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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 serie nummer. 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. 0473-Notified Body 
identification(AMTAC Certification Services Ltd.). 

 

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

 

 
Oppbevar apparatet tørt.  
 

IP20 
on the unit 

Dette er en indikasjon som viser at enheten er beskyttet mot inntregning 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 inntregning av vann knyttet til et regnskyll. 

 
 

 

Spesialavfall. 
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Les dette før du tar apparatet i bruk 
 

 

 Apparatet må kun brukes i samsvar med veiledning for bruk som er 

gitt av lege eller terapeut. 

 Type BF (Body Floating) apparat, støtbeskyttende. 

 Forsøk aldri å koble apparatet direkte til annet elektrisk utstyr eller 

apparatur. 

 Ikke legg apparatet i vann eller annen væske 

 Vær oppmerksom på at apparatet ikke tåler å bli brukt utendørs ved 

regn 

 Ikke bruk apparatet i nærheten av brennbare bedøvende 

gassblandinger, luft med oksygen eller lystgass. 

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

oppladbare Nickel-Metal Hydrid (Ni-MH) eller Nickel-Cadmium (Ni-

Cd) batteri 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. Advarsel: Ikke bruk Lithium batterier uten at de er 

merket med IEC60086-4 

 Alle former for elektroder er kun anbefalt til bruk for en person av 

hensyn til hygieniske prinsipper.  

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

 Unngå bruk apparatet i ansiktet uten at du har fått veiledning og 

anbefalinger fra lege eller terapeut. 

 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. 
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Kontraindikasjoner og forhåndsregler 
 
 

Apparatet skal kun benyttes som anvist av lege eller terapeut. 
TENS/TEMS skal ikke benyttes: 
 

 Hvis bruker har hjertepacemaker. 

 Ved graviditet med mindre det er tilrådet av lege. Tilrådende 

retningslinjer for bruk under graviditet kan fås ved kontakt. 

 Av brukere med ikke-diagnostiserte smertetilstander.  

 Elektrodene skal ikke plasseres: 

- Over sinus caroticus-nervenpå 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. 
 

 Skulle det oppstå hudirritasjoner ved bruk av TENS/TEMS, noe som 

opptrer svært sjeldent, finnes det elektroder for svært sensitiv hud. 

Bruk CE-merkede elektroder. 

 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. 
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Introduksjon 
Hva er smerte? 
 
Når vi føler smerte, er dette kroppens egen prosess for å informere oss at 
noe er galt. Å føle smerte er viktig. Uten evnen til å føle smerte, vil vi ikke 
kunne oppdage at noe alvorlig kan feile oss som igjen kan føre til kritiske 
skader og ødeleggelse av viktige deler av kroppen vår.  
 
Selv om smerte er viktig som en alarmfunksjon, kan smerteopplevelsen gå 
for langt. Kontinuerlig, kronisk smerte over lang tid har ingen verdi 
utenom å være viktig i en diagnosesammenheng. Smerte begynner ved at 
kodet signal går opp til hjernen der det blir dekodet og analysert. 
Smertemeldingen går fra det skadede området av kroppen langs smale 
nervetråder som ender i ryggmargen. Her blir meldingen sendt videre 
med andre typer nerver som går opp langs ryggmargen og til hjernen. 
Hjernen analyserer smertemeldingen, hvor den kommer fra, og smerten 
blir deretter følt av oss. 
 
Det er viktig å kunne diagnostisere om det er en perifer nociceptiv 
(primært), en nevrogen, en nevropatisk eller en sentralisert smerte. 

 

Hva er TENS? 
 

Ved transkutan elektrisk nervestimuleing (TENS) benyttes et lite, 
batteridrevet apparat til å framskaffe en ikke-invasiv, ikke-medikamentell 
kontroll av akutte og langvarige smerter. Metoden benyttes også ofte 
som et tilleggshjelpemiddel i behandlingen av smerte etter operasjoner 
etc. Ved TENS benyttes lave, elektriske impulser som overføres via huden 
ved hjelp av overflateelektroder/hudelektroder med det formål å 
modifisere kroppens oppfattelse av smerten. TENS kurerer ikke 
problematiske fysiske forhold, det hjelper i forhold til å kontrollere 
oppfattelsen av smerte. TENS fungerer ikke for alle, men leger og 
fysioterapeuter over hele verden anbefaler og benytter TENS. Generelt 
har behandlingen god effekt for en majoritet av brukerne. 
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Det er millioner av smale nervefibre overalt på kroppen og det skal kun 
noen få impulser til for å skape kronisk smerte. I tillegg til smale fibre, 
som bidrar til at smerten blir følt, finnes det også nervefibre som er større 
i diameter. Disse brede nervefibrene overfører mindre ubehagelige 
opplevelser av smerte, som varme, kulde etc. De hjelper oss i å danne oss 
et inntrykk av omgivelsene våre. Bruk av TENS til å stimulere de brede 
nervefibrene kan ha en effekt ved at det blokkerer overføringer av smerte 
via de smale nervefibrene til ryggmargen (Kjent som ”Pain Gate Theory”).  
 

Noen bruksområder for TENS 
 

Nociseptiv smerte: 
Artroser (for eksempel ankel, kne, hofte, skulder, rygg, fot, hånd osv), 
raumatiske smertetilstander, ryggsmerter, osteoporose, myalgier, 
hodepine. 
 
Neuropatiske smerter: 
Nevropatier, nerverotsmerter, fantomsmerter, postherpetisk neuralgi, 
smerter etter hjerneslag. 
 
Andre behandlingsindikasjoner: 
Menstruasjonssmerter, kreftrelaterte smerter, fibromyalgi, kløe, kvalme, 
hemning av spastisistet, CRPS, angina pectoris, nedsatt perifer sirkulasjon. 
 
