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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 serie nummer. 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. 0473-Notified Body 
identification(AMTAC Certification Services Ltd.). 

 

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

 

 
Oppbevar apparatet tørt.  
 

IP20 
on the unit 

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

 
 

 

Spesialavfall. 
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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 taes ut av beskyttelsesvesken. 

 Ikke bruk apparatet i nærheten av brennbare bedøvende 

gassblandinger, luft med oksygen eller lystgass. 

 Dette apparatet benytter 4x AAA batterier. Dersom du bruker 

oppladbare 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. Advarsel: Ikke bruk Lithium batterier uten at de er 

merket med IEC60086-4 

 For å unngå innvirkning av elektromagnetisk interferens se til at du 

aldri bruker apparatet i EMG-modus dersom du oppholder deg i en 

radius på 4 meter fra mobiltelefoner eller annet elektrisk utstyr som 

kan gi kraftige elektriske signaler (f.eks radio). I EMG-modus kan 

denne enheten bli utsatt for forstyrrende elektriske signaler som 

medfører gale EMG-målinger. Målingene vil raskt normalisere seg til 

det normale når forstyrrelsene opphører. Husk at en avslappet 

muskel bør kunne leses under 3,5 mikrovolt. 

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

hensyn til hygieniske prinsipper. Dette gjelde hudelektroder, 

vaginale og anale prober. 

 Oppbevar og bruk apparatet slik at det er utilgjengelig for barn. 
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 Unngå bruk apparatet i ansiktet uten at du har fått veiledning og 

anbefalinger fra lege eller terapeut. 

 Ved bruk av hudelektroder i thoraxområdet (brystregionen) er det 

økt risiko for hjerteflimmer. 

 Ved bruk av enheten i nærhet (1 meter) av annet behandlingsutstyr 

som benytter kort- og/eller mikrobølgesignaler kan dette medføre 

utstabile EMG målinger. 

  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. 

 
 

 

Kontraindikasjoner og forhåndsregler 
 
 

Elektrostimulering (både ved bruk av overflateelektroder og probe) 

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

 Brukeren har hjertepacemaker. 

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

 Av brukere med ikke-diagnostiserte smertetilstander.  

 Dersom man har infeksjoner i blæren 

 Elektrodene skal ikke plasseres (ved bruk av overflateelektroder): 

- Over sinus caroticus-nervenpå halsen, da dette kan fremkalle    
blodtrykksfall. 

     - Over strupehodet eller luftrøret. 
     - På innsiden av munnen. 
     - På hud som er bedøvd eller har nedsatt sensibilitet. 
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     - Ved bilkjøring, eller ved håndtering av spesielt farlig utstyr. 
 

 Skulle det oppstå hudirritasjoner ved behandling med 

elektrostimulering eller EMG Biofeedback, noe som opptrer svært 

sjeldent, finnes det elektroder 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. 

 Apparatet skal ikke benyttes av brukere med ikke-diagnostiserte 

smertetilstander 

 

 

EMG Biofeedback 
 
Det er ingen forhåndsregler ved bruken av EMG Biofeedback. Man skal 
likevel ikke benytte EMG ved opptrening av bekkenbunnsmuskulaturen 
ved følgende tilstander:  
 

 Under menstruasjon (ved bruk av vaginal probe). 

 Dersom man har infeksjoner i blæren. 

 Av brukere med nedsatt mental eller fysisk tilstand dersom det er 

fare for at apparatet ikke blir håndtert på en tilfredsstillende måte. 

 Skulle det oppstå hudirritasjoner ved behandling med 

elektrostimulering eller EMG Biofeedback, noe som opptrer svært 

sjeldent, finnes det elektroder for svært sensitiv hud (også prober). 
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Introduksjon 
 

 

NeuroTrac MyoPlus Pro benyttes til behandling av ufrivillig urinlekkasje, 
bekkenbunnsmerter eller andre bekkenrelaterte sykdommer/lidelser. Din 
terapeut har valgt et spesielt behandlingsprogram som passer til dine 
symptomer. Dette gjør at du kan starte behandlingen/treningen 
umiddelbart. 
 
NeuroTrac MyoPlus Pro er en kombinert elektrostimulator og EMG 
biofeedbackapparat. I denne brukerveiledningen finner du informasjon 
om hvordan du benytter begge disse delene, hver for seg eller samtidig. 
Skal du benytte både elektrostimulering og EMG biofeedbacktrening, 
anbefaler vi at du starter behandlingssesjonen med biofeedback først og 
tar elektrostimuleringen etterpå.  
 
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 MyoPlus Pro 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 
Evelyn Morvik, 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 MyoPlus Pro på andre måter enn det som din terapeut har 
anvist. Benyttes elektrostimuleringsdelen av apparatet, vær oppmerksom 
på at høye strømstyrker kan være smertefulle, men det er bestandig du 
selv som bestemmer hvor høy denne strømstyrken skal være. Bruk av 
biofeedbackdelen av MyoPlus Pro innebærer kun at EMG-målinger blir 
foretatt av muskulaturen, og dette vil du ikke merke. Personer med 
hjerte pacemaker og gravide skal ikke benytte apparatet. 
Elektrostimulering kan gjerne gjennomføres under menstruasjon, men 
mange foretrekker å ta et opphold i denne perioden. Biofeedback 
gjennomføres ikke under menstruasjon (målingene blir forstyrret).   
Se for øvrig de generelle forsiktighetsreglene på side 4-6 i 
brukerveiledningen. 
 
 

Batterier 
 

Sammen med NeuroTrac MyoPlus Pro finner du en lader og fire 
oppladbare AAA-batterier (alternativt fire alkaliske AAA-batterier). Er 
oppladbare batterier inkludert, så er disse ferdig oppladet. Batteriene skal 
plasseres i batterirommet på baksiden av MyoPlus Pro.   
Betterienes levetid avhenger av hvor mye du bruker apparatet og om du 
benytter det til stimulering og/eller biofeedback.  
Bruk batteriene til de er helt tomme. Et symbol på skjermen vil angi hvor 
mye det er igjen av batteriets levetid.  
 
 

Ladning av batterier 
Den medfølgende laderen har plass til fire batterier. Når du lader 
batteriene, se til at batteriene er plassert korrekt i laderen og at lampen 
på laderen lyser.  Det tar ca. 4-5 timer å lade batterisettet, 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 / Elektroder 
 
 

Standard prober til bruk på MyoPlus Pro er Periform vaginal probe 
og/eller Anuform anal probe. Samme type probe benyttes både ved 
elektrostimulering og EMG biofeedback. Ved  EMG biofeedback bør det i 
tillegg benyttes såkalte referanseelektroder som skal settes på hånden 
din (eller et annet sted på kroppen). I mappen finner du en pose merket 
med ”EMG-kit” der du finner disse referanseelektrodene, sammen med 
ledningen som festes til. Alternativt kan du holde i apparatet/ha kontakt 
med apparatet – i MyoPlus Pro skal dette være like tilstrekkelig som bruk 
av egne referanseelektroder. Prøv deg fram. 
Ved tibialisstimulering benyttes hudelektroder, gjerne i størrelse 50x50 
mm. 
 

Klargjøring og innsetting av proben 
Den proben du skal benytte, ligger sammen med MyoPlus Pro 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 vaginal probe (til venstre), Anuform anal probe (til høyre). 
 
Smør gjerne inn elektrodeflatene og tuppen på proben med litt gel. Dette 
gjør innføringen lettere og bidrar også til bedre kontakt mellom 
elektrodeflatene på proben og skjede/endetarm. Bruk gel’en Hydra som 
ligger sammen med apparatet. 
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Finn en behagelig stilling, gjerne på ryggen, med hode og overkropp 
støttet med en pute. Bøy knærne opp og fra hverandre og før inn proben i 
skjeden eller evt i endetarmen. Behold gjerne denne stillingen under 
behandlingen/treningen. Du kan også stå, sitte og bevege deg, dersom du 
ønsker det. Proben skal sitte godt på plass i de fleste tilfeller. 
 
