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Symboler på apparatet 
 Vis forsiktighet! 

 Følg instruksjonen i brukerveiledningen,( ikke utsett pasient eller terapeut for risiko 

gjennom feil bruk av apparatet) 

 Neuromuskulær stimulering (STIM) og elektromyografisk (EMG) utløst elektrostimulering 

(ETS) bør ikke brukes av brukere med hjertepacemaker, dersom det ikke er spesielt 

anbefalt og kontrollert av en lege. 

 Type BF (Body Floating) apparat. Apparatet er utstyrt med isolerende flytende kretser som 
gjør at det ikke er forbindelse mellom pasient og jord. Dette innebærer at apparatet er 
støtbeskyttende for pasienten. 

 Indikerer produsentens katalognummer slik at medisinsk utstyr kan identifiseres. 

 Produsentens LOT/Batch nummer. Presenter dette sammen med SN nummeret dersom du 

rapporterer tekniske feil ved apparatet eller du ønsker å benytte deg av gjeldende garanti 

på apparatet. 

 Produsentens serienummer. Presenter dette sammen med LOT nummeret dersom du 

rapporterer tekniske feil ved apparatet eller du ønsker å benytte deg av gjeldende garanti 

på apparatet. 

 Produsentens navn og adresse. 

 Produksjonsdato. 

 Indikerer at apparatet tilfredsstiller alle krav i de Europeiske direktiver for helse og 
sikkerhet ved bruk av apparatet. 0123-Notified Body identification (TÜV SÜD). 

 C-Tick logo: Apparatet etterkommer kravene til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

  

Oppbevar apparatet tørt.  

IP20 
on the unit 

Dette er en indikasjon som viser at enheten er beskyttet mot inntrenging av vann og 

partikler. IP20 markeringen på dette apparatet indikerer at enheten er beskyttet mot solide 

fremmedelementer i størrelsesorden 12,5 mm i diameter eller større, men enheten er ikke 

beskyttet mot vann. 

IP02 
on the unit 

IP02 markeringen på beskyttelsesvesken til apparatet indikerer at vesken beskytter mot 

inntrenging av vann knyttet til et regnskyll. 

 

 

Spesialavfall. 
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Kjære bruker av NeuroTrac MultiTENS 
 

NeuroTrac MultiTENS er et såkalt TENS/TEMS-apparat. TENS står for transkutan 

elektrisk nervestimulering og TEMS for transkutan elektrisk muskelstimulering. 

 

Apparatet inneholder hele 20 programmer, med flere muligheter for å legge 

inn egne valg med egne parametere (se side 10 for programoversikt). 

 

NeuroTrac MultiTENS har to kanaler, slik at en totalt kan benytte fire 

overflateelektroder til apparatet (se side 24-30 for informasjon om 

elektrodeplasseringer). 

 

 

Denne brukerveiledningen er inndelt i tre hoveddeler: 

 

Del 1: Brukerveiledning for selve apparatet (grønn seksjon). 

 

Del 2: Forklaring på smerte og prinsippene bak TENS/TEMS (brun seksjon). 

 

Del 3: Oversikt over elektrodeplasseringer (rød seksjon). 
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Før du tar apparatet i bruk 

 Les hele brukerveiledningen. 

 Forsøk aldri å koble apparatet direkte til annet elektrisk utstyr 

eller apparatur. 

 Vær oppmerksom på at apparatet ikke tåler å bli brukt utendørs 

ved regn, dersom det tas ut av beskyttelsesvesken. 

 Som ved bruk av annet elektrisk utstyr (f.eks. mobilladere): Vis 

forsiktighet ved bruk av TENS i nærheten av brennbare 

bedøvende gassblandinger, luft med oksygen eller lystgass. 

 Dette apparatet benytter 1 x 9 V batteri. Dersom du bruker 

oppladbare 9 V Nickel-Metal Hydrid (Ni-MH) eller Nickel-

Cadmium (Ni-Cd) batterier i apparatet, sjekk at batteriladeren 

er CE-merket. Forsøk aldri å koble apparatet direkte til en 

batterilader eller andre apparater som går på strøm. Vi 

anbefaler Ni-MH batterier framfor Ni-Cd batterier.  

 Alle former for elektroder er kun anbefalt til bruk for én person 

av hygieniske årsaker.  

 Oppbevar og bruk apparatet slik at det er utilgjengelig for barn. 

 Ved bruk av hudelektroder i thoraxområdet (brystregionen) er 

det økt risiko for hjerteflimmer. 

 Samtidig bruk av høyfrekvent operasjonsutstyr og apparatet 

kan forårsake hudforbrenning i området hvor elektrodene er 

festet, og det kan oppstå skade i apparatet. 

 Det er ikke tillatt å gjøre endringer i apparatets elektronikk. 

 

Type BF (Body Floating) apparat, støtbeskyttende. 
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Kontraindikasjoner og forholdsregler 
 I svært sjeldne tilfeller kan det oppstå hudirritasjoner. Det finnes 

egne elektroder for svært sensitiv hud. 

 Apparatet skal kun brukes slik lege eller terapeut har anbefalt. 

 Apparatet skal ikke legges i vann eller annen væske. 

 Benytt ikke denne type stimulering i ansiktet om det ikke er 
spesielt anbefalt av din lege eller terapeut. 

 Apparatet skal ikke benyttes av brukere med nedsatt mental 
eller fysisk tilstand dersom det er fare for at apparatet ikke blir 
håndtert på en tilfredsstillende måte. 

 Apparatet skal ikke benyttes for å behandle uavklarte tilstander 
som ikke er vurdert av helsepersonell. 

 Det er trygt å motta behandling med elektrostimulering selv om 
pasienten har metallimplantater nær benvev 
(osteosyntesemateriale). Det kan oppstå ubehag dersom 
elektrodene plasseres direkte over metallimplantater som ligger 
nær hudoverflaten, og vi anbefaler derfor at dette unngås. 

 Benyttes ikke når brukeren har hjertepacemaker med mindre 
dette er avklart med kardiolog (hjertespesialist). 

Spesielle forholdsregler ved graviditet: 

 Apparatet benyttes ikke under fødsler i vann. 

 TENS kan påvirke utstyr for føtal hjertemonitorering (STAN). Følg 
anvisningene til produsent av STAN-utstyr. 

 Det er ikke tilstrekkelig dokumentasjonsgrunnlag for å si noe om 
sikkerheten til bruk av TENS under første trimester. 

 Elektroder plasseres ikke over gravid uterus. 

Elektrodene skal ikke plasseres: 

 Over sinus caroticus-nerven på halsen, da dette kan fremkalle 
blodtrykksfall. 

 Over strupehodet eller luftrøret. 

