TENS – SORTIMENTSÖVERSIKT

TENS kan i Region Örebro län förskrivas till patient för behandling av smärta. Vid förskrivning av TENS via Centrum för hjälpmedel följs de riktlinjer som finns på hemsidan
(specifikt regelverk gällande förlossningsrelaterad smärta). Uppföljningen är numera även möjlig via 1177.
OBJEKT 1

Enkel TENS för smärtlindring

Målgrupp:

Patienter med akut eller långvarig smärta som bedöms ha effekt av TENS-behandling.

OBJEKT 2

Avancerad TENS för smärtlindring

Målgrupp

Patienter med akut eller långvarig smärta som bedöms ha effekt av TENS-behandling.

OBJEKT 3

Avancerad TENS för smärtlindring – tidigare upphandlat sortiment. Levereras i mån av tillgång.

Målgrupp:

Patienter med akut eller långvarig smärta som bedöms ha effekt av TENS-behandling.
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OBJEKT 1

Enkel TENS för smärtlindring

Målgrupp:

Patienter med akut eller långvarig smärta som bedöms ha effekt av TENS-behandling. Ej förlossningsrelaterad smärta.

AB Medifa

Produktbeskrivning
Pris
Tvåkanalig TENS med 11 förinställda program och
möjlighet till 3 personligt utformade program.
Måste använda samma program på båda kanalerna.
Justerbar behandlingstid 1 min-12 timmar för de
personliga programmen. Fast behandlingstid i de
förinställda programmen, ingen
timerfunktion/nedräkningsfunktion.
Knapplås efter 60 sekunder. Möjlighet att låsa
programmen.

Neuro Track TENS

Storlek
(BxD)
108X62X23
mm

Förskrivningsbar
i WebSesam
Ja

Vikt 70 g utan
batteri, 100 g
med batteri.

Artikel nr:
59133

Övrigt







Drivs med 1st 9V batteri, alkaliskt eller
uppladdningsbart. Batteriindikator; blinkar vid 6,9 V
och vid 6,6 V kan apparaten ej slås på.
Beräknad livslängd på stimulatorn ca 5 år enligt
leverantör.
www.medifa.se



Levereras med väska och batteriladdare.
Bältesclip integrerad i apparaten. Halsband
medföljer.
Elektroder köps via leverantören antingen via
hemsida eller per telefon.
Elektroderna håller för ca 20-40
behandlingstillfällen.
4 elektroder/förpackning.
Har även kolgummielektroder för beställning.
För skötselråd och komplett utbud av
elektroder hänvisas till leverantör.

1290 kronor.

Elektroder till TENS Neurotrac beställs av patient efter förskrivning via order@medifa.se eller via telefon 070-3053735.
Storlek/art nr

Storlek/art nr

Storlek/art nr

100X50 mm
59127

50X50 mm
59129

diameter 30 mm
59128

Premium pals
blue för
känslig hud.
Storlek/art nr

90X50 mm
59130

50X50 mm
59126

Kabel: 2 pack, art nr 59131

2019-12-02

2/5

OBJEKT 2

Avancerad TENS för smärtlindring

Målgrupp

Patienter med akut eller långvarig smärta som bedöms ha effekt av TENS-behandling. Ej förlossningsrelaterad smärta.

AB Medifa

Produktbeskrivning
Pris
Tvåkanalig TENS för smärtlindring med totalt 20
program.
Av dessa finns:
13 färdiga TENS-program (P01 till P13) och 3
personligt utformade program (PC1, PC2, PC3).
Möjlighet med olika program på kanal A och B.
Justerbar behandlingstid 1 min-12 timmar och 59
min för de personliga programmen. Förinställd
behandlingstid 4 timmar för P01-P13, kan
justeras. Knapplås efter 60 sekunder. Möjlighet att
låsa programmen.

Neuro Trac Multi TENS

Drivs med 1st 9V batteri, alkaliskt eller
uppladdningsbart. Batteriindikator; blinkar vid 6,9
V och vid 6,6 V kan apparaten ej slås på.
Beräknad livslängd på stimulatorn ca 5 år enligt
leverantör.

www.medifa.se

Storlek
(BxD)
119x69x28,7
mm

Förskrivnignsbar
i WebSesam
Ja

Vikt 106 g
utan batteri,
152 g med
batteri.

