
Smerte (4 moduser)
Blokkerer smertesignaler ved å bryte 
smertebanen. Brukes ved: kronisk og akutt 
smerte, diverse vondter, ryggsmerter, 
nakkesmerter, muskelsmerter, sportsskader, 
forstuinger, muskelstrekk og kramper. 
Ved smerter etter operasjon, fødsel, og 
menstruasjonssmerter.
 
Smerte + (4 Moduser)
Som Smerte App, pluss ytterligere fordeler 
for lindring og behandling av smertefulle 
inflammatoriske tilstander, eller hvor dypere 
stimulering kan være nødvendig.
Brukes ved: muskelkramper, 
smertesymptomer på nakke, rygg, kne, 
skulder. Leddgikt, fibromyalgi, isjias.

Prestasjon (4 moduser) 
Stimulerer og styrker muskler, maksimerer 
aktivering av muskelfibrene under treningen. 
Stimulerer nerver og vev rundt leddene, spesifikk 
oppvarming av muskelgrupper før aktivitet.  
Brukes for: å få mest mulig ut av treningen din 
- styrkeøkning, fart, kraft og bevegelsesutslag. 
Forebygging av muskelatrofi for eldre eller ved 
inaktivitet. Bedre rehabilitering og koordinasjon.

For best resultat, utforsk hver App og modus, og eksperimenter med det som passer best for deg.  
Følg behandlingsveiledningen som hjelp for plassering av elektrode padsene for spesifikke problemstillinger.

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 MiTouch hvis:
Du lider av epilepsi eller anfall,
Du har, eller restitueres fra kreft.
Du tar foreskrevet smertebehandling.

Kontakt lege hvis symptomene vedvarer

HURTIGSTARTVEILEDNING

Din MiTouch er et medisinsk apparat. Bruk ansvarlig og bare som angitt.
Se sikkerhetsadvarsler og kontraindikasjoner. Se MiTouch Informasjonsark

(Apparat) Beskrivelse

Sikkerhet og Kontraindikasjoner

Behandlings Apps

Av / På (hold i 3 sekunder)

Port B

Port A

Timer

Pause (hold i 1 sekund)

Batteri

App

Modus innstilling

Juster intensiteten (A)

Juster intensiteten (B)

Intensitet

Lås / åpne

Mikro USB-port

MiTouch er et håndholdt apparat med 
touch screen skjerm som er enkelt å 
bruke, og som gir alle i alle aldre 
muligheten til å utnytte kroppens utrolige 
evne til å lindre smerte, forbedre 
prestasjon, raskere restitusjon, 
behandlings- og rehabiliteringsprosess.

Lett å bruke,
Enkel å forstå
5 behandlingsprogrammer, 
16 moduser og  
3 klinisk beviste  
bioelektriske teknologier, 
inkludert verdens første 
MC2 mikrostrøm kombinert 
for å gjøre MiTouch til ditt 
komplette terapi system  
for hele kroppen.

De tre klinisk beviste behandlingene 
som er programmert inn i din MiTouch, 
fungerer på følgende måter:

NuroKor® PNS
Perifer Nerve Stimulering 
Lindrer smerte. 
Stimulerer frigjøring av endorfiner.

NuroKor® NMS 
Neuromuskulær Stimulering 
Øker sirkulasjon. Raskere restitusjon.  
Forbedrer styrken. Stimulerer produksjon av 
proteiner og peptider som er nødvendig for å 
opprettholde en sunn kroppsfunksjon.

NuroKor® MCS 
MikroStrøm Stimulering 
Lindrer smerte, forbedrer mobilitet og kan 
påskynde kroppens helbredende potensial.
Øker produksjonen av adenosintrifosfat (ATP), 
den cellulære energien kroppen din trenger for 
omtrent alt den gjør.

Hva kan det gjøre for meg?

Restitusjon (4 Moduser)
Massasje følelse som aktiverer kroppen, avspenner 
muskler, forbedrer sirkulasjon, øker hastigheten på 
restitusjons- og rehabiliteringsprosesser og forbedrer 
muskelstyrke og fysisk form.Bruk for: Massasje, 
avslapning, etter trening for å redusere stølhet (DOMS), 
restitusjon og rehabilitering.

MC2

MC2 Mikrostrøm hjelper kroppens reparasjonsprosess 
ved å gjenopprette og normalisere frekvensen i 
cellene som kan bli negativt påvirket av smerte, skade 
eller betennelse. Mikrostrøm behandler smerte og 
kan påvirke vev og nervesystem, og hjelper til med å 
øke kroppens helbredende potensial. Den øker også 
produksjonen av ATP (Adenosin Trifosfat) som er 
involvert i alle energikrevende prosesser i kroppen.
Brukes for: Smertelindring, ved muskuloskeletale 
lidelser, inflammatoriske tilstander, mobilitetsforbedring 
fra tidligere skader, fremme sårheling, og etter trening 
for lindring av støle muskler (DOMS). Kan brukes som 
en frittstående behandling, eller som et tillegg til andre 
MiTouch Apps.

