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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 serienummer. 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. 0123-Notified Body identification 
(TÜV SÜD). 
 

 

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

 

 
Oppbevar apparatet tørt.  
 

IP20 
on the unit 

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

 
 

Spesialavfall. 
 



 - 2 - 

 

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, dersom det tas ut av beskyttelsesvesken. 

 Ikke bruk apparatet i nærheten av brennbare bedøvende 

gassblandinger, luft med oksygen eller lystgass. 

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

oppladbare 9 V Nickel-Metal Hydrid (Ni-MH) eller Nickel-Cadmium 

(Ni-Cd) batterier 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.  

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

hygieniske årsaker. Dette gjelder hudelektroder, vaginale og anale 

prober. 

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

 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 forholdsregler 

 
 
 

Elektrostimulering 
 
Apparatet skal kun benyttes som anvist av lege eller terapeut. 
Elektrostimulering skal ikke benyttes når: 
 

 Brukeren har hjertepacemaker med mindre dette er avklart med 

kardiolog (hjertespesialist). 

 Under svangerskap (dersom dette ikke er anbefalt av lege). 

 Dersom man har infeksjoner i blæren 

 Elektrodene skal ikke plasseres: 

o  Over sinus caroticus-nerven på halsen, da dette kan fremkalle    

blodtrykksfall 

o Over strupehodet eller luftrøret. 

o På innsiden av munnen. 

o På hud som er bedøvd eller har nedsatt sensibilitet. 

o Ved bilkjøring, eller ved håndtering av spesielt farlig utstyr. 

 I svært sjeldne tilfeller kan det oppstå hudirritasjoner ved 

behandling med elektrostimulering. Det finnes egne 

elektroder/prober for svært sensitiv hud. 

 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. 

 

 



 - 4 - 

 Apparatet skal ikke benyttes for å behandle uavklarte tilstander som 

ikke er vurdert av helsepersonell. 

 Det er trygt bruke apparatet sammen med vaginal- eller analprobe 
selv om pasienten har hormonspiral eller kobberspiral. 

 Det er trygt å motta behandling med elektrostimulering selv om 
pasienten har metallimplantater nær benvev 
(osteosyntesemateriale). Det kan oppstå ubehag dersom 
elektrodene plasseres direkte over metallimplantater som ligger 
nær hudoverflaten, og vi anbefaler derfor at dette unngås. 

 Vi anbefaler at det ikke benyttes probe ved aktiv urinveisinfeksjon. 
Behandling med tibialisstimulering (hudelektroder på foten) kan 
likevel gjennomføres 
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Del 1: For brukere av apparatet 
(side 5 til side 14) 
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Introduksjon 
 

 

NeuroTrac Continence benyttes til behandling av ufrivillig urinlekkasje 
eller andre bekkenrelaterte sykdommer/lidelser. Apparatet er allerede 
innstilt på ditt personlige program, derfor behøver du bare å sette inn 
proben / feste elektrodene, slå på apparatet og starte 
behandlingen/treningen. 
 
Vi ber deg om å lese den generelle delen av brukerveiledningen, som 
omhandler forsiktighetsregler, batteri-informasjon og innsetting av 
prober / påsetting av elektroder. 
 
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! 
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Forsiktighetsregler 
 

Bruk ikke NeuroTrac på andre måter enn det som din terapeut har anvist. 
Vi gjør oppmerksom på at høye strømstyrker kan være smertefulle, men 
det er bestandig du selv som bestemmer hvor høy denne strømstyrken 
skal være. Bruk av elektrostimulering hos personer med pacemaker eller 
gravide skal kun gjøres etter nøye vurdering av kompetent 
helsepersonell. Elektrostimulering kan gjerne gjennomføres under 
menstruasjon, men mange foretrekker å ta et opphold i denne perioden.   
 

 
Batterier 
 

Sammen med NeuroTrac Continence finner du en lader og to oppladbare 
batterier. Minst ett av batteriene er ferdig oppladet når du mottar 
NeuroTrac, slik at alt skal være klart for bruk av apparatet.  Batteriet skal 
plasseres i batterirommet på baksiden av NeuroTrac.   
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 Continence har også et symbol i displayet som blinker når 
batteriet begynner å bli utladet. 
 
