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

I Quintet AS er det hovedsaklig fysio terapeut Dagrun Hamre 
(bildet) som holder TENS/TEMS-kurs og opplær ing. Dagrun har 
sin fysioterapiut dan ning fra Berlin, samt tre års videre utdanning 
i akupunktur fra Norsk Akupunk turskole. Hun arbeidet som kom-
mune fysioterapeut i noen år, og har siden 1997 arbeidet med 
allmenn fysioterapi i en privat praksis. Dagrun har opparbeidet 
seg en bred faglig kompetanse innen smertelindring og rehabili-
tering. I Quintet jobber hun hovedsakelig med TENS og TEMS.

Vil du diskutere kurs, ta gjerne kontakt med Dagrun direkte på 
dh@quintet.no eller 55 98 15 55.

Benytt vår  
nettbutikk!

Alle Quintet AS sine produkter kan 
kjøpes på: www.quintet.no

søk …

PRODUKTER NYHETER FAKTABANK KURS KONTAKT ENGLISH

Nettbutikk

Meny
Betalingsbetingelser

 

Følg oss på Facebook
 

Følg Quintetbloggen

 

Rekvisisjonsskjema
Elstim/Bio/TENS (kan
lastes ned her!)

Rekvisisjonsskjema
Seksualteknisk  (kan
lastes ned her!) 

Last ned siste nyhetsbrev

Last ned siste TENS og
TEMS infobrev

 

 

 

Last ned eldre
nyhetsbrev

 

 

Jeg ønsker å motta
nyhetsbrev som fast
e-post

 

 

Din handlekurv

Kurven din er tom.
 

Enkle hjelpemidler for
bekkenbunnstrening
Bekkenbunnen er selve gulvet i
underlivet, og denne er
bæreelementet for mange av
våre indre organer – bl.a.
livmor, urinblære og
tarmsystem. Gjennom livet
svekkes
bekkenbunnsmuskulaturen, og
alle kvinner bør trene og
vedlikeholde denne viktige
muskelgruppen.
Bekkenbunnsmuskulaturen
ligger slik til at det både er
vanskelig å se og kjenne hvor
den er. Det kan derfor være
vanskelig å trene riktig. Studier
har faktisk vist at halvparten av
alle kvinner som instrueres i å
gjøre bekkenbunnsøvelser, gjør
disse øvelsene feil (Bump R.C et
al, 1991). Enkle hjelpemidler
kan hjelpe deg å trene riktig og
sikre fremgang i treningen. En
sterk bekkenbunnsmuskulatur
har også betydning for et
tilfredsstillende sexliv.

Se produkter

Elektrostimulering/EMG
biofeedback

Elektrostimulering er et enkelt
og naturlig behandlingsvalg der
elektriske impulser enten
stimulerer
bekkenbunnsmuskulaturen/
lukkemuskelen og de ulike
fibrene i denne eller aktiverer
refleksmekanismer som har en
hemmende effekt på
blæra. EMG Biofeedback gir deg
muligheten til å selv se hvordan
din bekkenbunnsmuskulatur
fungerer, hvor sterk den er, hvor
raskt den kan reagere osv. Ofte
benyttes teknikkene sammen.

Se produkter
Rekvisisjon

Smertelindring og
muskelrehabilitering

TENS står for transcutan
elektrisk nervestimulering. Kort
fortalt går TENS ut på å
stimulere ulike nervebaner i
kroppen ved å plassere to eller
flere overflateelektroder på
bestemte steder på huden, først
og fremst for å oppnå
smertelindring. Impulsene
TENS-apparatet gir, blokkerer
smerten slik at du ikke kjenner
den.TEMS står for transcutan
elektrisk muskelstimulering.
TEMS benyttes gjerne som et
hjelpemiddel innen medisinsk
rehabilitering og som et
komplement innen idrett på alle
nivå. Musklene stimuleres via
overflateelektroder som
plasseres i forhold til den
muskulatur som skal stimuleres.
Muskelen reagerer og trekkes
sammen som ved normale
muskelsammentrekninger.
Mange benytter TEMS til å
styrke en svekket muskulatur
eller trene opp førligheten etter
operasjoner eller frakturer, i
rehabilitering etter slag osv.

