
Rekommenderad 
av barnmorskor!

Effektiv och läkemedelsfri 
smärtlindring under 

graviditet och förlossning!

www.tenscare.se

Perfect MamaTENS



Perfect MamaTENS 
passar för att 

- lindra ryggvärk under de sista 
  tre graviditetsveckorna  

- lindra förlossningssmärtor

Nyttan med att använda 
Perfect MamaTENS:
– läkemedelsfritt alternativ; 
   tryggt för både 
   modern och barnet
       
   

– lättanvänd; 
   modern kan själv kontrollera 
   smärtlindringen
      
   

   stora elektroder skapar en stor 
   kontaktyta för nerverna 
   
   

Apparatens funktion:
– Perfect MamaTENS-apparatens funktion 

baserar sig på TENS-metoden     
   
–  behandlingen lindrar smärta genom
    att hjälpa kroppen att frisätta naturliga 

    och blockera överföringen av 
    smärtsignaler till hjärnan 

    

TENS-apparater för graviditet och förlossning anses vara en

för att lindra smärta under förlossning.

- lindra smärta efter kejsarsnitt eller 
  för att lindra smärta på grund av 
  sprickor i mellangården
  
  

– erbjuder ett bra alternativ 
   till många starkare
   smärtlindringsmetoder
    
      

 

e�ektiv;



sinulle, joka

lihaksiasi helposti ja tehokkaasti

   - kärsit virtsankarkailusta tai haluat 
ennaltaehkäistä sitä

Perfect MamaTENS -apparatens 
viktigaste egenskaper:

– tre förinställda program avsedda 
   att lindra smärta i alla skeden av 
   förlossningen

   
– inbyggd boostknapp för att
   öka smärtlindringen under 
   sammandragningarna

   

– 60 stegs intensitetskontroll 
   för noggrann reglering 
   av muskelstimuleringen 

      

   
– en säkerhetsfunktion som
   justerar styrkan till noll vid 
   detektion av öppen krets        

Läs mera om apparatens funktioner på adressen 
 https://tenscare.se/perfect-mamatens/

 

Barnmorskor rekommenderar användning av Perfect MamaTENS
-apparater eftersom de är trygga att använda, erbjuder en naturlig
och läkemedelsfri metod för smärtlindring och hjälper modern att 
hålla sig i rörelse under förlossningen.

– Active Power Ramp funktion för 
   reglering av stimuleringen samt 
   skärm med bakgrundsbelysning   

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

–   Perfect MamaTENS apparat
–   2 x AA 1,5 V alkaliska batterier
–   1 x halsband
–   1 x bälteshållare
–   specialtillverkade elektroder 

för att användas med 
Perfect MamaTENS 

     

–   1 x skyddspåse

OM DU HAR FRÅGOR, 
KONTAKTA DIN EGEN 
LÄKARE, BARNMORSKA 
ELLER FYSIOTERAPEUT.

 
 

–  svenskspråkig bruksanvisning



sinulle, joka

Mera information.

Nordic 
Medgroup

 Organisationsnummer 2426687-4

Mera information hittar du på adressen www.tenscare.se

Momsreg.nr SE5020801287021

info@tenscare.se
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