 På innsiden av munnen. 

 På hud som er bedøvd eller har nedsatt sensibilitet. 

 Ved bilkjøring, eller ved håndtering av spesielt farlig utstyr. 
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Del 1: Brukerveiledning 
- Beskrivelse av knapper og funksjoner 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
PRG-1 knappen 
Trykk på denne knappen og bla deg gjennom de ulike programmene: 
P01-P13: TENS-program, kanal A (CH. A) 
P14-P17: TEMS program, kanal A og B (CH. A og CH. B.) 
PC1-PC3: Åpne program, kanal A og B (CH. A og CH. B.) 
 
PRG-2 knappen 
Trykk på denne knappen og velg: 
P01-P13: TENS program, kanal B (CH.B.) 
 
NB! PGR 2-knappen er ikke i funksjon ved bruk av program P14-17 og PC1-PC3- PRG 1 må 
altså stå på P01-P13 for at PRG 2 knappen skal kunne brukes. 
 

SET-knappen 
Benyttes for å programmere de åpne programmene PC1, PC2 og PC3. Ved 
gjentatte trykk blir du ledet igjennom de ulike parameterne som skal settes inn 
(pulsfrekvens, pulsbredde og antall minutter). Se side 11-15 for detaljer om 
programmering av PC1, PC2 og PC3.  
 
Tiden på program P01-P13 og P14-P17 kan også endres ved å trykke på SET. 

 

På/Av 

Velg program 

kanal B 

Velg program 

kanal A 

Kanal  B Kanal  A 

SET 

ESC 

Låseknapp  
(bruk enden på 

ledningen eller en 

penn) 
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ESC-knappen 

Lagrer de egeninnstilte programmene pluss tiden og returnerer til 
posisjonen «klar til bruk» etter programmering.  
 

På/av-knappen 
 Slår apparatet på/av og avslutter programmet. 
 

 

Skjermbildet 

Når apparater slås på 

 
Når programmet er i gang 
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Kom i gang med NeuroTrac MultiTENS 
1. Ta av batteridekselet. Sett inn et 9 volts batteri eller et tilsvarende 

oppladbart batteri i batterirommet og sett dekselet på igjen. 

2. Fest ledninger i apparatets kanalutganger: kanal A (venstre, merket CH. 
A) og kanal B (høyre, merket CH. B). Ledningsfarge er uten betydning. 
Hvis du bare bruker en ledning, i en kanal; fest denne i venstre 
kanalutgang (CH. A). 

3. Ta overflate-/hudelektrodene ut av posen. Plastfilmen skal ikke fjernes 
ennå. 

4. Fest en elektrode til hver av pinnene i enden av ledningen. Du trenger to 
elektroder per ledning. 

5. Sjekk av huden rundt behandlingsområdet ikke er fet eller oljete. Fjern 
gjerne hårvekst. 

6. Dra elektrodene forsiktig løst fra plastfilmen. Ikke kast plastfilmen! Den 
benyttes til lagring av hudelektrodene mellom bruk. 

7. Fest elektrodene på kroppen (se elektrodeplassering, side 24). Ved TENS 
(transkutan elektrisk nervestimulering) plasseres elektrodene i eller 
rundt smertefullt område, i dermatom eller nabodermatom, over 
triggerpunkt eller muskelbuk. Ved TEMS (transkutan elektrisk 
muskelstimulering) og FES (funksjonell elektrisk muskelstimulering) 
plasseres elektrodene over muskelbuk. Spør en fysioterapeut eller annet 
kyndig helsepersonell dersom du er i tvil. 

8. Slå på MultiTENS-apparatet ved å trykke en gang på på/av-knappen som 
du finner midt på apparatet. 

9. Velg ønsket program ved å trykke på programknappen PRG 1 (som styrer 
programvalg på kanal A/CH.A) og PRG 2 (som styrer programvalg på 
kanal B/CH.B). Du finner en oversikt over programmene på baksiden av 
apparatet, på produktinformasjonsarket eller på side 10 i denne 
veiledningen. 

10. Ønsker du å stimulere med samme program på begge kanalene (CH.A og 
CH.B) velger du samme program (P01-P13) på begge kanalene ved å 
bruke PRG 1- og PRG2-knappene. Ønsker du å stimulere med to ulike 
programmer (P01-P13) samtidig, velger du ønsket program med PRG 1- 
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og PRG 2-knappene for respektive utganger. Du vil alltid kunne se valgt 
frekvens og pulsbredde på skjermen. Det er kun mulig å stimulere med 
to forskjellige programmer samtidig på valgene P01-P13. I programmene 
P14-P17 må samme program kjøres på begge kanalene. 

11. Trykk på + for å starte stimulering på ønsket kanal (+ til venstre styrer 
kanal A, CH.A, og + til høre styrer kanal B, CH.B). Velg så ønsket 
stimuleringsstyrke- (mA) ved å fortsette å trykke på +knappene for 
respektive kanaler. Stimuleringen reduseres ved å trykke på –knappen. 
Du må selv stille inn ønsket stimulering på de ulike kanalene til 
elektrodene. 

12.  Apparatet låses automatisk etter 60 sekunder. Skal du øke 
stimuleringsstyrken (mA) på den enkelte kanal, må du først låse 
apparatet ved å trykke en gang på –knappen for så å øke stimuleringen 
(trykk +). Alternativt kan du trykke tre ganger på +knappen, så vil 
stimuleringen økes igjen på fjerde trykk. 
Denne typen låsefunksjon hindrer at strømstyrken økes ved uhell 
(dersom en for eksempel lener seg mot en bordkant eller dulter borti 
noe) når en bærer MultiTENS på seg. Samtidig skal du kunne regulere 
strømstyrken underveis i behandlingen uten at låsefunksjonen er for 
vanskelig å oppheve. 

13. Velger du to ulike programmer med ulike stimuleringstider, avsluttes det 
korteste først. Det lengste fortsetter til det er ferdig. 

14. NeuroTrac MultiTENS piper fem ganger når behandlingen er ferdig. Den 
gjentar dette 1 minutt senere – deretter slår apparatet seg av 
automatisk. For å avslutte programmet før det er ferdig, så av apparatet 
ved å trykke en gang på av/på-knappen. 

15. Terapeuten kan låse apparatet slik at brukeren kun kan benytte et valgt 
program. Ved opplåsing kan terapeuten se hvordan apparatet er blitt 
benyttet. Apparatet låses ved å trykke på knappen under batteridekselet. 
To pip høres ved låsing. Det låses opp igjen ved å trykke på samme knapp 
– da høres ett pip. For å tilbakestille apparatet til normal funksjon holder 
du PRG 1-knappen inne i 3 sekunder. Mer informasjon om avlesning av 
statistikk finner du på side 16. 