Den vaginale proben, Periform, føres inn i skjeden slik at metalldelene 
(elektrodene) er plassert ut mot hoftene. Proben skal ikke plasseres for 
langt inn. Den ytterste delen skal synes utenfor. 
 
Den anale proben, Anuform, plasseres også med elektrodeflatene vendt 
mot hoftene. Ringen skal være utenfor endetarmsåpningen. 
 
Sjekk at MyoPlus Pro er avslått. Medfølgende ledning skal settes inn i den 
hvite kanalutgangen på apparatet (merket CH). Som regel er ledningen 
allerede plassert i kanalutgang når du mottar apparatet. 
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Slik er NeuroTrac MyoPlus Pro 
 

 
1)   Slå på NeuroTrac MyoPlus Pro ved å trykke på ON/OFF (1).  
2) HOME (eller MODE) (2) er tilbake-knappen og fører deg tilbake til 

startskjermbildet/hovedsiden på displayet. Her kan du velge type 
behandling eller gå tilbake til innstillinger på apparatet (merket med 
skiftenøkkel). 

3) Bruk «touch»-metoden for å navigere på skjermen (3): Velg 
program, gå direkte til sist brukte program eller se på innstillingene 
(eksempler fra åpningsskjemen). Vi anbefaler at du benytter den 
tilhørende pennen eller stikken som medfølger apparatet når du 
trykker på skjermen, både for å beskytte skjermen på best mulig 
måte og for å oppnå best mulig respons på skjermen (skjermen 
responderer ikke like bra hvis du trykker med fingrene). 

4) Bruk THRS-knappene (4) til å stille inn terskelverdi ved bruk av EMG 
og ETS.  

5) Trykk START (+) knappen (5) for å starte programmet du har valgt 
(hvis du skal bruke elektrostimulering). Trykk + mA-knappen og – 
mA-knappen for å justere strømintensiteten fra 0 til 90 mA. Under 
«Innstillinger» kan du sette inn begrensninger på strømintensitet 
hvis det er ønskelig å ikke gå over en viss strømstyrke. 

6) Tilbake- eller ESC-knappen (6) benyttes til å gå tilbake til forrige 
skjermbilde. 
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7) SET-knappen (7) benyttes til enkelt å gå til neste fase hvis du 
benytter et elektrostimuleringsprogram med flere faser. 

 
Husk at mange av knappene på MyoPlus Pro er duplisert ved «touch» 
eller trykkemuligheter på skjermen. 
 
I de fleste tilfeller har din terapeut allerede valgt et behandlingsprogram 
for deg og låst MyoPlus Pro i dette programmet. I resten av denne delen 
av veiledningen som er mest rettet mot bruker/pasient har vi tatt 
utgangspunkt i dette. Bruker du apparatet «åpent» eller ulåst, så vil 
skjermbildene og veiledningen i del 2 passe best for deg (Se spesielt side 
23 til side 42 (mer avansert bruk). 

 
 
Behandling med MyoPlus Pro 
 

1) Sett inn de ferdig oppladede batteriene som følger MyoPlus i 
batterihuset (eller bruk alkaliske batterier). Legg merke til +/- 
retningene på batteriene og sett på lokket igjen. 
 

               
 

2) Sett inn hvit ledning med hvit kontakt (med sort/rød kontakt i 
enden) i hvit utgang merket CH som du finner langs nedsiden av 
apparatet (som nevnt under «Prober/Elektroder» side 11). 
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3) Smør gjerne inn elektrodeflatene på proben med litt gel. Dette gjør 
innføringen litt lettere. Vi anbefaler bruk 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 ledningen. Ledningen har en sort og 
en rød kontakt.  Det er likegyldig hvilke av disse som plasseres i 
probens hvite kabler. 
  

6) Velg om du vil feste referanseledning med referanseelektrode i den 
sorte, runde utgangen (merket REF) eller om du vil holde i 
apparatet/ha kroppskontakt med apparatet (hvis EMG biofeedback 
skal benyttes). Husk at i elektrostimuleringsprogrammer med 
pauser, så måles også EMG-verdiene i pausene i programmet. Det 
kan derfor være hensiktsmessig å bruke referanseledning med 
referanseelektrode også under elektrostimulering dersom et av 
disse programmene benyttes. 



 - 16 - 

 
7) Slå på apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen (ON/OFF). Er 

apparatet låst, møter du dette bildet i displayet (Eksempel på at ett 
elektrostimuleringsprogram og ett EMG treningsprogram er valgt): 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er apparatet ikke låst, gå til side 23. 
 
Trykk på den hvite boksen «Bekkenbunn» (hvis et eller flere av disse er 
valgt av din terapeut). 

Her finner du en 
oversikt «Din historie» 
hvordan du benytter 
apparatet. 

Her kan du sette inn 
ulike innstillinger i 
apparatet (se s. 41 for 
detaljer) 
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Veiledningen som følger gjelder alle typer 
elektrostimuleringsprogrammer. 

 
Trykk deretter på programmet (Her: 
3. Stress) og du er klar til å bruke det 
forhåndsinnstilte programmet. 
 
 
 
 
 

 
Du starter programmet ved å skru 
opp strømstyrken ved å trykke på hvit 
+/- knapp til høyre for skjermen - 
stimuleringen starter deretter. 
Regulér opp til ønsket 
stimuleringsstyrke ved å trykke + 
og/eller - knappene.  
 
 

 
Hvis noen av de programmene som din terapeut har bestemt at du skal 
bruke (som det over), inneholder flere faser/programmer (programmet er 
satt sammen av ulike deler). Vær oppmerksom på dette og følg med på 
skjermen på apparatet. Strømstyrken regulerer seg automatisk ned ved 
overgang fra et elektrostimuleringsprogram til et annet. 

Bruker du et program med intermitterende stimulering (symbol:  ) 
måles hvileverdien i muskulaturen i pausetiden i stimuleringen. Har 

programmet en fase med EMG biofeedback (symbol: ), trykk på lilla 
startknapp på skjermen når du er klar til å trene. 

 
8) Øverst i skjermbildet kan du alltid følge med på nedtelling ev 

behandlingstid (klokke) og batterinivå. 
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9) Under elektrostimulering (symboler:              eller  ), reguler 
gjerne intensiteten underveis i behandlingen ved å trykke videre på 
+ knappen (eller – knappen hvis du synes intensiteten blir for høy). I 
displayet vil du til enhver tid se hvordan du ligger an med hensyn til 
strømstyrke (mA). Maksimal strømstyrke er 90 mA. 
 

10) I faser med EMG biofeedback-trening (symbol: ),  følg med på 
skjermbildet og følg instruksene så godt du kan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

11) Etter endt behandling vil du få en liten statistikk opp på skjermen 
din som vil bli lagt inn i «Historien» (se side 16)  din i apparatet. Trykk 
Exit og du er tilbake til åpningsskjermen igjen. 

 
Dersom du også skal bruke et EMG treningsprogram som din terapeut har 
lagt inn i MyoPlus Pro, er du klar til å bruke denne fra åpningsskjermen 
(trykk «Home» så kommer du alltid tilbake dit). Trykk deretter på den lilla 
boksen «EMG» (terapeuten kan ha lagt inn andre EMG programmer eller 
spill, se under for sidehenvisning til disse).  
 

