
 SensaTONE  

 – den enkle vej til en stærk bækkenbund 
       

       

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bækkenbundstrænere med EMS må ikke anvendes af: 

Personer med pacemaker Personer med hjertesygdomme eller hjertearytmi 

Personer med epilepsi Kvinder der har født inden for 12 uger      Gravide kvinder 

Kvinder med aktive celleforandringer eller infektioner i underlivet  

  

SensaTONE er en meget enkel – men effektiv, automatisk 

bækkenbundstræner. Den lille moderne enhed er designet til brug for 

kvinder i alle aldre. Bækkenbundstræneren fungerer som en hjælp til 

at styrke bækkenbunden og behandle inkontinens og hyppig 

vandladning. 

 

Lige som alle andre muskler i kroppen, bliver bækkenbundens muskler 

stærkere, jo mere du bruger dem. Kvinder med en stærk bækkenbund 

har større kontrol over deres blære, en øget vaginalkontrol og bedre 

føling under samleje.  

 

Én ud af tre kvinder vil, på et givent tidspunkt i deres liv, opleve en 

eller anden form for inkontinens eller lækager. Og selv om det ikke er 

livstruende, kan inkontinens føre til isolation, angst for situationer, 

hvor kvinden ikke kan holde tæt, f.eks. fysisk aktivitet osv. 

 

Der tales typisk om de tre former for inkontinens: 

1. Stressinkontinens: Når du ikke kan holde tæt, når du nyser, 

hoster, løber, hopper, griner osv. 

2. Trangsinkontinens (også kaldet Urge): Når trangen til at tisse 

opstår pludseligt – og du har svært ved – eller umuligt kan nå på 

toilettet i tide. 

3. Kombinationsinkontinens: Kombinationen af de to ovenstående. 
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SensaTONE er bækkenbundstræning med milde elektriske impulser, der 

helt automatisk træner og genoptræner dine bækkenbundsmuskler – 

enkelt og sikkert. 

 

Bækkenbundstræneren med EMS (ElekstriskMuskelStimulation) virker ved, 

at sende milde elektriske impulser til bækkenbundsmusklerne via en 

ergonomisk udformet vaginalprobe på størrelse med en tampon (2,6 x 7,8 

cm). Impulserne får musklerne til henholdsvis at spænde og slappe af, 

altså en form for automatiske knibeøvelser, blot er du med proben sikker 

på, at du træner de rigtige muskler – hver gang. 

 

Hvordan kan SensaTONE hjælpe mig? 

SensaTONE er designet til at stimulere og styrke 

bækkenbundsmuskulaturen for dig. Det gør den ved hjælp af 4 målrettede 

programmer – 1 for hver salgs inkontinens + et til vedligeholdelse af den 

stærke bækkenbund. 

Når du køber en SensaTONE, får du er færdigt startkit, så du kan komme i 

gang med det samme – og begynde vejen til en stærk bækkenbund, der 

holder. 

Pakken indeholder: 

 SensaTONE styreenhed 

 SensaTONE vaginalprobe 

 Ledninger 

 Prøvepakke med intimgel 

 2xAAA batterier 

 Opbevaringstaske 

 Bærerem 
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Vejl. uds. pris kr. 995,- 

 

 

√Behandler Stress-, trangs- og kombinationsinkontinens 

√Sikker og enkel at anvende  

√4 Forudindstillede programmer 

√Vaginalprobe i ergonomisk design 

√Stort brugervenligt LCD display 

√Indeholder alt du skal bruge for at komme i gang 

√Let, vejer meget lidt og er yderst diskret 

 

 

 

 

Du kan købe SensaTONE og mange andre sundhedsfremmende produkter 

på www.hjemmetest.dk – vi leverer fragtfrit fra dag-til-dag. 

 

 

SensaTONE forhandles også af Apotekerne. 

 

Kontaktinformation:  

MediGroup, Kajerødgade 38, 3460 Birkerød 

Yderligere information: 

E-mail: info@medigroup.dk  

Telefon 45 76 54 25 (hverdage 9-14) 
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