametrene
i apparatene. Vedlikeholdstrening er
viktig, både med og uten apparat.

Nytt fra forskningsfronten
Å gå ned i vekt etter fødselen er assosiert med mindre urinlekkasje,
viser forskning fra Universitet i Bergen. Stipendiat Stian Langeland
Wesnes ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB, er den første
som har undersøkt hvordan vekttap etter fødsel reduserer faren for
urinlekkasje.
Wesnes analyserte 12.679 førstegangsfødende fra Den norske mor
og barnundersøkelsen. Kvinnene hadde ikke hatt problemer med
inkontinens før svangerskapet. Blant kvinnene som fikk urininkontinens under svangerskapet, sank risikoen for vedvarende lekkasje
etter fødselen med 2,1 prosent for hvert kilo de gikk ned i vekt.
Forskningsresultatene er i dag publisert i det prestisjetunge tidsskriftet American Journal of Epidemiology. Stian Langeland Wesnes
disputerer ph.d.-graden ved UiB den 26. oktober 2011 med avhandlingen Urinary incontinence in pregnancy and postpartum.
Incidence, prevalence and risk factors.
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Quintets høstkurs 2011
På årets høstkurs, som går av
stabelen den 20. og 21. oktober
2011, har vi invitert dr. Grace
Dorey til å snakke om konservativ behandling av erektil dysfunksjon og urininkontinens hos
menn. Hun er professor i fysio
terapi (urologi) ved University
of the West of England i Bristol.
Dorey leder den engelske multi
senterstudien ”The Effectiveness of pelvic floor
exercises following prostatectomy” og har skrevet
tre tekstbøker og syv selvhjelpsbøker relatert til
inkontinens og bekkenbunnstrening.
Vi gleder oss til å ta i mot Grace Dorey her i Norge!

Mer om menn og lekkasje
etter prostatectomi
PROFO (Prostatakreftforeningen) arrangerer flere folke
møter rundt i Norge denne høsten. Du kan lese mer
om PROFO og høstaksjonen på www.prostatakreft.no.
Montebellosenteret på Mesnali holder flere årlige
kurs om prostatakreft, om det å leve videre, fysisk
aktivitet, psykiske reaksjoner, seksualitet og samliv.
I forbindelse med foredrag om fysisk aktivitet og
lekkasjeproblematikk har vår fysioterapeut Bente
Lunde vært til stede og tilbudt EMG målinger av
bekkenbunnsmuskulatur for å vurdere muskulatur
ens tilstand, styrke og utholdenhet med tanke på
tilpassing av ulike treningsprogrammer for denne
pasientgruppen. Hun har også vurdert om elektro
stimulering kan hjelpe i forbindelse med bevisstgjøring og dette med å finne bekkenbunnsmuskulaturen.
Godthaab Helse og Rehabilitering tilbyr i samar
beid med NOFUS og Ekstrastiftelsen Helse og
Rehabilitering et kursprogram rettet mot menn
med lekkasjeproblemer etter operasjon for prostata
kreft. Deltagerne vil rekrutteres tre til seks måneder
etter operasjon for ukentlig bekkenbunnstrening,
generell gruppetrening og kognitiv terapi med psyko
log. Kurset har oppstart høsten 2011 med løpende
inntak. For mer informasjon, ta kontakt med Mette
Ulseth på telefon 67 83 60 14 ved Godthaab Helse
og Rehabilitering.

Stressinkontinens
– det lille ekstra som skal til
Terapeut
Hjelpepleier Reidun Haugen, AHUS, assistert
av fysioterapeut Bente Lunde, Quintet.

Anamnese
39 år gammel kvinne som har født to barn (1997
og 1999) – begge på over fem kilo. Hun har etter
fødslene opplevd økende grad av lekkasje, spesi
elt ved fysisk aktivitet. For vel et år siden startet
hun med fysioterapi – både individuell behandling
og bekkenbunnstrening i gruppe.
Etter noen måneder merket hun at hun var sterk
ere og mer bevisst sin bekkenbunn. Treningen fortsatte, og hun ble stadig bedre, men hadde frem
deles små lekkasjer når hun for eksempel jogget.

Behandling
Etter utredning hos uroterapeut på AHUS ble det rekvirert
elektrostimulering. Hun ble testet med EMG biofeedback, som
viste en fin hvileverdi på 5 µV og en kontraksjon i bekken
bunsmuskulaturen på 30 µV med hold i 10 sek., noe som betyr
at styrke og utholdenhet er bra.
Det ble valgt et PelviTone apparat med tre faser: Første fase
ble stilt inn på 20 Hz frekvens, en pulsbredde på 250 µsek,
en ramp up på 1,6 sek., arbeid (holdetid) i 12 sek. og hvile i
10 sek. Denne fasen stimulerer/vedlikeholder utholdenhet og
styrke i muskulaturen i den valgte tidsinnstillingen, 8 min.
Andre og tredje fase ble stilt inn på henholdsvis 40 Hz og
50 Hz, en pulsbredde på 250 µsek, en ramp up på 1,0 sek.,
arbeid (holdetid) i 5 sek. og hvile i 5 sek. Hver fase ble satt
til 5 min. Disse to fasene aktiverer de raske muskelfibrene.
Det ble lagt vekt på aktiv stimulering det vil si at hun skal
knipe sammen med strømmen.

Behandling videre
Kvinnen kommer strålende fornøyd tilbake etter tre måneder
og er helt tett – ingen lekkasje ved trening/løping. Hun har
brukt PelviTone 4-5 ganger i uken med størst vektlegging på
de to siste fasene på 40 Hz og 50 Hz.
Det blir avtalt at hun beholder apparatet i en begrenset peri
ode for en gradvis nedtrapping av behandlingen til et par
ganger i uken. Dette i tillegg til vanlig bekkenbunnstrening.

NYE PRODUKTARK FOR NEUROTRAC PELVITONE OG NEUROTRAC ETS

Både Neurotrac Pelvitone og NeuroTrac ETS inneholder faste programmer som det
ikke er mulig å endre på. I tillegg til disse programmene, inneholder apparatene
mange muligheter til å legge inn egne programmer. Quintet AS har lagt inn spennende behandlingsvalg også på de endringsbare programmene. En oversikt over
samtlige programmer finner du på baksiden av produktarkene våre.
I disse dager endrer vi litt på PC1, PC2 og PC3 i NeuroTrac PelviTone og PO7 til
PO11 i NeuroTrac ETS. Dere vil få god beskjed ved rekvisisjon av apparatene at
endringene har trått i kraft.

Quintet AS har siden start i 1999 arbeidet for å tilby kvalitetsprodukter, faglig kompetanse og god veiledning
og service. Vi er Miljøfyrtårnsertifisert, som betyr at vi har gjennomgått en miljøanalyse og oppfylt definerte
bransjekrav. Dette er et norsk, offentlig sertifikat støttet av Miljøverndep. Våre produkter er CE-godkjente,
som betyr at de overholder kravene i EU/EØS sine direktiver til sikkerhet og helse, og
kan markedsføres og brukes innen dette området.
Adresse: P.b. 97 Bønes, 5849 Bergen. Tlf.: (+47) 55 98 15 55. Faks: (+47) 55 98 15 56.
E-post: post@quintet.no Hjemmesider: www.quintet.no

