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Enkel och användarvänlig stimulator för 
nervstimulering och smärtlindring 

 
Teknisk data: 

 
• Två-kanalsapparat 
• Intensiteten kan ökas med 1,0 mA per 

knapptryck 
• Fast tidsinställning på 30 min, 2 h eller 4 h. 

Återstående tid visas i displayen 
• Amplitud: 0-80 mA 
• Frekvens: 2-200 Hz 
• Apparaten slår av automatiskt efter 4 minuter, 

i ej bruk 
 
 
 
 

NeuroTrac TENS är en enkel och användarvänlig två-kanals TENS- stimulator 
som innehåller program för generell nervstimulering och smärtlindring. 

 
Stimulatorn innehåller totalt 14 olika program, varav 11 är fasta och 
förprogrammerade. Dessa består av högfrekventa (HF), lågfrekventa (LF), 
burst, modulerade program och program för blandad frekvensstimulering 
(HAN). Om du önskar att stimulera med olika program på de olika kanalerna 
väljer du P10. 

 
Stimulatorn har dessutom tre öppna program där du kan lägga in dina egna 
preferenser. 

 
NeuroTrac TENS har en stor display med ljus som visar valt program, tid, 
frekvens, pulsbredd och inställd stimuleringsstyrka. Stimulatorn har två 
kanaler så du kan använda fyra elektroder samtidigt. Kan även låsas till ett 
önskas program och har även möjlighet till användarstatistik. 

 
Apparaten kan användas till elektroakupunktur. 

 
Inställning av tid: Programmen har en fast inställning på 30 min, 2 timmar 
eller 4 timmar i förprogrammerade programmen. Om du vill ändra tiden på 
de öppna programmen (PC1-PC3): ta bort batterilocket, tryck dig fram till 
SET knappen till dess att tiden blinkar. Välj önskad tid med den högra +/- 
knappen. Tryck ESC för att spara. 

 
Produktinformation 
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Skapa egna program: 
Du kan lägga in ett eget program på PC1- PC3. Tryck dig fram 
till något av dessa program med PGR-knappen och håll därefter 
ESC- knappen intryckt tillsdess att Hz blinkar på displayen. 

 
Välj önskat Hz med +/- knappen, tryck på SET igen till uS blinkar 
på displayen och välj önskad pulsbredd med +/- knappen. Tryck 
ESC för att spara. 

Tillbehör: 
Alla våra TENS-apparater levereras i en väska med två ej 
uppladdningsbara 9 volt batteri, halsband och kablar. 

 
 
 

NeuroTrac Tens Programöversikt 
 
 

 Program Modus Frekvens (Hz) Pulsbredd (uS) Tid  
 1 Högfrekvent 90 200 4 timmar  
 2 Högfrekvent 90 175 4 timmar  
 3 Högfrekvent 80 200 4 timmar  
 4 Högfrekvent 100 200 4 timmar  
 5 Lågfrekvent 10 200 4 timmar  
 6 Lågfrekvent 2 200 4 timmar  

 7 Modulerat Alternerar i området 
100-65 

Alternerar i området 200- 
100 

2 timmar  

 8 Modulerat Alternerar i området 
90-10 

200 2 timmar  

 9 Burst 2 200 2 timmar  

 10 Blandad frekvens 
stimulering 

Kanal 1:80 
Kanal 2:2 (Burst) 

Kanal 1 och 2 
175 

2 timmar  

 11 Blandad frekvens 
stimulering (HAN) 

Skiftar mellan 2 och 
100 med 3 sek intervall 

200 30 min  

 PC1, PC2, PC3 Öppna Program ...Hz ...uS …timmar  

 
 
 
 
 
 
 

 

finns även elektroder för känslig hud. 
www.medifa.se 


