
NeuroTrac Simplex PRO

NeuroTrac Simplex PRO er en videreutvikling av 
NeuroTrac Simplex. 
Med Simplex Pro har du tilgang til målemetodene 
trykk og målemetoden EMG (elektromyografi). 
Begge målemetodene er verdifulle i evalueringen 
av bekkenbunnens funksjon, og de utfyller 
hverandre.  
Det følger med egen software til apparatet.  
NeuroTrac Simplex PRO benyttes primært til måling 
av funksjon, men kan også videre benyttes til 
opptrening av svak bekkenbunnsmuskulatur ved at 
du får kontinuerlig tilbakemelding på fremgang i 
treningen. Tilbakemeldingen gis i form av 
numeriske verdier, lysdioder og lyd mens du trener. 

Simplex Pro – enkel tilbakemelding på aktiv trening og avspenning

Behandling og trening med EMG biofeedback går ut på at brukeren får 
tilbakemelding på egen innsats ved aktiv trening og avspenning av 
bekkenbunnsmuskulaturen. Samtidig innlæres effektiv og målrettet 
bekkenbunnstrening.

Simplex Pro er utstyrt med et oversiktlig display og lysdioder. Dette gir både 
direkte instruksjon til bruker i tillegg til umiddelbare tilbakemeldinger for å 
oppmuntre, forenkle og motivere til fortsatt trening. Etter endt treningsperiode 
kan bruker og terapeut gå igjennom statistikk for evaluering og vurdering av 
fremgang.

Trening etter stolpe eller fast program
Simplex Pro gir to muligheter for trening:
• trening etter stolpe (trening mot en fastsatt målsetting i apparatet)
• trening etter fast program (det legges inn et knipeprogram som pasienten følger)



Elektroder/prober/sensorer

Det finnes en rekke prober både til vaginal og anal 

biofeedback som kan benyttes sammen med Simplex 

Pro. 

EMG: Vi anbefaler Periform probe og Anuform probe

for henholdsvis vaginal og anal EMG 

biofeedback/måling.

Trykk: Vi anbefaler XFT vaginal trykkprobe for måling av 

trykk. Proben er myk og ergonomisk formet for enkel 

innsetting og komfort under bruk. Den blåses opp via 

det sammenkoblede luftrøret som festes til apparatet. 

Tilkobling til PC

Simplex PRO kan kobles til en PC der tilhørende PC-program gir full oversikt over 
behandlingen/treningen underveis. Lagrings- og utskriftsmuligheter gir mange 
fordeler bl.a. ved å sikre fullverdig protokollføring og dokumentasjon av behandlingen. 
I PC-programmet kan du:
• sette inn individuelle maler (templater) som brukeren trener etter
• benytte «åpent skjermbilde» for løpende vurdering av funksjon i bekkenbunn
• benytte «knip/hvile bedømminger» for å vurdere utholdenhet, reaksjon osv. i 
muskulaturen
• lage framskrittsrapporter for ulike 
brukere og se på behandlingsutviklingen 
over tid ved hjelp av ferdige rapportskjema 


