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Introduksjon 
 

 

 
NeuroTrac® Simplex er et EMG (elektromyografisk) biofeedback-apparat. 
Det betyr at en sensor fra apparatet tar imot signaler fra din 
bekkenbunnsmuskulatur. NeuroTrac ® Simplex omsetter så disse 
signalene i mikrovolt (uV), som forteller noe om spenningsnivået og 
styrken i bekkenbunnsmuskulaturen. Det er også lettere å sjekke om du 
er avspent i bekkenbunnen eller kniper riktig med NeuroTrac ® Simplex. 
Du kan følge fremgangen etter hvert som bekkenbunnen blir sterkere, 
mer utholdende og/eller mer avspent og det er fin motivasjon! 
En avspent bekkenbunn viser måleverdier fra 2 - 8 uV. Verdien på et knip 
varierer, f.eks kan høye verdier tyde på at du bruker hjelpemuskler i 
mage, lår og sete eller holder pusten. Knipestyrken din kan gjerne ligge 
under 20 uV i begynnelsen. Det viktigste er å trene målrettet mot øket 
styrke og utholdenhet og/eller bedre avspenning i bekkenbunnen. 
 
Dersom du skulle ha spørsmål i forbindelse med bruken av apparatet, kan 
du enten ta kontakt med din lege eller sykepleier/fysioterapeut som har 
rekvirert NeuroTrac til deg. Du kan også ta kontakt med leverandøren av 
apparatet, Quintet AS.  Navn og telefonnummer til din kontaktperson hos 
disse er: 
 

Navn på lege eller annen tilknyttet 
kontaktperson: 
 

Navn på kontaktperson hos 
Quintet AS: 
Bente Lunde, fysioterapeut 

Telefon:                    Treffes best (kl.): 
 

Telefon:             Treffes best (kl.): 
55 98 15 55        09:00 – 15:00         

 
 
Lykke til! 
 
 
 



 - 3 - 

 
 
 
 

Før du tar apparatet i bruk  
 

 

 

• Apparatet benyttes kun som anvist av fysioterapeut eller lege.  

 Kontaktene på apparatets ledninger skal kun kobles til 
vaginal/analprobe (periform/anuform). Det kan medføre fare 
dersom disse blir forsøkt stukket inn i veggkontakter eller lignende.  

• La ikke apparatet komme i kontakt med vann/væske.  

• Bruk ikke apparatet i nærheten av brannfarlige gasser.  

• Forsøk aldri å koble apparatet direkte til en batterilader eller andre 
apparater som går på strøm.  

• Vaginal/anal probe benyttes kun av en bruker.  

• Apparatet brukes og oppbevares utilgjengelig for barn.  

• Bruk ikke apparatet i ansiktet med mindre du har fått dette spesielt 

anvist av terapeut. 
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Kontraindikasjoner og forholdsregler  
 

Les igjennom hele brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk.  

 

NeuroTrac® Simplex skal ikke benyttes under følgende forhold:  

 

• Under menstruasjon (ved bruk av vaginale prober) 

• Dersom symptomer på urinveisinfeksjon er til stede 

• Gravide kan trygt benytte EMG biofeedback i samråd med lege 

• Av brukere med nedsatt mental eller fysisk tilstand dersom det 
er fare for at apparatet ikke blir håndtert på en 
tilfredsstillende måte   

• Ved bilkjøring eller ved håndtering av spesielt farlig utstyr 

• Forsiktighet ved skadet lymfesystem. Kan gi ødem, men kan 
også ha god effekt for mange 

• Apparatet skal kun benyttes slik lege eller terapeut har 
anbefalt 

• Legg ikke apparatet i vann eller annen væske 

• Ikke plasser elektroder inne i munnen 

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

• Dersom du er i tvil om hvordan NeuroTrac ® Simplex skal 

benyttes, ta kontakt med din lege eller terapeut – eller ring 

Quintet AS på telefon 55 98 15 55. 
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Batterier 
 

Sammen med NeuroTrac Simplex finner du en lader og to oppladbare 
batterier. Minst ett av batteriene er ferdig oppladet når du mottar 
Simplex, slik at alt skal være klart for bruk av apparatet.  Batteriet skal 
plasseres i batterirommet på baksiden av Simplex.   
Bruk batteriene til de er helt tomme. Du merker at et batteri er utladet 
ved at apparatet slår seg av midt i behandlingen eller at det ikke vil slå seg 
på.  NeuroTrac Simplex har også et symbol i displayet som blinker når 
batteriet begynner å bli utladet. 
 
 

Ladning av batterier 
Den medfølgende laderen har plass til to batterier. Skal du lade batteriet, 
plasserer du batteriet i et av rommene på laderen og plugger i laderens 
stikkontakt. Påse at den røde lampen på laderen lyser.  Det tar ca. 15 
timer å lade et batteri, men laderen slår seg av automatisk, og batteriet 
kan derfor trygt stå i laderen f.eks over natten. Lad ikke andre batterier 
enn de batteriene som følger med. 
 
