
 

NeuroTrac TENS er et enkelt og brukervennlig to-kanals TENS-apparat 
som inneholder programmer for generell nervestimulering og smerte-
lindring. 

Dette er et TENS-apparat som inne-
holder til sammen 14 varierte pro-
grammer, hvorav 11 er faste og 
forhåndsinnstilte. Disse består av 
høyfrekvente (HF), lavfrekvente 
(LF), burst og modulerte program-
mer, samt programmer for blandet 
frekvensstimulering (HAN).  Om du 
ønsker å stimulere med ulike pro-
grammer på de to ulike kanalene 
velger du program P10.

I tillegg har apparatet tre åpne pro-
grammer der du kan legge inn egne 
preferanser. 

NeuroTrac TENS har et stort display 
med lys som viser valgt program, 
tid, frekvens, pulsbredde og inn-
stilt stimuleringsstyrke. Apparatet 
har to kanaler, og du kan altså be-
nytte totalt fire elektroder samtidig.  

Apparatet kan også brukes til elek-
troakupunktur/nålebehandling.

Endring av tid

Programmene har en fast innstilling 
på 30 min, 2 timer eller 4 timer på de 
ferdig programmerte programmene.  
Om du ønsker å endre tiden på de 
åpne programmene (PC1-PC3). Ta av 
batteridekselet. Trykk deg frem med 
SET knappen til tiden blinker. Velg så 
ønsket tid ved å trykke på høyre +/- 
knappen. Trykk ESC for å lagre.

NeuroTrac TENS 
er et enkelt og brukervennlig 
apparat for nervestimulering 
og smertelindring

Tekniske data

• To-kanals apparat

• Intensiteten kan økes med 
 1,0 mA per tastetrykk  

• Fast tidsinnstilling på 30 min, 
 2 timer eller 4 timer. Gjen-
 stående tid vises på skjerm-
 bildet.

• Amplitude: 0-80 mA

• Frekvens: 2-200 Hz

• Apparatet slår seg automatisk 
 av etter 4 minutter dersom 
 enheten ikke er i bruk
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Quintet er Miljøfyrtårnsertifisert. Det betyr at virksomheten har gjennomgått en miljøanalyse og oppfylt 
definerte bransjekrav. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat støttet av Miljøverndep. Våre produkter 
er også CE-godkjente. Det betyr at de overholder kravene i EU/EØS sine direktivers til sikkerhet og helse, 
og derfor kan markedsføres og tas i bruk innen dette området. 

Lag et eget program

Du kan legge inn et eget program på PC1, PC2 
eller PC3. Trykk deg frem til ønsket program med 
PGR-knappen. Åpne opp batteridekselet som du 
finner på baksiden av apparatet og trykk på SET-
knappen til Hz begynner å blinke på skjermen. 

Velg ønsket Hz med +/- knappen, trykk SET igjen 
til uS blinker på skjermen og velg ønsket puls-
bredde ved å trykke på +/- knappen. Trykk ESC 
for å lagre. 

Tilbehør

Alle våre TENS-apparater leveres med lader, 
oppladbare batterier, en god bruksanvisning og 
den første pakken med hudelektroder. Ektrodene 
finnes i mange størrelser, og vi har elektroder for 
sensitiv hud. Du finner mer om tilbehør på vår 
hjemmeside www.quintet.no.

Vi kan TENS/TEMS

Besøk gjerne faktabanken på vår hjemmeside 
www.quintet.no for råd om elektrodeplasser-
inger for ulike indikasjoner, referanser til klinisk 
dokumentasjon og god informasjon for øvrig.

Program Modus Frekvens i Hz Pulsbredde uS Tid

1 Høyfrekvent 90 200 4 timer

2 Høyfrekvent 90 175 4 timer

3 Høyfrekvent 80 200 4 timer

4 Høyfrekvent 100 200 4 timer

5 Lavfrekvent 10 200 4 timer

6 Lavfrekvent 2 200 4 timer

7 Modulert Alternerer i Alternerer i 2 timer
  området 100-65 området 200-100

8 Modulert Alternerer i 200 2 timer
  området 90-10

9 Burst 2 200 2 timer

10 Blandet frekvens Kanal 1:80 Kanal 1 2 timer
 stimulering Kanal 2:2 (Burst) Kanal 2:175 

11 Blandet frekvens Svitsjer mellom 2 og 200 35 min
 stimulering (HAN) 100 med 3 sek intervall

PC1, PC2, PC3 ÅPENT …Hz …uS … timer

TENS programoversikt
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