Se produkter
Rekvisisjon

Produkter for seksuell helse
Livskvalitet og seksuell helse
henger gjerne sammen, men
seksuell evne og lyst påvirkes
ofte av sykdom, alder,
hormonelle endringer og
medikamenter. Quintet tilbyr
seksuelle hjelpemidler når
kroppen trenger litt hjelp. Vi har
god faglig kompetanse innen
sexologi, og produktene vi tilbyr
er derfor håndplukket til sine
bruksområder. Alle produktene
har høy kvalitet og fordeler som
ergonomisk utforming,
oppladbarhet og gunstig pris.
Serien omfatter CE-godkjent
vaginalt dilatorsett, manuell og
elektronisk penispumpe samt
massasjeapparater til
stimulering og bevisstgjøring av
vulva/klitoris og bekkenbunn
utviklet i samarbeid med
sexologer. For kvinner finnes
hjelp ved vulvodyni, vaginisme,
seksuell dysfunksjon og etter
vaginal kirurgi og stråleskader.
For menn finnes hjelp ved
erektil dysfunksjon.

Se produkter

Quintets fire produktgrupper dekker et stort spekter
Quintet AS spesialiserer seg på behandlingshjelpemidler for inkontinens, bekkenbunnstrening, generell smertelindring, muskelrehabilitering og seksuell
helse. Innen inkontinensbehandling tilbyr vi en serie av elektrostimulatorer og EMG biofeedbackapparater som kan rekvireres kostnadsfritt via ditt
helseforetak. 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 blant annet vaginalt dilatorsett,
manuell og elektrisk penispumpe og massasjeapparater til stimulering og bevisstgjøring av vulva/klitoris og bekkenbunn.

QUINTET AS: PRODUKTER, KOMPETANSE OG VEILEDNING INNEN BEHANDLING AV URINLEKKASJE/BEKKENBUNNSSMERTER, SEKSUELL HELSE OG SMERTELINDRING

Epost: post@quintet.no Telefon: 55 98 15 55

Trenger du faglig påfyll?  
Quintet AS holder  
gratis kurs

TENS/TEMS 
ved artrose i knær 

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

Quintet AS har siden start i 1999 arbeidet for å tilby kvalitetsprodukter, faglig 
kompetanseoggodveiledningogservice.VierMiljøfyrtårnsertifisert,sombetyratvi
hargjennomgåttenmiljøanalyseogoppfyltdefinertebransjekrav.Detteeretnorsk,offentligsertifikatstøttetavMiljøverndep.Våreprodukterer CE-godkjente, som betyr at de overholder kravene i EU/EØS sine direktiver til sikkerhet og helse, og kan markeds-føres og brukes innen dette området.

ENKLE HJELPEMIDLER FOR BEKKENBUNNS-
TRENING

ELEKTRO-
STIMULERING 

EMG BIOFEEDBACK

SMERTELINDRING 
OG MUSKEL-

REHABILITERING
PRODUKTER FOR
SEKSUELL HELSE

DokumentasjonAnalgesicefficacyofTENStherapyinpatientswithgonarthrosis.Schmerz2010
Sep:24(5):494-500.doi:10.1007/s00482-010-0957-4.W. Zhang et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee OA. 
OsteoarhtritisandCartilage(2008)16,137-162
Bjordaletal;licenceBioMedCentralLtd.2007Jun22;8:51.Fysiskevirkemidlers
korttids effekt på smerter fra kneartrose.BjordalJM,JohansenO,HolmI,ZapffeK,NilsenEM,KristiansenIS,LinnestadKK.Rapport

fraKunnskapssenteretnr.07–2004.ISBN82-8121-007-9ISSN1503-9544.

