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Kort brukerveiledning 

NeuroTrac MultiTENS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TENS/TEMS-apparat til smertelindring 

og/eller muskelrehabilitering 
 
 
 

Du finner hovedbrukerveiledning på www. .no 
 

http://www./#.no
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Tilbehør til din MultiTENS 

Hudelektroder og ledninger 

 

 

 

Halsbånd og belteklips 

 

MultiTENS kan heftes i bukselinning eller på lommen, eller medfølgende 
halsbånd kan benyttes. Halsbåndet kan festes med eller uten nøkkelkrok. 

Oppladbart 9 V batteri 

9 Volts oppladbart batteri som kan lades direkte med USB/USB-c eller 
USB/mikro-USB-kabel (1 stk batteri og 1 stk kabel medfølger). 

 

 

 

 

 

Batteriet leverer konstant effekt fra det er fullt til det er tomt. Paleblue 

batteriet har lysindikatorer som forteller deg når batteriene er fulladet, og det 

tar ca. 3 timer å lade batteriet. Må lades før bruk med MultiTENS. 
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Kontraindikasjoner 

Elektrostimulering skal ikke benyttes når: 

 Brukeren har hjertepacemaker med mindre dette er avklart med 

kardiolog (hjertespesialist). 

 Under svangerskap (med mindre det er anbefalt av lege). 

 Brukeren har en mental eller fysisk tilstand som tilsier at apparatet ikke 

blir håndtert på en sikker måte. 

 Tilstanden som behandles ikke er avklart eller vurdert av helsepersonell. 

 

Elektrodene skal ikke plasseres: 
 

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

blodtrykksfall. 

 Over strupehodet eller luftrøret. 

 På innsiden av munnen. 

 På hud som er bedøvd eller har nedsatt sensibilitet. 

 Ved bilkjøring, eller ved håndtering av spesielt farlig utstyr. 

 I ansiktet med mindre det er spesielt anbefalt av lege/terapeut. 

 

Forholdsregler 

 Apparatet må kun brukes i samsvar med veiledning for bruk som er gitt av 

terapeut. 

 Forsøk aldri å koble apparatet direkte til annet elektrisk utstyr eller 

apparatur. Det er ikke tillatt å gjøre endringer i apparatets elektronikk. 

 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. 
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 Dette apparatet benytter 1x9 V batteri. Standard leveranse med 

MultiTENS fra leverandør er 1 stk 9 V Paleblue-batteri som kan lades 

direkte via USB. Benyttes andre oppladbare batterier og ladere, les 

instruksene for disse nøye. 

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

hygieniske årsaker.  

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

 Det er trygt å motta behandling med elektrostimulering selv om 

pasienten har metallimplantater nær benvev (osteosyntesemateriale).  

 Apparatet skal ikke brukes på en slik måte at de kan skade elektroniske 

implantater eller annet kroppsnært elektronisk utstyr. Kontakt 

produsenten av utstyret dersom du er i tvil om dette gjelder deg. 

 I svært sjeldne tilfeller kan det oppstå hudirritasjoner ved behandling 

med elektrostimulering. Det finnes egne elektroder/prober for svært 

sensitiv hud. 

 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. 
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Oversikt NeuroTrac MultiTENS 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
PRG-1 knappen 
Trykk på denne knappen og bla deg gjennom de ulike programmene: 
P01-P13: TENS-program, kanal A (CH. A) 
P14-P17: TEMS program, kanal A og B (CH. A og CH. B.) 
PC1-PC3: Åpne program, kanal A og B (CH. A og CH. B.) 
 
PRG-2 knappen 
Trykk på denne knappen og velg: 
P01-P13: TENS program, kanal B (CH.B.) 
 
NB! PGR 2-knappen er ikke i funksjon ved bruk av program P14-17 og PC1-PC3- PRG 1 må 
altså stå på P01-P13 for at PRG 2 knappen skal kunne brukes. 
 

SET-knappen 
Benyttes for å programmere de åpne programmene PC1, PC2 og PC3. Ved 
gjentatte trykk blir du ledet igjennom de ulike parameterne som skal settes inn 
(pulsfrekvens, pulsbredde og antall minutter). Se hovedbrukerveiledning for 
detaljer om programmering av PC1, PC2 og PC3.  
 
Stimuleringstid 
Tiden på program P01-P13 og P14-P17 kan også endres ved å trykke på SET og 
deretter CH.B +. Trykk på ESC når ønsket tid er valgt. 