Under fødsel: 
NeuroTrac Rehab Liberis program P05 benyttes under fødsel eller ved 
rielignede smerter i nedre korsrygg. En benytter gjerne 2 eller 4 avlange 
hudelektroder som plasseres på huden i nærheten av ryggmargen. 
Stimuleringsstyrken justeres inntil en kjenner stimuleringen (komfortabel, 
prikkende følelse). 
Håndomkobler benyttes til å endre stimuleringen fra lavfrekvent ”RST” 
stimulering til høyfrekvent («BST») stimulering. Den lavfrekvente 
stimuleringen benyttes under hvileperioden mellom smerteriene. Så fort 
smerterien kommer tilbake, trykk på fjernkontrollen og stimuleringen 
endrer seg til høyfrekvent stimulering igjen. Når smerterien er under 
kontroll og avtar, skiftes det til lavfrekvent «RST» stimulering igjen. 
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Ved bruk under fødsler, anbefales NeuroTrac Rehab Liberi brukt fra første 
fødsels ri og i to til tre timer etter fødselen. Oppnås ikke tilstrekkelig 
smertelindring, kan NeuroTrac Rehab Liberi benyttes sammen med lavere 
doser smertestillende medikamenter som komplimenterer bruk av 
apparatet. 
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Dette er NeuroTrac Rehab Liberi 

 
 
 

 PRG knapp  Velger ønsket program: 

P01-P08 – TENS programmer 
P09-P10 – TENS tilpassede programmer 
P11-P14 – Håndomkobler STIM programmer 
P15     – STIM tilpassede programmer 
P16-P19 – STIM programmer 

 SET knapp  Viser menyen og endrer parametere for Puls, Pulsbredde og tid 

av tilpassede programmer 

 ESC knapp  Lagrer tilpassede programmer og kommer tilbake til hovedmeny 

 PÅ/AV knapp  slå på og av apparatet 
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Slik kommer du i gang med NeuroTrac 
Rehab Liberi 
 

1. Ta av batterideksel. Sett inn et 9 volts batteri eller et tilsvarende 
oppladbart batteri i batterirommet og ta på deksel igjen. 
 
2. Fest ledninger i apparatets kontaktutganger, kanal A (venstre) og B 
(høyre). Ledningsfarge er uten betydning. Hvis du bare bruker en ledning, 
i en kanal, fest denne ledningen i venstre kontaktutgang (CH A). 
 
3. Ta elektrodene ut av posen. Ikke fjern dem fra plastfilmen ennå. 
 
4. Fest en elektrode til hver av pinnene i enden av ledningen. Du 
trenger to elektroder pr. ledning. 
 
5. Sjekk at huden rundt behandlingsområdet ikke er fet eller oljete. 
Fjern gjerne hårvekst. 
 
6. Dra elektrodene forsiktig løs fra plastfilmen – ikke kast plastfilmen! 
 
7. Fest elektrodene på kroppen (se elektrodeplassering). For TENS 
plasseres elektrodene i eller rundt smertefullt område, i dermatom eller 
nabodermatom, over triggerpunkt eller på muskelbuk.  Ved TEMS og 
funksjonell muskelstimulering (FES) plasseres elektrodene over 
muskelbuk. Hvis du er i tvil, spør en fysioterapeut eller annet 
helsepersonell som kan veilede deg. 
 
8. Slå på NeuroTrac Rehab Liberi ved å trykke en gang på på/av 
knappen som du finner midt på apparatet. 
 
9. Trykk program-knappen (PRG) for å velge: 
P01 til P08 for å velge forhåndsinnstilte TENS-programmer uten 
håndomkobler. 
Hvis du kobler til håndomkobler ved bruk av P05, så vil håndomkobler 
styre RST og BST – program (se side 7 for beskrivelse)  
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P11 til P14 for å velge forhåndsinnstilte STIM/TEMS-programmer med 
håndomkobler 
(med håndomkobler tilkoblet vil denne overstyre antall sekunder hvile og 
antall sekunder stimulering/arbeid) 
P16 til P19 for forhåndsinnstilte STIM/TEMS-programmer uten 
håndomkobler 
 
10. Trykk + for å starte stimulering på ønsket utgang (+ til venstre styrer 
CH A og + til høyre styrer CH B), og velg ønsket stimuleringsstyrke (mA) 
med å fortsette å trykke på + knappen. Stimuleringen reduseres ved å 
trykke på - knappen. Du må selv stille inn ønsket stimulering på de ulike 
utgangene til elektrodene. 
 
11. Apparatet låses automatisk etter 60 sekunder. Skal du øke 
stimuleringsstyrken (mA) må du låse opp apparatet ved å trykke en gang 
på – knappen, for så å øke stimuleringen (trykk +). 
 
12. For å avslutte programmet før det er ferdig, slå av apparatet ved å 
trykke en gang på av/på knappen. 
 
13. Terapeuten kan låse apparatet slik at brukeren kun kan benytte det 
valgte programmet. Ved opplåsning kan terapeuten se hvordan brukeren 
har benyttet apparatet. Apparatet låses ved å trykke på knappen under 
batterideksel (se side 20).   
 
14. Viktig: Ikke fjern ledninger mens apparatet er på. Fest elektrodene 
på plastfilmen igjen etter bruk og legg dem tilbake i plastposen. Lukk godt 
igjen. 
 
Bruk av håndomkobler: 
 

1. Håndomkobler kan brukes til P05 og til P11, P12, P13, P14 og P15. 
2. Sett i håndomkobleren i utgangen i midten, øverst i apparatet. 
3. Slå på NeuroTrac Rehab Liberi ved å trykke på/av. 
4. Velg et av ovenstående programmer 
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5. Trykk + for å starte stimulering på ønsket utgang (+ til venstre styrer 
CH A og + til høyre styrer CH B), og velg ønsket stimuleringsstyrke 
(mA) med å fortsette å trykke på + knappen.   

