NeuroTrac TENS Obstetrics

TENS kan bidra til smertelindring under
graviditet og fødsel, og ved etterrier,
bekkenrelaterte smerter som bekkenløsning og
menstruasjonssmerter.

TENS Obstetrics

Hei, jeg heter Kjersti og er jordmor.
I snart 20 år har jeg jobbet med gravide og fødende kvinner. Fødsel er
hardt arbeid og riene vonde. God smertelindring gjør jobben mye lettere
for deg som skal føde.
Når fødsel starter og riene melder seg kan du enkelt ta i bruk TENSapparatet ditt. God smertelindring gjør det letter å bevege seg, slappe av
så mye som mulig - og det gjør fødselen av barnet ditt lettere.
NeuroTrac TENS Obstetrics er et enkelt apparat som består av en
kontrollenhet du holder i hånden, eller partner holder, og som er koblet til
noen selvklebende pads som du setter på områdene nederst på mage
eller på ryggen hvor du har smerter. Du kan selv øke styrken på de
elektriske impulsene etterhvert som riene øker i styrke. TENS Obstetrics
har ingen bivirkninger for barnet.
Du kan begynne å bruke ditt NeuroTrac TENS Obstetrics apparat mot
bekkensmerter i svangerskapet.
Det er alltid lurt å leie, evt kjøpe, apparatet sitt i god tid (ca 1-2 mnd.) før
fødsel. Da blir du godt kjent med det og det kan som nevnt brukes mot
bekkensmerter.
Lykke til med ditt NeuroTrac TENS Obstetric apparat!

TENS Obstetrics
Tens Obstetrics gjør det lettere for deg
å komme deg igjennom riene. De
demper smerte og kan i stor grad
redusere behovet for annen
smertelindring slik som for eksempel
epidural og andre medikamentelle
smertelindrende tilbud som finnes ved
sykehus.
God smertelindring bidrar også til mer
bevegelse i fødsel som fremmer det
naturlige fødselsforløpet.
Ta kontakt med oss på quintet.no for
mer informasjon og for bestilling av ditt
apparat.
Pris for leie:

760 kr,- inkl. mva (inntil 2 mnd)

evt. kjøp:
2 285 kr,- inkl. mva (rabattert pris). Bruk rabattkode OBST i
nettbutikken (gjelder kun kjøp).
Tekniske data:

Elektrodeplassering:
Du fester enkelt pads over de
smertefulle områdene i korsrygg og
lyske.
Blir du svett i forbindelse med
fødsel, kan en forsterke pads med
f.eks. plastertape eller silketape.

To kanaler. Separarte isolerte kretser
Amplitude 0-80 mA
Pulsform
Assymetrisk, rektangulær
bifasisk puls
Pulsbredde 200-220uS
Program
1. Høyfrekvent: 90Hz
2. Lavfrekvent burst:
Burst bestående av 9 stk
150Hz pulseringer ved
200uS gjentatt to ganger i
sek.
200-220uS
Ramp-up
0,8 sek. Intensiteten kan
økes med 1,0 mA per
tastetrykk. Håndomkobler
for å veksle mellom
programmene.
Vekt
140g inklusive batteri

TENS Obstetrics

TENS – mot etterrier / menstruasjonssmerter
Mange kvinner, særlig flergangsfødende sliter med etterrier etter
fødsel. Disse kan være plagsomme, og TENS er effektivt mot disse
smertene, som oppleves som kraftige menssmerter. TENS virker
umiddelbart og du slipper dermed å planlegge inntak av
smertestillende tabletter.
TENS Obstetrics har også dokumentert effekt mot kraftige
menstruasjonssmerter.

Bestill ditt apparat og les mer på quintet.no
NeuroTrac TENS Obstetrics leveres med batteri, ledninger og 4 stk
pads i størrelse 50x100 mm. En god brukerveiledning følger også
med.
Vi tar gjerne imot spørsmål fra deg!

Quintet AS spesialiserer seg på hjelpemidler for inkontinens, bekkenbunnstrening,
smertelindring, muskelrehabilitering og seksuell helse.
Les gjerne mer på www.quintet.no

Følg oss gjerne på sosiale medier:

