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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.

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 måte å informere oss om at 
noe er galt slik at vi kan utføre adferd som 
forhindrer vevsskade.

Selv om smertesansen er viktig for vår 
overlevelse er det ikke alltid den er 
hensiktsmessig. I slike tilfeller ønsker vi 
å lindre smerten. Smertelindring gir ikke 
bare en bedre livskvalitet, men kan også 
gjøre oss i stand til å gjenoppta fysisk 
aktivitet, bedre søvnkvaliteten og gi mer overskudd i hverdagen.

Du kan lese mer om hvordan TENS og TEMS virker for smertelindring 
og muskelrehabilitering på de neste sidene.
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Hemming på 
ryggmargsnivå

Hva er TENS?
TENS (transkutan elektrisk nervestimulering) er en anerkjent 
behandlingsmetode for å redusere akutte og langvarige 
smerter.  
 
Et TENS-apparat er håndholdt og batteridrevet. Apparatet 
gir strømsignaler til elektroder som er plassert i eller ved det 
smertefulle området.  
 
Ved å stille inn ulike parametere på apparatet kan man  
spille på ulike virkningsmekanismer for smertelindring: 

Stimulere kroppens 
endorfinproduksjon

Indirekte 
smertelindring

Hemme unormal 
nerveaktivitet

Vagusnervestimulering
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Presynaptisk hemming, også kjent som «gate control-teorien», 
innebærer at smertesignalene hemmes på ryggmargsnivå. 
TENS brukes for å «konkurrere om oppmerksomheten» mot 
smertesignalene, slik at disse stoppes på ryggmargsnivå.  

Lokal endogen smertekontroll innebærer at man bruker strøm til å 
stimulere kroppens egen produksjon av smertelindrende substanser 
– bl.a. endorfiner og enkefaliner. 
 
Direkte hemming av unormal nerveaktivitet kan oppnås ved å 
bruke modulerte programmer som veksler mellom høyfrekvent og 
lavfrekvent strøm. Dette er særlig nyttig ved nevropatiske smerter 
der skadde nerver er årsaken til smertene. 

Indirekte smertelindring kan oppnås via utvidelse av blodkar 
(vasodilatasjon) og påfølgende bedret sirkulasjon og reduksjon av 
smerte grunnet dårlig blodtilførsel (iskemisk smerte). 

Vagusnervestimulering er en behandlingsmetode som har vist 
effekt ved en rekke tilstander (bl.a. kronisk smerte, epilepsi, angst, 
depresjon og irritabel tarm syndrom). Vagusnerven er en stor 
hjernenerve som har forgreninger i hele overkroppen. Den har en 
rekke funksjoner, og overvåker mange organer. Via øreklipselektroder 
kan man stimulere en gren av vagusnerven på øret.
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Trene opp og styrke 
muskulaturen

Hva er TEMS?
TEMS (transkutan elektrisk muskelstimulering), også kjent 
som NMES (nevromuskulær elektrisk stimulering), er en 
behandling hvor man forsøker å skape en motorisk respons 
eller muskelkontraksjon. Muskelkontraksjonen skapes ved 
at apparatet gir strømsignaler til elektroder plassert over 
muskulaturen man ønsker å stimulere.  
 
TEMS benyttes gjerne som et hjelpemiddel innen medisinsk 
rehabilitering, og som et komplement innen idrett på alle nivå. 

TEMS kan brukes for å:

Øke mobiliteten

Redusere faren 
for kontrakturer* 

Hindre svinn av 
muskulatur

*(nedsatt bevegelse i ledd som følge av forandringer i muskulatur)
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artrose kvalme rehabilitering
rastløse  

bein

skulder-
smerter

etter slag
fibromyalgi

reumatiske 
smerter spastisitet

operasjons-
sår

fødsels-
smerter

bekken-
smerter kløe

nevropatiske 
smerter opptrening

angina 
pectoris

nedsatt 
perifer 

sirkulasjon

restitusjon
idretts-
skader

menstruasjons-
smerter hodepine

Indikasjoner 
TENS & TEMS
 
Til høyre ser du 
et lite utvalg av 
indikasjonene og 
bruksområdene 
til TENS og TEMS. 
 
TENS og TEMS er 
mest effektivt 
dersom det 
brukes som ledd 
i en helhetlig 
tilnærming til 
problemstillingen. 
 
