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Elektrostimulator til  

smertelindring og/eller muskelrehabilitering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slik bruker du apparatet 
 
NeuroTrac Obstetric TENS benytter stort sett fire avlange hudelektroder som 
plasseres på huden i nærheten av ryggraden. Hudelektrodene er festet til 
apparatet via ledninger. Stimuleringsstyrken justeres inntil brukeren kjenner 
stimuleringen (komfortabel, prikkende følelse). 
 
Apparatet leveres med en håndomkobler som benyttes for å endre 
stimuleringen fra høyfrekvent («boost») til lavfrekvent («RST»). Den 
lavfrekvente stimuleringen benyttes under hvileperiodene mellom 
smerteriene. Så fort smerteriene kommer tilbake trykker brukeren på 
fjernkontrollen for å endre stimuleringen tilbake til høyfrekvent. Apparatet er i 
utgangspunktet tiltenkt fødsler, men egner seg også godt ved andre 
smertetilstander – for eksempel menstruasjonssmerter.  
 
Bruk av apparatet kan kombineres med bruk av smertelindrende 
medikamenter, og mange vil oppleve at behovet for smertelindrende 
medikamenter er lavere ved kombinasjon med TENS-behandling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Håndomkobler: 

Trykk for å velge mellom «BOOST»-

modus (høyfrekvent stimulering) og 

«RST» (lavfrekvent tens.) 

Kanal A Kanal B 

Øker 

intensiteten 

Minker 

intensiteten 

FREMSIDE BAKSIDE 



Batteri  Sett inn et 9 volts PP3 batteri eller et oppladbart Nickel  
   Metal Hydride batteri i batterihuset på baksiden av  
   NeuroTrac Obstetric TENS. 
 
Ledning  Plassér ledningen(e) i utang A og/eller utgang B på toppen av 
   apparatet. Du velger om du vil bruke én eller to ledninger,  
   som gir henholdsvis plass til to eller fire hudelektroder.  
   Knappen A+ og A – styrer strømstyrken på utgang A, mens  
   knappen B+ og B – styrer strømstyrken på utgang B.   
   Fjernkontrollen kobles til utgangen i midten på toppen av  
   apparatet. 
 
Hudelektrode Koble til én hudelektrode til hver kontakt på ledningen som  
   går fra utgang A og/eller utgang B. 
 
Plassering  Sørg for at huden rundt stimuleringsområdet er ren. Les mer 
   om hudelektroder og plassering på side 9. 
 
Slå på    Slå på apparatet ved å trykke på ON/OFF-knappen. 
 
Rest ved   Skjermbildet viser «RST» som betyr at Obstetrics starter i 
pause   hvilemodus (REST) som gir endorfinfrigjøring. Dette er et 

Såkalt «burst»-program (se fullstendig brukerveiledning s. 10).  
 

Skru opp    Trykk på A+ knappen inntil du kjenne en komfortabel, prikkende  
med +   følelse. Øk deretter videre. Du kan redusere intensiteten ved å 
    trykke på A -.    
   
Kanal B  Dersom du bruker begge kanalene/utgangene, gjør det  
   samme som over vedr. kanal B. 
 
Boost    Når du kjenner at smerten tar til (for eksempel ved 
ved    fødselsveer eller rie-liknende korsryggssmerter), trykk 
smerte  på fjernkontrollen og apparatet skifter til høyfrekvent 
   stimulering samtidig som stimuleringsstyrken økes med 20% 
   (regulér med +/-). Skjermbildet viser BST, og en høyfrekvent 
   stimulering som skal blokkere smerten igangsettes (se 

spesifikasjoner s.10) 
 
Tilbake   Når smertene avtar trykker du på fjernkontrollen igjen og  
Til   apparatet går tilbake til lavfrekvent BURST igjen (RST). 
Rest   Strømstyrken reguleres automatisk ned 20% (regulér med  

+/- knappene). 
 

 
 



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. 
Elektroder 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. 
 
 
 
 

 

Elektrodeplassering 
Plassér elektrodene ca. 4-5 cm. til hver side 
av ryggmargen slik tegningen viser. Dersom 
det benyttes fire elektroder plasseres det 
øverste paret av elektroder mellom T10 og 
L1, og det nederste paret av elektroder 
mellom S2 og S4 som vist til venstre på 
tegningen. 
Dersom det benyttes to elektroder 
plasseres disse midt mellom T10 og S2 som 

vist til høyre på tegningen.  
 