 

Prober eller overflateelektroder 
 

Standard prober til bruk på NeuroTrac Simplex er Periform vaginal probe 
og/eller Anuform anal probe. Noen kan også velge å benytte 
overflateelektroder. En stk overflateelektrode benyttes som 
referanseelektrode. 
 

Klargjøring av proben 
Den proben du skal benytte, ligger sammen med Simplex i en forseglet 
pose. Når du bryter forseglingen, kan du fremdeles lukke og åpne posen. 
Du finner informasjon om bruk og rengjøring av proben i denne posen. 
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Periform vaginal probe (til venstre), Anuform anal probe (i midten) og 
overflateelektroder som festes på hud (til høyre). 

 
Slik er NeuroTrac Simplex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pil opp indikerer at du 
skal knipe (pil ned at du 
skal hvile) 

PÅ/AV

 

+-knappen benyttes til 
å øke terskelverdien 
eller til å endre ulike 
parametre når du lager 
et program. 

Batterisymbol Terskelverdi 

Styrken på knipet (evt 
hvileverdi) vises på 
skjermen, målt i uV. 

 Skjermen viser hvor 
mange knip som 
gjenstår (T) og antall 
sekunder igjen av 
knipet. 

-knappen benyttes til å 
minke terskelverdien 
eller til å endre ulike 
parametre når du lager 
et program 

Lysdioder som er innstilt 
etter terskelverdi. Grønt 
indikerer at du er over 
terskelverdi. 
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Kom i gang med NeuroTrac Simplex 
 

1. Ta av batteridekselet. Sett inn et 9 volts batteri eller et tilsvarende 

oppladbart batteri i batterirommet og ta på dekselet igjen. 

 
2. Fest referanse- og EMG ledningene i apparatets kanalutganger på 

toppen av apparatet. Ledningsfarge er uten betydning. 

 
3. Ta den vaginale (alternativt anale) proben ut av posen. Finn samtidig 

frem hudelektroden/referanseelektroden. La denne fortsatt bli 

sittende på plastfilmen. 

 

4. Fest ledningene på proben og referanseelektroden til hver av 

pinnene i enden av ledningen.  

 
5. Ta godt på med gel på proben.  

 
6. Plasser proben i skjeden/ endetarm. Hvis du er i tvil, spør en 

fysioterapeut eller annet helsepersonell som kan veilede deg. 

 
7. Plasser referanseelektroden f.eks på hånden. Ikke kast plastfilmen. 

Elektroden plasseres tilbake på denne etter endt trenings sekvens. 

 
8. Slå på Simplex apparatet ved å trykke én gang på knappen merket 

ON/OFF. 

 
9. Still inn terskelverdien, mikrovolt( μV ). Dette oppnås ved å stramme 

bekkenbunnmusklene rundt proben i 5 sekunder og lese av 

toppverdi. Verdiene på LCD-skjermen vil bevege seg litt opp og ned. 

Ta 40 % av toppverdien. For eksempel, hvis verdien beveger seg fra 

25-30 μV, ta 40 % av dette - 12 μV som blir terskelnivået ditt. Dette 

nivået vil være forskjellig for hvert enkelt individ. 
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10.  Sett terskelnivået ved å trykke på + eller – knappen merket THRS. 

 
11.  Still inn ønskede parametre ved å trykke på SET-knappen. Du vil  

       her kunne velge mellom alle parametre og forskjellige modus.   

       Trykk på+ eller - knappene for å endre hver parameter. VOL =  

       volum på lydsignal, WRK = aktiv knipetid i sekunder, RST = hviletid i   

       sekunder, TRS = antall repetisjoner. * 

 
12.  Plasser gjerne enheten ved siden av deg slik at du kan konsentrere  

       deg om å avspenne hele kroppen. Slapp godt av i bekkenbunnen  

       ved å puste rolig med magen slik at spenningsavlesingen (µV) blir  

       så lav som mulig.  

 
13.  Start programmet ved å trykke to ganger på START / ESC -knappen.  

        For å avslutte programmet før det er ferdig, trykker du på START /  

        ESC -knappen, eller ON/OFF knappen. 

 
14.  Når treningen er over kan du lese av EMG statistikk ved å gjøre  

        følgende: Lås opp apparatet som beskrevet under, trykk på SET  

        knapp og du ser WAV=work average som gjennomsnittlig  

        knipeverdi. Trykk videre på SET knappen og du ser RAV=rest  

        average som er gjennomsnittlig hvileverdi, videre OST=onset  

        average som er gjennomsnittlig responstid for igangsetting av  

        muskelarbeid, RLS=release average, som er gjennomsnittlig  

        responstid for muskelavspenning. 

 
15.  Når du har avsluttet statistikkavlesningen, kan du enten trykke    

        videre på SET knappen for å lese resultatene igjen eller trykk ESC  

        knappen for å komme ut av statistikkfunksjonen. Du mister da  

        statistikkopplysningene. Dersom apparatet kobles til en PC med  

        softwareprogram, kan statistikken lagres. 
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16.  Viktig: Ikke fjern ledninger mens apparatet er på. Fest elektroden  

        på plastfilmen igjen etter bruk og legg dem tilbake i plastposen.  

