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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 

Sett av 17. og 18. oktober allerede nå! 
Da avholder vi vårt tradisjo nelle høst
kurs, i år på Rica Victoria Hotel i Oslo.  

Kurset vil som vanlig ha fokus på bekken
bunns problematikk, men også trekke inn 

smerte lindring/muskelrehabilitering og seksuell helse. 
Vi kan love spennende foredrags holdere og nyttige 
work shops der du lærer om – og blir trygg på – bruken 
av elektrostimulering og EMG biofeedback. Her er noen 
foredragsholdere og tema:

Marianne Nicolaisen
er til knyttet Nasjonal Kompetansetjeneste for inkontinens 
og bekken bunnssykdom (KIB) ved UNN, Tromsø. Hun vil  
presentere sin masteroppgave Langtids resultater:
Helse plager, Livskvalitet og pasienttilfredshet 
etter radikal prosta takreftbehandling ved UNN. 

Torunn Pedersen 
er til knyttet Nasjonal Kompetansetjeneste for inkontinens 
og bekken bunnssykdom (KIB) ved 
UNN, Tromsø. Hun vil snakke om 
den generelle virksomheten på KIB 
og behandlingsresultater etter kon-
servativ behandling for ulike typer 
inkontinens de siste fire årene.

Clara Karoliussen 
er fysioterapeut tilknyttet Klinikk 
for Kliniske Servicefunksjoner ved 
St. Olavs Hospital. I sin hverdag 
møter hun kvinner med ulike smerter og inkontinens-
problemer. Hun benytter konservative tilnærminger i be-
handlingen og vil beskrive ulike behandlings eksempler.

Knut Eilert Karlsen 
er urolog fra CuraMedica Spesialistsenter i Sarpsborg.  
   Han vil snakke om ulike inkontinens typer hos  
  kvinner og menn, bakenforliggende årsaker og  
 hvilke behandlingsformer som kan tilbys.

Anne Torine Litherland 
er uroterapeut ved gynekologisk poliklinikk ved Sykehuset 
i Vestfold. Hun vil snakke om tibialisstimulering, hvordan 
dette utføres og egne erfaringer med denne behandlings-
formen for overaktiv blære.

Endelig program blir lagt ut på vår hjemmeside, men send 
gjerne mail med din påmelding til post@quintet.no  
allerede nå. Egenandelen er som vanlig 1300,- kroner, 
som dekker lunsj, forfriskning og omfattende kursmate-
riell. Påmeldingsfrist: 1. okt. 2013. 

Vi søker også i år om kursgodkjenning hos NFF og NSF. 
Mer informasjon om dette kommer.

PROGRAM KOMMER



FEKAL HASTVERKSLEKKASJE – DOKUMENTASJON 
George AT et al.
Randomized controlled trial of percuta neous versus transcutan-
eous posterior tibial ner ve stimulation in faecal incontinence.  
Br. J Surg. 2013 Feb; 100 (3): 330-8

Vitton V et al.
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nerve stimulation for faecal incontinence: 
effects on symptoms and quality of life. 
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Percutaneous tibial nerve stimulation for the treatment of urge 
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bowel disease patients: A therapeutic option? 
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Se vår veileder for dokumentasjon om 
overaktiv blære.

Vi har det rimeligste utstyret for tibialis-
stimulering. Ta kontakt for pristilbud. 

Sår kan i hovedsak kate-
goriseres som akut te 
og kroniske. Akutte 
gror forholdsvis raskt 
mens kroniske har en 
tregere helnings prosess. 

Noen eksempler er:
• Leggsår: De mest vanlige leggsårene 

er venøse (nedsatt tilbakestrømming 
av blod fra leggene til lunge/hjerte) 
eller arterielle (nedsatt oksygentil-
førsel til leggene).

• Trykksår: Hudområde hvor blodsirku la- 
sjonen er nedsatt over en lang periode.

• Diabetiske fotsår: Mange med diabetes 
rammes av perifer nevropati i føttene 
og har dårlig blodsirkulasjon.

Sårheling har vanligvis fire faser
1) Koagulasjonsfasen 
2) Innflammasjonsfasen 
3) Granulasjons eller nydannelsesfasen
4) Modningsfasen

Resultatene av et forprosjekt i Eksjø, 
Sverige, tyder på at TENS kan ha en 
positiv effekt på sårhelingsprosessen. 
46 kroniske leggsår ble behandlet med 
TENS. Hele 75 % ble helbredet etter en 
behandlingstid på 3,5 mnd. i snitt.