FREKVENS OG SMERTER UNDER FØDSEL 
IKKE bruk MC2-modus under noen omstendigheter 

under graviditet MiTouch Smerte, Smerte +, Restitusjon 
og Prestasjons Apps er trygge å bruke under graviditet  

fra 3. trimester og for fødselssmerter.

Utvikling av apparater som virker i naturlig 
harmoni med kroppen. www.nurokor.com



Kom i gang med MiTouch Modus / Intensitets innstillinger
 og Ofte Stilte Spørsmål

Slå på MiTouch® 
Trykk og hold på Av / På-knappen i noen 
sekunder.

Koble til elektrodene 
Sett elektrode kablene inn i port A og B.  
Du kan bruke bare en port i behandlingen
(2 pads) eller begge porter (4 pads).
Koble elektrodepadsene til elektrode hodene.

Velg App: Smerte, Smerte +, Restitusjon, 
Prestasjon eller MC2  
Trykk på skjermen for å velge ønsket app, 
trykk på app ikonet igjen for å velge ønsket 
behandlingsmodus (1-4).

Plasser elektrodepads 
Som utgangspunkt legger du padsene over 
eller rundt smerteområdet. Padsene skal 
minimum være 2 - 5 cm fra hverandre. Se 
MiTouch Behandlingsveiledning for ytterligere 
råd om plassering av elektrode padsene.

Juster intensiteten
Trykk på +/- knappene for kanal A og B på 
hver side av apparatet for å øke eller senke 
intensiteten. Intensiteten går automatisk til null 
når du endrer programmer eller moduser.

Mikrostrøm MC2  
Mikrostrøm Behandlingsintensitet er optimalt 
forhåndsinnstilt og kan ikke føles - den er ikke 
merkbar i bruk.

Timer / Skjermlås 
Trykk på tidsuret for å angi ønsket behandlingstid 
(10 min opp til 60 minutter). MiTouch slår seg av 
når tiden er omme. For å låse skjermen mens 
den er i bruk, trykk på “lås” -knappen.

Lad opp med en USB-kabel.
Når ikonet viser lavt batteri, behandlingen 
føles svak eller hvis skjermbildet ikke vises når 
det er slått på.

Pause behandling 
Ved å trykke kort på Av/ På -knappen under 
bruk, stopper behandlingen.
Trykk igjen for å fortsette.

Modusnivå 
Smerte, Smerte +, Prestasjon og Restitusjon Apps har 
hver 4 behandlings moduser du kan velge 
Du vil kjenne at hver av de føles forskjellig. 
Eksperimenter med hver app, hver modus (1-4) og 
intensitet for å finne det som fungerer for deg.

Stille intensitetsnivå 

Smerte, Smerte +, Prestasjon og Restitusjons Apps 
Høy intensitet kan forårsake muskelkontraksjoner / 
spasmer og er normalt.
Juster ‘-’ knappen til et komfortabelt nivå.
Prestasjon App 
Juster til optimal muskel sammentrekning for 
treningsformål. For å lære mer om styrke, kraft 
og nevromusulær trening med MiTouch, se Kor 
Treningsprotokoller på www.nurokor.com for ditt land.
Restitusjon App 
Juster til behagelig, massasjefølelse for å stimulere 
muskel og vev.
MC2 Forhåndsinnstilt behandlingsmodus
Forhåndsinnstilt intensitet. Blinkende intensitetsfelt 
viser at mikrostrømmen er aktiv.

Kjenner du ingenting?
Smerte, Smerte +,Restitusjon, Prestasjon Apps
Kontroller at elektrodekablene er ordentlig tilkoblet 
apparatet og til elektrodepadsene. Pass på at du 
bruker 2 pads per elektrodekabel og de er plassert 
tett på huden din. 
MC2 App 
Mikrostrøm er umerkelig i bruk. Det er ingen nerve- 
eller behandlingsfornemmelse. Hvis padsene er på 
plass og modus ikonet blinker, er Mikrostrøm aktiv.
 
Ta vare på elektrode padsene
Padsenes levetid er avhengig av bruk, lagring, 
fuktighet og hvordan du tar vare på de. For å gjøre 
padsene glad: Påfør padsene på rengjort, oljefri, tørr 
hud. Fest plastikk beskyttelsen på padsene 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
Ikke slått på eller tom skjerm?
Kontroller at apparatet er fulladet
En kanal 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