 

Lading 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. 
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Prober eller overflateelektroder 
 

Standardprober til bruk på NeuroTrac Continence er Periform 
vaginalprobe og/eller Anuform analprobe. Noen benytter begge probene 
hver for seg eller samtidig. Noen velger å benytte overflateelektroder, da 
i forbindelse med såkalt tibialisstimulering (se for øvrig 
behandlingsveilederen «Transkutan stimulering av tibialisnerven»). 
 

Klargjøring av proben 
Den proben du skal benytte, ligger sammen med NeuroTrac-apparatet 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. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Periform vaginalprobe (til venstre), Anuform analprobe (i midten) og 
overflateelektroder som festes på hud (til høyre). 
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Slik er NeuroTrac Continence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
I forbindelse med endring av programmer og laging av egne 
stimuleringsprogrammer benyttes knappene PRG/ESC, SET og +/- 
knappene til andre formål enn beskrevet over. Se side 15 til side 20 (for 
behandlende terapeut). 

Dette feltet viser 
hvilke innstillinger 
programmet har 

PÅ/AV 

Regulering av 
strømstyrke ved 
bruk av kanal A 

Kanal A  
(Merket CH A) 

Kanal  B 
(Merket CH B) 

Dette feltet viser først 
hvilket program som er 
innstilt, etter start av 
programmet viser det tid 
igjen av programmet 

Strømstyrke (mA) 

Regulering av 
strømstyrke ved 
bruk av kanal B 

Pauseknapp 

 
Nyere versjoner av  

NeuroTrac Continence 
har dette skjermbildet når 

apparatet er i bruk. Merk andre 
plasseringer av symboler. 
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Behandling med NeuroTrac Continence 
 

1) Sett inn et av de ferdig oppladede batteriene som følger NeuroTrac i 
batterihuset. 
 

2) Dersom du skal benytte en probe, skal medfølgende ledning settes 
inn i utgang A på apparatet (merket CH A). Dersom du skal benytte 
både en vaginal og en anal probe, setter du også inn en ledning inn i 
utgang B (merket CH B). Som regel er disse ledningene allerede 
plassert i riktig utgang når du mottar apparatet. 

 
3) Smør gjerne inn elektrodeflatene på proben med litt gel. Dette gjør 

innføringen litt lettere. Vi anbefaler bruk av hydra gel som følger 
med apparatet. Mer gel kan fås ved å kontakte Quintet AS. 
 

4) Den vaginale proben, Periform, føres inn i skjeden slik at 
metalldelene er plassert ut mot hoftene (når du kikker ned på 
proben, ser du det ellipseformede hullet vendt mot deg). Proben 
skal ikke plasseres for langt inn.  Den ytterste delen skal sees 
utenfor skjedeinngangen. 
Dersom du bruker den anale proben, Anuform, plasseres også den 
med elektrodeflatene vendt mot hoftene. Ringen skal være utenfor 
endetarmsåpningen. 
 

5) Sett probens hvite kabler fast i NeuroTrac-apparatet ledning. 
Ledningen har en sort og en rød kontakt.  Det er likegyldig hvilke av 
disse som plasseres i probens hvite kabler.  
 

6) Slå på apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen. I displayet ser du 
hvilket program som er innstilt til deg (PO1, PO2, PO3…..). Displayet 
viser også innstillingsdata på programmet du benytter (frekvens, 
pulsbredde). 
Nederst til venstre viser displayet strømstyrke på kanal A (CH A), og 
nederst til høyre viser displayet strømstyrke på kanal B (CH B). 
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7) Stimuleringen starter ved at du trykker på én av + knappene. 
Dersom kun kanal A er i bruk, trykker du på + knappen til venstre 
som regulerer kanal A. + og – knappene til høyre regulerer kanal B. 
 

8) Når du har startet stimuleringen, vil en klokke som viser 
gjenstående behandlingstid sees til høyre i displayet. 
 
 

9) Øk nå intensiteten ved å trykke videre på + knappen. I displayet vil 
du til enhver tid se hvordan du ligger an med hensyn til strømstyrke 
(mA). Maksimal strømstyrke er 90 mA. 

