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1. Typ av Inkontinens

• Inkontinens problem är mer utbredd än det vanligen uppfattas som.

• SensaTone ger en diskret lösning genom att stärka bäckenbotten

muskler naturligt. Detta införskaffas genom en stegvis träning av olika  

elektriska pulser. Varaktighet och intensitet av programmen möjliggör en 

enkelhet. Muskelns kapacitet kan successivt öka med tränings rutiner. Detta 

ger en anpassad nivå för att förbättra de vanligaste förekomsten av 

inkontinens.

• SensaTone undviker behovet av kirurgiskt ingrepp.

Typ Definition Impact

Urin inkontinens Ofrivillig förlust av urin Påverkar 25% av vuxna 
med vikten på kvinor.

Fekalier  inkontinens Ofrivillig förlust av fekalier Påverkar 6% av vuxen 
population 

Nattlig  Sängvätning Ofrivillig förlust av urin 
under sömn.

Påverkar  1 – 2% av vuxen 
population 



2. Modes för Sensatone

Mode Program Symptom Tid Behandlings effekt

A Tvingande Stark, plötslig 
okontrollerbar  
tvingande att urinera. 

30 min Förbättras genom 
reducering av falska 
signaler  skickat från blåsan 
till hjärnan. Resultat kan 
påvisas inom 14 dagar. 

B Stress Litet läckage  av urin 
orsakat av nysning, 
hosta, skratt eller  
övning.

30 min Bygger muskelfibrer och 
nervkänslighet. Synligt 
resultat kan påvisas inom  2 
månader.

C Mixed Kombination av 
tvingande och stress. 

45 min Kombinerad lösning för 
mode A och B. Märkbar 
förbättring kan påvisas inom  
inom 14 dagar. 

D Efter Vård Sekundär behandling  Not set Kan användas direkt efter 
en av ovan nämnda 
behandlingar eller som en 
förebyggande mode efter 
noterad förbättring. 



3.Display of Modes 



4. Typer av olika prober

SensaTone levereras med en standard sond för urininkontinens. 
För andra former av inkontinens såsom fekalier inkontinens finns 
analprobe (nederst till vänster) tillgänglig.



5.TENS jämfört med konventionell 
inkontinens behandling

Mindre invasivt

Man kan själv sköta 

behandlingen

Kirurgiska ingrepp och 

läkemedelsbehandling 

skapar mycket bieffekter

Mer påträngande för 

patienten.

Effektiv genom naturliga 

utövandet av specifika 

muskler. 

Medicinering / KirurgiTENS



6.Vad ingår vid leverans ?

� 1 x SensaTone enhet
� 1 x kabel
� 1 x förpackning med smörjande gel
� 2 x AAA batterier
� Instruktionsbok
� Mjuk väska
� 1 x Hals rem



7. Varför arbeta med Body Clock & DOIC?

�God renommé – Försäljning sedan 1989
�Etablerad tillverkare av PFS, TENS och EMS-enheter
�Mest kostnadseffektiv fristående specialiserad PFS enhet på
marknaden.

�Rekommenderad och professionella.