 
 
 
 
 

To prinsipper for behandling med elektrostimulering 
(ved bruk av probe): 
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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Trykk så på den blå boksen og du er 
klar til å trene. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trykk på Start og du er i gang med 
treningen. Følg instruksene på 
skjermen og/eller hør de muntlige 
instruksene på Knip/Hvil. 
 
 

 

 

 

 

 

Dersom apparatet ikke er låst i noe bestemt program, eller dersom du 
skal bruke åpent display, ETS eller noen av spillene i MyoPlus Pro, leser du 
denne brukerveiledningens andre del – der dette er omtalt. Her er også 
Innstillingene (under «tannhjulet» og «skiftenøkkel») forklart og omtalt. 
 
 

Behandlingsperiode  
 

Vi anbefaler én behandlingssesjon daglig, med mindre din terapeut har 
gitt deg andre instrukser. Lytt derimot 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 
blødningsforstyrrelser, ber vi deg ta dette opp med din terapeut. 
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De vanligste problemstillingene 
 

Dersom det skulle oppstå problemer med ditt MyoPlus apparat, ber vi 
deg sjekke denne lille oversikten over vanlige spørsmål og svar. Dersom 
de ikke gir svar, ta kontakt med Quintet AS (se bakside for 
kontaktinformasjon). 

 
Spørsmål: 
Apparatet vil ikke slå seg på, selv om batteriet er oppladet. 

 
Svar: 
Det kan være at batteriet ikke har god kontakt i batterihuset. Sjekk også 
at batteriet er satt i på riktig måte (+/- poler). Noen batterier kan ha 
nedsatt effekt selv om de nylig er ladet opp. Prøv da et annet batteri. 

 
Spørsmål: 
Strømstyrken på apparatet kan bare økes til 8-9 mA, deretter går den 
tilbake til 0 mA igjen. 

 
Svar: 
Sjekk først at du har plassert ledningen i utgangen merket CH og at du 
bruker den  hvite + - knappen til å øke strømstyrken. Deretter må du være 
oppmerksom på at det må være ”motstand” på proben (dvs. det må være 
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 hvis den benyttes daglig. Bruker du hudelektroder (for 
eksempel ved tibialisstimulering), så er det viktig å vite at disse har en 
begrenset levetid. Disse mister klebeevenen og dermed også den gode 
kontakten med hudoverflaten, og strømmen brytes. 

 
Spørsmål: 
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Apparatet slår seg av uten at behandlingen er ferdig.  
 
Svar: 
Batteriet bør skiftes (se også batterisymbol på displayet). 
 
 
Spørsmål: 
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 brukere av apparatet, mer avansert bruk 
(side 23 til side 44) 
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Slik kommer du i gang med MyoPlus Pro 
 
 
I brukerveiledningens del for bruker, enkel bruk (s.9 til s. 21) har vi 
detaljert forklart hvilke forberedelser en gjør før en kommer i gang 
med behandling med MyoPlus Pro (ledning, probe, batterier etc) og 
hvordan apparatet opereres i en hjemmebehandlingsfunksjon, gjerne i 
låst modus. Her går vi igjennom apparatets funksjoner, ulike 
programmer og hvordan du velger program og bruker statistikken over 
bruk og behandling. 
 

Programoversikt 

 
I MyoPlus Pro kan du velge mellom følgende: 

1 Seks forhåndsinnstilte stimuleringsprogrammer for lindring av 

bekkenbunnssmerter, behandling av inkontinens og opptrening og 
styrking av bekkenbunnsmuskulaturen (se oversikt s. 43). 

2 10 åpne programmer som gjør det mulig å lage egne og 

spesialtilpassede programmer (se oversikt s. 44). 

3 Et stort utvalg av EMG biofeedbackmuligheter: Treningsmaler, 

biofeedbackspill og avspenningsprogrammer (fra s. 28). 

4 Et kombinert EMG og ETS program som gjør det mulig å lage egne 

og spesialtilpassede program (fra s. 39). 
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Skal du benytte elektrostimulering eller et 
kombinasjonsprogram med 
elektrostimulering og EMG biofeedback? 

 
 

Slå på MyoPlus Pro og du ser 
åpningsskjermbildet. Trykk på 
Bekkenbunnen (6) (Hvis du vil gå 
rett til de tilpassede 
programmene, trykker du 
Tilpasset (10)). 
 

 

 

 

 

Du kommer da til de 6 
forhåndsinnstilte 
elektrostimuleringsprogrammene 
(faste elektrostimulerings-
programmer), se bilde til venstre. 
Se s. 43 for en detaljert oversikt 
over disse. 
Ønsker du ikke å bruke noen av 
disse, trykk på pil øverst i høyre 
hjørne….. (ikke synlig på ill.) 

 

….. og du vil komme til våre 10 
tilpassede programmer der vi har 
lagt inn egne parametere. Se s. 44  
for en detaljert oversikt over de 
tilpassede programmene. Bruk 
skrollelinjen til høyre for å se alle 
de 10 tilpassede programmene. 
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Velg det programmet du ønsker, og trykk på dette. Du kommer da til et 
skjermbilde som kan se slik ut: 

 
Har du valgt et av de 6 faste 
programmene, kan du ikke 
endre på noen av 
innstillingene.  
Velger du noen av de 
tilpassede så kan du endre det 
allerede innlagte programmet 
(se «tannhjulet» på neste side) 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I øverste linje finner du informasjon om programmet du benytter, total 
gjenstående tid, gjenstående tid av den fasen du bruker, låsesymbol og 
batteri-info. 

På skjermen vises el.stim-parametre  når det stimuleres (Hz og us).  Helt 
nederst til høyre vises antall mA ved elstim og uV ved bruk av 
biofeedback (ikke synlig på denne ill). Under hvile får du beskjeden 
«Slapp av» på skjermen. På skjermen synes en graf dersom du bruker 
EMG biofeedback. Følg instruksene. 

I rekken nedover til venstre, illustrerer grå firkantede (gul hvis den er 
aktiv og i bruk) hvilket antall faser det er i programmet og hvilken type 
fase dette er:  

    Denne fasen gir kontinuerlig stimulering (STIM CON) 

  Denne fasen gir intermitterende stimulering (STIM WR). 

   I denne fasen skal du trene med EMG Biofeedback               
                    (EMG). Trykk på lilla pil for å starte fasen. 
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Fasene i programmet, her 5 
 

Tips: Du kan legge til max 5 faser i hvert 
program. Fasene kan for eksempel være 
kontinuerlig stimulering (STIM CON), 
stimulering med pauser (STIM WR) og 
EMG biofeedback-trening (EMG). 
Dersom du skal kutte en fase, stå i den 
fasen du vil kutte (blå uthevelse på 
fasen) og velg Fase-type ---- (ingen Fase-
type). Da vil også de neste fasene gå 
vekk. 

 

Etter at du har trykket Ferdig og vil starte programmet: 
Du starter programmet ved å trykke på hvit +-knapp og stimuleringen 
starter. Regulér opp til ønsket stimuleringsstyrke ved å trykke + og/eller - 
knappene. Bruker du et program med intermitterende stimulering måles 
hvileverdien i muskulaturen i pausetiden i stimuleringen. Har programmet 

Ved å trykke på tannhjulet får du tilgang til innstillingene i programmet 
og kan gjøre endringer i disse (se nedenfor). Dette gjelder kun for de 
tilpassede programmene. Ved å trykke på boksen merket «I» kan du lese 
om programmet. 