På/Av 

Velg program 

kanal B 

Velg program 

kanal A 

Kanal  B Kanal  A 

SET 

ESC 

Låseknapp  
(bruk enden på 

ledningen eller en 

penn) 
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ESC-knappen 
Lagrer de egeninnstilte programmene pluss tiden og returnerer til 
posisjonen «klar til bruk» etter programmering. 
 

På/av-knappen 
 Slår apparatet på/av og avslutter programmet. 
 

 

Skjermbildet 

Når apparater slås på 

 
Når programmet er i gang 
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Kom i gang med NeuroTrac MultiTENS 
1. Ta av batteridekselet. Sett inn det medfølgende batteriet og sett dekselet 

på igjen. 

2. Fest ledninger i apparatets kanalutganger: kanal A (venstre, merket CH. A) 
og kanal B (høyre, merket CH. B). Ledningsfarge er uten betydning. Hvis du 
bruker en ledning, i en kanal; fest denne i venstre kanalutgang (CH. A). 

3. Ta overflate-/hudelektrodene ut av posen. Plastfilmen skal ikke fjernes 
ennå. 

4. Fest en elektrode til hver av pinnene i enden av ledningen. Du trenger to 
elektroder per ledning. 

5. Sjekk av huden rundt behandlingsområdet ikke er fet eller oljete. Fjern 
gjerne hårvekst. Les informasjonen som ligger ved hudelektrodene, den 
inneholder også god informasjon om stell av hud.  

6. Dra elektrodene forsiktig løst fra plastfilmen. Ikke kast plastfilmen! Den 
benyttes til lagring av hudelektrodene mellom bruk. 

7. Fest elektrodene på kroppen. Ved TENS (transkutan elektrisk 
nervestimulering) plasseres elektrodene i eller rundt smertefullt område, i 
dermatom eller nabodermatom, over triggerpunkt eller muskelbuk. Ved 
TEMS (transkutan elektrisk muskelstimulering) og FES (funksjonell elektrisk 
muskelstimulering) plasseres elektrodene over muskelbuk. Spør en 
fysioterapeut eller annet kyndig helsepersonell dersom du er i tvil. Flere 
detaljer om plassering av hudelektroder finner du i 
hovedbrukerveiledningen. 

8. Slå på MultiTENS-apparatet ved å trykke en gang på på/av-knappen som 
du finner midt på apparatet. 

9. Velg ønsket program ved å trykke på programknappen PRG 1 (som styrer 
programvalg på kanal A/CH.A) og PRG 2 (som styrer programvalg på kanal 
B/CH.B). Du finner en oversikt over programmene på baksiden av 
apparatet, på produktinformasjonsarket eller på side 7 i denne 
veiledningen. 

10. Ønsker du å stimulere med samme program på begge kanalene (CH.A og 
CH.B) velger du samme program (P01-P13) på begge kanalene ved å bruke 
PRG 1- og PRG2-knappene. Ønsker du å stimulere med to ulike 
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programmer (P01-P13) samtidig, velger du ønsket program med PRG 1- og 
PRG 2-knappene for respektive utganger. Du vil alltid kunne se valgt 
frekvens og pulsbredde på skjermen. Det er kun mulig å stimulere med to 
forskjellige programmer samtidig på valgene P01-P13. I programmene P14-
P17 må samme program kjøres på begge kanalene. 

11. Trykk på + for å starte stimulering på ønsket kanal (+ til venstre styrer kanal 
A, CH.A, og + til høre styrer kanal B, CH.B). Velg så ønsket 
stimuleringsstyrke- (mA) ved å fortsette å trykke på +knappene for 
respektive kanaler. Stimuleringen reduseres ved å trykke på –knappen. Du 
må selv stille inn ønsket stimulering på de ulike kanalene til elektrodene. 

12.  Apparatet låses automatisk etter 60 sekunder. Skal du øke 
stimuleringsstyrken (mA) på den enkelte kanal, må du først låse apparatet 
ved å trykke en gang på –knappen for så å øke stimuleringen (trykk +). 
Alternativt kan du trykke tre ganger på +knappen, så vi stimuleringen økes 
igjen på fjerde trykk. 
Denne typen låsefunksjon hindrer at strømstyrken økes ved uhell (dersom 
en for eksempel lener seg mot en bordkant eller dulter borti noe) når en 
bærer MultiTENS på seg. Samtidig skal du kunne regulere strømstyrken 
underveis i behandlingen uten at låsefunksjonen er for vanskelig å 
oppheve. 