TENS 
anbefales som 
smertelindring for 
å fremme fysisk 
aktivitet, bedre 
søvnkvalitet og 
livskvalitet. 
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MultiTENS 
passer for de aller fleste behov

Du finner 17 vitenskapelig dokumenterte programmer for både 
smertelindring og muskelrehabilitering i NeuroTrac MultiTENS. I 
tillegg kan du lage opp til 3 egne programmer med dine preferanser.

Allsidig og brukervennlig!

Apparatet har et stort display med lys som viser hvilket program som 
kjøres, hvilken kanal som er i bruk og stimuleringstid som gjenstår. 
Intensiteten kan enkelt økes og senkes, og apparatet kan låses slik at 
kun de ønskede programmene er synlige for brukeren.

Lyst og  
stort display

Bærbart  
og håndholdt

To kanaler 
Opptil 4 hudelektroder 

samtidig
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13 ferdige 
programmer

4 ferdige 
programmer

3 åpne programmer 
hvor du kan justere:

Frekvens 
 
 
Pulsbredde 
 

Opptil 5 faser

 
Tid 
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TENS 
for deg som vil ha det enkelt

Du finner 11 vitenskapelig dokumenterte programmer for smerte-
lindring i NeuroTrac TENS, i tillegg til 3 åpne programmer som kan 
stilles inn etter eget ønske. Dette er et rent TENS-apparat for deg 
som kun trenger smertelindring.

Et rent smertelindringsapparat

Apparatet har et stort display med lys som viser hvilket program som 
kjøres, hvilken kanal som er i bruk og stimuleringstid som gjenstår. 
Intensiteten kan enkelt økes og senkes, og apparatet kan låses slik at 
kun de ønskede programmene er synlige for brukeren.

Lyst og  
stort display

Bærbart  
og håndholdt

To kanaler 
Opptil 4 hudelektroder 

samtidig
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11 ferdige 
programmer

3 åpne programmer 
hvor du kan justere:

Frekvens 
 
 
Pulsbredde 
 
 
Tid 
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Obstetric TENS 
for gravide

Dette apparatet har kun to programmer: ett høyfrekvent for å 
hemme smerteimpulsene på ryggmargsnivå og ett lavfrekvent 
“burst”-program for å stimulere til endorfinproduksjon. Apparatet 
benyttes særlig i forbindelse med graviditet og fødsel og velges 
gjerne også ved smerter i bekken og nedre rygg. 

Veksle med håndomkobler

Apparatet har et stort display med lys som viser hvilket program som 
kjøres, hvilken kanal som er i bruk og stimuleringstid som gjenstår. 
Intensiteten kan enkelt økes og senkes, og veksling mellom de to 
programmene gjøres med den medfølgende håndomkobleren.

Lyst og  
stort display

Bærbart  
og håndholdt

To kanaler 
Opptil 4 hudelektroder 

samtidig
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2 programmer:

1 høyfrekvent 
 
 
1 lavfrekvent 

Håndomkobler
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Sports XL 
for idrettsutøveren

Du finner 21 vitenskapelig dokumenterte programmer for 
smertelindring, muskelrehabilitering, styrketrening og muskelopp-
stramming i NeuroTrac Sports XL. Dette gjør Sports XL til førstevalget 
for bl.a. idrettsutøvere, mosjonister, trenere og andre som har et 
behov for aktivering eller raskere restitusjon av muskulatur.

Opptrening og raskere restitusjon
Apparatet har hele fire kanaler med mulighet for bruk av opptil 
8 hudelektroder samtidig og egner seg derfor for alle som har 
behov for samtidig bruk av mange hudelektroder. I tillegg til de 21 
programmene finner du 3 redigerbare programmer slik at du kan 
skape skreddersydde programmer etter egne preferanser. Med et 
stort display får du god oversikt over de ulike parameterene.

Fremmer  
fysiske prestasjoner

Bærbart  
og håndholdt

Fire kanaler 
Opptil 8 hudelektroder 

samtidig
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21 ferdige 
programmer

3 åpne programmer 
hvor du kan justere:

Frekvens 
 
 
Pulsbredde 
 

Opptil 5 faser

 
Tid 
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REHAB Liberi 
  komplett apparat til kvinner og menn

REHAB Liberi har totalt 19 programmer, hvor egne preferanser kan 
settes inn i 3 av disse. Det unike med Rehab Liberi er at det følger 
med en håndomkobler som kan gi effektiv smertelindringen (for 
eksempel under fødsel) og styre muskelaktiveringen på en mer 
målrettet måte (for eksempel ved opptrening etter slag).
 