Adresse:P.b.97Bønes,5849Bergen.Tlf.:(+47)55981555.Faks:(+47)55981556.E-post:post@quintet.no.Hjemmeside:www.quintet.no

Effekten av TENS/TEMS ved artrose i knær 

TENS: Transkutan Elektrisk NervestimuleringTEMS: Transkutan Elektrisk Muskelstimulering

BEHANDLINGSVEILEDER

Nye behandlingsveiledere!
Quintet AS har produsert to nye behand-
lingsveiledere, den ene om artrose i 
knær og den andre om skulder smerter 
ved hjerne  slag. En tredje veileder, om 
sår til heling, er også snart klar.

Ta kontakt med oss og få dem tilsendt!

      uintet 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, ta kontakt med oss eller gå inn på 
www.quintet.no. (Faktabank og TENS/TEMS.)

Våre kurs, som avholdes over hele landet, inneholder både 
teori og praktisk kunnskap om virknings mekanismer og 
elektrodeplassering. Ditt kurs kan tilpasses dine behov mht. 
sted, tidspunkt, varighet og innhold.
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En stadig eldre befolkning fører til  
at flere vil rammes av kneartrose
Quintet tilbyr et ikke-medikamentelt behandlingstilbud

Artrose, også kalt slitasjegikt eller degenera tiv ledd gikt, forekommer oftest i hofter 
og knær. Antallet som trenger behandling øker i takt med økningen i antall eldre. 
Tilstanden er smerte  full og gir funksjonsinnskrenkninger av stor betydning for livs
kvaliteten. 

Fysisk trening og vekttap er sentralt i behandlingen, sammen med NSAIDs og smerte  stil lende 
tiltak. Det finnes også andre inter ven sjoner, herunder TENS (trans  kutan elektrisk nerve
stimulering) og TEMS (transkutan elektrisk muskel  stimulering). En systematisk oversikt 
fra Norge viser at pasienter med kneartrose får en betydnings full smertelindring med 
elektrisk nerve stimulering (TENS). Virkningen er minst på nivå med legemiddel effekten 
og varer trolig lengre. Se referanse nummer tre under!

Dokumentasjon
Analgesic efficacy of TENS therapy in patients with gonarthrosis.  
Schmerz 2010 Sep:24(5): 494-500.doi:10.1007/s00482-010-0957-4.
OARSI recommendations for the management of hip and knee OA. 
Osteoarhtritis and Cartilage. (2008) 16,137-162. W.Zhang et al.
Fysiske virkemidlers korttidseffekt på smerter fra kne
artrose. Bjordal et al; BMC Musculoskelet Disord. 2007 Jun 
22;8:51. 
Rapport fra Kunnskapssenteret nr 07 2004. ISBN
82-8121-007-9 ISSN 1503-9544. Bjordal JM, Johan sen 
O, Holm I, Zapffe K, Nilsen EM, Kristiansen IS, Linne-
stad KK. 

Vil du vite mer? 
For mer detaljert informasjon om 
programvalg, frekvens, strømstyrke og 
elektrodeplassering, se vår  
nye behandlingsveileder i  
TENS/TEMS ved kne artrose.

TENS/TEMS 
ved artrose i knær 

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

Quintet AS har siden start i 1999 arbeidet for å tilby kvalitetsprodukter, faglig 
kompetanseoggodveiledningogservice.VierMiljøfyrtårnsertifisert,sombetyratvi
hargjennomgåttenmiljøanalyseogoppfyltdefinertebransjekrav.Detteeretnorsk,

offentligsertifikatstøttetavMiljøverndep.Våreprodukter
er CE-godkjente, som betyr at de overholder kravene i EU/
EØS sine direktiver til sikkerhet og helse, og kan markeds-
føres og brukes innen dette området.