16. Viktig: Ikke fjern ledninger mens apparatet er påslått. Fest elektrodene 
på plastfilmen igjen etterpå og legg dem tilbake i plastposen. Lukk godt 
igjen. 
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De ulike programmene 
Forklaring til TENS/TEMS-moduser i tabellen. 

1. Høyfrekvent stimulering  
(HF): se side 12. Kontinuerlig stimulering (symbol på apparatet: CON) hvor 
en normalt velger en frekvens mellom 70 Hz og 120 Hz, og en pulsbredde 
mellom 50 µs og 450 µs. 

2. Lavfrekvent stimulering (Symbol på apparatet: CON) 
(LF): se side 12. Kontinuerlig stimulering (symbol på apparatet: CON) hvor 
en velger frekvenser mellom 2 Hz og 10 Hz, og en pulsbredde mellom 50 µs 
og 450 µs 

3. Burst TENS (Symbol på apparatet: BST) 
Programmet BURST består av 9 pulser med pulsbredde på 200 µs og 
frekvens på 150 Hz, repetert 2 ganger per sekund.  
 
4. Modulert TENS (Symbol på apparatet: MOD) 
Stimulerer over en syklus på 6 sekunder med modulert frekvens og/eller 
pulsbredde. P11: Frekvensen pendler mellom 100 Hz og 65 Hz. Pulsbredden 
pendler mellom 200 µs og 100 µs. P12: Frekvensen pendler mellom 10 Hz og 
90 Hz. Pulsbredden er låst på 200 µs. 
 
5. HAN / Stimulering med blandet frekvens (Symbol på apparatet: HAN) 
3 sekunder 100 Hz, etterfulgt av 3 sekunder 2 Hz. 

 
6. Arbeid / hvile stimulering (Symbol på apparatet: W/R) 
Stimulerer med en konstant frekvens og pulsbredde på begge kanaler med 
arbeid/hvile intervaller. 
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TENS programoversikt 
Program Modus Frekvens Pulsbredde 

P01 Høyfrekvent 90 Hz 200 µs 

P02 Høyfrekvent 90 Hz 175 µs 

P03 Høyfrekvent 80 Hz 200 µs 

P04 Høyfrekvent 100 Hz 200 µs 

P05 Lavfrekvent 10 Hz 200 µs 

P06 Lavfrekvent 2Hz 200 µs 

P07 Middelfrekvens 30 Hz 175 µs 

P08 Lavfrekvent 2 Hz 60 µs 

P09 Høyfrekvent 80 Hz 60 µs 

P10 Burst 150 Hz / 2Hz 175 µs 

P11 Modulert 100/65 Hz 200/100 µs 

P12 Modulert 100/90 Hz 200 µs 

P13 (HAN) Blandet frekvens 100 Hz i 3 sek. 2 Hz i 3 sek 200 µs 

Tid for P01-P13: 30 min, 60 min, 4 t, 9t, kontinuerlig. (P13 Ramp up til 0,6 sek.) 
Du kan stimulere med ulike program på de to kanalene ved bruk av P01-P13. 
 

TEMS programoversikt 
Program Modus Frekvens Pulsbredde Ramp up/down 

P14 Arbeid 6 / Hvile 10 60 Hz 450 µs 2 sek / 2 sek 

P15 Arbeid 6 / Hvile 6 45 Hz 200 µs 1 sek / 1 sek 

P16 Arbeid 6 / Hvile 8 80 Hz 250 µs 1 sek / 1 sek 

P17 Arbeid 10 / Hvile 10 60 Hz 250 µs 1 sek / 1 sek 

Tid for P14-P17: 30 min, 60 min, 2 t, 9t. 
 

Åpent program 
Program Modus Frekvens Pulsbredde Ramp up/down 

PC1, PC2, PC3 Kontinuerlig, Burst, Modulert, 
Arb./Hvile 

… Hz … µs 2 sek / 2 sek 

Tid fra 1 min til 12 t og 59 min. 
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Endring av tid / Varighet av programmet 

Tiden kan justeres fra 4 timer (standard innstilling) til 30 min, 60 min, 9 timer 
eller kontinuerlig stimulering på P01-P13. I P14-17 kan tiden endres fra 2t 
(standard innstilling) til 30 min eller 60 min, og i PC1-PC3 kan tiden stilles inn 
fra 30 min til 12 t og 59 min. Trykk på PRG1-knappen for å lagre. 

 

Lage egne TENS / TEMS-programmer i PC1, PC2 og PC3 
I PC1, PC2 og PC3 har du mulighet til å legge opp til fem ulike faser. 

Generelt om det å lage et eget TENS-program 
1. Trykk på ORG 1-knappen til skjermbildet viser PC1, PC2 eller PC3. 

2a. Fjern batteridekselet, da vil du se to knapper merket SET og ESC. Dersom 
du vet at du kun skal ha én fase i programmet, trykk SET-knappen én gang 
og symbolet for tid vil blinke på skjermbildet. 

2b. Dersom du skal legge inn flere ulike faser i samme program holer du 
SET-knappen inne i 3 sekunder. Symbolet for tid vil blinke på skjermbildet, 
men du vil nå se hvilken fase du er i (f.eks. 1/5). Du kan legge inn opptil fem 
faser. Trykk SET-knappen én gang for å hoppe mellom fasene og følg 
veiledningen nedenfor for å legge inn verdier og parametere i hver fase. 

3.  Trykk deretter på den venstre + eller –knappen på fremsiden for å bla 
mellom modus, Hz, pulsbredde etc. Antall parametere som kan stilles inn 
avhenger av hvilken modus du velger (kontinuerlig, modulert, burst eller 
NMS). Vi leder deg derfor gjennom disse parameterne i egne avsnitt 
nedenfor. Du blar deg gjennom de ulike «verdiene» for hver parameter ved 
å bruke den høyre + og – knappen (Se detaljer nedenfor. 

4. Etter at du har lagt inn ditt eget program, kan du lagre det ved å trykke på 
ESC-knappen. Dersom du vil endre en eller flere av parameterne ovenfor 
(reprogrammere), gjentar du ovennevnte prosedyre. 

Merk: Du må trykke på ESC-knappen før du låse apparatet. 
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Du kan lage et høyfrekvent eller lavfrekvent TENS-program (velg CON) 
Denne programmeringen gjøres etter at du har trykket på SET-knappen som 
beskrevet ovenfor (se side 11): 

1. Trykk på venstre + knapp og  CON, MOD, BST eller NMS blinker på 
skjermen. Velg CON når du skal velge modus ved å trykke på høyre 
+knapp. 

