
Hva er TENS?
TENS er en anerkjent behandling for å redusere 
akutte og langvarige smerter. Metoden ble utviklet 
på 70-tallet etter at Melzack & Wall beskrev gate 
control-teorien (portteorien) i 1965. 
 Et TENS-apparat er lite, bærbart og  batteri  - 
drevet. Det kan benyt tes både av helsepersonell  
eller av pasienten selv. En til fire elektrodesett 
plasser es i eller ved det smertefulle området, i 
dermatom eller over trigger punkt.

Basalforskningen av TENS har påvist signifikant 
positiv korrelasjon mellom redusert smerte og 
økt endorfinnivå i cerebrospinal-

væsken, samt sentrale forandringer i de endorfin-
erge, sero tonerge og muligens substans p-systemer 
(Almay et al 1985). 

TENS er sannsynligvis mest effektivt dersom det er 
integrert i en helhetlig terapeutisk sammen heng 
(Lampl 1998). En trinnvis rehabiliteringsplan som 
inkluderer mange tiltak er den beste strategien 
(Khadilkar 2005).
 TENS anbefales som smertelindring for å fremme 
effekten av aktiv behandling og fysisk aktivitet og 
bør testes ut når pasienten har vondt, da TENS ikke 
virker smerteforebyggende.

Høyfrekvent 
stimulering 
70-120 Hz

Gate control, smertelindring 
på ryggmargsnivå.

Ved høyfrekvent TENS sendes 
elek triske impulser til nervesystem ets 
egne smertehemmende mekanismer 
som blokkerer den opprinnelige smerten.

Grunnregelen ved høyfrekvent stimulering er 
at den skal gi parestesier i det smertefulle om-
rådet (Johnson M et al. 1991). Det kjennes som  
prikking og stikking under elektrodene. Jo sterkere 
strøm, jo bedre effekt, men styrken skal være 
under smertegrensen. Høyfrekvent stimulering 
gir en gate control som gir en presynaptisk hem-
ning av oppadgående smerteimpulser i ryggmargens 
dorsalhorn. Ved høyfrekvent stimulering kan en derfor 
forvente en rask igangsettende effekt som varer under 
stimuleringstiden. Den aktiverer berøringsfibre, og ved 
hypo- eller hypersensibilitet kan elektrodene flyttes til 
dermatom med normal sensi bili tet. Høyfrekvent TENS 
velges ofte som første valg ved hud-, skjelett- og artro-
sesmerter, ved neurogene og postoperative smerter, 
behandling av angina og men strua sjonssmerter.

Lavfrekvent 
stimulering 
2-10 Hz

Endorgen smertekontroll, 
smertelindring på hjerne-

stammenivå. 

Gjennom denne typen lav fre-
kvent TENS frigjøres kroppens egne 
morfinlignende stoffer: Endorfin og  
enkefalin. Stimu leringen skal gi syn-
lige kon trak  sjoner i muskulaturen (M.  
Johnson 1998). Dette gir en fri-
setting av endorfiner og enke falin 
som kan virke smerte stillende på 
hele kroppen og gi en større sirku-
latorisk effekt. Lavfrekvent stimu-
lering gir en tregere effekt enn høy- 

 frekvent, men effekten kan vare i flere timer etter 
av  sluttet stimulering. Endorfin- og enkefalinproduk-
sjonen starter ca. 20 minutter etter startet stimulering 
og kan gi smertelindring i dypere strukturer som mus-
kulatur og sener. Lavfrekvent stimulering velges ofte 
ved endret sensibilitet og dyp verkende smerte og ak-
tiverer motor iske fibre. Plassér gjerne elektrodene over 
muskel buk eller triggerpunkt.
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TEMS

Quintet AS spesialiserer seg på behandlingshjelpemidler mot inkontinens, samt utstyr for smertelindring, 
muskelrehabilitering og seksuell helse. Les gjerne mer på www.quintet.no.

Illustrasjonstekst: TENS påvirker sensoriske A-deltafibre (gul) som hemmer smerteoverføring i afferente C-fibre (blå).
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NeuroTrac TENS Obstetrics benyttes i forbindelse med 
graviditet og fødsel, og velges gjerne ved smerter i bek-
ken og nedre rygg. Apparatet blir derfor også brukt av 
menn. Kun to programmer: Høyfrekvent for å blokkere 
smerteimpulsene (gate control) og lavfrekvent burst for 
å frigjøre endorfiner og enkefaliner. 
 Brukeren skifter selv mellom de to programmene ved 
hjelp av en fjernkontroll. Under fødsel velges gjerne høy-
frekvent når smerteriene kommer og lavfrekvent burst 
når smertene avtar. Apparatet har to kanaler, og det kan 
til sammen benyttes fire elektroder.

