
NeuroTrac TENS Sports
Til smertelindring og opptrening av skadet muskulatur 

Fakta
1. To-kanals, individuelle isolerte kretser
2. Amplitude: 0-90 mA (indikert, virkelig mA er noe lavere enn indikert grunnet elektrodemot-
stand)
3. Type: Konstant strømgenerator
4. Pulsform: Symmetrisk, rektangulær bi-fasisk med 0 DC strøm
5. Valgmuligheter pulsbredde: 50 uS – 330 uS (2% nøyaktighet)
6. Valgmuligheter frekvens: I modus kontinuerlig: 2-100 Hz (2 % nøyaktighet)
7. Tidsperiode på valgt behandling: 1 - 90 minutter
8. 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
9. Åpen elektrode konstatering: Blir en åpen krets oppdaget i utgangen til kanal A eller kanal B 
vil strømmen bli satt til 0
10. Fysiske mål: 134 x 69 x 29,7 mm
11. Vekt: 0,18 kg (180 gram) med batteri
12. NeuroTrac TENS Sports oppbevares best i temperaturer mellom -10 og +50 grader Celcius. 
Fuktighet: 0-90%

NeuroTrac TENS Sports er oversiktelig
TENS Sports har et stort display som viser frekvens, pulsbredde, innstilt stimuleringsstyrke og 
tid igjen av behandlingen. Apparatet har 4 utganger som vil si at du har mulighet til å kople til fire 
elektrodepar for trening av f. eks flere muskelgrupper samtidig. Quintet AS har et stort utvalg av 
overflateelektroder/hudelektroder i ulike størrelser. TENS Sports leveres standard med 2 stk. 9 V 
alkaliske batterier, men kan også leveres med batterilader og oppladbare batterier.

NeuroTrac TENS Sports er et avansert, men likevel 
enkelt TENS-apparat som inneholder programmer for generell 
smertelindring og for opptrening av skadet muskulatur, 
oppstramming/skulpturering, sirkulasjonsbehandling og 
avspenning av spente muskler. Apparatet inneholder hele  21 
ulike programmer, og er spesielt utviklet til bruk hjemme. De 
ulike programmene varierer med ulike faser, og kan inneholde 
fra oppvarming og muskelavslapping til ren muskeltrening og 
styrketrening. I tillegg til apparatets 21 innlagte faste programmer, 
har en også mulighet til å legge inn tre egenkomponerte 
programmer. I brukerveiledningen som følger NeuroTrac Sports, 
finner du en fullstendig oversikt.
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