6. Ved bruk av P05 brukes håndomkoblere til å endre 
stimuleringsprogram mellom RST og BST (se side 7). 
Ved bruk av P11-P15 benyttes håndomkobleren til å stoppe og 
starte stimuleringen når det er ønskelig (overstyrer de 
forhåndsinnstilte sek på og sek av). 
 

7. Er det behov for å endre stimuleringsintensiteten, sørg for at Rehab 
Liberi er i stimuleringsfase (ikke i hvilefase). 

8. Stopp stimuleringen ved å trykke på på/av. 
 
Ønsker du å lage dine egne programmer i P9, P10 og P15 – se fra side 14. 
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NeuroTrac Rehab Liberi – oversikt over programmer 
TENS Modus Frekvens, i Hz Pulsbredde

, i us 

Moduleringstid

, i sekunder 

Tid 

P1 Kontinuerlig 85 200  

 

4 timer 

P2 Kontinuerlig 35 200  

 

4 timer 

P3 Kontinuerlig 30 200  

 

4 timer 

P4 Kontinuerlig 85 60  

 

4 timer 

P5 Burst 150 200  

 

4 timer 

P5 

- med 

håndomk

obler 

tilkoblet 

RST: Burst 

(som P5) 

 

 

BST: 

Høyfrekvent 

 

150 

(9stk 150Hz 

pulseringer, 

gjentatt 2 g/sek 

 

80 

200 

 

 

 

 

250 

 Kontinuerlig 

P6 Burst 185 200  

 

4 timer 

P7 Modulert 20-85 20-250  

 

4 timer 

P8 Modulert 32-100 200  

6 

4 timer 

P9 Kontinuerlig Åpent   

 

 

P10 Modulert Åpent   

6 

 

 

TEMS Frekvens, i 

Hz 

Pulsbredde, 

i us 

Arbeid 

i sek 

Hvile 

i sek 

Ramp 

opp 

Ramp 

ned 

Tid 

P11 45 200 4,0 12 1,0 0,8 20 minutter 

P12 45 350 6.0 18 1,5 1,0 20 minutter 

P13 80 250 4,0 18 1,0 0,8 20 minutter 

P14 80 350 6,0 14 1,5 1.0 20 minutter 

 

Med håndomkobler tilkoblet vil trykk på håndomkobler bestemme lengden på arbeid og lengden på 

hvile  

P15 

 

Åpent 

arbeid/hvile 

Åpent 

Arbeid/hvile 

     

P16 
WR/WR/Kont 

10 / 45/ 6 150/ 200/ 

150 

4,0 

4,0 

4,0 

12 

1,0 

1,0 

0,8 

0,8 

3+20+3 minutter 

P17 

WR/WR/Kont 

10 / 45/ 6 150/ 350/ 

150 

4,0 

6,0 

4,0 

18 

1,0 

1,5 

0,8 

1,0 

3+20+3 minutter 

P18 

WR/WR/Kont 

10 / 80/ 6 200/ 250/ 

200 

4,0 

4,0 

4,0 

18 

1,0 

1,0 

0,8 

0,8 

3+20+3 mintter 

P19 

WR/WR/Kont 

10 / 80/ 6 200 / 350 / 

200 

4,0 

6,o 

4,0 

14 

1,0 

1,5 

0,8 

1,0 

3+20+3 minutter 

WR= intimiderende arbeid / hvile Kont= kontinuerlig stimulering 
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Slik lager du ditt eget TENS-program (P09) 

 

1) Velg PO9 ved å trykke på PRG-knappen på fremsiden av apparatet 
 

2) Trykk på SET – knappen nederst på framsiden av apparatet i 3 
sekunder. Tegnet for ”Hz” blinker nå øverst til venstre i displayet og 
du  trykker + eller – knappen før å stille inn ønsket frekvens mellom 
2-200 Hz. Trykk deretter SET-knappen på nytt. 
 

3) Tegnet for ”uS” blinker nå øverst til høyre på displayet og du trykker 
+ eller – knappen for å stille inn ønsket pulsbredde mellom 50-300 
uS. Trykk deretter SET – knappen på nytt. 
 

4) En klokke vil nå blinke midt i displayet og du kan benytte + og – 
knappene for CH A til å stille inn hele timer (til venstre) og + og – 
knappene for CH B (til høyre) for å stille inn hele minutter (minimum 
1 minutt, maksimum 12 timer).     
 

5) Trykk PRG/ESC for å lagre ditt stimuleringsprogram. 
 

6) Start programmet ved å trykke gjeldende + knapp og følg deretter 
vanlig brukerveiledning. 

 

Slik lager du ditt eget modulerte TENS-
program (P10) 

 
Dette følger modulerte sykluser på 3 sekunder, der programmet går 
fra høy (FHI) til lav (FLO) frekvensinnstilling (begge er høyfrekvente, 
men innenfor lavere og høyere nivå av høyfrekvent stimulering) og 
tilbake igjen, samtidig som det også modulerer fra høy og lav 
pulsbreddeinnstilling (WHI og WHL). 

 
1)Velg P10 ved å trykke på PRG-knappen på fremsiden av apparatet 
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2) Trykk på SET – knappen nederst på framsiden av apparatet i 3 
sekunder. FHI vil nå synes på displayet, og tegnet for ”Hz” blinker nå 
øverst til venstre i displayet. Du trykker + eller – knappen før å stille 
inn ønsket frekvens for det høyere nivået for høyfrekvent 
stimulering mellom 50-200 Hz. Trykk deretter SET-knappen på nytt. 
 