13. Velger du to ulike programmer med ulike stimuleringstider, avsluttes det 
korteste først. Det lengste fortsetter til det er ferdig. 

14. NeuroTrac MultiTENS piper fem ganger når behandlingen er ferdig. Den 
gjentar dette 1 minutt senere – deretter slår apparatet seg av automatisk. 
For å avslutte programmet før det er ferdig, så av apparatet ved å trykke 
en gang på av/på-knappen. 

15. Terapeuten kan låse apparatet slik at brukeren kun kan benytte et valgt 
program. Ved opplåsing kan terapeuten se hvordan apparatet er blitt 
benyttet. Apparatet låses ved å trykke på knappen under batteridekselet. 
To pip høres ved låsing. Det låses opp igjen ved å trykke på samme knapp – 
da høres ett pip. For å tilbakestille apparatet til normal funksjon holder du 
PRG 1-knappen inne i 3 sekunder. Mer informasjon om avlesning av 
statistikk finner du i hovedbrukerveiledningen.  

16. Viktig: Ikke fjern ledninger mens apparatet er påslått. Fest elektrodene 
på plastfilmen igjen etterpå og legg dem tilbake i plastposen. Lukk godt 
igjen. 
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TENS programoversikt 
Program Modus Frekvens Pulsbredde 

P01 Høyfrekvent 90 Hz 200 µs 

P02 Høyfrekvent 90 Hz 175 µs 

P03 Høyfrekvent 80 Hz 200 µs 

P04 Høyfrekvent 100 Hz 200 µs 

P05 Lavfrekvent 10 Hz 200 µs 

P06 Lavfrekvent 2Hz 200 µs 

P07 Kontinuerlig 30 Hz 175 µs 

P08 Lavfrekvent 2 Hz 60 µs 

P09 Høyfrekvent 80 Hz 60 µs 

P10 Burst 2Hz 175 µs 

P11 Modulert 100/65 Hz 200/100 µs 

P12 Modulert 100/90 Hz 200 µs 

P13 (HAN) Blandet frekvens 100 Hz i 3 sek. 2 Hz i 3 sek 200 µs 

Tid for P01-P13: 30 min, 60 min, 4 t, 9t, kontinuerlig. (P13 Ramp up til 0,6 sek.) 
Du kan stimulere med ulike program på de to kanalene ved bruk av P01-P13. 

 

TEMS programoversikt 
Program Modus Frekvens Pulsbredde Ramp up/down 

P14 Arbeid 6 / Hvile 10 60 Hz 450 µs 2 sek / 2 sek 

P15 Arbeid 6 / Hvile 6 45 Hz 200 µs 1 sek / 1 sek 

P16 Arbeid 6 / Hvile 8 80 Hz 250 µs 1 sek / 1 sek 

P17 Arbeid 10 / Hvile 10 60 Hz 250 µs 1 sek / 1 sek 

Tid for P14-P17: 30 min, 60 min, 2 t, 9t. 
 

Åpent program 
Program Modus Frekvens Pulsbredde Ramp up/down 

PC1, PC2, PC3 Kontinuerlig, Burst, Modulert, 
Arb./Hvile 

… Hz … µs 2 sek / 2 sek 

Tid fra 1 min til 12 t og 59 min. 
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De vanligste problemstillingene: 

Vi forklarer her den vanligste problemstillingen med TENS/TEMS-

apparatet. Dersom du skulle ha andre spørsmål eller 

problemstillinger er du velkommen til å ta kontakt med oss i Quintet 

AS (se baksiden for kontaktinformasjon). 

 

Strømstyrken på apparatet kan bare økes til 8-9 mA, 
deretter går den tilbake til 0 mA igjen. 
(symbolet for frakoblet elektrode blinker på skjermen, se side 4) 

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) for at elektriske impulser skal 

kunne sendes ut på den. Øk strømstyrken på apparatet mens du 

har hudelektroden festet på huden. 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. Hudelektrodenmå ha 

god kontakt med huden for at strømimpulsene skal overføres 

effektivt. Bytt til nye elektroder dersom klebeevnen er blitt dårlig. 

Tips: ikke surr ledningen for tett rundt apparatet når du rydder det 

bort. Dette kan gi brudd på innsiden av ledningen. 

 
Batterisymbolet blinker 
Det er på tide å lade/bytte batteriet. Batteriet skal ha nok strøm til å 
gjennomføre den pågående økten før det må lades. 
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