Stimulering av tibialisnerven
mot overaktiv blære ved bruk
av overflate-/hudelektroder

– En tilleggsveiledning til eksisterende brukerveiledning 
for elektrostimuleringsapparatene NeuroTrac TENS, 

NeuroTrac Continence, NeuroTrac ETS og NeuroTrac PelviTone

Kan TENS ha en positive effekt på sårtilhelings-
prosessen – og samtidig gi smertelindring?
Av Dagrun Hamre, fysioterapeut, Quintet AS

TENSbehandling på sår gir:
• Økt sirkulatorisk effekt i og rundt såret.
• Antibakteriell effekt: Øker mengden 

av hvite blodlegemer (leukocytter og 
fagocytter). 

• På cellenivå: Økt proteinproduksjon.
• Redusert smerte vil gi større mobili-

tet og økt sirkulasjon.

 Behandling
• To eller fire elektroder plasseres på 

begge sider av såret. Normal sensi-
bilitet er viktig, pasienten skal føle 
prikking/kribling (ikke smerte) under 
elektrodene. HF TENS (Program: PO1, 
PO2, PO3, PO4 ) i minimum 30 min. 
to ganger daglig.

• LF TENS kan også settes på akupunk-
turpunkt SI3 og LI4 for å gi en gene rell  
økning av blodsirkulasjonen. Strøm-
styrken bør gi muskelvibrasjon i 
hånden, men ingen smerte. Program: 
PO5, PO6 i min. 30 min. to ganger 
daglig. 

Vær oppmerksom på:
• TENS erstatter ikke kirurgi eller annen 

relevant sårhelende behandling.
• Ta ikke av bandsjen under behandling 

pga. infeksjonsfare.
• Såret kan væske etter de første 

behandlingene (rengjøringsfasen).
• Bruk av antibiotika eller andre infek-

sjoner hindrer ikke TENS-behandling.
• Plasser elektrodene på frisk hud med 

normal sensibilitet, så nært såret 
som mulig.

Referanser
1. TENS team, Municipality of Eksjø.
2. Gentzkow,G.D.,Miller K.H.,Eletrical 

Stimulationfor Dermal Wound Heeling. 
Clinics in Podiatric Medicine and 
Surgery,1991 (vol.8); 4: 827-841.

3. Wikstrøm,S.O.; et al. Effect of 
transcutaenous nerve stimulation on 
microcirkulation in intact skin and 
blister wounds in healthy volunteers. 
Scand J Plast Reconstr Surg Hand 
Surg, 1999 Jun;33(2): 195-201.

4. Kaada,B. Promoted healing of chro-
nic ulceration by transcutaneous 
nerv stimulation (TNS). VASA, Band 
12 , 1983;Hefte 3: 262-269.

5. Norman, D. The effects of stress on 
wound healing and leg ulceration. 
British Journal of Nursing. 2003;12: 
21, 1256-1263.

Dette er en kortversjon av artikkelen. 
Les den i sin helhet på:
www.quintet.no/faktabank

Mange av dere kjenner allerede til behan dlingsveilederen 
vår: Stimulering av tibialis nerven mot overaktiv blære 
ved bruk av overflate-/hudelektroder (bilde nede til høyre). 
I den senere tiden har det kommet dokumentasjon på at 
metoden også har god effekt på fekal hastverkslekkasje. 
Den er noe av det enkleste og minst invasive som tilbys 
innen inkontinens behandling. 

Stimulering av tibialisnerven mot 
overaktiv blære og fekal hastverkslekkasje

Av Hanna Solberg

TO FORMER FOR TIBIALISSTIMULERING
Det finnes to former for tibialis stimuler ing: 
1) Perkuntan, der en benytter nåle elektroder 
2) Transkutan, der en benytter overflate elektroder 

Quintet AS kan tilby begge metodene. Ønsker du å lære 
mer, viser vi deg hvordan.
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livskvalitet og god helse. De vanligste 
endringene i seksuell funksjon inndeles 
i plager ved seksuell lyst og motivasjon 
og ved seksuell respons. Det første kan 
være nedsatt lyst, motivasjon, kropps-
bilde og seksuelt selvbilde. Det andre 
responsproblemer i form av nedsatt evne 
til opphisselse, erektil dysfunksjon (ED) 
hos menn, nedsatt lubrikasjon og or-
gasmeevne og dyspareuni hos kvinner. 
Seksualtitet blir direkte berørt ved om-
fattende kreftbehandling som kirurgi, 