NeuroTrac MultiTENS er et enkelt og brukervenn-
lig to-kanals apparat for smertelindring og muskel-
rehabilitering. Apparatet inneholder muligheter for 
både TENS og TEMS med totalt 20 programmer: 

13 faste TENS- og fire faste TEMS-programmer, samt tre 
åpne programmer (PC1, PC2, PC3) der du kan legge inn 
dine egne preferanser. Det er lagt inn muligheter for å stimu-
lere med ulike programmer på de to kanalene (P01-P11).  
Du kan velge mellom høyfrekvente, lavfrekvente, burst, 
multi frekvensielle eller modulerte programmer.

Pasientkomfort og sikkerhet
Intensiteten kan økes med 0,5 mA pr. tastetrykk. Dersom 
du ønsker å justere intensiteten (mA) underveis, låses 

apparatet raskt og enkelt opp igjen ved at du trykker én 
gang på minusknappen. Dette for å opprettholde en så 
god pasientkomfort og sikkerhet som mulig.

Fleksibilitet for terapeuten
Vi vet at behandlende terapeuter ser ulike behov i et TENS- 
apparat. Vi har lagt inn gode forhåndsprogrammerte  
programmer med dokumentert effekt. Samtidig har vi lagt 
inn flere muligheter og kombinasjoner i de åpne program-
mene. Her kan terapeuten selv legge inn ulike programmer 
med ulike frekvenser, pulsbredder og tider på de to ulike 
kanalene.

Enkel i bruk, topp funksjonalitet
NeuroTrac MultiTENS har et stort display med lys som 
viser hvilket program som kjøres, hvilke kanaler som er i 
bruk og tiden som gjenstår. Vi har satset på enkel anven-
delse, både for terapeut og bruker. 
Terapeuten kan låse apparatet slik at brukeren kun be-
nytter et forhånds bestemt program. Ved opplåsing av 
apparatet kan terapeuten også se hvordan brukeren har 
anvendt apparatet. 
 En kan benytte fire elektroder samtidig med Multi-
TENS. Apparatet kan også brukes til elektroakupunktur/
nålebehandling.

NeuroTrac TENS inneholder til sammen 14 programmer, 
hvor av 11 er faste og forhåndsinnstilte. Disse består av 
høyfrekvente, lavfrekvente, burst, multifrekvensielle eller 
modulerte programmer, samt programmer for en blandet 
frekvensstimulering (høyfrekvent frekvens på kanal A og 
lavfrekvent frekvens på kanal B).
 I tillegg har apparatet tre åpne programmer der du 
kan legge inn egne preferanser. NeuroTrac TENS har to 
kanaler, og en kan altså benytte totalt fire elektroder sam-
tidig. Apparatet kan også brukes til elektroakupunktur/ 
nålebehandling.

NYHET!

NeuroTrac TENS
Veil. pris 1750,- (INKL. MVA)

NeuroTrac TENS 
Obstetrics
Veil. pris 2125,- (INKL. MVA)

NeuroTrac MultiTENS
Veil. pris 1850,- (INKL. MVA)
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NeuroTrac TENS Sports inneholder 24 programmer, der 21 er faste 
og forhåndsinnstilte. En har også tre muligheter til å legge inn 
egne programmer. I tillegg til de mest brukte programmene inne-
holder Sportsutgaven en rekke muskelstimuleringsprogrammer 
(TEMS). Den kan være et naturlig valg for mange som har nytte av 
kombinasjoner mellom muskelrehabilitering, -avslapping, -oppbyg-
ging og smertelindring. Apparatet har fire kanaler, og det kan totalt 
benyttes åtte elektroder. 
 Anbefales til idrettsutøvere, pasienter med nevrologiske skader 
som MS og polynevropatier, samt sengeliggende intensivpasienter 
som har behov for hjelp med sirkulasjon og muskelaktivering.

NeuroTrac TENS Rehab innholder 19 faste pro-
grammer, hvorav 10 er TENS-programmer (der 
to er åpne) og ni er TEMS-programmer (der ett 
er åpent). Apparatet kan også brukes til FES*. 
Fjernkontroll kan benyttes på fem av de ni  
programmene. Terapeut eller bruker kan lett 
slå av og på stimuleringen, som kan være nyttig 
ved funksjonell gangtrening av dropfot. Appa-
ratet anbefales til instituttbehandling og rehab-
ilitering. Det har to kanaler, og det kan totalt 
benyttes fire elektroder. 
*Funksjonell Elektrisk Stimulering

Vi har et bredt utvalg av størrelser og dimen-
sjoner på elektroder. Alle våre elektroder er 
lateksfrie og allergivennlige, men skulle en 
likevel få en hudreaksjon har vi alternative 

elektroder. De inneholder en gel som er mer skånsom, 
samt at tekstilkomponenten i elektrodene er vevd på en slik måte 
at påsetting og fjerning av elektrodene også er mer hudvennlig.

Elektroder er – av hygieniske årsaker – personlige. De har vanlig-
vis en levetid på fire-seks uker, eller 20-40 behandlinger, dersom 
de blir tatt godt vare på. 

Etter bruk plasser elektrodene tilbake på plastfilmen og legges
i posen. Lukk posen godt. Elektrodene kan gjerne oppbevares 
relativt kjølig. Fester elektrodene dårlig kan de fuktes med 
noen dråper vann.