 
 

 
 

10) Apparatet vil slå seg av etter endt behandlingstid, men du kan slå 
av apparatet ved å benytte PÅ/AV knappen. Blir du forstyrret i 
behandlingen, eller trenger en pause midt i, kan du trykke på 
PRG/ESC-knappen. Da vil programmet stoppe midlertidig. Ved å 
trykke på + knappen igjen, startet programmet igjen der det slapp. 
Husk at du må trykke deg opp til passende strømstyrke igjen ved å 
benytte gjeldene + knapp. To trykk på PRG/ESC knappen vil stoppe 
programmet.  

 
 
 

To prinsipper for behandling: 
Behandles du for en overaktiv blære (hyppig vannlating), skal du 
forsøke å oppnå en så høy strømstyrke som mulig for å oppnå en 
reflektorisk hemming av blæra.  
Skal bekkenbunnsmuskulaturen trenes (for eksempel i forbindelse 
med stressinkontinens) skrur du opp strømstyrken til du kjenner en 
muskelsammentrekning. 
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Behandlingsperiode 
 
Vi anbefaler én behandlingssesjon daglig, med mindre din terapeut har 
gitt deg andre instrukser. Du har NeuroTrac 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 likevel 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 andre plager, 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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De vanligste problemstillingene 
 
Dersom det skulle oppstå problemer med ditt NeuroTrac apparat, ber 
vi deg sjekke denne lille oversikten over vanlige spørsmål og svar. 
Dersom de ikke gir svar, ta kontakt med Quintet AS (se baksiden av 
denne brukerveiledningen for kontaktinformasjon). 
 
Problemstilling: 
Apparatet vil ikke slå seg på, selv om batteriet er oppladet. 
 
Det kan være at batteriet ikke er i god nok kontakt med 
batteriklemmene i batterihuset. Dra klemmene litt ut, og forsøk igjen! 
Sjekk også at batteriet er satt i på riktig måte. Noen batterier kan ha 
nedsatt effekt selv om de nylig er ladet opp. Prøv da et annet batteri. 
 
 
Problemstilling: 
Strømstyrken på apparatet kan bare økes til 8-9 mA, deretter går den 
tilbake til 0 mA igjen. 
 
Sjekk først at du har plassert ledningen i riktig utgang (CH A) og at du 
bruker den venstre + - knappen til å øke strømstyrken. Deretter må du 
være oppmerksom på at det må være «motstand» på proben (dvs. 
kontakt med hud, vev, plassert i skjeden) for at elektriske impulser skal 
kunne sendes ut på den. Øk strømstyrken på apparatet mens du har 
proben plassert i skjeden/endetarmen. Er problemet likevel til stede, 
kan det ha skjedd et brudd i enten apparatet, ledningen eller proben. 
Sjekk først ledningen som går fra apparatet til proben og se om du 
finner noe synlig slitasje på den. Forsøk å bytte den ut med 
reserveledningen du finner i mappen din. Proben har en begrenset 
levetid og bør byttes ut etter 3-6 måneder.  
Tips: ikke surr ledningen for tett rundt apparatet når du rydder det 
bort. Dette kan gi brudd på innsiden av ledningen. 
 

 



 - 14 - 

 
 
 

Problemstilling: 
Apparatet slår seg av uten at behandlingen er ferdig.  
 
Batteriet bør skiftes (se også etter blinkende batteritegn på displayet). 
Føler du at de oppladbare batteriene som følger med har for kort 
levetid, ta kontakt med Quintet AS og vi sender deg nye. 
 
 
Problemstilling: 
Apparatet er innstilt på et behandlingsprogram som skal vare i 20 
minutter, men behandlingen tar lengre tid! 
 
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. 
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Del 2:  For behandlende terapeut 
(side 15 til side 20) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 16 - 

Ønsker du å endre stimuleringsprogram? 
 
Dersom du ønsker å endre stimuleringsprogram, gjøres dette på 
følgende måte: 
 
1) Ta av batterilokket, og trykk en pennespiss eller lignende (bruk 

gjerne ledningen til apparatet) i hullet rett over batteriet. Et enkelt 
«pip» vil høres, og apparatet er opplåst. Dersom apparatet har vært 
benyttet, vil nå behandlingsdata for den tiden apparatet har vært 
låst, vises på displayet. Notér deg diss dataene dersom du ønsker å 
følge med på dette. Trykk PRG/ESC – knappen på forsiden av 
apparatet når du er ferdig. 
 