2. Trykk på venstre +knapp, og verdien for frekvens (Hz) blinker. Trykk så på 
den høyre + / - knappen for å endre denne mellom 1 Hz og 200 Hz. 

3. Trykk på venstre +knapp igjen, og verdien for pulsbredde (µs) blinker. 
Trykk på den høyre + / - knappen for å stille inn pulsbredden mellom 50 
µs og 450 µs. 

NB! Ved frekvens 105 Hz eller høyere vil den maksimale pulsbredden 
være 300 µs. 

4. Trykk på venstre +knapp igjen, og verdien for programmets tidsinnstilling 
vil blinke. Trykk på høyre + / - knapp for å stille inn tiden (mellom 1 
minutt og 12 timer og 59 minutter.) 

5. Trykk på SET-knappen for å komme til neste fase eller ESC-knappen for å 
lagre parameterne.  

 

Du kan lage et modulert TENS-program (velg MOD) 
Denne programmeringen gjøres etter at du har trykket på SET-knappen som 
beskrevet ovenfor (se side 11): 

1. Trykk på venstre +knapp og CON, MOD, BST eller NMS blinker på 
skjermen. Velg MOD når du skal velge modus ved å trykke på høyre 
+knapp. 

2. Trykk på venstre +knapp og verdien for den lavfrekvente (LO) frekvensen 
(Hz) blinker. Trykk så på høyre (B) + / - knapp for å velge stimulering 
mellom 1 Hz og 200 Hz. 

3. Trykk på den venstre (A) +knappen slik at du kommer til valget for 
innsetting av høyfrekvent stimulering (HI). Trykk så på høyre + / - knapp 
for å endre høyfrekvent stimulering mellom 1 Hz og 200 Hz. Trykk på 
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venstre (a) +knapp for å komme videre til neste parameter, som er 
pulsbredde.  

4. Trykk på venstre +knapp og verdien for pulsbredde (µs) for den 
lavfrekvente (LO) blinker. Trykk på høyre (B) + / - knapp for å stille inn 
pulsbredden (µs / HF) mellom 50 µs og 250 µs 

5. Trykk på venstre +knapp og verdien for pulsbredde (µs) for den 
høyfrekvente (HI) blinker. Trykk på høyre (B) + / - knapp for å stille inn 
pulsbredden (µs / HF) mellom 50 µs og 250 µs. 

NB! Ved frekvens 105 Hz eller høyere vil den maksimale pulsbredden 
være 300 µs. 

6. Trykk på venstre +knapp, og verdien for å bestemme milliampere 
modulasjonen (ADJ) blinker. Trykk på høyre (B) + / - knapp for å stille 
modulasjonstiden mellom 50 % og 100 % (0,5 – 1,0). 

7. Trykk på venstre +knapp, og verdien for å bestemme modulasjonstiden 
(TME) blinker. Trykk på høyre (B) + / - knapp for å stille modulasjonstiden 
mellom 2 og 60 sekunder. 

8. Trykk på venstre +knapp igjen og verdien for tidsinnstilling på 
programmet blinker. Trykk på høyre + / - knapp for å stille inn 
stimuleringstiden mellom 1 minutt og 12 timer og 59 minutter. 

9. Trykk på SET-knappen for å komme til neste fase eller trykk på ESC for å 
lagre de nye parameterene.  

 

Du kan lage et burst TENS-program (velg BST) 
Denne programmeringen gjøres etter at du har trykket på SET-knappen som 
beskrevet ovenfor (se side 11): 

1. Trykk på venstre +knapp og Con, MOD, BST eller NMS blinker på 
skjermen. Velg BST når du skal velge modus ved å trykke på høyre 
+knapp. 

2. Trykk på venstre +knapp, og verdien for frekvens (Hz) blinker. Trykk så på 
høyre (B) + / - knapp for å velge stimulering mellom 35 Hz og 200 Hz. 



14 

 

3. Trykk på venstre +knapp, og verdien for pulsbredde (µs) blinker. Trykk så 
høyre (B) + / - knapp for å stille inn pulsbredden (µs) mellom 50 µs og 
200 µs.  

4. Trykk på venstre +knapp, og verdien for antall burst pr. sekund (FRQ) 
blinker. Trykk så på høyre (B) + / - knapp for å bestemme frekvensen 
(FRQ) av antall burst per sekund mellom 2 og 9. 

5. Trykk på venstre +knapp igjen, og veriden for programmets tidsinnstilling 
blinker. Trykk på høyre + / - knapp for å stille inn tiden mellom 1 minutt 
og 12 timer og 59 minutter. 

6. Trykk på SET-knappen for å komme til neste fase eller trykk på ESC-
knappen for å lagre de nye parameterne.  

 

Du kan lage et TEMS-program (muskelstimulering) (velg NMS) 
Denne programmeringen gjøres etter at du har trykket på SET-knappen som 
beskrevet ovenfor (se side 11): 

1. Trykk på venstre +knapp og CON, MOD, BST eller NMS blinker på 
skjermen. Velg NMS når du skal velge modus ved å trykke på høyre 
+knapp. 

2. Trykk på venstre +knapp, og verdien for frekvens (Hz) blinker. Trykk så på 
høyre (B) + / - knapp for å endre frekvensen mellom 1 Hz og 200 Hz. 

3. Trykk venstre +knapp, og verdien for pulsbredde (µs) blinker. Trykk så på 
høyre (B) + / - knapp for å sette pulsbredden (µs) mellom 50 µs og 450 
µs. 

NB! Ved frekvens 105 Hz eller høyere vil den maksimale pulsbredden 
være 300 µs. 

4. Trykk på venstre +knapp, og verdien for antall sekunders arbeid (WRK) 
blinker. Trykk på høyre (B) + / - knapp for å endre antall sekunders arbeid 
(WRK) mellom 2 og 99 sekunder. 

5. Trykk på venstre +knapp, og verdien for antall sekunders hvile (RST) 
blinker. Trykk på høyre (B) + / - knapp for å endre antall sekunders arbeid 
(RST) mellom 2 og 99 sekunder. 
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6. Trykk på venstre +knapp, og verdien for ramp up (R:UP) blinker. Trykk på 
høyre (B) + / - knapp for å bestemme ramp up tiden (R:UP) mellom 0,1 
og 9,9 sekunder.  

7. Trykk på venstre +knapp, og verdien for ramp down (R:DN) blinker. Trykk 
på høyre (B) + / - knapp for å bestemme ramp down tiden (R:DN) mellom 
0,1 og 9,9 sekunder. 

8. Trykk på venstre +knapp, og stimuleringstype kan velges. Trykk på høyre 
(B) + / - knapp for synkron stimulering (C:SY) eller alternerende 
stimulering (C:AL). 