Kontraindikasjoner 
• Pacemaker 
• Halsens fremside
• Tidlig graviditet (første trimester) 
 og gravid uterus

Forsiktighet 
Demente og personer som er 
engstelige for strøm (Pasienten må 
kunne samarbeide om behandlingen). 
Skadet lymfesystem?

Bivirkninger 
Hudirritasjon, allergisk reaksjon, økt 
smerte og brannskade

NeuroTrac TENS 
Sports
Veil. pris 2875,- (INKL. MVA)

NeuroTrac TENS 
Rehab
Veil. pris 2300,- (INKL. MVA)

Velg riktige elektroder! Indikasjoner
Nociseptiv smerte
Artroser, raumatiske smertetilstander, 
ryggsmerter, osteoporose, myalgier, 
hodepine

Neuropatiske smerter
Nevropatier, nerverotsmerter, fantom-
smerter, postherpetisk neuralgi, smerter 
etter hjerneslag

Andre behandlingsindikasjoner 
Menstruasjonssmerter, kreftrelaterte 
smerter, fibromyalgi, kløe, kvalme, 
hemning av spastisitet, CRPS, angina 
pectoris, nedsatt perifer sirkulasjon
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Fysioterapeut Mathilde Myklebust er Quintets produktspesialist innen 
TENS/TEMS. Hun har videre utdannelse innen ortopedisk manuell terapi 
og en magister i idrettsmedisin. Hun har også kompe  tanse innen trigger-
punktsbehandling med nåler, smerteproblematikk og dysfunksjon i 
bekkenbunnen, inkontinens, elektrostimulering og EMG bio feedback.

Mathilde er stasjonert i Oslo og kombinerer jobben i Quintet AS med 
privat praksis ved Vinderen Fysioterapi, Oslo. Hun holder kurs i TENS/
TEMS og kommer gjerne på besøk for individuell opplæring og veiled-

ning i bruk av produktene. Hun kan også skreddersy kurs for din arbeidsplass.

Våre TENS-apparater kan brukes til 

elektroakupunktur/nålebehandling med strøm 
Behandlingen brukes ofte ved muskel- og skjellett plager, 
muskel spenninger og triggerpunktbehandling. Det kan 
gjøre at resultatene kommer raskere og varer lenger 
da man jobber inni muskelen og ikke via huden som 
med TENS og overflate elektroder. Strømstyrken måles  
i milliampere (mA), hvor man kan tilpasse styrken etter 
toleransen til den enkelte.

De fleste får økt toleranse for strømstyrken, og styrken 
kan derfor skrus opp under behandlingen.

Man kan behandle med både høyfrekvent stimulering 
(70-90 Hz) eller lavfrekvent burst 2 Hz stimulering – eller 

en kombinasjon av begge. Både ved høy- og lavfrekvent 
stimulering vil behandlingen tydelig kjennes, men behøver 
ikke fremkalle smerte. 

Høyfrekvent stimulering gir en smertehemning på rygg-
margs nivå (gate control) – mens lav frekvent stimulering 
gir en smerte hemning på hjerne stammenivå og en ut-
skillelse av endorfiner og enkefaliner, kroppens eget morfin. 

Elektroakupunktur/nålebehandling egner seg ikke for 
barn eller for personer med nåleskrekk, nedsatt immun-
forsvar eller en bløderdiagnose. Heller ikke for gravide, 
epileptikere eller personer med pacemaker. 

Elektrodeplassering
Høyfrekvent stimulering
• I og rundt smerteområdet, også 
 ved refererte og projiserte smerter.
• I dermatom eller nabodermatom. 
• Over perifer nerve som forsyner 
 smerteområdet.
• Over triggerpunkt.
• På hver side av ledd. 
• Paravertebralt eller kontralateralt.
• Behandlingstid fra 40-60 minutter 
 opptil flere ganger daglig eller 
 kontinuerlig.  

Lavfrekvent stimulering
• På muskel i det smertefulle området.
• Over trigger- eller akupunkturpunkter.
• Annen muskel i tilsvarende myotom. 
• Behandlingstid 45 min flere ganger 
 daglig.
• Obs! Kan gi treningsverk.

Ta kontakt med Mathilde for kurs eller spørsmål

Quintet AS Adresse: Postboks 97 Bønes, N-5849 Bergen • Tlf.: (+47) 55 98 15 55 
Faks (+47) 55 98 15 56 • E-post: post@quintet.no • Hjemmeside: www.quintet.no

Savner du 
pasientcase?
I våre ordinære nyhets-
brev og på hjemmesiden 
vår www.quintet.no 
kan du lese pasientcase, 
og under faktabanken 
finner du mer informa-
sjon om TENS/TEMS.

Quintet AS har rammeavtale med flere helseforetak om levering av ulike TENS apparater. 
Ønsker du å vite mer om apparatene, få faglig påfyll gjennom kurs og internundervisning 
med teori og praktisk kunnskap om virkningsmekanismer og elektrodeplassering, ta 
kontakt med oss eller gå inn på www.quintet.no, faktabank og TENS/TEMS. 