2) Trykk så på PRG/ESC - knappen og bla deg fram til nytt ønsket 
program (PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7, PO8 eller PO9 eller 
PC1, PC2 eller PC3 (nyere versjoner av Continence har også PC4). 
Disse programmene er beskrevet i detalj på produktarket for 
NeuroTrac Continence, og er kort gjengitt på s. 21. Displayet viser til 
enhver tid hvilket program apparatet er i.  
 

3) Når du har funnet programmet du ønsker å benytte, låser du 
NeuroTrac Continence igjen ved å trykke en pennespiss i hullet rett 
over batteriet igjen. Du vil nå høre to «pip» som indikerer at 
apparatet er låst i det programmet du har valgt. Apparatet er også 
nå innstilt til å registrere all behandling som skjer med apparatet (tid 
benyttet og maksimal strømstyrke). Et låsesymbol i displayet 
(hengelås) vil vise at apparatet er låst. 
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Ønsker du å lage ditt eget 
stimuleringsprogram? 
 
I NeuroTrac Continence har du tre «åpne» programmer der du kan lage 
ditt eget oppsett: 
 
1) Lås opp apparatet på samme måte som nevnt i 1) over. 

 
2) Trykk på PRG/ESC - knappen, og velg enten PC 1, PC 2 eller PC 3 

(nyere versjoner av Continence har også PC 4). 
 

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

4) Tegnet for «µS» blinker nå øverst til venstre i displayet (øverst til 
høyre på nyere versjoner av Continence) og du trykker + eller – 
knappen for å stille inn ønsket pulsbredde. Trykk deretter SET – 
knappen på nytt. 
 

5) En klokke vil nå blinke til høyre i displayet (midt i displayet på nyere 
versjoner av Continence) 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 minutter). Trykk deretter SET knappen på 
nytt. For nyere versjoner av Continence så kan du stille inn maks 59 
min på PC 1, PC 2 og PC3 og maks 12 timer på PC 4. 
 

6)  «WRK» vil nå stå på displayet og «sec» vil blinke til høyre i 
displayet. Benytt + og – knappen til å stille inn ønsket PÅ-tid (WRK = 
stimulering på). Minste stimuleringstid PÅ er 2 sek., maks. er 99 
sekunder. Trykk deretter SET - knappen på nytt. På nyere versjoner 
som også har PC 4 så inneholder dette programmet kun muligheter 
for kontinuerlig stimulering, slik at her vil valgmulighetene for PC 4 
ende ved dette punktet.  
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7) «RST» vil nå stå på displayet og «sec» vil blinke til høyre i displayet. 

Benytt + og – knappen til å stille inn ønsket AV-tid (RST = pause). 
Minste pausetid er 2 sek., maks. er 99 sekunder. Trykk deretter SET-
knappen på nytt. 

 
8) «RMP» vil nå stå på displayet og «sec» vil blinke på displayet. Benytt 

+ og – knappen til å justere pulsstigningstiden (RMP = ramp up = 
pulsoppstigningstid). Minimum pulsoppstigningstid er 0,1 sekunder, 
maks. er 9,9 sekunder. Trykk deretter SET – knappen. Merk: For 
nyere versjoner av Continence så vil du ha muligheten til både å stille 
«RMU» (ramp-up) og «RMD» (ramp down) på PC1, PC2 og PC3. 
 

9) «SYN» vil nå blinke på displayet. Benytt + og – knappen til å velge 
SYN (synkron stimulering) eller ALT (alternerende stimulering). 
Dette valget er aktuelt dersom du benytter begge kanalene samtidig 
(for eksempel vaginal og anal stimulering). For nyere versjoner av 
Continence så vil du i PC1-PC3 få en siste valgmulighet – DLY – som 
er en «delay» eller forsinkelse mellom kanal A og kanal B når begge 
kanalene brukes. 