NB! SYN stimulerer på begge kanalene samtidig. ALT stimulerer først på 
kanal A, deretter på kanal B. Om du velger SYN, trykk på venstre +knapp 
for å sette inn forsinkelsen (DLY). Trykk på høyre (B) + / - knapp for å 
bestemme forsinkelsen fra 0,0 til 4,0 sekunder. 

9. Trykk på venstre +knapp igjen, og verdien for tidsinnstilling på 
programmet blinker. Trykk på høyre + / - knapp for å stille inn tiden 
mellom 1 minutt og 12 timer og 59 minutter. 

10. Trykk på SET-knappen for å komme til neste fase eller trykk ESC for å 
lagra parameterne. 

 

Låsefunksjonen 
Det finnes en skjult låsefunksjon på NeuroTrac MultiTENS. Denne gjør det mulig 
for terapeuten å se hvordan og hvor lenge apparatet er blitt benyttet hjemme, 
samt låse det i et valgt program hvis ønskelig. Når apparatet er låst lagrer det 
automatisk statistikk over bruk av apparatet. Om apparatet ikke er låst kan det 
heller ikke lagre data. 

 Låsefunksjonen gjør det mulig å låse apparatet på to måter 

1. Den ene måten (L:P) måler tiden i bruk over 1 time og gjennomsnittlig 
strømstyrke (mA). Ved å låse på denne måten kan du ikke endre 
programmer underveis i hjemmebehandlingen. 

2. Den andre måten (L:T) måler tiden i bruk over 1 time og gjennomsnittlig 
strømstyrke (mA). Ved å låse på denne måten kan du endre parameterne 
og programmene i apparatet etter behov. L:T velden av den avanserte og 
trygge bruker da dette er mer komplisert. 
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Hvordan låse NeuroTrac MultiTENS 
Fjerne batteridekselet, ta ledningen med en av kontaktene (eller bruk en annen 
spiss gjenstand, f.eks. en penn) og press denne forsiktig inn i låseknappen (se 
side 5-6) inntil du hører to pip. Låsemuligheten (L:P) kommer opp på 
skjermbildet. Bruker du denne låsemuligheten, trykk ESC. Dersom du vil 
benytte låsemuligheten (L:T), trykk på + eller –knappen, inntil (L:T) sees på 
skjermen. Trykk deretter ESC for å bekrefte. 
 
 
 
 
 
 
 
Bruker kan endre program  Bruker kan ikke endre program 
 
Hvordan låse NeuroTrac MultiTENS 
For å låse opp enheten og for å vise frem statistikk, fjern batteridekselet og 
bruk lendingskontakten til å trykke forsiktig på den skjulte låseknappen igjen. 
Du vil høre ett pip når apparatet er låst opp. 
 
Brukerinformasjon – som antall dager eller hele timer apparatet har vært i bruk 
siden sist det ble låst, samt gjennomsnittlig strømstyrke (mA) på hver kanal – 
vises nå på skjermen (se bilde under). Når du har notert deg informasjonen, og 
ønsker å tilbakestille apparatet, holder du PRG 1-knappen inne i 3 sekunder. 
Apparatet er nå klart til å stilles inn eller låses på nytt.  
 

Detaljert statistikk 

NeuroTrac MultiTENS kan ta opp inntil fem treningsøkter per dag over en 
periode på 60 dager. Dette gjør det mulig for terapeuten å sjekke hver 
individuelle økt og se at apparatet er brukt som angitt. 
 
NB! Dersom en pasient bruker apparatet mer enn fem ganger i løpet av en dag 
blir dette lagt til i den femte økten. Økter på under 2 minutter blir ikke lagret. 
 
Trykk på A+ når skjermen viser den første statistikken. Bla deg 
gjennomstatistikken ved å trykke på B + / - knappen. Statistikken viser det 
totale antallet økter fra valgt dag. 
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Valgt økt – og det totale antallet økter som er lagret på den valgte dagen – 
vises på skjermen. 
 

 
 
 
 
 
 
Høyeste nivå milliampere (mA) på kanal A og B vises i 1 sekund, etterfulgt av 
programmet som ble brukt på kanal A og B (vises også i 1 sekund). Displayet 
veksler mellom å vise disse informasjonene annethvert sekund.  
 
Antall dager vises (1-60). 
Trykk CHA + for å velge neste dag. 
Trykk CHA – for å velge tidligere dager eller global statistikk dersom dagen er 
valgt. 
Trykk CHB + / - for å velge neste økt. 
Trykk SET for å velge dato og tid for ønsket økt. 

 

 
 
 
 
 
 

Slett statistikk 
Statistikken blir ikke automatisk slettet om apparatet er låst opp. For å slette 
statistikken fullstendig, forsikre deg om at apparatet er låst opp, og trykk SET, 
etterfulgt av A+, B-, B+ og B- én etter én. Apparatet piper 5 ganger og all 
statistikk blir slettet. Etter at statistikken er fjernet kan klokke og kalender 
stilles på nytt. 
 

Totalt antall 

dager i bruk 

Kanal A mA 

Totalt antall 

timer i bruk 

Kanal B mA 

Valg dag (1-60) 

Valgt økt (1-5) 

Total 

behandlingstid 

Kanal B  

mA 
Kanal A  

mA 
Kanal A  

program 

Kanal B  

program om det er 

valgt annet enn kanal A 
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Stille klokke og dato 
NeuroTrac MultiTENS er utstyrt med en klokke for å kunne lagre statistikk. 
Klokken må stilles på nytt dersom batteriet fjernes fra apparatet i mer enn 10 
minutter. For å stille tiden, hold PRG1-knappen inne i 10 sekunder. 
 

 
 
 
 
Trykk A + / - for å velge time, minutter, måned, dag og år. 
Trykk B +/- for å stille opp eller ned (den valgbare parameteren blinker). 
Trykk PRG 1 for å lagre tid og dato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag 

År 

Tid 

Måned 
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Del 2: Hva gjør TENS/TEMS med smerten? 
 

Hva er smerte? 

Smerte er en ubehagelig, bevisst opplevelse som oppstår i hjernen når summen 
av all tilgjengelig informasjon tyder på at du trenger å beskytte en spesiell del 
av kroppen (Lorimer Mosley).  
 

Smertesansen er livsviktig og helt nødvendig for at vi skal kunne beskytte oss 

mot små og store ytre påkjenninger. Når vi føler smerte er det kroppens egen 

prosess for å informere oss om at noe er galt slik at vi kan endre atferd. 
 