Ved å trykke på tannhjulet kan parametere i hver fase endres/stilles 
inn. Du kommer da til skjermbildet vist under. Velg fasen du ønsker å 
endre ved å trykke på 1-5 øverst (Synes bare 1-2 faser trykker du bare 
på +-tegnet og flere faser kan stilles inn). Trykker du på 1 (som her) blir 
fargen blå og da utføres endringene i fase 1. Bruk skrollelinjen til høyre 
for å få med alle parametre som kan stilles/endres. Skrollelinjen 
kommer fram hvis du skal stille inn et program med intermitterende 
stimulering (STIM W/R - STIM MODE) fordi da er det litt flere 
parametre å stille inn. Trykk på Ferdig når du er ferdig og du er tilbake 
til skjermbildet på forrige side. 
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en fase med EMG biofeedback, trykk på lilla startknapp på skjermen når 
du er klar til å trene. 
 
Et godt tips: Husk at du kan velge om du ønsker å legge inn ulike faser i 
ett program, eller om du vil kjøre flere enkeltprogrammer med en fase til 
pasienten. Ønsker du å velge flere enkeltprogrammer, så velger du bare 
disse programmene i forbindelse med låsing av apparatet. Du kan låse 
apparatet i så mange programmer du ønsker. 
 
 

Låsing av apparatet / Opplåsing av apparatet 
 

Låsefunksjonen av apparater gjør det mulig for terapeut å låse apparatet 
og ta vare på statistikk over den daglige bruken av apparatet. 
Låsefunksjonen reduserer muligheten for pasienten å kunne endre et 
behandlingsprogram som det er bestemt at pasienten skal bruke hjemme. 
Låsefunksjonen bidrar også til flere «sensitive» innstillinger til 
behandlingen vil bli låst (funksjonen vil bli gjort grå). Dette gjelder 
endringer av dato og tid, endringer/oppdateringer av innstilte verdier. 

 
Ønsker du å låse apparatet før pasient får det med hjem, gjør du dette 
ved å trykke forsiktig (bruk gjerne en av «pinnene» på medfølgende 
ledning) i hullet i batterihuset som du finner mellom metallplaten og 
batteriene (du kan stå i hvilket som helst skjermbilde, men apparat må 
være påslått).  Du vil da komme til dette skjermbildet. 
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1) Skal du låse apparatet i et av de forhåndsinnstilte programmene, 
trykker du på den største lilla firkanten der det står 
«Forhåndsinnstilte». Alle programmer er krysset av i 
utgangspunktet, men «av-kryss» gjerne de som ikke gjelder.  Trykk 
på den gule uthevede boksen ved «Alle» og alle kryssene forsvinner. 
Trykk deretter på programmet du vil låse, slik at dette er krysset av. 
Trykk Ferdig.  

2) Dersom du skal låse apparatet i et av de tilpassede programmene 
eller i et av EMG Biofeedbackprogrammene, trykker du på firkanten 
øverst til høyre (Tilpasset). Prosedyren under 1) gjentas her, men 
husk at «av-kryssingen» er annerledes her. Dersom du velger å 
avkrysse i det gule feltet, så vil ikke de 10 tilpassede programmene 
bli «av-krysset», kun EMG-programmene. Du må altså manuelt 
avkrysse de av de 10 tilpassede programmene du ikke vil ha med. 
Det er derfor lurt å dobbeltsjekke manuelt at du har krysset av for 
de riktige programmene du ønsker å ha med helt til slutt.  

3) Ta en kikk på dato og tidspunkt og sjekk at dette stemmer slik at 
statistikk blir så korrekt som mulig. 

4) Trykk OK, og du ser skjermbildet ditt i låst modus. Sjekk at 
«hengelåsen» er synlig øverst til høyre i skjermbildet.  

 
Apparatet registrerer nå bruk. Du kan alltid se på Historie for å se hvilke 
data som er registrert.  
(Ønsker du å laste ned Historie i tilhørende software, så er dette fullt 
mulig, ta kontakt med Quintet AS for fullstendig veiledning). 
 
Du låser opp apparatet ved å trykke forsiktig i hullet i 3 sekunder, og 
deretter trykker i 3 sekunder på SLETT på skjermen.  Trykk på Ferdig og 
du er tilbake til åpningsbildet. Sjekk at låse-knappen er vekke fra 
skjermen. 
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Skal du trene med EMG Biofeedback? 
 

 

Trykk på EMG (mørk lilla) (finner du 
ikke startskjermen, trykk på hvit 
MODE/HOME-knapp).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Du har 4 muligheter til trening med 
EMG Biofeedback. Disse går vi 
igjennom i de neste sidene. 
 

 
 
 

 
 
 

Åpent display 
 

Her kan du kontinuerlig overvåke eller se din 
bekkenbunnsmuskulatur-aktivitet i form av en graf. 
Still inn din terskelverdi ved å trykke på det lilla 
uthevede tallet på den vertikale aksen, og gå opp 

eller ned i terskelverdi ved å trykke på piltastene opp eller ned (lette trykk 
vil endre terskelverdien minimalt, holder du piltastene nede vil 
terskelverdien øke/minke raskere). Du kan også regulere terskelverdi ved 
å bruke de to grå knappene øverst til høyre ved siden av skjermbildet 
(Merket THRS). Overvåk og se din aktivitet mens du kniper og hviler. Det 
er mulighet for å ta pauser. Ved å trykke på verktøy-symbolet, kan du 
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endre innstillinger som volum, automatisk/manuell terskelinnstilling (A/M 
vil synes nederst til venstre i skjermbildet), type tilbakemelding (for 
eksempel lydsignal over eller under terskelverdi) og filterinnstilling (smal / 
bred). 
 

 
Knip / Hvil 

 

 
 
 
 
 

Her kan du legge i ulike Knip / Hvil- 
programmer. Standard Knip / Hvil-
program er lagt inn med 6 sek knip, 
10 sek hvile gjentatt 5 ganger. Du 
kan endre dette, samt andre 
parametere, ved å trykke på 
tannhjultegnet. Still inn din 
terskelverdi ved å trykke på det lilla 
uthevede tallet på den vertikale 
aksen (se gul ring), og gå opp eller 
ned i terskelverdi ved å trykke på 
piltastene opp eller ned (lette trykk 
vil endre terskelverdien minimalt, 
holder du piltastene nede vil 
terskelverdien øke/minke raskere). 
Se mer om terskelverdi nedenfor 
(1).  Du starter programmet ved å 
trykke på Start. Se mer om 
igangsetting av programmet 
nedenfor (2). 
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Ved å trykke på verktøy-symbolet (forrige side), kan du endre innstillinger 
som volum, automatisk/manuell terskelinnstilling (A/M vil synes nederst 
til venstre i skjermbildet), type tilbakemelding og filterinnstilling.  

 
1. Terskelverdi tilpasning 
Bruk berøringsskjermen for å tilpasse terskelverdi-linjen (lilla piltaster 
kommer fram når du berører terskelverdi på vertikal linje). Du kan også 
regulere terskelverdi ved å bruke de to grå knappene øverst til høyre ved 
siden av skjermbildet (Merket THRS). Terskelen kalibreres på den 
vertikale skalaen (µV) av grafen. Din terskelverdi skal stilles slik at EMG 
grafen virker i hele spekteret av skalaen. Du kan bruke funksjonen for 
auto-terskel.   
Auto-terskel: Berør terskelverdien i flere sekunder – verdien starter å 
blinke. Knip så hardt du kan i noen sekunder, så vil den nye terskelverdien 
stille seg inn på 80 % av ditt gjennomsnittlige maks-knip. De kan gjenta 
prosedyren til terskelen er på et riktig nivå. Et riktig terskelnivå er når 
EMG grafen din kan gå godt over terskellinjen når du kniper, og gå under 
linjen når du slapper av. 
NB! Riktig innstilt terskelverdi er den verdien/tallet du kan knipe til uten 
hjelp av hjelpemuskler. 
 