Veksle med håndomkobler

Apparatet har et stort display med lys som viser hvilket program som 
kjøres, hvilken kanal som er i bruk og stimuleringstid som gjenstår. 
Intensiteten kan enkelt økes og senkes, 

Lyst og  
stort display

Bærbart  
og håndholdt

To kanaler 
Opptil 4 hudelektroder 

samtidig
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Håndomkobler til 5 
av programmene

8 ferdige 
programmer

8 ferdige 
programmer

3 åpne programmer 
hvor du kan justere:

Frekvens 
 
 
Pulsbredde 
 
 
Tid
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Karbonfiber

Isolerende baksidemateriale
Ledende plastfilm
Ledende hydrogel

Beskyttende hinne

Ledning

Hudelektrodenes oppbygning
Elektrodene har en selvklebende, vannbasert og latexfri gel som 
gjør dem myke og enkle å plassere hvor som helst på kroppen. 
Karbonfiberet gir god ledningsevne over hele elektrodens 
overflate.  
 
Dersom du har svært sensitiv hud finnes det egne hudelektroder 
(PALS blue) med hypoallergenisk gel og tekstilfibre for skånsom 
påsetting og fjerning av elektrodene. 

Hudelektroder 
vi har markedets største utvalg
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Dermatomkart
Et dermatom er et hudområde som får sin nerveforsyning fra en 
bestemt del av ryggmargen gjennom den tilhørende nerverot. 
 
Et dermatomkart er et nyttig utgangspunkt for å prøve ulike 
plasseringer av hudelektroder. På side 21 finner du flere forslag til 
plassering av hudelektroder for ulike indikasjoner.

Dermatomkart kan fås hos Quintet både som plansje (A3) 
og i form av blokker med avrivbare ark.
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Noen tips og råd 
  

Individuell tilpassing av program og parametere gir best effekt.
Ved endret sensibilitet bør man for eksempel endre pulsbredde.

Råd ved plassering og valg av hudelektroder:

1. Mindre hudelektroder gir sterkere strømfølelse. 

2. Tenk dermatomer og myotomer når du plasserer.

3. Prøv gjerne med rød elektrode både nederst og øverst!

4. Prøv ulike størrelser tilpasset til formål/muskelgruppe.
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skulder-
smerter

etter slag

spastisitet

vagusnerve- 
stimulering

På våre 
hjemmesider finner du 
behandlingsveiledere 

og tips til konkrete 
programmer for ulike 

indikasjoner.
quintet.no 

rygg-
smerter

artrose

hodepine
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Vil du vite mer?
På våre nettsider finner du mye nyttig 

informasjon, behandlingsveiledere og mer 
detaljert informasjon om våre produkter.  

Vi tilbyr opplæring og kursing av 
helsepersonell og besvarer henvendelser 
fra pasienter, behandlere og andre som er 

interesserte i våre produkter. 

Ta kontakt med oss på 
quintet.no

post@quintet.no
55 98 15 55 
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Rekvisisjonsordningen
Quintet AS har avtale med de fleste helseforetakene i Norge om 

levering av TENS og TEMS apparater. En spesialist kan rekvirere et 
apparat til deg ved å fylle ut et rekvisisjonsskjema som sendes til 
seksjon for Behandlingshjelpemidler tilknyttet ditt helseforetak.  

 
Rekvisisjonsskjemaet finner du på  
www.behandlingshjelpemidler.no, 

www.quintet.no  
eller du kan få det tilsendt ved å ta kontakt med oss.

Om du ikke er i gruppen som kan få rekvirert et TENS eller TEMS 
apparat, så er det også mulig å kjøpe apparatet direkte av oss via 

vår nettbutikk. 
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Vi i Quintet AS har spesialisert oss på behandlingshjelpemidler for inkontinens, 
bekkenbunnstrening, smertelindring, muskelrehabilitering og seksuell helse. Vi vet 
at det finnes gode løsninger for disse plagene. Innen inkontinensbehandling tilbyr 
vi en serie elektrostimulatorer og EMG-biofeedbackapparater som kan rekvireres 

kostnadsfritt via din lege. Vi har også enkle og svært effektive hjelpemidler for 
bekkenbunnstreningen. Innen smertelindring og muskelrehabilitering har vi et 

utvalg av både TENS og TEMS apparater. Innen seksuell helse tilbyr vi en serie pro-
dukter for både kvinner og menn med nedsatt seksuell funksjon.

Postboks 97 Bønes, 5849 Bergen     quintet.no     post@quintet.no