Aktivitet i nociseptorer, som er fremkalt av smertestimuli og smerteopplevelse, 
kan opptre uavhengige av hverandre. Definisjonen av en nociseptor 
(opprinnelig formulert av Sherrington) er rent fysiologisk: En reseptor som 
aktiveres av stimuli som gir vevsødeleggelse, eller vil gi vevsødeleggelse hvis 
stimuli fortsetter. Smerte er derimot en subjektiv opplevelse, som defineres 
psykologisk: En ubehagelig, sensorisk og emosjonell følelse som opptrer i 
sammenheng med vevsskade, truende vevsskade eller blir beskrevet som om 
den skyldtes vevsskade. 
 

 

 

Hva er TENS? 
 
TENS – transkutan elektrisk nervestimulering – er en anerkjent behandling for å 
redusere både akutte og langvarige smerter. Metoden ble utviklet på 70-tallet 
etter at Melzack & Wall beskrev gate control-teorien i 1965. Gate-control 
teorien beskriver hvordan man kan hemme smerte på ryggmargsnivå – dvs. at 
man stopper smertesignalene før de når hjernen. Dette oppnår man med 
høyfrekvent stimuelring. Basalforskning på TENS har påvist signifikant positiv 
korrelasjon mellom redusert smerte og økt endorfinnivå i cerebrospinalvæsken 
og sentrale forandringer i de endorfinerge, serotonerge og muligens substans 
p-systemer (Almay et al., 1985). Dette oppnår man med lavfrekvent 
stimulering. 
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Behandlingsmuligheter TENS/TEMS 
 
Det er i hovedsak seks TENS/TEMS behandlingsmuligheter i NeuroTrac 
MultiTENS: 
 
1. Høyfrekvent TENS 
Høyfrekvent stimulering (HF) (70-120 Hz) gir en smertehemning på 

ryggmargsnivå – en presynaptisk hemning av afferente nerveimpulser i 

ryggmargens dorsalhorn (gate control). Stimuleringen gir rask igangsettende 

effekt som varer under stimuleringstiden. HF TENS kjennes som 

prikking/stikking på huden og skal gi parestesier i det smertefulle området 

(Johnson M et al. 1991). Vanligvis benyttes denne type stimulering i minst 60 

minutter opptil flere ganger daglig, men kan også benyttes lengre eller 

kontinuerlig hele dagen. 

 

2. Lavfrekvent TENS 
Lavfrekvent stimulering (LF) (2-10 Hz) gir en smertehemning på 

hjernestammenivå, en endogen smertekontroll og frisetting av kroppens egen 

morfin: Endorfin og enkefalin. Produksjonen av disse stoffene starter ca. 20 

minutter etter påbegynt stimulering og kan vare i flere timer etter avsluttet 

behandling. Lavfrekvent strøm skal gi synlige muskelkontraksjoner. Vanligvis 

benyttes denne type stimulering i 40-60 minutter, to-tre ganger daglig. 

 
3. Bruk av BURST/ALTENS 
Denne behandlingsmuligheten kan sammenlignes med lavfrekvent bruk av 

TENS. Forskjellen er at hver puls erstattes av et kort støt («burst») av ni pulser 

på 150 Hz eller 185 Hz (med en pulsbredde på 200 µS). Dette er altså en 

kombinasjon av lav- og høyfrekvent TENS. Burst er det programmet som 

anvendes ved bl.a. elektroakupunktur. 

 

4. Modulert TENS 
Denne behandlingsmuligheten er utviklet for å unngå den nervetilvenning som 

noen opplever, men også for å aktivisere muskelnerver samtidig som 

berøringsnerver stimuleres. I prinsippet handler det om å endre pulsbredde og 

frekvens under behandlingen, altså en kombinasjon av lavfrekvent og høy-

frekvent TENS (Velg gjerne et modulert program der du får både 

nervestimulering via gate control-teorien og frigjøring av endorfiner og 

enkefaliner). 
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5. HAN / stimulering med blandet frekvens 
Dette programmet gir en kombinasjon av høyfrekvent og lavfrekvent TENS 

og veksler mellom 3 sekunder og 100 Hz etterfulgt av 3 sekunder og 2 Hz. 

 

6. Arbeid/hvile stimulering - TEMS 
Muskelstimulering som stimulerer med en konstant frekvens og pulsbredde 

på begge kanaler med arbeid / hvile intervaller. 

 

 
Hva er TEMS? 
 
TEMS – transkutan elektrisk muskelstimulering – har vært brukt i mange år for 

å stimulere muskler og nerver i behandling av en rekke muskulære og 

nerverelaterte tilstander. 

 

TEMS kan være effektivt ved å vekke en sovende muskel og gjenskape den 

nevromuskulære kontrollen etter skade, lengre tids inaktivitet etter operasjon 

eller for å oppnå generelt raskere restitusjon. TEMS kan også være effektivt ved 

endring av friksjon og for å korrigere retning og drag på en sene, økt 

sirkulasjon, kroppsbevissthet samt holdningskorreksjon. 

 

Noen bruksområder for TENS og TEMS 
 
Indikasjoner TENS 
Nociseptive smerter: Artrose, revmatiske smertetilstander, ryggmserter, 

osteoporose, myalgier og hodepine.  
 

Nevropatiske smerter: Nevropatier, nerverotsmerter, fantomsmerter, 

postherpetisk nevralgi, smerter etter hjerneslag. 
 

Andre behandlingsindikasjoner: Menstruasjonssmerter, kreftrelaterte smerter, 

fibromyalgi, kløe, kvalme, hemning av spastisitet, CRPS, aninga pectoris, 

nedsatt perifer sirkulasjon. 

 
Indikasjoner TEMS 
Opptrening og gjenoppretting av nevromuskulær kontroll som ved for 

eksempel holdningskorreksjon, opptrening av håndfunksjon, dropfoot og 

knerehabilitering eller andre smertetilstander. 
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Bruk av NeuroTrac MultiTENS 
 
Frekvens (Hz eller pulser per sekund) 
Frekvensvalg på behandlingen avhenger primært av hvor overflatelektrodene 

plasseres på kroppen. Dersom elektrodene festes i eller rundt smerteområdet, 

kan en høy frekvens rundt 80 – 100 Hz (høyfrekvent stimulering) oppleves mest 

behagelig. Det bør oppleves stabil, kontinuerlig stimulering. Erfaringsmessig vet 

man at en frekvens rundt 80 – 90 Hz og en pulsbredde på 200 µs har god effekt 

på de fleste brukere, og er et godt førstevalg for gate-control.  

 

Brukere som benytter trigger-, motor- og akupunkturpunkter responderer 

gjerne på lavfrekvent stimulering. 2 – 10 Hz og en pulsbredde på 175 – 200 µs 

kan være et godt valg. 