Art nr:
59239

Övrigt








Levereras med väska och batteriladdare.
Bältesclip integrerad i apparaten. Halsband
medföljer.
Elektroder köps via leverantören antingen via
hemsida eller per telefon.
Elektroderna håller för ca 20-40
behandlingstillfällen.
4 elektroder/förpackning.
Har även kolgummielektroder för beställning.
För skötselråd och komplett utbud av
elektroder hänvisas till leverantör.
Region Örebro län tillhandahåller ej NMES
behandling.

1366 kronor.
Elektroder till TENS Neurotrac Multi beställs av patient efter förskrivning via order@medifa.se eller via telefon 070-3053735.
Storlek/art nr

Storlek/art nr

Storlek/art nr

100X50 mm
59127

50X50 mm
59129

Diameter 30 mm
59128

Premium pals
blue för
känslig hud.
Storlek/art nr

90X50 mm
59130

50X50 mm/
59126

Kabel: 2 pack, art nr 59131
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OBJEKT 3

Avancerad TENS för smärtlindring - tidigare upphandlat sortiment.

Målgrupp

Patienter med akut eller långvarig smärta som bedöms ha effekt av TENS-behandling. Ej förlossningsrelaterad smärta.

DJO Global Primo Pro
Primo pro

Produktbeskrivning
Pris
Tvåkanalig TENS med 7 förinställda program och
möjlighet till 3 personligt utformade program.
Behandlingstid kan ställas in på de flesta
förinställda program och på de personliga
programmen. Kan ha olika program på kanal 1
och 2 (förutom i 1 program).
Programmens längd kan justeras med timer 0- 60
min.
Knapplås efter 10 s. Möjlighet att låsa
programmen.
Drivs med 2 st 1,5V AA batterier (ej
uppladdningsbara) eller 2 st 1,2 V AA
laddningsbara batterier. Batteriindikator.

Storlek
(BxD)
120X50X30
mm

Förskrivningbar
Övrigt
i WebSesam
Ja.
 Levereras med väska och batteriladdare.
Levereras i mån av
Bältesclip och halsband som tillbehör.
tillgång.
 Elektroder kan beställas från leverantör eller
Vikt ca 180 g
via apotek.
 Elektroderna håller för ca 20-40
Art nr:
behandlingstillfällen.
21631
 2-4 elektroder/förpackning.
 Har även kolgummielektroder för beställning.
 För skötselråd och komplett utbud av
elektroder hänvisas till leverantör.

Beräknad livslängd på stimulatorn ca 7 år enligt
leverantör.

www.djoglobal.eu
www.fysioett.se

1473 kronor.

Elektroder till TENS Primo Pro, beställs efter förskrivning av patient via nätet på www.fysioett.se eller via apotek. Priser för patient finns på nätet.
Dura stick Premium
(tidigare Originale)
storlek/art nr

Dura stick Premium
(tidigare Originale)
storlek/art nr

Dura stick Premium
(tidigare Originale)
storlek/art nr

40X60 mm
18796

rund, diameter 32 mm
18793

rektangulär 50X90 mm
18795

50X100 mm
18797
Kabel: 2 pack, art nr 25414
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Förtydligande av riktlinjer:
TENS kan förskrivas för behandling av smärta i Region Örebro län oavsett om det finns andra behandlingsfunktioner i stimulatorn. Patienten ska
inte instrueras i annan behandlingsmöjlighet och kan inte få TENS förskriven på annan indikation än smärta.

TENS Primo Pro (objekt 3) kommer utgå hos leverantör under 2019. CFH tillhandahåller den modellen så länge det är möjligt, vilket blir beroende
på returer och rekonditionering av tidigare utlånade stimulatorer.

TENS och elektroder beställs via lagerpåfyllnad och förskrivs via uttag ur eget delförråd.
Uppföljning sker som tidigare efter 1 månads provanvändning och därefter vid 3, 6 och 12 månaders användning, antingen med stöd av
uppföljningsblanketter eller via 1177.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med CFH, antingen via kundtjänst eller sortimentsansvarig konsulent.
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