3) FLO vil nå synes på displayet, og tegnet for ”Hz” blinker nå øverst til 
venstre i displayet. Du trykker + eller – knappen før å stille inn 
ønsket frekvens for FLO- stimulering (lavere nivået) mellom 50-90 
Hz. Trykk deretter SET-knappen på nytt. 

 
4) WLO (det lavere nivået på pulsbredden) vil nå synes i displayet og 

tegnet for ”uS” blinker nå øverst til høyre på displayet. Du trykker + 
eller – knappen for å stille inn ønsket pulsbredde fra 75 uS. Trykk 
deretter SET – knappen på nytt. 

 
5) WHI (det høyere nivået på pulsbredden) vil nå synes i displayet og 

tegnet for ”uS” blinker nå øverst til høyre på displayet. Du trykker + 
eller – knappen for å stille inn ønsket pulsbredde på 200 Us. Trykk 
deretter SET – knappen på nytt. 

 
6) En klokke vil nå blinke midt i displayet og du kan benytte + og – 

knappene for CH A til å stille inn hele timer (til venstre) og + og – 
knappene for CH B (til høyre) for å stille inn hele minutter (minimum 
1 minutt, maksimum 12 timer).     
 

7) Trykk PRG/ESC for å lagre ditt stimuleringsprogram. 
 

8) Start programmet ved å trykke gjeldende + knapp og følg deretter 
vanlig brukerveiledning. 

 

Slik lager du ditt eget modulerte 
STIM/TEMS-program (P15) 

 
9) Velg P15 ved å trykke på PRG-knappen på fremsiden av apparatet 
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10) Trykk på SET – knappen nederst på framsiden av apparatet i 3 
sekunder. Tegnet for ”Hz” blinker nå øverst til venstre i displayet og 
du  trykker + eller – knappen før å stille inn ønsket frekvens mellom 
2-100 Hz. Trykk deretter SET-knappen på nytt. 

 
11) Tegnet for ”uS” blinker nå øverst til høyre på displayet og du 

trykker + eller – knappen for å stille inn ønsket pulsbredde mellom 
50-450 uS. Trykk deretter SET – knappen på nytt. 
 

12) En klokke vil nå blinke midt i displayet og du kan benytte + og – 
knappene for CH A til å stille inn hele timer (til venstre) og + og – 
knappene for CH B (til høyre) for å stille inn hele minutter (minimum 
1 minutt, maksimum 1 time og 30 min).  Trykk deretter SET – 
knappen på nytt. 
 

13)  ”WRK” vil nå stå på displayet og ”sec” vil blinke i displayet. Benytt 
+ og – knappen til å stille inn ønsket PÅ-tid (WRK = stimulering på). 
Minste stimuleringstid PÅ er 1 sek., maks. er 99 sekunder. Trykk 
deretter SET - knappen på nytt.   
 

14) ”RST” vil nå stå på displayet og ”sec” vil blinke i displayet. Benytt + 
og – knappen til å stille inn ønsket AV-tid (RST = pause). Minste 
pausetid er 1 sek., maks. er 99 sekunder. Trykk deretter SET-
knappen på nytt. 

 
15) ”RMU” vil nå stå på displayet og ”sec” vil blinke på displayet. 

Benytt + og – knappen til å justere pulsoppstigningstiden (RMU = 
ramp up = pulsoppstigningstid). Minimum pulsoppstigningstid er 0,1 
sekunder, maks. er 9,9 sekunder. Trykk deretter SET – knappen. 
 

16) ”RMD” vil nå stå på displayet og ”sec” vil blinke på displayet. 
Benytt + og – knappen til å justere pulsnedstigningstiden (RMD = 
ramp down = pulsnedstigningstid). Minimum pulsnedstigningstid er 
0,1 sekunder, maks. er 9,9 sekunder. Trykk deretter SET – knappen. 

 
17) ”SYN” vil nå blinke på displayet. Benytt + og – knappen til å velge 

SYN (synkron stimulering) eller ALT (alternerende stimulering). 
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Dette valget er aktuelt dersom du benytter begge kanalene 
samtidig. Trykk deretter SET – knappen. 
 

18) ”DLY” vil nå stå på displayet og ”sec” vil blinke på displayet. Benytt 
+ og – knappen til å justere forsinkelsen mellom kanalene (DLY = 
delay = forsinkelse). Minimum pulsnedstigningstid er 0,0 sekunder, 
maks. er 4 sekunder. Det vanlige her er 0 sekunder. Trykk deretter 
SET – knappen. 

 
19) Trykk PRG/ESC for å lagre ditt stimuleringsprogram. 

 
20) Start programmet ved å trykke gjeldende + knapp og følg deretter 

vanlige retningslinjer. 
 

MERK: Hvis håndomkobleren er koblet til så vil denne overstyre 
WORK og REST. 

 
 

De vanligste problemstillingene 
 

Dersom det skulle oppstå problemer med ditt NeuroTrac Rehab Liberi 
apparat, ber vi deg sjekke denne lille oversikten over vanlige spørsmål og 
svar. Dersom de ikke gir svar, ta kontakt med Quintet AS (se bakside for 
kontaktinformasjon). 

 
Spørsmål: Fungerer TENS på alle som benytter det? 
Svar: Ulik dokumentasjon viser at TENS fungerer svært bra i 70% av 
tilfellene. På noen smertetilstander har en høyere respons, på andre 
lavere. 
 
