
IKKE Bruk hvis du har elektroniske implantater, inkludert pacemaker eller 
cochlear høreapparat.
IKKE Legg pads på tinningen, jugulær venen, halsen, øynene, innsiden av 
munnen, på kjønnsorganene eller direkte over hjertet (foran på brystet 
eller bak)
IKKE Bruk hvis du lider av DVT (dyp venetrombose)
IKKE Bruk på åpne sår eller infeksjonssteder
IKKE Bruk mens du bruker maskiner, kjøretøy eller andre handlinger der 
ufrivillige muskelkontraksjoner kan skade deg eller andre
IKKE Bruk eller fjern pads mens apparatet er i aktiv behandling
IKKE Dypp ned i vann eller utsett til høye temperaturer

Følg instruksjonene for bruk eller som spesifikt instruert av et 
helsepersonell.
Søk medisinsk råd før du bruker mibody hvis:
Du lider av epilepsi eller anfall,
Du har, eller restitueres fra kreft.
Du tar foreskrevet smertebehandling.
Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.

Sikkerhet og KontraindikasjonerModus / Intensitetsinnstillinger og Spørsmål

mibody er et diskret ultra-bærbart apparat som 
er enkelt å bruke, som gir alle i alle aldre mulighet 
til å utnytte kroppens utrolige evne til å håndtere 
smerte, lindrer muskelsmerter, muskelstrekk og 
gir hurtigere restitusjon etter trening eller skade.

Enkel å bruke, 
Enkel å forstå

6 behandlings moduser og  
2 klinisk beviste  

bioelektriske teknologier 
kombinert for å gjøre mibody til  
et komplett behandlingssystem 

for hele kroppen.

GRAVIDITET OG FØDSELSSMERTER
mibody Moduser Smerte, Smerte +, Avspenne og 

Restituere er trygge å bruke under graviditet fra  
3. trimester og for fødselsmerter.

Finn ut mer om bioelektrisk medisin, hvordan det fungerer og hvordan 
du bruker det, samt nyheter om de nyeste utviklingene i feltet, 

 gå til www.nurokor.com og velg ditt land. 

Medisinsk bevis kombinert med  
de siste forståelsene av nevrofysiologi.  
Utvikling av apparater som fungerer  i 

naturlig harmoni med kroppen.

Hva kan det gjøre for meg?
De klinisk utprøvde behandlingene 
som er programmert i din mibody 
fungerer på følgende måter:

NuroKor® PNS 
Perifer Nerve Stimulering  
Behandler og lindrer smerter. 
Stimulerer frigjøring av endorfiner, 
kroppens “lykke hormon”.

NuroKor® NMS  
Neuromuskulær Stimulering 
Øker sirkulasjonen, lindrer muskelsmerter. 
Forbedrer mobiliteten og akselererer kroppens 
potensial til å helbredelse seg selv. Gir 
hurtigere restitusjon. Forbedrer styrke. 
Stimulerer produksjon av proteiner og 
peptider som er nødvendig for å opprettholde 
en sunn kroppsfunksjon.
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Smerte, Smerte +, Avspenne og Restituere Moduser.
Du vil kjenne at hver av de føles forskjellig. Eksperimenter med hver 
modus og intensitet for å finne hva som fungerer for deg.

Stille intensitetsnivå
Høye intensitet kan forårsake muskelkontraksjoner / spasmer og er 
normalt. Juster “+/-” knappen til et komfortabelt nivå.

Avspenne og Restituere
Juster til behagelig massasjefølelse for å stimulere muskel og vev.

Vedlikehold av elektrodepadsene
Brukstid er avhengig av bruk, lagring, fuktighet og vedlikehold. For lengst 
mulig levetid: Påfør padsene på rengjort, oljefri, tørr hud. Fest padsene til 
plastikkbeskyttelsen etter bruk. Oppbevares på et kjølig, tørt sted. Fukt med 
noen dråper vann før lagring for å bidra til å forlenge padsenes levetid.

Spørsmål
Lader ikke? Kontroller at USB-kabelen er godt tilkoblet 
Får ikke slått på? Kontroller at apparatet er fulladet
Kjenner du ikke noe? Kontroller at elektrodepadsene er godt festet til 
apparatet
En pads føles sterkere enn den andre -Det er normalt at man kan kjenne 
forskjellig. Kroppens respons i bestemte områder varierer alt etter et 
bredt spekter av faktorer, og kan til og med endres hver dag.
Svekket følelse eller irritert hud? Bytt ut padsene.



LED: blinkende; lader.  
LED: stille; fulladet.

Fjern dekselet og lad ved hjelp av en 
USB-strømkilde

Fest mibody til elektrodepadsene  
Ta av plastbeskyttelsen fra padsene.

Plasser på ønsket behandlingsområde 
Som utgangspunkt, legg padsene over 
eller rundt smerteområdet.  
Padsene skal være minimum plasseres 
2-5 cm fra hverandre. Sørg for god 
kontakt med ren hud.

Trykk og hold På / Av for å slå på 
mibody. LED lys; stille. 

Velg modus (1-6) 
Trykk og hold nede “+” Piper 1-6, 
nummer tilsvarende modusen, for 
eksempel modus 2, to pip. Modus 3, 
tre pip osv.

Juster intensiteten 
Trykk på “+/-” for å øke / redusere. 20 
intensitetsnivåer. LED; blinker en gang 
for hver forandring

Nedtellingstimer 20 min 
mibody slår seg av automatisk.

Trykk på Av /På for å slå av manuelt. 
LED; av.

For mer informasjon og bruksanvisninger for å få mest mulig ut av 
din mibodyen, gå til www.nurokor.com eller nettsted til ditt land.

Kom i gang med mibody

Behandlings Moduser

For best resultat, utforsk hver modus og eksperimenter 
med det som passer best for deg.

Smerte (Modus 2,4,6)
Blokkerer smertesignaler, bryter smertebanen. 
Bruk for: dypere penetrasjon, kronisk og akutt smerte, vondter, 
ryggsmerter, nakkesmerter, muskelsmerter, sportsskader, 
forstuinger, strekk og kramper. Smerter etter operasjon, under fødsel, 
menstruasjonssmerter.

Smerte (Modus 5)
Blokkerer smertesignaler. 
Bruk for: sensitive områder. Lettere penetrasjon, kronisk og akutt smerte, 
vondter, ryggsmerter, nakkesmerter, muskelsmerter, idrettsskader, 
forstuinger, strekk og kramper. 
Smerter etter operasjon, under fødsel, menstruasjonssmerter.

Smerte + (Modus 1,4)
Smerte App, pluss ytterligere fordeler for lindring og behandling av 
smertefulle inflammatoriske tilstander eller hvor dypere stimulering kan 
være nødvendig. 
Bruk til: muskelkramper, smertesymptomer på nakke, rygg, kne, skulder. 
Leddgikt, fibromyalgi, isjias.

Avspenne og Restitusjon (Modus 3)
Massasjefølelse som aktiverer kroppen, for å avspenne muskler, 
forbedre sirkulasjon, øke hastigheten på restitusjons- og 
rehabiliteringsprosesser og forbedre muskelstyrke og fysisk form. 
Bruk for: Massasje, avslapning, etter trening for å redusere stølhet 
(DOMS), restitusjon og rehabilitering.

Ben og armer kan også behandles og øke blodsirkulasjon ved bruk 
av mibody med KorShoe og KorGlove tilbehør. Må brukes med en 
elektrodepute plassert på samme arm/ben i tillegg.