2. Følg signalene med knip og hvile 
Trykk på Start knappen. Knip og hvile signalene vises som vertikale stolper 
på skjermen. Knip så raskt og mye som du kan med en gang du ser 
Knipesignalet eller hører signalet for Knip, og fortsett med det gjennom 
hele knipeperioden. Prøv å porsjonere ut kreftene sånn at du ikke blir helt 
utslitt før økten er over. Hvil med en gang du ser Hvilesignalet eller hører 
signalet for Hvil, og fortsett med det gjennom hele hvileperioden mens du 
holder et øye med ditt hvile EMG og sikrer at det er så jevnt og lavt som 
mulig. En statistikk vil komme fram på skjermen når økten er ferdig. Trykk 
Exit når den er lest. (se statistikk s. 45 for en forklaring av statistikk-
verdiene). 
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Maler 
 

 
 
 
 

Her har vi lagt inn de vanligste malene for 
Knip / Hvil. Velg en av disse, og forsøk å 
følge den gule uthevede grafen når du 
kniper/hviler (dine egne forsøk synes i form 
av en rød graf som da skal følge den gule) . 
Ved å trykke på tannhjultegnet kan du 
endre antall forsøk (standard forsøk som er 
lagt inn er 5), og du   
kan også endre linjebredden på den gule      
uthevde grafen som du skal følge.  

 
Du stiller terskelverdi på samme måte som beskrevet under Åpent 
display eller du kan enkelt trykke på THRS-knappene (se s. 13). Ved å 
trykke på verktøy-symbolet, kan du endre innstillinger som volum, 
automatisk/manuell terskelinnstilling, type tilbakemelding og 
filterinnstilling. Du starter programmet ved å trykke på Start. 
 
Vil du lage din egen mal / tilpassede mal? 
 
Trykk på den lilla boksen merket «din tilpassede form».  
 

 
Tegn din egen tilpassede mal ved å 
bruke «touch screen» /tegne på 
skjermen. Når du er fornøyd, trykk 
på «Bruk malen». Slett ved å 
trykke «pil ned» (ikke synlig på 
illustrasjonen). 
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Ved å trykke på «tannhjulet» kan 
sette inn antall forsøk og justere 
linjebredden på malen. Trykk 
Ferdig. 
 
 
 
 
 
Trykk Start når du er klar til å 
begynne, husk alle tipsene til riktig 
innstilling av terskelverdi og forsøk 
å få ditt eget knip (rød linje) 
innenfor den gule malen. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Her har vi lagt inn 4 spill som vi har 
kalt Kanin, Fly, Rose (Knip/Hvil) og 
Rose (Avslapping). Prinsippene er 
de samme som under Knip / Hvil, 
men i stedet for en graf som viser 
dine muskelbevegelser, så brukes 
her ulike illustrasjoner.  Under 
Settings stiller du inn antall forsøk, 
nedre og øvre terskelverdi, 
knipetid, hvileverdi etc. 
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Kanin 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Slik spiller du: 
Kanin-spillet er en type knip/hvile EMG trening der brukeren (Kaninen) 
samler gulrøtter der målet er å samle så mange gulrøtter som mulig, samt 
å komme over alle bakketoppene på kortest mulig tid. Brukeren må knipe 
over øvre terskelverdi (som stilles inn og reguleres etter hvert som 
muskulaturen blir sterkere) for å få kaninen til å gå oppoverbakke. Når 
toppen er nådd blåser en vind, og brukeren må slappe raskt av i 
muskulaturen for å få tak i gulroten, ellers blåser vinden kaninen tilbake 
til bunnen av bakken. 
Som et resultat av dette, utfører brukeren er serie effektive knipeøvelser 
med vekt på god avspenning. 

 
Innstillinger: 
Repetisjoner – antall bakketopper.  5 er en vanlig verdi/et typisk antall. 
Du kan gjøre en «sprint» med færre bakketopper og høyere øvre 
terskelverdier, dette er bra for å trene raske knip og rask reaksjon i 
muskulaturen. For en god treningsøkt, velg gjerne 10 bakker eller mer, og 
still inn en behagelig øvre terskelverdi. 

20.0 µV: Øvre terskelverdi 

4.0 µV Nedre terskelverdi 
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Øvre terskelverdi – den verdien som brukeren bør knipe over for at 
kaninen skal komme opp bakken. 20uV er en vanlig verdi, men verdien 
tilpasses til et fornuftig nivå individuelt. 
Nedre terskelverdi – den verdien som brukeren bør hvile under så snart 
kaninen er på toppen av bakken. 10 uV er en vanlig verdi, tilpasses til et 
fornuftig og individuelt nivå. Denne er lagt inn som standard. 
Konstant/tilpasset – en form for tidstilpasset terskelverdi. Konstant 
brukes automatisk og holder øvre og nedre terskelverdi uforandret 
gjennom et spill. Bruk tilpasset for å la spillet analysere brukerens 
utførelse og automatisk tilpasse nivåene etter hvert for å øke 
treningsiveren. 
Knip – knipetiden som brukeren skal kontrahere/trekke sammen 
muskulaturen over øvre terskelverdi. 4 sekunder er en vanlig verdi, bruk 
lenger tid til lengre kontraksjoner. 
Hvil – hviletiden er avspenningstiden før neste bakketopp. 4 sekunder er 
en vanlig verdi. Bruk minst samme hviletid som knipetid for å tillate god 
avspenning i muskelen og unngå uttretting. 
Slipp – en forsinkelsestid kaninen har for å slappe av under nedre 
terskelverdi så snart den er på toppen av bakken. 2 sekunder er en vanlig 
verdi. Det er tilrådelig å holde denne verdien lenger, for bedre motivasjon 
og oppmuntring. 
 

 

 

Fly 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

20.0 µV: Øvre terskelverdi 

4.0 µV:  Nedre terskelverdi 
Vi har lagt inn 10,0 µV som standard 
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Slik spiller du: 
 

Slik spiller du: 
Fly-spillet er en type knip/hvile EMG trening der brukeren (Flyet) samler 
stjerner der målet er å samle så mange stjerner som mulig ved å 
koordinere knip og hvile. Brukeren kniper over øvre terskelverdi for å få 
flyet til å stige, og slapper av/relakserer muskulaturen under nedre 
terskelverdi for å få flyet til å synke. Som et resultat av dette, utfører 
brukeren er serie effektive knipeøvelser med vekt på god avspenning. 
 
Innstillinger: 
Repetisjoner – antall fjell. 5 er en vanlig verdi. Antall fjell bestemmer 
lengden på spillet, og lengden på treningsøkten. 
Øvre terskelverdi – verdi som brukeren bør knipe over for å samle 
stjerner på toppen av fjellet. 20uV er en vanlig verdi, men verdien 
tilpasses til et fornuftig nivå individuelt. 
Nedre terskelverdi – verdi brukeren bør hvile under for å samle stjerner 
ved foten av fjellet. 4 uV er en vanlig verdi, tilpasses til et fornuftig og 
individuelt nivå. 
Konstant/tilpasset – en form for tidstilpasset terskelverdi. Konstant 
brukes automatisk og holder øvre og nedre terskelverdi uforandret 
gjennom et spill. Bruk tilpasset for å la spillet analysere brukerens 
utførelse og automatisk tilpasse nivåene etter hvert for å øke 
treningsiveren. 
Knip – antall stjerner på toppen av fjellet og samme antall sekunder som 
brukeren skal knipe. 5 sekunder er en vanlig verdi, bruk lenger tid til 
lengre kontraksjoner. 
Hvil – antall stjerner ved foten av fjellet og samme antall sekunder som 
brukeren skal hvile. 5 sekunder er en vanlig verdi. Bruk minst samme 
hviletid som knipetid for å tillate god avspenning i muskelen og unngå 
uttretting.  
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Rose for trening 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

Slik spiller du: 
Rosespillet er en form for knip/hvile EMG trening der brukeren (Rosen) 
åpner seg når avspenning/relaksjon inntrer, og lukker seg når brukeren 
kniper/trekker sammen muskulaturen. Brukeren må knipe over den øvre 
terskelverdien for at rosen skal begynne å lukke seg. Fortsett å knipe helt 
til kommandoen «HVIL» eller «REST» dukker opp, så slapper du av til 
under nedre terskelverdi og rosen åpner seg opp. 
Som et resultat av dette, utfører brukeren en serie effektive knip 
etterfulgt av hvile. Det at rosen åpner og lukker seg hjelper til å 
visualisere muskelaktivitet. 
 