ENKLE HJELPEMIDLER 
FOR BEKKENBUNNS-

TRENING

ELEKTRO-
STIMULERING 

EMG BIOFEEDBACK

SMERTELINDRING 
OG MUSKEL-

REHABILITERING

PRODUKTER FOR
SEKSUELL HELSE
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AnalgesicefficacyofTENStherapyinpatientswithgonarthrosis.Schmerz2010
Sep:24(5):494-500.doi:10.1007/s00482-010-0957-4.

W. Zhang et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee OA. 
OsteoarhtritisandCartilage(2008)16,137-162

Bjordaletal;licenceBioMedCentralLtd.2007Jun22;8:51.Fysiskevirkemidlers
korttids effekt på smerter fra kneartrose.
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Adresse:P.b.97Bønes,5849Bergen.Tlf.:(+47)55981555.Faks:(+47)55981556.
E-post:post@quintet.no.Hjemmeside:www.quintet.no

Effekten av TENS/TEMS ved artrose i knær 

TENS: Transkutan Elektrisk Nervestimulering
TEMS: Transkutan Elektrisk Muskelstimulering

BEHANDLINGSVEILEDER

«Jeg har tidligere født tre barn med akupunktur som smertelindring. Denne gangen 
ble jeg anbefalt å prøve TENS av min fysioterapeut, som selv hadde positiv erfaring 
med bruk av TENS under fødsel. Jordmor Anita hos Quintet AS ga meg god veiledning 
i hvordan jeg skulle benytte NeuroTrac TENS Obstetrics, sånn at jeg følte meg trygg på 
bruken under fødselen. Denne instruksjonen ble også gitt videre til min mann.

Da de første riene kom, festet jeg elektrodene på de anbefalte punktene bak i korsryggen 
og brukte apparatet på ganske svak styrke frem til sykehuset. Vel fremme på Storken 
(Fødeklinikk ved Haukeland universitetssykehus, Bergen, red.anm) var det tre cm åpning. 
Siden det tok lang tid fra tre til seks cm åpning, hadde jeg god hjelp av TENS i denne 
fasen. Jeg økte styrke og intensitet etter hvert som smertene tiltok, og opplevde god 
smertelindring i korsryggen. Det å kunne styre styrken selv og bruke «ri-knappen» da 
riene kom, ga meg kontroll på smertelindringen, noe også min mann opplevde som 
positivt i fødselshjelpen. 

Jeg vil gjerne anbefale NeuroTrac TENS Obstetrics som smertelindring, spesielt i det 
som kalles latensfasen og i store deler av den aktive fasen ved fødsel.»

Christin Bjerk, mamma til fire

TENS som smertelindring under fødsel
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NeuroTrac MultiTENS Veil. pris 1950,- (INKL. MVA)

Et enkelt og brukerven nlig tokanals apparat for nerve stimulering og muskelre habilitering. Her har vi 
for  søkt å samle de mest anvendte programmene fra de ulike appa ratene i sortimentet i ett apparat. 
Det inneholder 13 faste TENS og fire faste TEMSprogrammer, samt tre åpne (PC1, PC2, PC3), der du 
kan legge inn dine egne preferanser. I de åpne programmene kan du lage opptil fem ulike faser som kan 
være høyfrekvente, lavfrekvente, modulerte, burst eller muskel stimulering. Apparatet har et stort 
display med lys som viser hvilket program som kjøres, hvilken kanal som er i bruk og stimuler ingstid 
som gjenstår. Intensiteten kan økes med 0,5 mA pr. tastetrykk, og apparatet låser seg auto matisk etter 
60 sekunder. Du kan stimulere med ulike programmer på ulike kanaler (P01P13). Brukerveiledningen 
inneholder mange tips om elek trode plasseringer. Den kan lastes ned på: www.quintet.no.