Om fysioterapi ved osteoporose, mål 
og strategier for kvinner og eldre
Av Meena Sran 

Budskapet til Sran var at det er evi-
dens for at en kombinasjon av to typer 
benbevarende trening er mest effek-
tivt for postmenopausale kvinner: høy 
støteffekt som hoppetau og jogging og 
styrketrening med motstand. Hun har 
funnet at forekomsten av urinlekkasje 
er mye høyere blant eldre kvinner med 
fall enn blant andre eldre kvinner. I sin 
studie fra 2009 viser hun til at urinlek-
kasje er en uavhengig risikofaktor for 
fall og brudd hos eldre kvinner, at kart-
legging av urinlekkasje bør være rutine 
hos eldre med falltendens og at helse-
personell må vurdere mulig urinlekkasje 
når trening planlegges. 

Sran undersøkte effekten av bekken-
bunnstrening hos kvinner med osteopo-
rose og urinlekkasje i aldersgruppen 
55-85 (Sran et al 2011) og konkluderte 
med signifikant reduksjon i ukentlige 
lekkasjeepisoder hos treningsgruppen 
ved tre og tolv måneders oppfølging.

Om utbredelse av urogenitale
problemer som LUTS, overaktiv 
blære og urinlekkasje blant eldre, 
og deres betydning for aldring 
Av Meghan Markowski 

Konservativ behandling i form av bekken-
bunnstrening, blæretrening og adferds-
endring skal være førstevalg ved stress- 
og blandingsinkontinens. Studier viser 
god effekt av trening for urinlekkasje 

hos eldre, også for eldre på institusjon. 

Om seksuelle forandringer hos 
eldre kvinner og menn 
Psykolog dr. Sharon Bober 

Bober så at det er nå økende evidens for 
sammenhengen mellom seksuell dys-
funksjon og kronisk sykdom, og bred 
enighet om at seksualitet er sentralt for 

Referat fra internasjonal 
fysioterapikonferanse
i Boston Av Kjersti Hatlebrekke

Konferansen den 26. – 28. april ble 
holdt på Harvard Medical School, i  
vakre og vårlige Boston, med et gate
 bilde og en stemning som fortsatt bar 
preg av terrorhandlingen under Boston 
Marathon bare noen dager tid ligere. 
Arrangementet var denne gangen et 
samarbeidsprosjekt mellom The Inter
national Orga nization of Physical Ther
apists in Women’s Health (IOPTWH) 
og The International Association of 
Physical Therapists working with Older 
People (IPTOP). Hovedtemaer var 
kvinnehelse og aldring hos kvinner og 
menn. 

Jeg har i dette referatet valgt å trekke 
frem de foredragene jeg syntes var 
mest relevante. Den røde tråden var 
helsefremmende behandling blant 
eldre, spesielt betydningen av fysisk 
aktivitet. For et detaljert program se: 
www.ioptwh.org

Nytt produkt fra Quintet AS: NeuroTrac IFC Rehab
Av fysioterapeut Dagrun Hamre, Quintet AS

Neuro Trac IFC Rehab er et kombinert TENS/TEMS-apparat og interferensstimulator. Den viktigste 
egenskapen ved apparatet er muligheten til å jobbe med tilhelingsprosesser og smertelindring på 
ulike måter samtidig. Interferensstrøm går dypere inn i vevet, gir en større sirkulatorisk effekt og 
større produksjon og frisetting av endorfiner. Samtidig kan du benytte konvensjonell TENS eller 
TEMS på det aktuelle området. Apparatet har to kanaler for interferensstrøm og to for TENS/TEMS. 

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon!

Nina Theodorsen og Eva Hoddø, leder og 
sekretær i faggruppen for kvinnehelse i NFF, 
var også på konferansen.

stråling, kjemoterapi og hormonbehand-
ling. 