Spørsmål: Hvordan kan jeg legge forholdene til rette for å ha en høyere 
sjanse for et godt resultat? 
Svar: Søk råd og veiledning fra din lege eller fysioterapeut både når det 
gjelder type TENS behandling og elektrodeplassering. Dersom effekten 
uteblir, ikke gi opp. Prøv annen type TENS eller endre 
elektrodeplasseringene noe. 
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Spørsmål: Når bør ikke TENS benyttes? 
Svar: Dersom det ikke er noen kjent årsak til smerten eller hvor den 
kommer fra, bør TENS ikke benyttes. TENS bør heller ikke benyttes 
dersom en bruker hjerte pacemaker, er gravid eller dersom forhold 
beskrevet på side 5 i denne manualen er til stede. Se spesielt punkt om 
bruk som fødsels TENS. 
 
Spørsmål: Jeg opplever ulik ”prikking” under de to elektrodeflatene, den 
ene oppleves sterkere enn den andre. Hvorfor? 
Svar: Dette er helt normalt. TENS-strømmen er vekselstrøm, og strømmen 
beveger seg fram og tilbake mellom elektrodene. Det er litt mer aktivitet i 
den elektroden som er tilkoblet den sorte kontakten. 
 
Spørsmål: Kjenner en til noen varige bi-effekter av behandlingen? 
Svar: Det er ingen kjente varige bi-effekter av behandling med TENS. 
 
Spørsmål: Hvor lenge må jeg bruke TENS-apparatet for å kontrollere min 
smertetilstand? 
Svar: Noen langtids kroniske smertepasienter må påberegne å bruke TENS 
apparatet over lang tid, kanskje også år. Andre brukere med andre typer 
smertetilstander kan kanskje bare ha bruk for apparatet i noen uker. 
 
Spørsmål: Dersom jeg skulle ha noen faglige medisinske eller 
produkttekniske spørsmål, hvor får jeg hjelp? 
Svar: Spørsmål som har med din kliniske bruk av apparatet, bør stilles til 
din lege eller fysioterapeut. Quintet AS svarer gjerne på alle dine 
spørsmål som har med praktisk bruk og vedlikehold av apparatet. Trenger 
du ekstra elektroder, batterier, ledninger etc. kan også Quintet AS 
kontaktes (Tlf. 55981555). Du kan også bestille i vår nettbutikk 
www.quintet.no. 
 
Spørsmål: Apparatet vil ikke slå seg på, selv om batteriet er oppladet. 
Svar: Det kan være at batteriet ikke har god kontakt i batterihuset. Sjekk 
også at batteriet er satt i på riktig måte (+/- poler). Noen batterier kan ha 
nedsatt effekt selv om de nylig er ladet opp. Prøv da et annet batteri. 
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Spørsmål: Strømstyrken på apparatet kan bare økes til 8-9 mA, deretter 
går den tilbake til 0 mA igjen. 
Svar: Sjekk først at du har plassert ledningen i utgangen merket CH og at 
du bruker + / - knappen til å øke strømstyrken. Deretter må du være 
oppmerksom på at det må være ”motstand” på elektroden (dvs. det må 
være kontakt med hud) for at elektriske impulser skal kunne sendes ut på 
den. Øk strømstyrken mens hudelektroden er plassert på huden. Er 
problemet likevel til stede, kan det ha skjedd et brudd i enten apparatet, 
ledningen eller elektrodene. Sjekk først ledningen som går fra apparatet 
til elektroden og se om du finner noe synlig slitasje på den. Forsøk å bytte 
den ut med en ny ledning. Hudelektroder har en begrenset levetid. Disse 
mister klebeevenen og dermed også den gode kontakten med 
hudoverflaten, og strømmen brytes. 

 
Spørsmål: Apparatet slår seg av uten at behandlingen er ferdig.  
Svar: Batteriet bør skiftes (se også batterisymbol på displayet). 

 
Spørsmål: Apparatet er innstilt på et behandlingsprogram som skal vare i 
20 minutter, men behandlingen tar lengre tid! 
Svar: Klokken teller ned effektiv stimuleringstid, dvs. økes strømstyrken 
midt i behandlingen vil stimuleringen vare i et ekstra minutt for hver 
regulering som gjøres. En behandlingstid på 20 min vil gjerne ta 25-30 
minutter dersom en regulerer strømstyrken ofte i løpet av behandlingen. 
 

Låse og avlesningsmuligheter 
 

En skjult låseknapp finnes på baksiden av NeuroTrac Rehab Liberi. Bruk av 
denne gjør det mulig for terapeuten å se hvordan og hvor lenge brukeren 
har brukt apparatet hjemme. Låsefunksjonen gjør det mulig å låse 
apparatet på to måter: 
 
1) Den ene måten (L:T) måler tiden i bruk over én time og 

gjennomsnittelig strømstyrke (mA) benyttet. Ved å låse på denne 
måten, kan brukeren endre parametrene og programmene i 
apparatet dersom hun skal gjøre dette. 
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2) Den andre måten (L:PT) måler tiden i bruk over én time og 
gjennomsnittelig strømstyrke (mA) benyttet. Ved å låse på denne 
måten, kan brukeren ikke endre programmer underveis i 
hjemmebehandlingssituasjonen. 

 
 
Å låse apparatet:  
La apparatet være på og stå i det programmet du ønsker pasienten skal 
bruke hjemme. 
 
Fjern batterilokket, ta ledningen med en av kontaktene (eller bruk en 
annen spiss gjenstand, f.eks. en penn) og press denne forsiktig inn i 
låseknappen inntil du hører to pip. Låsemuligheten (L:T) kommer opp på 
skjermbildet. Vil du bruke denne låsemuligheten, tykk ESC. Dersom du vil 
benytte låsemuligheten (L:PT), trykk på + eller – knappen, inntil (L:PT) 
sees på skjermbildet. Trykk deretter ESC for å velge denne 
låsemuligheten. 
 