 

Pulsbredde (µs eller varighet på pulsen)  
Jo bredere pulsen er, jo sterkere vil stimuleringen oppleves når strømstyrken 

(mA) eller intensiteten økes. Ulike pulsbredder kan stimulere ulike grupper av 

nervefibre. Brede pulsbredder stimulerer og rekrutterer motorfibre, mens 

smale pulsbredder benyttes oftest når ønsket er å rekruttere de sensoriske 

nervefibrene. Valg av pulsbredder avhenger derfor av hva man ønsker å oppnå 

med behandlingen. 

Til sensitive brukere – som CPRS-, migrene-, og hodepinepasienter – velges 

gjerne en smal pulsbredde ned mot 50 – 60 µs. 

 
Intensitet (Strømstyrke, eller mA)  
Brukere responderer ulikt på strømstyrke. Det kan komme av ulik motstand i 

huden, hevelser/ødem eller innervasjon, men også på bakgrunn av 

elektrodetype og størrelse. 

Ved lavfrekvent stimulering og muskelstimulering økes strømstyrken inntil du 

kjenner en liten muskelkontraksjon (strømstykren skal ikke være så sterk at du 

«skvetter til»). Redusér deretter strømstyrken forsiktig inntil den oppleves som 

behagelig. 
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Hvor lenge er det behov for TENS? 
 
Behandlingsvarighet har sammenheng med individuelle forhold og diagnoser, 
elektrodenes plassering og stimuleringens type og form. Ved høyfrekvente 
programmer startet nervestimuleringen med én gang, mens ved lavfrekvente- 
etter ca. 20 minutter. Man vil i tillegg oppnå en sirkulatorisk effekt. Generelt 
benyttes TENS i lengre perioder, gjenre opptil én eller flere timer per økt, én 
eller flere ganger i døgnet eller i større deler av døgnet. 
 
I noen tilfeller fungerer TENS som smertelindring kun under selve behandlinger, 
i andre tilfeller vedvarer effekten. 
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Del 3: Hvordan plassere elektrodene 
riktig? 
 

Riktig plassering av elektroder er en av de viktigste parameterne for å oppnå 
effektiv nervestimulering ved bruk av TENS. Det er alltid lurt å la din behandler 
gi råd om plassering, men du vet ofte selv best hvor elektrodene bør sitte for å 
oppnå god effekt. Noen ganger må du teste ut ulike plasseringer før du finner 
det optimale stedet. Plasseringen av elektrodene kan være på, i eller rundt 
smerteområdet, i dermatom eller nabodermatom, i myomet, over motor-, 
trigger- eller akupunkturpunkter. 

 
Dermatome og myotome plasseringer  
Dette er områder på kroppen som er innervert av en nerverot via ryggmargen. 
Hver nerverot besørger et kjent område på kroppen. Dermatomene har navn 
etter den nerveroten som betjener dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akupunktur- og triggerpunkter 
Din behandler kan vurdere å ta i bruk triggerpunkter på kroppen som 
utgangspunkt for TENS. Felles for disse punktene er at har lav hudmostand, og 
derfor er mottagelige for stimuli. 
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Elektrodetyper 

Vi har et bredt utvalg av hudelektroder. Disse kan kjøpes i vår nettbutikk på 
quintet.no. Alle våre elektroder er lateksfrie og allergivennlige. Skulle det 
likevel oppstå en hudreaksjon har vi alternative elektroder for sensitiv hud 
(PALS-elektroder). Disse inneholder en annen gel, og har tekstilkomponenter 
som er vevd på en slik måte at påsetting og fjerning er med hudvennlig. 
 
Eletroder er av 
hygieniske årsaker for 
personlig bruk. Dersom 
de blir tatt godt vare på, 
har de en levetid på fire 
til seks uker, alternativt 
20 – 40 behandlinger. 
 
Etter hver gangs bruk 
plasseres 
hudelektrodene tilbake 
på plastfilmen og legges i 
lukket pose. Elektrodene 
kan gjerne oppbevares 
kjølig (kjøleskap). Fester 
elektrodene dårlig, kan 
de fuktes med noen 
dråper vann. 
 
Dersom det ikke er tilstrekkelig kontakt mellom hud og elektrode, eller om det 
er ledningsbrudd, vil apparatet gå ned til 0 mA og et tegn til venstre (Dersom 
ikke tilstrekkelig kontakt på kanal A) eller et tegn til høyre (dersom ikke 
tilstrekkelig kontakt på kanal B på skjermen vil begynne å blinke.  
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Elektrodeplassering 
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Spesifikasjoner NeuroTrac MultiTENS 
 

1. To-kanals, individuelt isolerte kretser. 

2. Amplitude: 0 – 90 mA (indikert, virkelig mA er noe lavere enn indikert 
grunnet elektrodemotstand). 

3. Type: Konstant strømgenerator. 

4. Pulsform: Asymmetrisk, rektangulær, bifasisk med 0 DC strøm. 

5. Valgmuligheter pulsbredde: 50 µs – 450 µs (2% nøyaktighet). 

6. Valgmuligheter frekvens: I modus kontinuerlig: 2 – 200 Hz (2% 
nøyaktighet). 

7. Moduser: Høyfrekvent, lavfrekvent, W/R, kontinuerlig, burst eller 
modulert. 

8. Tidsperiode på valgt behandling: 1 minutt til 12 timer og 59 minutter. 

9. Lav batteri-indikator: Dersom batteriet gir mindre enn 6,9 volt (+ / - 0,2 
volt), vil et batterisymbol blinke på/av én gang i sekundet. Gir batteriet 
mindre enn 6,6 volt (+ / - 0,2 volt) vil ikke apparatet slå seg på. 

10.  Åpen elektrode: Blir en åpen krets oppdaget i utgangen til kanal A eller 
kanal B vil strømmen bli satt til 0. Symbol på skjermen vil indikere dette. 

11.  Fysiske mål: 119 x 69 x 28.7 mm. 

12.  Vekt: 106 gram uten batteri og 152 gram med batteri. 

13.  NeuroTrac MultiTENS oppbevares best i temperatur mellom -10 og +30 
grader celsius. Luftfuktighet 0 – 90 %. 
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Produktgaranti 
 
Quintet AS tilbyr garanti ved kjøp av dette produktet i en periode på to år fra 
kjøpetidspunktet (fakturadato). Garantien gjelder materiale, komponenter og 
produksjonsfeil. Er en defekt verifisert av Quintet AS, kan apparatet returneres 
for reparasjon eller erstattes av nytt apparat. Retur må være autorisert av 
Quintet AS på forhånd. 
 
Produktgarantien gjelder ikke dersom apparatet: 
 
A)  Ikke er brukt på riktig måte. 
 