Menopause med reduksjon av kjønns-
hormoner er knyttet til seksuell dys-
funksjon med nedsatt evne til opp-
hisselse og nedsatt orgasmeevne. For 
kvinner med lave androgennivåer kan 
det også gi seg utslag i nedsatt lyst og 
glede. I tillegg gir vaginal atrofi og tørr-
het svie og smerter ved samleie. Bober 
understreket betydningen av å spørre 
pasienter om og hvordan behandling 
har påvirket sexlivet. Videre gi konkret 
veiledning og instruksjon i hvordan 
seksuell dysfunksjon kan behandles, 
informere om ulike hjelpemidler som 
vannbasert glidekrem uten glyserin, 
lokal hormonkrem, vaginale dilatorer, 
vibratorer og alternativer som penis-
pumpe for ED. Sexologisk rådgivning 
og tilpasning av innarbeidede seksuelle 
mønstre til en endret fysisk situasjon, 
er en viktig del av behandlingen.

Avslutningsvis vil jeg takke Quintet AS 
for fagstipendet som ga meg mulighet 
til å delta på en stor, internasjonal kon-
feranse. Jeg hadde 
stor nytte og glede 
av å være med.

Kjersti Hatlebrekke
Spesialist i kvinne-
helse MNFF 
Sexolog MNFKS

Denne artikkelen er 
en kortversjon. Hele 
referatet kan leses på vår blogg.



Nytt om kirurgi og vaginal prolaps
        Av Hanna Solberg

En fersk undersøkelse fra USA* har konkludert med at abdominal sacrocolpopexy 
– det vanligste kirurgiske inngrepet for vaginal prolaps – ikke gir så gode 
langtidsresultater som først antatt. Nesten en fjerdedel av de 215 kvinnene i 
studien opplevde tilbakefall etter sju år. Oppsiktsvekkende var det også at 95 % 
av kvinnene med tilbakefall ikke oppsøkte hjelp for problemet igjen.

Norske studier har vist markant god effekt av bekkenbunns -
trening hos kvinner med vaginal prolaps. Fysio- og manuell  -
terapeut Ingeborg H. Brækken viser i sin doktorgrads-
avhandling fra 2010 at 74 % fikk en bedring av prolaps symp-
tomene sine ved å trene funksjon, styrke og ut holden het. 
Anbefal konservativ behandling, med eller uten hjelpemidler, før 
en evt. operasjon. Trening er ekstra viktig både før og etter kirurgiske inngrep.

* Nygaard I, et al ”Long-term outcomes following abdominal sacrocolpopexy for pelvic  
organ prolapse” JAMA 2013; 309(19): 2016-2024.

KVINNE (83) 
NeuroTrac PelviTone

Anamnese des. 2012
Kvinnen er henvist til bekkenbunns-
trening fra Bekkensenteret AHUS. 
Hadde første møte med Kjersti i des. 

2012. Føler hun blir våt uten at det 
er lek kasje, samt sporadiske problemer med 
å tømme blæren. Svært hemmet sosialt. Går  
med bind hele tiden, som ikke blir våte. Er 
kald og følelsesløs i bekken området, og har 
begynt å få kramper i leggene om natten.  
Rygg operert for spinal stenose for to år siden. 

Undersøkelser des. 2012 
God kontraksjon v/palpasjon.Måling av styrke  
i bekkenbunnsmuskulaturen med NeuroTrac 
ETS. Knipestyrke (work) på 27 uV. Hvileverdi 
på 3,5 uV. Undersøkelse og anamnese be-
krefter diagnosen sensorisk urge.

Behandling des. 2012 – mars 2013
Kvinnen benytter først NeuroTrac PelviTone 
program P07 for overaktiv blære seks dager  
per uke. I mars blir det valgt å starte med 
tibialisstimulering i tillegg. Programmet settes,  
sammen med PO7, inn i to faser i PC2. Første  
fase tilsvarer PO7, andre PO1 (tibialis pro-
grammet). Første fase i PC2 skal brukes for 
overaktiv blære med vaginal probe to ganger 
i uka. Andre fase med overflateelek troder på 
leggen hver dag. Kvinnen har respondert bra 
på kun PO7. Med den gode effekten tibialis-
stimulering har vist å gi på urgeproblema-
tikk, er dette er et godt valg for progresjon.
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Quintet AS P.b. 97 Bønes, N-5849 Bergen. Telefon: (+47) 55 98 15 55. Faks (+47) 55 98 15 56. 
E-post: post@quintet.no. Hjemmeside: www.quintet.no

Quintet AS ble etablert i 1999, og har siden oppstarten arbeidet for å tilby kvalitetsprodukter, faglig 
kompetanse og god veiledning og service innenfor produktområdene våre. Dette fokuserer vi på hver 
dag, noe som gir trygghet for våre kunder og samarbeidspartnere.