 
 
 
 
 
 
Kanal A          Kanal B                 Kanal A     Kanal B 
 

 
 
Et låsesymbol  vil synes på skjermbildet når enheten er låst. 
 
Å låse opp apparatet: 
Trykk i det samme hullet i batterirommet, og et enkelt ’pip’ vil høres.  
I displayet vil du nå se at apparatet viser gjennomsnittelig strømstyrke på 
hver kanal og totale antall timer og minutter benyttet siden det ble låst. 
For å returnere til vanlig ulåst situasjon, trykk på PRG/ESC knappen. 
 

 
 

                       L:T 
0 mA        0 mA
  

……..L:PT 

0 mA        0 mA
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Bruk av NeuroTrac Rehab Liberi 
 

Frekvens (Hz eller pulser pr. sekund) 
 
Frekvensvalg på behandlingen avhenger primært av hvor 
overflateelektrodene plasseres på kroppen. Dersom en benytter 
kontigene og dermatome  (elektrodene festet ved siden av eller over 
smerteområdet, se side 24, samt dermatomkart på side 25) 
elektrodeplasseringer, er en høy frekvens rundt 80-100 Hz ønskelig 
(høyfrekvent stimulering). Brukeren bør oppleve stabil kontinuerlig 
stimulering. Erfaringsmessig vet en at et frekvensvalg rundt 80-90 Hz og 
et pulsbreddevalg på 200 uS har god effekt på de fleste brukere og er et 
godt førstevalg for gate control (se side 7). 
 
Brukere som benytter trigger, motor og akupunktur-punkter (se side 25) 
responderer gjerne på lavfrekvent stimulering. 2-10 Hz og en pulsbredde 
på 175-200 uS kan være et godt valg.  
 
Pulsbredde (uS eller varighet på pulsen) 
 
Jo bredere pulsen er, dess sterkere vil brukeren oppleve stimuleringen 
når han øker strømstyrken (mA) eller intensiteten.  Ulike pulsbredder kan 
stimulere ulike grupper av nervefibre. Høye pulsbredder stimulerer og 
rekrutterer motor fibre, mens lave pulsbredder benyttes oftere når en 
ønsker å rekruttere de sensoriske nervefibrene. Valg av pulsbredder 
avhenger derfor av hva en ønsker å oppnå med behandlingen. 
 
Ved å stimulere de brede nervetrådene, tenker en seg at en kan redusere 
farten og mengden av informasjon som blir sendt via de smale 
nervefibrene (smertefølelse). Under gitte forhold, kan også hjernen 
produsere sin egen smerte-dempende substans, kjent som endorfiner og 
endogene opioder. 
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Behandlingsmuligheter 
 

Det er i hovedsak fire behandlingsmuligheter i NeuroTrac TENS. Disse er: 
 
1) Konvensjonell eller ”normal” TENS (lavfrekvent og høyfrekvent): 

Her velges en frekvens mellom 2 Hz og 200 Hz, og en pulsbredde 
mellom 50 uS og 300 uS. Dette er den vanligste og mest benyttede 
formen for TENS.  
 
Det vanligste behandlingsvalget for høyfrekvent TENS er en frekvens 
på 80 Hz og en pulsbredde på 200 uS. Denne stimuleringen er 
behagelig og skal gi rask effekt som varer under stimuleringstiden. 
Stimuleringen oppleves som prikking under elektrodeflatene.  
Vanligvis benyttes denne type stimulering i 30-60 minutter flere 
ganger daglig, men kan også benyttes lengre eller kontinuerlig hele 
dagen. Høyfrekvent stimulering gir en smertehemning på 
ryggmargsnivå – en presynaptisk hemning av afferente nerveimpulser 
i ryggmargens dorsalhorn (gate control).  
Det vanligste behandlingsvalget for lavfrekvent TENS er en frekvens 
på 2-10 Hz, og en pulsbredde på 175-200 uS. Lavfrekvent strøm skal 
gi synlige muskelkontraksjoner. Vanligvis benyttes denne type 
stimulering i 30 minutter, 2-3 ganger daglig. Lavfrekvent stimulering 
gir en smertehemning på hjernestammenivå, en endogen 
smertekontroll og frisetting av kroppens eget morfin; endorfin og 
enkefalin. Produksjonen av disse stoffene starter ca. 20 minutter 
etter påbegynt stimulering og kan vare i flere timer etter avsluttet 
behandling.  

 
2) Bruk av BURST/ALTENS:  Denne behandlingsmuligheten kan 

sammenlignes med lavfrekvent bruk av TENS, med unntak av at hver 
puls er erstattet med en kort BURST (”utbrudd”) av 9 pulser på 150 
Hz (og med en pulsbredde på 200 uS). Dette er altså en kombinasjon 
av lavfrekvent og høyfrekvent TENS. Bruk av BURST er ofte referert 
til som akupunktur- TENS (ALTENS). 

 
3) Modulert TENS: Denne behandlingsmuligheten er laget for å unngå 

nervetilvenning som en del brukere opplever, men også for å oppnå 
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en aktivering av muskelnerver samtidig som grove berøringsnerver 
stimuleres. Prinsippene går på en at endrer pulsbredden og 
frekvensen under behandlingen, altså også en form for kombinasjon 
av lavfrekvent og høyfrekvent TENS. Velg gjerne et modulert 
program der du får både nervestimulering via gate control – teorien 
og frigjøring av enkefaliner og endorfiner. 

 
4) HAN/Stimulering med blandet frekvens: Dette programmet gir en 

kombinasjon av høyfrekvent og lavfrekvent TENS og veksler mellom 3 
sekunder 100 Hz etterfulgt av 3 sekunder 2 Hz. 