Innstillinger: 
Antall repetisjoner - 5 er en vanlig verdi. For en god treningsøkt, velg 10 
repetisjoner eller mer, og still inn komfortable terskelverdier. 
Øvre terskelverdi  – verdi som brukeren bør knipe over for at rosen skal 
begynne å lukke seg. 20uV er en vanlig verdi, tilpasses til et fornuftig og 
individuelt nivå. 

Øvre terskelverdi (rosa) 

Nedre terskelverdi (lys blå) 
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Nedre terskelverdi – verdi som brukeren bør hvile under for at rosen skal 
begynne å åpne seg. 10 uV er en vanlig verdi, tilpasses til et fornuftig og 
individuelt nivå. 
Konstant/tilpasset – en form for tidstilpasset terskelverdi. Konstant 
brukes automatisk og holder øvre og nedre terskelverdi uforandret 
gjennom et spill. Bruk tilpasset for å la spillet analysere brukerens 
utførelse og automatisk tilpasse nivåene etter hvert for å øke 
treningsiveren. 
Knip – antall sekunder som brukeren skal knipe over øvre terskelverdi. 5 
sekunder er en vanlig verdi, bruk lenger tid til lengre kontraksjoner. 
Hvil – antall sekunder som brukeren skal hvile. 5 sekunder er en vanlig 
verdi. Bruk minst samme hviletid som knipetid for å tillate god avspenning 
i muskelen og unngå uttretting. 
 
 

Rose for avspenning 
 

 

 

 
 

 
 
Slik spiller du: 
Rosespillet for avspenning er en EMG biofeedback trening der brukeren 
(Rosen) åpner seg når avspenning inntrer, og der målet er å slappe helt av 
i muskulaturen og forbli avslappet.  Suksess måles i prosent av tid 
brukeren er avslappet under nedre EMG terskelverdi. 

Øvre terskelverdi (rosa) 

Nedre terskelverdi (lys blå) Prosentvis suksess 

Tid igjen av treningen 
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Som et resultat av dette blir brukeren visuelt veiledet til å slappe av, noe 
som kan være meget nyttig for behandling av alle typer 
spenningstilstander. 
 
Innstillinger: 
Tid – gitt tid på avspenningsøkten. 5 minutter er en vanlig verdi. 
Øvre terskelverdi – brukes grafisk for å kontrollere rosen og stolpegrafen. 
Nedre  terskelverdi – verdi som brukeren hviler under for at rosen skal 
begynne å åpne seg. 4uV er en vanlig verdi, tilpasses til et fornuftig og 
individuelt nivå. 
 
 
 

Skal du trene med ETS (EMG-trigget stimulering)? 
 

TRYKK på ETS (mørk lilla) (finner 
du ikke startskjermen, trykk på 
hvit MODE/HOME-knapp).  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ETS (EMG Trigget Stimulering) har også vist seg å være meget effektiv i 
opptrening av svak bekkenbunnsmuskulatur. 



 - 40 - 

ETS kombinerer voluntær kontraksjon med stimulering.  
En enkel ETS varer vanligvis i 5-15 minutter. Behandlingen likner på EMG 
knip/hvil med kun en forskjell: Med en gang du har nådd målet for 
terskelverdi i knipeperioden, kobles stimuleringen (med strøm) inn og 
hjelper å støtte den kontraherte muskelen (se illustrasjon over til høyre). 
Se side 26, kapittel om KNIP/HVIL, for detaljer om innstilling av 
terskelverdi og igangsetting. 
 
 

Du stiller inn ulike verdier på både 
knip/hvile-programmet og 
elektrostimuleringen ved å trykke på 
tannhjul-tegnet.  Trykk + eller – for å 
justere opp eller ned.  Bruk skrollelinjen 
til høyre for å få med alle innstillingene. 
 
 
 

 
Ved å trykk på verktøy-symbolet, kan du endre innstillinger som volum, 
automatisk/manuell terskelinnstilling, type tilbakemelding og 
filterinnstilling. Du starter programmet ved å trykke på Start.  
 
NB! ETS - EMG trigget stimulering er en kombinasjon av viljestyrt 
kontraksjon og elektrostimulering der stimulering kommer inn først når 
pasienten har nådd terskelverdien. Dette for å få ekstra drahjelp til egen 
trening. Ved for høy terskelverdi vil ikke strøm slå inn.  
Ved svak muskulatur vil vi derfor heller anbefale å gå for et rent 
elektrostimuleringsprogram sammen med EMG/Biofeedback eller alene 
som en start før en begynner med EMG /Biofeedback.   
 
START: 
Trykk Start-knappen på skjermen, trykk så på den hvite +-knappen (mA) 
for å sette «riktig» nivå på intensiteten på strømstyrken som skal 
benyttes i sesjonen. Nivået er sjelden høyere enn 50-60 mA, da bør du 
kjenne en muskelsammentrekning og det skal ikke være smertefullt. Når 
«riktig» strømstyrke er satt, følg instruksjonen på skjermen. Når du får 
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beskjed om «Knip», forsøk å knipe til du kommer over terskelverdien. Når 
du den, setter elektrostimuleringen i gang automatisk. Stimuleringen vil 
hjelpe deg til å holde knipet lengre. Slapp godt av i hviletiden. Stopp før 
du blir sliten. Terskelverdien må være «oppnåelig» for at du skal få god 
effekt ut av egeninnsats, dvs. knip med støtte av elektrostimulering.   

 
 

Apparatets innstillinger 
 

 
Apparatets innstillinger er 
tilgjengelig fra Home 
skjermen. Her kan du justere 
innstillinger som språk, dato 
og tid, lysstyrke etc. Vi 
forklarer nedenfor. 
 
 

 
 

Informasjon – her kan du se apparatets software-versjon, i tillegg til at du 
kan sette alle apparatets fabrikkinnstillinger om igjen. Følg instruksene på 
skjermen. Du kan også velge hvilke forhåndsinnstilte programmer du 
ønsker. Vår standard til denne bruk er Bekkenbunn (6). 
Språk (valg av språk) – her kan du velge språk til skjermtekst og 
stemmebeskjeder. Standard innstilling er norsk. 
Dato og tid – her kan du stille inn dato og tid, noe som er viktig hvis du 
ønsker å låse apparatet i en hjemmebehandlingssituasjon for lagring av 
behandlingsstatistikk. 
Lysstyrke – her kan du stille inn skjermlys, 100 % er normalverdien, du 
kan minske den til 50 % for å spare batteribruk eller øke den til 150 % for 
visninger eller til bruk i rom med sterk belysning. I tillegg kan 
dimmefunksjonen stilles til 15 sekunder, 30 sekunder, 1 minutt 
(normalverdien), 2 minutter, 5 minutter eller CON for kontinuerlig (ingen 
dimming). Dimmefunksjonen definerer tiden det tar før skjermen på 
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apparatet blir litt mørkere for å spare batteriforbruk. Skjermen blir 
mørkere i en funksjon der skjermen typisk ikke brukes ofte, som ved 
stimuleringsøkter. Når skjermbruk er nødvendig som ved EMG grafer, spill 
osv., blir skjermen litt mørkere eller ikke dimmet. Hvis du ønsker at din 
dimmede skjerm skal bli lysere, berører du bare skjermen. 
Globale innstillinger – her kan du stille de generelle EMG, STIM og ETS 
innstillingene. Alle innstillingene her er globale, noe som betyr at verdien 
er identisk i alle programmene: Lydnivå, auto/manuelt terskelnivå, 
biofeedback lyd, filter, mA grense og trykkelyd for berøringsskjerm. 
Viktig! mA grense tillater bruker å redusere maksimum mA fra 90mA til 
hvilken som helst ønsket verdi mellom 20-90mA. Dette er spesielt 
praktisk når det er nødvendig å begrense brukeren og forsikre seg om at 
hun/han ikke benytter for høye verdier. 
Bluetooth (blåtann) – knappen viser de fire siste numrene av apparatets 
Bluetooth adresse. Når du ønsker å koble apparatet ditt til tilgjengelig 
software på PC’en, vil du se dette nummeret på listen over  tilgjengelige 
apparater. Dette er for å være sikker på at du har koblet PC’en din til 
ønsket apparat. 
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Oversikt over de faste og tilpassede 
programmene i MyoPlus Pro 
 