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

Et TENS-apparat som inneholder 14 varierte program mer, hvor av 11 er faste og forhåndsinnstilte. 
Disse består av høyfrekven te, lavfrekvente, burst, modulerte samt programmer for blandet frekvens-
stimulering (HAN). Ønsker du å stimulere med to ulike program på de to kanalene velger du P10. I 
tillegg har apparatet tre åpne programmer der du kan legge inn egne preferanser. NeuroTrac TENS 
har to kanaler, og totalt fire elektroder kan altså benyttes samtidig. Apparatet kan også brukes til 
elektroakupunktur.

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

Apparatet benyttes i forbindelse med graviditet og fødsel. Det brukes gjerne ved generelle smerter i 
bekken og nedre rygg, og blir derfor også brukt av menn. NeuroTrac TENS Obstetrics inneholder kun 
to program mer: Høyfrekvent for å blokkere smerteimpulsene (gate control) og lavfrekvent burst for 
å frigjøre endorfiner og enke faliner. Brukeren skifter selv mellom de to programmene med en hånd
om kobler. Under fødsel velges gjerne høyfrekvent når smerte riene kommer og lavfrekvent burst når 
smertene avtar. Apparatet har to kanaler, og en kan til sammen benytte fire elektroder.

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

Det optimale apparatet for nevro logiske pasienter og alle som trenger hjelp til rask ere restitu sjon. 
Appa ratet har fire kanaler, og inneholder 24 pro  gram mer, der 21 er faste og forhånds   inn stilte. Sports-
utgaven inneholder også en rekke programmer for muskelstimu ler ing (TEMS). NeuroTrac TENS Sports 
kan være et naturlig valg for mange som har nytte av kombinasjoner mellom muskelrehab ili tering, 
-avslapping, -oppbygging, -resti  tusjon og smerte lindring. Det anbefales også til idrettsutøvere, pasienter 
med nevrologiske skader som MS og poly nevro patier, samt sengeliggende intensiv  pasienter som har 
behov for hjelp med sirkulasjon og muskelaktivering. Det unike ved dette appa ratet er at flere av 
programmene inneholder flere ulike faser og at du totalt kan stimulere med åtte elektroder samtidig.

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

Apparatet for deg som trenger hjelp til funk sjo nell muskelsti mu lering og smerte lindring. Det innholder 
19 programmer, hvorav 10 er TENS-programmer (der to er åpne) og ni er TEMS-program mer (der ett 
er åpent). Apparatet kan også brukes til FES (Funksjonell Elektrisk Stimulering). En håndomkobler kan 
benyt tes på fem av de ni programmene (P11P15). Tera  peut eller bruker kan lett slå av og på stimu
leringen i ønsket tidsintervall. Det kan være nyttig ved f.eks. funksjonell gang trening, ved dropfot eller 
ved håndtrening og knerehabilitering. Apparatet anbefales til institutt behandling og rehabilitering. Det 
har to kanaler, og totalt fire elektroder kan benyttes.

• Hva er TENS? Hva er smerte? 
• Indikasjoner/kontraindikasjoner 
• TENS som alternativ smert-
 lindring under fødsel

I våre tidligere Infobrev om TENS/TEMS har vi omtalt følgende tema:
• TENS og langvarige uspesifikke 
 korsryggsmerter 
• Ny viten om kroppens inner-
 vasjon og dermatomer 

• Elektroakupunktur/nåle-
 behandling med strøm 
• Nytt om forskning

Har du ikke disse tilgjengelig? Ta kontakt!
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Quintet AS Adresse: Postboks 97 Bønes, N5849 Bergen • Tlf.: (+47) 55 98 15 55 
Faks (+47) 55 98 15 56 • E-post: post@quintet.no • Hjemmeside: www.quintet.no

CRPS kan gi temperatur og fargefor-
andringer i huden, hevelse, motorisk dys-
funksjon som parese, spasmer og fikserte 
feilstillinger. Tilstanden kan utvikles etter  
hvilket som helst traume, også de ”små”, 
og opptrer hyppigst etter frakturer, knus-
ningsskader, hjerneslag, kirurgiske inn-
grep og distorsjon. Smertene oppstår 
helst distalt på fot eller arm, men følger 
ikke nervebane eller derma tom i sin ut-
bredelse. 