 
 
Intensitet (Strømstyrke eller mA) 
Brukere responderer ulikt på forskjellige strømstyrker. Dette på grunn av 
ulik motstand i huden, hevelser/ødem eller innervasjon, men også type 
og form for elektroder som benyttes.  
 
Ved lavfrekvent stimulering økes strømstyrken inntil brukeren opplever 
en liten muskelkontraksjon (Strømstyrken skal ikke være så sterk at 
brukeren ”skvetter” til). Redusér deretter strømstyrken forsiktig ned inntil 
strømstyrken oppleves behagelig. En annen metode er å merke seg hvor 
brukeren første gang opplever eller kjenner strømmen (sensorisk terskel), 
for deretter å øke et visst antall ganger. Ved lavfrekvent stimulering bør 
strømstyrken ligge ca. 2-5 ganger sensorisk terskel. Ved høyfrekvent 
stimulering bør strømstyrken ligge ca. 2-3 ganger sensorisk terskel.  
Stimuleringen skal ikke være smertefull, men en mener at jo sterkere 
strøm brukeren tolererer, jo bedre effekt gir behandlingen. 
 
 

Hvor lenge er det behov for TENS? 
 
Dette avhenger selvsagt av individuelle forhold/diagnoser, hvor korrekt 
elektrode blir plassert, og type og form for stimulering som blir valgt. Ved 
høyfrekvente programmer starter nervestimuleringen med én gang, mens 
ved lavfrekvente programmer starter smertelindringen etter ca. 20 
minutter. Generelt benyttes TENS i lengre perioder, gjerne opptil en eller 
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flere timer pr. sesjon, en eller flere ganger i døgnet eller i større deler av 
døgnet. 
 
I noen tilfeller fungerer TENS som smertelindring kun under behandling, i 
andre tilfeller vedvarer effekten over tid. 
 
 

Elektrodeplassering 
 
Riktig plassering av elektroder er en av de viktigste parametrene når det 
gjelder å oppnå effektiv smertelindring ved bruk av TENS. Det er alltid lurt 
å la din fysioterapeut eller lege avgjøre hvilken plassering du skal benytte. 
Det er meget mulig at ulike plasseringer må testes ut før en finner det 
optimale stedet. Plasseringen av elektrodene kan være på, i eller rundt 
smerteområdet, i dermatom eller nabodermatom, i myotomt, over 
motor-, trigger- eller akupunturpunkter. 
 
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 den. Detaljer 
om dermatomer finner du på side 25 i denne veiledningen.  
 
Kontigene plasseringer 
Dette er de vanligste plasseringene. Denne form for plassering av 
elektroder innebærer at en plasserer elektroden med den røde ledningen 
(den proksimale, positive) langs nerveroten der dermatomet (der smerten 
sitter) befinner seg. Den sorte ledningen (den distale, negative) plasseres 
vanligvis over eller i nærheten av smerteområdet. Din fysioterapeut eller 
lege kan lede strømmen til å krysse smerteområdet eller benytte det 
såkalte ”bracket” systemet for å la strømmen flyte på hver side av 
smerteområdet gjennom nervegrenene som forsyner smerteomådet. 
 
 
 
Akupunktur- og triggerplasseringer 
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Din fysioterapeut eller lege kan vurdere å ta i bruk triggerpunkter på 
kroppen som utgangspunkt for TENS. Felles for disse punktene, er at de 
har lav hudmotstand, og derfor mottagelige for stimuli. Akupunktur 
punktene kan være vanskelige å finne, så søk råd hos lege eller 
fysioterapeut. 

 

Dermatomkart 
 

 
Dermatomkart får du hos Quintet AS. 
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Elektrodetyper  
 

Det finnes mange ulike typer hud/overflateelektroder. Vi anbefaler bruk 
av selvklebende elektroder da disse er lette å feste og fjerne.  
 
Selvklebende ikke-allergi fremkallende elektroder har vanligvis en levetid 
på 4-6 uker (20-40 behandlinger) dersom de blir tatt vare på. Vi anbefaler 
at hudområdet de skal benyttes på, vaskes før bruk. Etter bruk, plassér 
elektrodene tilbake på plastfilmen og legg de tilbake i posen. Posen 
lukkes godt. Elektrodene kan gjerne oppbevares kjølig. 
 
Elektrodene kan kjøpes i vår nettbutikk, www.quintet.no, ved å ringe eller 
maile oss. Her finner du også en god oversikt over ulike størrelser og 
typer. 
 
 

 
 
 
Noen gode tips for selvklebende elektroder 
 

 Elektrodene sitter ikke så godt på fet hud. Forsøk å vaske huden der 
elektrodene skal sitte med såpe og vann, skyll og tørk godt etterpå. 
Fungerer ikke dette, ta en bomullspinne med sprit og rens huden 
med denne. 

 Klipp vekk hårvekst på hudområdet der elektrodene skal sitte. Bruk 
ikke barberhøvel. Dersom det er ønskelig å benytte barberhøvel, gjør 
dette dagen før du skal benytte apparatet. 

  
Det selvklebende materialet på elektrodene er vannbasert. Dersom 
elektrodene blir ”mettet”, vil de miste den selvheftende effekten. Etter 
hver bruk, la elektrodene ligge med den selvklebende siden opp slik at 
den tørker inn. Fukt deretter den selvklebende delen med noen få dråper 
vann, og plassér de på plastfilmen over natten. Dette vil gi elektrodene en 
litt lengre levetid. 

http://www.quintet.no/
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Hvordan ta vare på og vedlikeholde 
NeuroTrac Rehab Liberi apparatet med 
tilbehør 
 
 

Neurotrac Rehab Liberi apparat: 
 

 Tørk overflaten av apparatet med en fuktig klut eller våtserviett. 