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

 
 

11) Start programmet ved å trykke gjeldende + knapp og følg deretter 
vanlige retningslinjer. 
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Programoversikt: (P01-P09 er faste, PC1-PC3 (og evt PC4) er åpne) 

Nr. Program Frekvens 
(Hz) 

Puls-
bredde 
(µS) 

Ramp-
up 
(sek) 

Stimulering 
(sek) 

Pause 
(sek) 

Tid 
(min) 

P01 Smertelindring 
Tibialisstimulering 

3 150 1 Kontinuerlig  20 

P02 Overaktiv blære  10 250 1 5 5 20 

P03 Stressinkontinens – 1 40 200 1 6 15 20 

P04 Stressinkontinens – 2 30 200 0,8 5 8 20 

P05 Overaktiv blære – 1  10 200 1 5 5 20 

P06 Overaktiv blære – 2  10 200 1 Kontinuerlig  15 

P07 Manglende sensitivitet Varierer mellom 
3Hz i 3 min 
10Hz i 10 min 
20Hz i 5 min 
(250µS, ramp up 
0,8sek) 30Hz i 4 min 
40Hz i 3min 
(200µS, ramp up 
0,7sek) 4 sek stim, 4 
sek pause 

    25 

P08 Bekkenbunnstrening Varierer mellom  
20Hz i 3 min 
3Hz i 5 min 
10Hz i 15 min 
20Hz i 15 min 
(250µS, ramp up 
0,8sek) 
30Hz i 5 min 
40Hz i 5 min 
(200µS, ramp up 
0,6sek) 
10Hz i 12 min 
(250µS, ramp up 
0,8sek) 
4 sek stim, 4 sek pause 
 

    60 

P09 Utholdenhetstrening 20 250 0,8 5 5 20 

        

PC1 Overaktiv blære 10 300/450 1,3 18 2 20 

PC2 Stressinkontinens 30/20 250 1,4 8 10 12 

PC3 
 
 

Tibialisstimulering 10 200 0,5 60  2 20 

 
PC4 

 
(nyere versjoner) 

 
10 

 
200 

 
 

 
Kontinuerlig 

 
 

 
20 
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Låse og avlesningsmuligheter 
 

På baksiden av NeuroTrac Continence finnes det en skjult låseknapp. 
Denne gjør det mulig å låse apparatet i et fast stimuleringsprogram, samt 
å ta vare på behandlingsdata (hvor lang tid pasienten bruker apparatet 
hjemme og gjennomsnittelig strømstyrke). 
 
Å låse apparatet:  
La apparatet være på og stå i det programmet du ønsker pasienten skal 
bruke hjemme. Åpne batteridekslet bak, og trykk forsiktig i hullet over 
batteriet (se tegning). Du vil nå høre et dobbelt «pip», og apparatet er 
låst. 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 SET knappen. 
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Kundeservice 
 
Vi er glade for alle henvendelser vedrørende NeuroTrac Continence 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. 
 

NB: Ikke send personsensitive opplysninger per e-post! 
 
 
Besøk gjerne vår hjemmeside www.quintet.no der du finner mer 
informasjon om bruk og behandling med NeuroTrac Continence.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:post@quintet.no
http://www.quintet.no/
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Informasjon om elektromagnetisk 
kompatibilitet og 
Interferens (EMC) (engelsk tekst)   
 

NeuroTrac® products are designed to produce very low levels of radio 

frequency (RF) emissions (interference), to be immune from effects of 

interference produced by other equipment operating in their vicinity 

and damage due to electrostatic discharge all when operating in a 

typical domestic and or clinical environment. They are certified to meet 

the international EMC standard EN60601-1-2. For more information, 

please refer to the tables 201, 202, 204 and 206 overleaf. 

 
Table 201: Guidance and manufacturer’s declaration 

- electromagnetic emission 

The NeuroTrac® product is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer 

or the user of the NeuroTrac® product should ensure that it is used in such environment. 

Emission test Compliance Electromagnetic environment guidance 

 

RF emission CISPR 11 
 

 

Group 1 

The NeuroTrac® product uses RF energy only for its 

internal function. Therefore, its RF emissions are very 

low and are not likely to cause any interference in 

nearby electronic equipment 

RF emission CISPR 11 Class B 
 

The NeuroTrac® product is suitable for use in all 

establishments , including domestic establishments and 

those directly connected to the public low voltage power 

supply network that supplies buildings used for domestic 

purposes 

Harmonic emissions IEC 

61000-3-2 
Not applicable 

Voltage fluctuations/ flicker 

emissions 

IEC 61000-3-3 

 

Not applicable 
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Table 202: Guidance and manufacturer’s declaration 
– electromagnetic immunity 

The NeuroTrac® product is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 

customer or the user of the NeuroTrac® product should assure that it is used in such an environment, and 

that precautions regarding that environment are heeded. 