Under finner du en oversikt over de faste programmene i MyoPlus Pro: 
 

Program Tid (min) Frekvens  Pulsbredde Stimulering Pause Ramp-
up 

Ramp- 
down 

1. Smerte 
(1 Fase) 

20  3 Hz 150 µS Kontinuerlig Nei - - 

2. Tibialis 
(1 Fase) 

25  2 Hz 175 µS Kontinuerlig Nei - - 

 
 
3. Stress 
(4 Faser) 

30 /8 
22 /8 
14 / 8 
6 / 6 

Totalt: 30 
 

Fase 1: 20 Hz 
Fase 2: 30 Hz 
Fase 3: 40 Hz 
Fase 4: 50 Hz 

250 µS 
250 µS 
250 µs 
250 µs  
 

10 sek 
10 sek 
10 sek 
10 sek 
 

10 sek 
10 sek 
10 sek 
10 sek 

1,6 sek 
1,6 sek 
1,6 sek 
1,6 sek 

1,0 sek 
1,0 sek 
1,0 sek 
1,0 sek 

 
4. Urge 

(3 Faser) 

30 / 10 
20 / 10 
10 / 10 

Totalt: 30 

Fase 1: 10 Hz 
Fase 2: 10 Hz  
Fase 3: 10 Hz 

250 µS 
300 µS 
330 µS 

 

Kontinuerlig 
Kontinuerlig 
Kontinuerlig 

Nei 
Nei 
Nei 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

5. Blanding 
(4 Faser) 

36 / 8 
28 / 8 

20 / 10 
10 / 10 

Totalt: 36 

Fase 1: 20 Hz 
Fase 2: 50 Hz 
Fase 3: 10 Hz 
Fase 4: 10 Hz 

250 µS 
250 µS 
250 µS 
250 µS 

10 sek 
10 sek 

Kontinuerlig 
Kontinuerlig 

10 sek 
10 sek 

Nei 
Nei 

1,6 sek 
1,6 sek 

- 
- 

1,0 sek 
1,0 sek 

- 
- 

6. Work 
Out 

(3 Faser) 

15 / 5  
10 / 5 
5 / 5 

Totalt: 15 

Fase 1: 20 Hz 
Fase 2: 35 Hz 
Fase 3: 50 Hz 

250 µS 
250 µS 
250 µS 

10 sek 
10 sek 
6  sek 

 

12 sek 
12 sek 
12 sek 

 

1,4 sek 
1,0 sek 
0,6 sek 

1,8 sek 
1,4 sek 
0,8 sek 
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Under finner du en oversikt over de tilpassede programmene i MyoPlus 
Pro. Disse kan endres. 
 

Program Tid (min) Frekvens  Pulsbredde Stimulering Pause Ramp-
up 

Ramp- 
down 

1. Tilpasset 
(1 fase) 

20 
 

 3 Hz 
     
 

150 µS 
 

Kontinuerlig 
 

- 
 

- 
 

- 

2. Tilpasset 
(1 Fase) 

 

20 5 Hz 175 µS Kontinuerlig - - - 

3. Tilpasset 
(1 Fase) 

 

30 
 

20 Hz 
 

200 µS 
 

Kontinuerlig 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4. Tilpasset 
(1 Fase) 

15 
 

20 Hz 
 

250 µS 
 

10 sek 
 
 

10 sek 
 

1,8 sek 
 

1,2 sek 

5. Tilpasset 
(3 Faser) 

10 
10 
4 
Totalt: 24 

Fase 1: 20 Hz 
Fase 2: 50 Hz 
Fase 3: 50 Hz 
 

250 µS 
250 µS 
250 µS 
 

10 sek 
10 sek 
4 sek 

 
 

10 sek 
10 sek 
4 sek 

 

1,8 sek 
1,8 sek 
0,8 sek 

 

1,2 sek 
1,2 sek 
0,8 sek  

6. Tilpasset 
(1 Fase) 

 

20 
 

10 Hz 
 

275 µS 
 

Kontinuerlig 
 
 

- - 
 

- 
 

7. Tilpasset 
(2 Faser) 

20 
20 
Totalt: 40 

Fase 1: 20 Hz 
Fase 2: 10 Hz 
 

250 µS 
275 µS 
 

10 sek 
Kontinuerlig 
 

10 sek 
- 
 

1,8 sek 
- 
 

1,2 sek 
- 
 

8. Tilpasset 
(3 Faser) 

 
 

18 
4 
20 
Totalt: 42 

Fase 1: 20 Hz 
Fase 2: 50 Hz 
Fase 3: 10 Hz 

250 µS 
250 µS 
275 µS 

4 sek 
4 sek 

Kontinuerlig 

4 sek 
4 sek 

- 

1,8 sek 
0,8 sek 

- 

1,2 sek 
0,8 sek 

- 

9. Tilpasset 
(5 Faser) 

4 
3 
1.2 
20 
10 
Totalt:38,2 
 

Fase 1: 50 Hz 
Fase 2: EMG 
Fase 3: EMG 
Fase 4: 30 Hz 
Fase 5: 3 Hz 

250 µS 
- 
- 
250 µS 
175 µS 

4 sek 
10 sek 
4 sek 

12 sek 
Kontinuerlig 

4 sek 
8 sek 
4 sek 

10 sek 
- 

0,8 sek 
- 
- 

1,8 sek 
- 

0,8 sek 
- 
- 

1,2 sek 
- 

10.Tilpasset 
(1 Fase) 

20 2 Hz 330 µS Kontinuerlig - - - 
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Statistikk 
 

Dette kapittelet forklarer statistikken som du kan se etter avsluttet 
treningsøkt (KNIP/HVIL eller MALER) eller når apparatet er låst og du går 
til Hjem ►Historie 
Det er viktig å avklare at det statistiske resultatet av en økt (skjermen du 
ser etter å ha fullført et fast eller tilpasset program) kun representerer 
resultatet av denne ene økten. Hvis du vil lagre resultatet av 
treningsøkten, kan du koble apparatet til PC Software og lagre den 
informasjonen. Alternativt kan du kopiere resultatet på andre måter. 
Etter at du har gått ut av skjermbildet som viser øktens statistikk, blir 
statistikken fra siste treningsøkt fjernet fra apparatets minne. 
Hvis du ønsker at apparatet skal fortsette å lagre statistikk i minnet, er det 
eneste valget å låse apparatet slik at det starter å organisere all statistikk 
etter dato. Du finner din daglige statistikk ved å gå til Hjem ►Historie. Da 
kan du for hver dag se gjennomsnittlig mA denne dagen, gjennomsnittlig 
EMG arbeid denne dagen, etc. (ikke statistikk pr. økt). 
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EMG Statistikk 
 

Middelverdi på knipeøvelsene (µV) – gjennomsnittlig mikrovolt oppnådd 
i løpet av samtlige knipeøvelser i treningsøkten. Beregningen ekskluderer 
det første sekundet av hvert knip for å fjerne de første toppene i det 
første knipeforsøket. Generelt sett er muskelytelsen sterkere jo høyere 
middelverdi man oppnår på knipeøvelsene. 
Hjemmebruk: God fremgang er når middelverdien på knipeøvelsene øker 
for hver dag. 
 
