
PowerDot introducerar Smart TENS ™ - ett revolutionerande nytt sätt att lindra smärta 

TENS eller transkutan elektrisk nervstimulering skickar elektriska pulser för att stimulera sensoriska 

nerver och ger smärtlindring i det applicerade området. Denna teknik har använts i decennier hos 

fysioterapeuter. När den appliceras på en låg frekvens skapar stimuleringen en endorfinfrisättning 

som kan lindra smärtan under en tid efter sessionen. När den används på en hög frekvens blockerar 

den dessutom smärtsignaler från att nå hjärnan, detta kallas Gate Theory. 

 

Nu kan PowerDot-användare komma åt denna teknik i det som kallas Smart TENS ™. Alla PowerDot 

1.0 & 2.0-användare har introducerats som en ny appfunktion och har åtkomst till det här 

programmet. Resan börjar med att skapa ditt specialiserade program i appen. Välj bara området med 

smärta, bekräfta typen av smärta (kronisk, akut, skadorelaterad, etc.) och ställ in användarnas 

smärtresultat eller tolerans. Våra egenutvecklade algoritmer tar denna information och skapar ett 

specialiserat program för att lindra smärtan. Användarna kan sedan spåra detta resultat över tid 

baserat på smärtvärden före och efter sessionen. 

 

Smart TENS detaljer 

● Smärta är en personlig upplevelse, och det är därför Smart TENS tar ett individuellt synsätt på 

smärtbehandling 

● Låga och höga frekvenser används tillsammans för att lindra smärta och ta itu med det 

underliggande problemet 

● Användare kan kontrollera intensiteten på sessionen för att justera för komfort och effektivitet 

● Resultaten spåras och analyseras över tid för att ge en ögonblicksbild för att förbättra det isolerade 

problemet 

● PowerDot Smart TENS ™ är ett helt naturligt sätt att lindra smärta utan recept 

 



Världens smartaste verktyg för muskelåtervinning och prestanda 

Med tillägget av Smart TENS ™ håller PowerDot sin position som världsledande inom 

muskelåterhämtning och prestation. Nu kan du inte bara mildra smärta på kort sikt, NMES-

programmen (NeuroMuskular Electrical Stimulation) som Active Recovery eller Resistance kan hjälpa 

till att lösa grundorsaken till smärtan och undvika ytterligare skador. För dem som behöver deras 

kroppar för att prestera på en hög nivå, har att göra med kronisk smärta, eller bara vill vara sitt bästa 

jag, är PowerDot här för att hjälpa. En enda lösning för all din mjukvävnadsterapi. 