En dag i klinikken
Kjersti Larsen er fysioterapeut på NEMUS Bryn i Oslo. Jeg fikk være med Kjersti en dag i mars 
2013, der vi skulle jobbe sammen med tre av hennes pasienter som brukte NeuroTrac ETS eller 
NeuroTrac PelviTone. Pasientene var svært ulike. Det følgende er en oppsummering, først og 
fremst for å vise hvilke pasienter som kan ha nytte av denne type behandling/trening og hvilket 
behandlingsopplegg som velges. Kjersti hadde valgt program og innstilling til pasientene. Vi gikk 
gjennom disse, gjorde noen små justeringer og planla deretter videre oppfølging og progresjon i 
behandlingen.

KVINNE (38)
NeuroTrac PelviTone

Anamnese okt. 2012
Kvinnen sliter med luft fra 
skje den og er sosialt hem-
met. Har de siste to må-

nedene følt press i skjede 
ved hosting og nysing, men lekker 
ikke. Tre fødsler, siste i juli 2012. 
Gradvis verre press siden siste 
fødsel.

Undersøkelser
Klarer nesten ikke å måle noen kon - 
traksjon med NeuroTrac ETS. Knipe-
styrke (work) på 4 uV. Antydning 
til kontraksjon ved palpa sjon.

Behandling
Kvinnen får rekvirert NeuroTrac 
Pelvi Tone. Ved kontroll har hun trent 
nesten daglig i tre måneder med 
PC 1, tre faser. De to første fasene 
med parametre som har vektlagt 
ut holdenhet og styrke. Den siste 
har arbeidet med de raske muskel-
fibrene. Ved kon trollene har hun 
trent og foretatt målinger med 
NeuroTrac ETS. Knipestyrke har ved 
kontroll gått fra 4 uV og 8,5 uV i 
des. til 13,6 uV i mars. Hun fort-
setter med samme program, har 
mindre luft avgang, mindre press 
og føler at hun er på riktig vei. 

MANN (47) 
Neurotrac 
ETS

Anamnese 
jan. 2013
Mannen er ope-

rert for prostata-
kreft for et år siden. 
Har fjernet prostata og 
noen lymfeknuter. 
Lekker sjelden. Har noe 
blødning fra tarmen, 
som er sjekket, og det er 
ikke funnet noe galt. Oppnår ikke 
ereksjon uten sprøyte, pumpe og 
Cialis. Lekker ved utløsning. Har 
nett opp vært på kurs for kreftram-
mede på Montebellosenteret.

Undersøkelser / måling med EMG
Målinger av styrke i bekkenbunns-
mus kulaturen med NeuroTrac ETS. 
Knipe styrke (work) på hele 93 uV. 
Hvileverdi (rest) på 6,5 uV. God knipe-
evne, men tar for hardt i, holder 
pusten og får en økning av buktryk-
ket. Kjersti instruerer i riktig teknikk. 
Vi setter terskelverdien i NeuroTrac 
ETS til 45 uV som vil hjelpe ham til 
å gjennomføre riktige kontraksjoner 
uten hjelpemuskulatur.

Behandling jan. 2013 – mars 2013
Et EMG-trenings program i NeuroTrac  
ETS er lagt inn, samtidig som PO7 
brukes for å bevisstgjøe riktig og 
isolert kontraksjon i bekkenbunnen. Vi 
valgte å ikke endre dette ved kontroll.  
Han har det nå bedre og har mindre 
lekkasje ved utløsning. Han er svært 
positiv og mener at elektrostimule-
ring pluss trening med EMG er riktig 
behan d ling.

Ingen av pasientene over er ferdig 
behandlet, men vi deler disse histori-
ene med dere for å gi tips og råd  
til hvordan ulike problemstillinger 
kan angripes. 

Er du usikker på noe, kommer vi 
gjerne på besøk til din klinikk og 
hjelper deg i gang, gir deg påfyll av 
læring eller hjelper deg videre med 
pasientene.