Immunity test IEC 60601 

test level 

Compliance level Electromagnetic environment 

guidance 

 

Electrostatic 

discharge (ESD) IEC 

61000-4-2 

 

6 kV contact 

±8 kV air 

 

±6 kV contact 

±8 kV air 

Floors should be wood, concrete or 

ceramic tile. If floors are covered with 

synthetic material, the relative humidity 

should be at least 30 %. 

 

Power frequency 

(50/60 Hz) 

magnetic field IEC 

61000-4-8 

 

 

3 A/m 

 

 

3 A/m 

Power frequency magnetic fields 

should be at levels characteristic of a 

typical location in a typical commercial 

or hospital environment. 
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Table 204: Guidance and manufacturer’s declaration 
– electromagnetic immunity 

The NeuroTrac® product is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 

customer or the user of the NeuroTrac® product should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test IEC 60601 

test level 

Compliance level Electromagnetic environment guidance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducted RF IEC 

61000-4-6 

 

 

Radiated RF IEC 

61000-4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Vrms 

150 kHz to 

80 MHz 
 

3 V/m 

80 MHz to 

2,5 GHz 

 

 

 

 

 

 

 

3 Vrms 

150 kHz to 80 

MHz 

 

 

3 V/m 

80 MHz to 2,5 

GHz 

Portable and mobile RF communications 

equipment should be used no closer to any part 

of the NeuroTrac® product, including cables, 

than the recommended separation distance 

calculated from the equation applicable to the 

frequency of the transmitter. 
Recommended separation distance 

 

d = 1.2 √P 150 kHz to 80 MHz, 

d = 1.2 √P 80 MHz to 800 MHz d = 2.3 

√P 800 MHz to 2.5GHz 

 

where P is the maximum output power rating 

of the transmitter in watts (W) according to the 

transmitter manufacturer and d is the 

recommended separation distance in meters 

(m). 

Field strengths from fixed RF transmitters, as 

determined by an electromagnetic site survey 

a , should be less than 

the compliance level in each frequency range 
b. 
Interference may occur in the vicinity of 

equipment marked 

with the following symbol: 

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. 

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by 

absorption and reflection from structures, objects and people. 
a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) 

telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot 
be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF 
transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the 

location in which NeuroTrac® product is used exceeds the applicable RF compliance level above, the 

NeuroTrac® product should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, 
additional measures may be 
necessary, such as reorienting or relocating the NeuroTrac™ product. 
b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m. 
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Table 204: Guidance and manufacturer’s declaration 
– electromagnetic immunity 

The NeuroTrac® product is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 

customer or the user of the NeuroTrac® product should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test IEC 60601 

test level 

Compliance level Electromagnetic environment guidance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducted RF IEC 

61000-4-6 

 

 

Radiated RF IEC 

61000-4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Vrms 

150 kHz to 

80 MHz 
 

3 V/m 

80 MHz to 

2,5 GHz 

 

 

 

 

 

 

 

3 Vrms 

150 kHz to 80 

MHz 

 

 

3 V/m 

80 MHz to 2,5 

GHz 

Portable and mobile RF communications 

equipment should be used no closer to any part 

of the NeuroTrac® product, including cables, 

than the recommended separation distance 

calculated from the equation applicable to the 

frequency of the transmitter. 
Recommended separation distance 

 

d = 1.2 √P 150 kHz to 80 MHz, 

d = 1.2 √P 80 MHz to 800 MHz d = 2.3 

√P 800 MHz to 2.5GHz 

 

where P is the maximum output power rating 

of the transmitter in watts (W) according to the 

transmitter manufacturer and d is the 

recommended separation distance in meters 

(m). 

Field strengths from fixed RF transmitters, as 

determined by an electromagnetic site survey 

a , should be less than 

the compliance level in each frequency range 
b. 
Interference may occur in the vicinity of 

equipment marked 

with the following symbol: 

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. 

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by 

absorption and reflection from structures, objects and people. 
a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) 
telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot 

be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF 

transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the 

location in which NeuroTrac® product is used exceeds the applicable RF compliance level above, the 

NeuroTrac® product should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is 

observed, additional measures may be 
necessary, such as reorienting or relocating the NeuroTrac™ product. 
b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m. 



 