Ved langvarige symptomer kan det opp-
stå ledd- og bein forandringer og depre-
sjon. Det er ingen evidens i nyere for s-
k ning om at tilstanden er psykolog isk 
be tinget slik man trodde tidligere. Fysio -
terapi, og bruk av TENS, er et av mange 
behandlingsalternativer som har vist seg 
å ha god effekt på smerte lindring og be-
handling av disse pasientene. 

Ønsker du å lese mer, kan vi anbefale 
artikkelen til Sara Marie Allen. Hun om
taler dette emnet og gir forslag til bruk 
av TENS på akkurat denne lidelsen.

                  Komplekst regionalt  
smertesyndrom
Komplekst regionalt  
smertesyndrom (CRPS), 
tidligere omtalt som refleks- 
dystrofi, kjennetegnes ved  
nevropatiske smerter som opp 
står i en ekstremitet etter et traume.  
Det er to hovedtyper: CRPS 1 med ikke 
definerbar nervelesjon og CRPS 2 med definerbar nervelesjon.

TENS-apparatene ble innstilt med en frekvens på 80Hz og en modulert 
pulsbredde som varierte mellom 60 og 180 microsekunder (uS). Stimuler-
ingen var innstilt på høyest mulig strømstyrke (mA), inntil smertegrensen. 

Pasienten ble instruert i å stimulere valgfritt med TENS i 28 timer hver 
dag i en måned, både under aktivitet og i hvile. Pasientene fikk individ uell 
oppfølgning og tilpasning av elektrodeplasseringene. Ideelt sett ønsket 
man å plassere elektrodene i det smertefulle området, men grun net 
lokal overfølsomhet for berøring (allodyni), ble elektrodene oftest plas-
sert over kutan nerve som forsyner det smertefulle området, fortrinnsvis 
der nerven løper mest overfladisk.

Kilde: Allen S M 2012; Smerte, funksjon og livskvalitet før og etter Trans kutan 
Elektrisk Nervestimulering (TENS) for pasienter med Komplekst Regionalt Smerte
syndrom (CRSP): En pilotstudie. Masteroppgave ved Det Medisinske Fakultet, 
Universitetet i Oslo.

Elektrodeplasseringer som ble benyttet i studien:
• Over n. medianus på håndleddets volarside eller i axillen
• Over n. ulnaris på ulnarsiden av albuen
• Over pleksus brachialis rett over kragebenet
• Over n. radialis distalt på radialsiden av underarmen
• Paravertebralt aktuelle segment for innervasjon av hånd (C6C8)
• Unilateralt cervicalt i aktuelle segment for innervasjon av hånd  
 (C6-C8)

Quintet AS spesialiserer seg på hjelpemidler for inkontinens, bekkenbunnstrening, smertelindring, muskelrehabilitering og seksuell helse. Quintet AS ble etablert 
i 1999 og har siden oppstarten arbeidet for å tilby kvalitetsprodukter, faglig kompetanse, god veiledning og god service innenfor produktområdene våre.
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P.b. 97 Bønes, 5849 Bergen. Tlf: 55 98 15 55. Faks: 55 98 15 56 
Epost: post@quintet.no. Hjemmeside: www.quintet.no

DERMATOMKART

L5

L4

S1 S2

Ønsker du  
et derma- 
tomkart? 
Ta kontakt på:  
post@quintet.no 
så sender vi deg 
et kart i plakat- 
størrelse (A3).

Elektroder av høy kvalitet til 
gunstige priser
Vi har et bredt utvalg av  
elektroder i ulike former  
og størrelser. Alle våre  
elektroder er av høy  
kvalitet og kan  
kjøpes i vår nett- 
butikk: www.quintet.no