Middelverdi på hvileperiodene (µV) – gjennomsnittlig mikrovolt oppnådd 
i løpet av samtlige hvileperioder i treningsøkten. Beregningen ekskluderer 
det første sekundet av hver hvileperiode for å fjerne den første ujevne 
avspenningen. Generelt sett er muskelytelsen bedre jo lavere middelverdi 
man oppnår på hvileperiodene. Det er viktig hvor lavt du kan komme i 
hvileverdi i mikrovolt som et mål på muskelavspenning. Muskulatur 
begynner å slappe av under 4 µV. Hvis middelverdien på hvileperiodene 
er over 4µV, bruk EMG referanse-elektrode! Verdier over 4µV betyr 
vanligvis at muskelen er overstimulert eller sliten etter en lengre EMG 
treningsøkt. 
Hjemmebruk: God fremgang er når middelverdien på hvileperiodene blir 
lavere for hver dag. 
 
Avvik i middelverdien på knipeøvelsene (µV, %) – gjennomsnittlig avvik i 
mikrovolt i løpet av samtlige knipeøvelser i treningsøkten. Beregningen 
ekskluderer det første sekundet av hver knipeperiode. Generelt sett betyr 
avviket gjennomsnittlig forskjeller mellom EMG målinger. Hvis en muskel 
skjelver og trekker seg ujevnt og sammen, vil EMG grafen være skarp og 
bølgete (høyt EMG avvik). Hvis muskelen er i god form og ikke sliten, da 
skjelver den heller ikke, men holder en fast kontraksjon som gir en 
jevnere EMG graf (lavt EMG avvik). 
 
Knipeavvik % = Avvik i middelverdi på knipeøvelsene (µV) x 100 % 
                                  Middelverdien på knipeøvelsene (µV) 
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Hvis avviket på knipefasen er mer enn 20 % kan muskelen betraktes som 
instabil. 
Hjemmebruk: God fremgang er når avviket i middelverdi på 
knipeøvelsene i % blir mindre og mindre for hver dag. 
 
Avvik i middelverdien på hvileperiodene (µV, %) – gjennomsnittlig avvik i 
mikrovolt i løpet av samtlige hvileperioder i treningsøkten. Beregningen 
ekskluderer det første sekundet av hver hvileperiode. Generelt sett betyr 
høyt gjennomsnittlig avvik en overstimulert eller overtrent muskel, eller 
at kroppen har problemer med å kontrollere muskelen på grunn av skade 
på motor nevroner. 
 
Hvileavvik % = Avvik i middelverdi på hvileperiodene (µV) x 100 % 
                                Middelverdien på hvileperiodene (µV) 
 
Denne prosenten kalles koeffisienten på variasjon. Avvik på over 20 % 
indikerer normalt sett mangel på muskulær kontroll og stabilitet. 
Hjemmebruk: God fremgang er når avviket i middelverdi på 
hvileperiodene i % blir mindre og mindre for hver dag. 
 
Middelverdi på reaksjonstid (sek) – dette er gjennomsnittstid, målt i 
sekunder, for å oppnå 75 % av middelverdi på knipeøvelsene i alle 
knipesegmentene. Verdier over 2 sekunder blir ignorert. Generelt sett 
måler dette parameteret hvor raskt du kan trekke samme muskulaturen. 
Jo kortere middelverdi på reaksjonstid, desto bedre er muskelytelsen. 
Målinger under 1 sekund regnes som normalt. Tiden det tar for å trekke 
sammen en muskel gir en indikasjon på rekrutteringen av de raske 
muskelfibrene. Hvis reaksjonstiden er sakte, blir rekrutteringsprosenten 
av raske muskelfibre mindre enn om reaksjonstiden er raskere. 
Hjemmebruk: God fremgang er når middelverdi på reaksjonstid blir 
kortere og kortere for hver dag. 
 
Middelverdi på knipavslutningsfasen (sek) – dette er gjennomsnittstid, 
målt i sekunder, for å oppnå avspenning under 37,5 % av middelverdi på 
knipeøvelsene i alle knipesegmentene. Verdier over 2 sekunder blir 
ignorert. Generelt sett måler dette parameteret hvor raskt du kan 
avspenne muskulaturen. Jo kortere middelverdien på 
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knipeavslutningsfasen er, desto bedre er muskelytelsen. Frisk muskulatur 
vender normalt tilbake til en lav EMG hvileverdi på under 1 sekund. Hvis 
muskelen bruker lenger tid for å vende tilbake til hvilenivå, kan det 
skyldes muskel eller nerve skade, eventuelt et annet underliggende 
problem. 
Hjemmebruk: god fremgang er når middelverdien på 
knipavslutningsfasen blir kortere og kortere for hver dag. 
 
Middelverdi på høyeste knipeverdi/laveste verdi (µV) – dette er de 
(ekstreme) maksimale/minimale målte EMG verdiene. Hvis du ser disse i 
Fremgangsrapporten, representer de gjennomsnittlig maksimal og 
minimal verdier for alle høyeste og laveste verdien i den valgte perioden. 
 
EMG Tid (mm:ss) – sammenlagt tid for alle avsluttede EMG faser. I 
hjemmebrukrapporten er dette den sammenlagte tid for alle EMG faser i 
den valgte perioden.  
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Kundeservice 
 
Vi er glade for alle henvendelser vedrørende NeuroTrac MyoPlus Pro 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. 
 
Besøk gjerne vår hjemmeside www.quintet.no der du finner mer 
informasjon om bruk og behandling med NeuroTrac MyoPlus Pro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

This product is manufactured by Verity Medical Ltd.,  

in compliance with the European Union Medical Device Directive  

MDD93/42/EEC under the supervision of LRQA Ltd.,  

(Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd),  

Notified Body number 0088. 

 

 
 

Verity Medical Ltd., is certified by LRQA Ltd., to the following  

Quality Standards: ISO 9001:2008, ISO13485:2003. 

mailto:post@quintet.no
http://www.quintet.no/
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Quintet AS spesialiserer seg på hjelpemidler for inkontinens, 
bekkenbunnstrening, smertelindring, muskelrehabilitering og seksuell 
helse. Les gjerne mer på www.quintet.no. 
 

 
 
 
Quintet AS har siden starten i 1999 arbeidet for å tilby 
kvalitetsprodukter, faglig kompetanse og god veiledning og service. Vi 
er Miljøfyrtårnsertifiserte og medlem i Grønt Punkt. Alle våre 
produkter er CE-godkjente som betyr at de overholder kravene i 
EU/EØS sine direktiver til sikkerhet og helse og kan markedsføres og 
brukes innen dette området. 
 
 
 
 

 
 

Postadresse: Postboks 97 Bønes, 5849 Bergen. 
Besøksadresse: Fjellsdalen 1, 5155 Bønes 

Telefon: (+47) 55981555 Telefax: (+47) 55981556 E-mail: post@quintet.no     
www.quintet.no  

http://www.quintet.no/
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