
Artros är en ledsjukdom som karakteriseras av sviktande 
ledfunktion med varierande destruktion av ledbrosk och 
ombyggnad av lednära ben. Kliniskt kännetecknas artros 
av smärta, stelhet och minskad rörlighet i leden. Smärta är 
huvudproblemet och leder till nedsatt funktion och aktivitetsgrad. 
Basen för all artrosbehandling är information, viktkontroll och 
fysiskt aktivitet. TENS minskar smärta i rörelse och belastning och 
bidrar till ökad aktivitet hos personer med smärtsam artros.

Flera kliniska studier visar att TENS lindrar smärta under pågående 
stimulering (evidensgrad 1 enligt Läkemedelsverket) och är ett bra 
komplement till smärtlindrande läkemedel. Personer som använder 
TENS får en snabbare styrkeökning i muskler runt knät.

Långtidseffekter finns också visade; efter ett och ett halvt års 
användning av TENS har patienterna fortfarande god smärtlindrande 
effekt, använder mindre analgetika och har högre funktion jämfört 
med personer som inte använder TENS (Cherian et al ,2015).

Studier visar att upprepad daglig stimulering i 2-4 veckor är viktigt för 
att personen ska få god symtomkontroll. En analys i Storbritannien 
visar att TENS är en kostnadseffektiv behandling vid artrosrelaterad 
smärta Woods et al 2017.

Vad visar studierna? Hur går behandlingen till?
• Högfrekvent stimulering. Använder du Cefar Primo Pro, välj  

program 1, 3 eller 7

• Elektroderna placeras i smärtande område (refererat område) 
så att stimuleringen täcker området

• Stimulera dagligen minst 30 minuter. Anpassa stimuleringen till 
personens behov, stimuleringen ska vara på när personen har ont

• Behandla med TENS samtidigt som den smärtsamma aktiviteten, lär 
personen att höja strömstyrkan inför förväntad smärtsam aktivitet
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TENS vid smärtsam artros



Produktbeskrivning

Funktioner Förinställda Program
• Uppladdningsbart Litium Polymer batteri: Anslut din

enhet direkt i vägguttaget för att ladda  batteriet. Snabb och
komplett uppladdning på mindre än 90 minuter som räcker till
6-10 timmars behandling beroende på vald parameter.

• 1+1 Funktion: Cefar TENS-stimulatorn har 2 oberoende kanaler
som kan manövreras separat. Användaren kan välja antingen
samma program för båda kanalerna, eller 2 olika program
som används samtidigt. Detta möjliggör behandling med
olika frekvenser samtidigt på olika kroppsdelar, alternativt en
kombination av NMES och TENS samtidigt.

• Uppföljning: Lätt för terapeuten att följa upp patientens
hemmabehandlingar via stimulatorn som visar både totala
antalet behandlingstimmar sedan enheten nollställdes, samt
enhetens totala användningstid.

• Smärtnivå: Registrera patientens smärtnivå i stimulatorn i
början och i slutet av behandlingen, enligt numerisk skala 1-10

• Programlås: Möjlighet att låsa stimulatorn till ett
behandlingsprogram så att endast "rätt" program kan
användas.

• Vändbart bältesclips: Vänd på bältesclipset så att
kabelutgången sitter på ovansidan respektive botten
beroende på vilken kroppsdel som behandlas.

• Programinställning: Du kan skapa upp till 5 program med
olika individuella parametrar.

• Akupunkturinställning: Välj elektrisk akupunktur-inställning
som endast får användas på klinik.

• 3 års garanti

P1 Högfrekvent TENS 80Hz

P2 Lågfrekvent TENS i pulståg 2 Hz 

P3
Pulsbreddsmodulerad högfrekvent 
stimulering 80Hz 

P4
Behandling av känsliga hudområden/
Behandling i ansiktetHF 80Hz 

P5 Blandad frekvensstimulering 80Hz/2Hz 

P6 Illamåendebehandling 10Hz

P7 CEFAR Flow TENS 80Hz

P8 Endorfin 5Hz

P9 Högfrekvent TENS 100Hz

P10 NMES Muskel Stim 50Hz

P11-P15 Personliga program

Cefar TENS är en 2-kanalig stimulator, anpassad både för 
hemmabruk av patienten och för terapeuten på kliniken för att 
ge behandling med elektrisk stimulering vid smärta (TENS) och 
neuromuskulär stimulering (EMS/NMES).

TENS (Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering) använder 
nervsystemets egna smärtmekanismer för att reducera både 
akut och långvarig smärta.
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www.tenscefar.com
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CEFAR TENS är en medicinsk enhet av klass IIa 
utvärderad och certifierad av BSI.
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