 Bruk ikke rensemidler eller alkoholbaserte rensealternativer. 
 
Batteri: 
 

 Sjekk med jevne mellomrom at batteriet ikke lekker syre. 

 Ta batteriet ut av apparatet dersom det ikke benyttes, eller ikke skal 
benyttes på en stund (for eksempel i en uke). 

 Skjermbildet på apparatet viser når batteriet er svakt (når lavere enn 
6,9 V). Når batteritegnet blinker på skjermen, bytt ut batteriet med et 
nytt. 

 
Ledninger: 
 

 Ledningen må behandles med forsiktighet og bør ikke strekkes. 

 Undersøk ledningene før hver bruk. Sjekk at de er hele og uten skade. 
Sjekk spesielt i endeområdene, der ledningene går inn i kontaktene. 

 Unngå å vri ledningene på noen måte 
 
Selvklebende elektroder: 
 

 Sjekk at de korte tilkoblingsledningene sitter fast i elektrodene. 

 Plassér elektrodene tilbake på plastfilmen etter bruk. 
 
 
Statisk elektrisitet kan skade NeuroTrac TENS apparatet. 
Kun Verity Medical Ltd (produsent) eller Quintet AS (distributør) er 
godkjente til å foreta service på apparatet. 
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Spesifikasjoner 
 
 

1. To-kanals, individuelle isolerte kretser 
2. Amplitude: 0-90 mA (indikert, virkelig mA er noe lavere enn indikert 

grunnet elektrodemotstand. Ved 1000 Ohm er maks amplitude 70 
mA, ved 1500 Ohm er maks amplitude 65 mA). 

3. Type: Konstant strømgenerator 
4. Pulsform: Asymmetrisk, rektangulær bi-fasisk med 0 DC strøm. 
5. Valgmuligheter pulsbredde: 50 uS – 450 uS (10 % nøyaktighet). 
6. Valgmuligheter frekvens: I modus kontinuerlig: 2-200 Hz (5 % 

nøyaktighet). 
7. Moduser: Kontinuerlig, Burst eller Modulert 
8. Burst: ”Utbrudd” bestående av 9 pulser (200 uS) ved 150 Hz eller 185 

Hz, repetert to ganger i sekundet. 
9. Modulert: 6-sekunders sykluser med samtidig  pulsbredde-

modulering og pulsrepetisjonsfrekvens- modulering.  
TENS 7: Pulsbredden starter på 50 uS og går opp til 250 uS i løpet av 3 
sekunder. Deretter går pulsbredden ned igjen til 50 uS i løpet av de 
neste 3 sekundene. Frekvensen starter på 20 Hz, deretter stiger den 
til 85 Hz for så å gå opp til 100 Hz igjen. 
TENS 8: Pulsbredden er fast på 200 uS. Frekvensen starter på 32 Hz, 
deretter stiger den til 100 Hz på 3 sekunder for så å gå ned til 32 Hz 
igjen de neste 3 sekundene. 

10. Tidsperiode på valg behandling: 1 minutt til 12 timer 
11. Lavt 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. 

12. Åpen elektrode konstatering: Blir en åpen krets oppdaget i utgangen 
til kanal A eller kanal B vil strømmen bli satt til 0. 

13. Fysiske mål: 119,2 x 69 x 28,7 mm. 
14. Vekt: 0,07 kg (70 gram) uten batteri, 0,1 kg (100 gram) med batteri. 
15. NeuroTrac TENS oppbevares best i temperaturer mellom +5 og +40 

grader Celcius. Fuktighet: 15-93%  
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Produktgaranti 
 

Quintet AS tilbyr en garanti på kjøp av dette produktet i en periode på 2 
år fra kjøpetidspunktet (fakturadato). Garantien gjelder defekter i 
materiale, i komponenter og i den fagmessige utførelsen. Er defekten 
verifisert av Quintet AS, kan apparatet returneres til Quintet AS for 
reparasjon eller erstatning med et nytt apparat. Alle returer må være 
autorisert av Quintet AS på forhånd. Produktgarantien gjelder ikke 
dersom apparatet er misbrukt eller ødelagt av bruker, dersom apparatet 
har kommet i kontakt med vann eller andre væsker eller dersom 
apparatet er blitt forringet etter vanlig slitasje. 
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Kundeservice 
 
Vi er glade for alle henvendelser vedrørende NeuroTrac Rehab Liberi 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. 
 
Besøk gjerne vår hjemmeside www.quintet.no der du finner mer 
informasjon om bruk og behandling med NeuroTrac MyoPlus Pro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

This product is manufactured by Verity Medical Ltd.,  

in compliance with the European Union Medical Device Directive  

MDD93/42/EEC under the supervision of LRQA Ltd.,  

(Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd),  

Notified Body number 0088. 

 

 
 

Verity Medical Ltd., is certified by LRQA Ltd., to the following  

Quality Standards: ISO 9001:2008, ISO13485:2003. 

mailto:post@quintet.no
http://www.quintet.no/
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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 starten i 1999 arbeidet for å tilby kvalitetsprodukter, 
faglig kompetanse og god veiledning og service. Vi er 
Miljøfyrtårnsertifiserte og medlem i Grønt Punkt. Alle våre produkter er 
CE-godkjente som betyr at de overholder kravene i EU/EØS sine direktiver 
til sikkerhet og helse og kan markedsføres og brukes innen dette 
området. 

 
 
 
 

 
 

Postadresse: Postboks 97 Bønes, 5849 Bergen. 
Besøksadresse: Fjellsdalen 1, 5155 Bønes 

Telefon: (+47) 55981555 Telefax: (+47) 55981556 E-mail: post@quintet.no     
www.quintet.no  

http://www.quintet.no/
mailto:post@quintet.no
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