B)  Er ødelagt av bruker. 
 

C)  Har vært i kontakt med vann/væsker. 
 

D)  Er forringet ved vanlig slitasje. 
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Kundeservice 

 

Vi er glade for alle henvendelser vedrørende NeuroTrac MultiTENS og 

vil gjerne hjelpe deg på beste måte. Har du spørsmål om apparatet, 

kontakt oss på tlf 55981555,  e-mail post@quintet.no eller stikk 

gjerne innom oss i Fjellsdalen 1, 5155 Bønes dersom du befinner deg i 

nærheten av oss. 

 

NB: Ikke send personsensitive opplysninger per e-post! 

 

 

Besøk gjerne vår hjemmeside www.quintet.no der du finner mer 

informasjon om bruk og behandling med NeuroTrac Continence.  

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:post@quintet.no
http://www.quintet.no/
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Informasjon om elektromagnetisk 
kompatibilitet og 
Interferens (EMC) (engelsk tekst)   

 

NeuroTrac® products are designed to produce very low levels of 

radio frequency (RF) emissions (interference), to be immune from 

effects of interference produced by other equipment operating in 

their vicinity and damage due to electrostatic discharge all when 

operating in a typical domestic and or clinical environment. They 

are certified to meet the international EMC standard EN60601-1-2. 

For more information, please refer to the tables 201, 202, 204 and 

206 overleaf. 

 

Table 201: Guidance and manufacturer’s declaration 
- electromagnetic emission 

The NeuroTrac® product is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer 

or the user of the NeuroTrac® product should ensure that it is used in such environment. 

Emission test Compliance Electromagnetic environment guidance 

 

RF emission CISPR 11 
 

 

Group 1 

The NeuroTrac® product uses RF energy only for its 

internal function. Therefore, its RF emissions are very 

low and are not likely to cause any interference in 

nearby electronic equipment 

RF emission CISPR 11 Class B 
 

The NeuroTrac® product is suitable for use in all 

establishments , including domestic establishments and 

those directly connected to the public low voltage power 

supply network that supplies buildings used for domestic 

purposes 

Harmonic emissions IEC 

61000-3-2 
Not applicable 

Voltage fluctuations/ flicker 

emissions 

IEC 61000-3-3 

 

Not applicable 
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Table 202: Guidance and manufacturer’s declaration 
– electromagnetic immunity 

The NeuroTrac® product is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 

customer or the user of the NeuroTrac® product should assure that it is used in such an environment, and 

that precautions regarding that environment are heeded. 

Immunity test IEC 60601 

test level 

Compliance level Electromagnetic environment 

guidance 

 

Electrostatic 

discharge (ESD) IEC 

61000-4-2 

 

6 kV contact 

±8 kV air 

 

±6 kV contact 

±8 kV air 

Floors should be wood, concrete or 

ceramic tile. If floors are covered with 

synthetic material, the relative humidity 

should be at least 30 %. 

 

Power frequency 

(50/60 Hz) 

magnetic field IEC 

61000-4-8 

 

 

3 A/m 

 

 

3 A/m 

Power frequency magnetic fields 

should be at levels characteristic of a 

typical location in a typical commercial 

or hospital environment. 
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Table 204: Guidance and manufacturer’s declaration 

– electromagnetic immunity 

The NeuroTrac® product is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 

customer or the user of the NeuroTrac® product should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test IEC 60601 

test level 

Compliance level Electromagnetic environment guidance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducted RF IEC 

61000-4-6 

 

 

Radiated RF IEC 

61000-4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Vrms 

150 kHz to 

80 MHz 
 

3 V/m 

80 MHz to 

2,5 GHz 

 

 

 

 

 

 

 

3 Vrms 

150 kHz to 80 

MHz 

 

 

3 V/m 

80 MHz to 2,5 

GHz 

Portable and mobile RF communications 

equipment should be used no closer to any part 

of the NeuroTrac® product, including cables, 

than the recommended separation distance 

calculated from the equation applicable to the 

frequency of the transmitter. 
Recommended separation distance 

 

d = 1.2 √P 150 kHz to 80 MHz, 

d = 1.2 √P 80 MHz to 800 MHz d = 2.3 

√P 800 MHz to 2.5GHz 

 

where P is the maximum output power rating 

of the transmitter in watts (W) according to the 

transmitter manufacturer and d is the 

recommended separation distance in meters 

(m). 

Field strengths from fixed RF transmitters, as 

determined by an electromagnetic site survey 

a , should be less than 

the compliance level in each frequency range 
b. 
Interference may occur in the vicinity of 

equipment marked 

with the following symbol: 

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. 

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by 

absorption and reflection from structures, objects and people. 
a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) 

telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot 

be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF 

transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the 

location in which NeuroTrac® product is used exceeds the applicable RF compliance level above, the 

NeuroTrac® product should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, 

additional measures may be 

necessary, such as reorienting or relocating the NeuroTrac™ product. 

b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m. 
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Table 204: Guidance and manufacturer’s declaration 

– electromagnetic immunity 

The NeuroTrac® product is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 

customer or the user of the NeuroTrac® product should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test IEC 60601 

test level 

Compliance level Electromagnetic environment guidance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducted RF IEC 

61000-4-6 

 

 

Radiated RF IEC 

61000-4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Vrms 

150 kHz to 

80 MHz 
 

3 V/m 

80 MHz to 

2,5 GHz 

 

 

 

 

 

 

 

3 Vrms 

150 kHz to 80 

MHz 

 

 

3 V/m 

80 MHz to 2,5 

GHz 

Portable and mobile RF communications 

equipment should be used no closer to any part 

of the NeuroTrac® product, including cables, 

than the recommended separation distance 

calculated from the equation applicable to the 

frequency of the transmitter. 
Recommended separation distance 

 

d = 1.2 √P 150 kHz to 80 MHz, 

d = 1.2 √P 80 MHz to 800 MHz d = 2.3 

√P 800 MHz to 2.5GHz 

 

where P is the maximum output power rating 

of the transmitter in watts (W) according to the 

transmitter manufacturer and d is the 

recommended separation distance in meters 

(m). 

Field strengths from fixed RF transmitters, as 

determined by an electromagnetic site survey 

a , should be less than 

the compliance level in each frequency range 
b. 
Interference may occur in the vicinity of 

equipment marked 

with the following symbol: 

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. 

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by 

absorption and reflection from structures, objects and people. 
a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) 
telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot 

be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF 

transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the 

location in which NeuroTrac® product is used exceeds the applicable RF compliance level above, the 

NeuroTrac® product should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is 

observed, additional measures may be 
necessary, such as reorienting or relocating the NeuroTrac™ product. 
b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m. 
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