        Lukk godt igjen. Proben vaskes og tørkes før denne oppbevares i  

        original emballasjen. 

 
* Dersom parametrene ikke kan endres når du trykker på SET knappen, 
må enheten låses opp. Bruk enden fra en av ledningene og trykk den inn i 
den lille hullet på baksiden av enheten som vist på bildet. Hvis en 
hengelås vises i displayet, er apparatet låst og må låses opp som 
beskrevet. 

 
 

Behandlingsperiode 
 
Vi anbefaler én behandlingssesjon daglig, med mindre din terapeut har 
gitt deg andre instrukser. Du har Simplex tilgjengelig i 3 eller 6 
måneder, og vi anbefaler at du benytter apparatet så mye som mulig i 
den perioden du har det disponibelt. Lytt derimot til din egen kropp. 
Opplever du sårhet, stølhet eller smerter, anbefales det å ta en pause 
til du føler deg klar for behandling igjen. Opplever du vedvarende 
smerter eller blødningsforstyrrelser, ber vi deg ta dette opp med din 
terapeut. 
 

Retur av apparatet 
 
Etter endt behandlingstid, vil du motta en påminnelse fra Quintet om 
at din utlånstid nærmer seg slutten. Snakk med din terapeut før du 
returnerer apparatet. Har du god effekt og er motivert for en lengre 
behandlingstid, anbefaler vi at du utvider utlånstiden. Ved retur 
benyttes den vedlagte svarsendingskonvolutten. Vi håper også at du vil 
ta deg tid til å besvare evalueringsskjemaet. NeuroTrac og alt 
tilhørende utstyr skal returneres. Brukte prober returneres ikke, men 
kastes som spesialavfall. 
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Tilbehør og ivaretagelse 

 
Batteri: 
* For å bytte batteri, åpner du batteridekselet på baksiden av 
apparatet ved å skyve det nedover 
* Ta batteriet ut av enheten hvis den ikke er i bruk i en lengre periode 
* Bruk helst en PP3 alkalisk batteri 
 
 
Ledninger: 
* Håndter ledningene forsiktig slik at de ikke får skader 
* Undersøk ledningene før hver behandling for løse forbindelser eller 
skade 
* Unngå strekk, vridning og knekk på ledningene 
* Oppbevar ledningene nøye etter hver bruk 
 
 
Selvklebende hudelektroder: 
* Plasser elektrodene tilbake på plastfilmen etter bruk. 
Oppbevares tørt i original emballasjen. Kan med fordel legges i 
kjøleskapet. 
 
 
Vaginal / Anal prober: 
* Vi anbefaler deg å bruke vaginal (for eksempel Periform) eller anal 
probe (for eksempel ANUFORM) 
Probene er personlige, vaskes etter bruk og oppbevares i original 
emballasjen. 
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Spesifikasjoner 
 

1. NeuroTrac Simplex er et en kanals apparat. 
2. EMG 0,2 til 2000 μV RMS (kontinuerlig) 
3. Følsomhet: 0.1 μV RM 
4. Nøyaktighet: 4 % av μV avlesning + / -0,3 μV ved 200 Hz 
5. Arbeid / hviletid: 2-99 sekunder 
6. Antall forsøk: 1-99 
7. Batteri: PP3 Alkaline , 9V . 
8. Forventet gjennomsnittlig batterilevetid [ av standard 800 mAh , 

alkalisk ] : 
40 timer . 

9.  Lavt batteri indikasjon på 7,4 volt + / - 0,2 volt og apparatet slår seg 
automatisk av 10 minutter etter siste tastetrykk med mindre 
infrarød er slått på. 

10.  Forventet levetid er 5 år. Forsiktig bruk og vedlikehold forlenger  
      levetiden. 
 
Fysiske mål: Lengde 128,5mm, Bredde 64mm, Dybde 28,3 mm uten 
belteklips 
Vekt: 150g. 
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Feilsøking 
 
Opplever du problemer med EMG målingene anbefaler vi deg å gjøre 
følgende: 
 

1. EMG biofeedback målingen blir ustabil om du ikke bruker 
referanseelektroden / hudelektroden. 

2. Sjekk ledningen og se etter skader på denne. Forsøk med en ny 
ledning.  

3. Sjekk elektrodene. Prøv et annet par av hudelektroder eller 
en ny probe.  

4. Forsøk å slå av eller legge bort telefon, pc, trådløst nettverk. Dette 
kan forstyrre EMG signalene i NeuroTrac Simplex 

5. Ved bruk av vaginal eller anal probe anbefaler vi at du anvender 
anbefalt gel. 
 

 

Kundeservice 
 
Vi er glade for alle henvendelser vedrørende NeuroTrac Simplex 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 Simplex.  

 
 
 
 
 
 

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
http://www.quintet.no/

