Vad är ActiPatch®?
1.  Antiinflammatorisk och smärtlindrande.
2.  Lugnar/normaliserar nervsystem samt smärtreceptorer, som är överaktiva vid kroniska smärtor.
3.  Befrämjar sårläkning (se forskning).
4.  Kliniskt beprövad  –  se forskning, studier samt
användningsområden på vår webbsida:
www.actipatch.se/actipatch/evidens-faktalankar.
5.  Inga biverkningar. Jämn smärtlindring över dygnet, hela
dygnet runt! Inga tider att passa för medicinintag! Ingen
tillvänjning.
6.  Kan användas tillsammans med pacemaker,
alla mediciner inklusive blodförtunnande samt
tillsammans med metall-implantat.
7.  Innovativ lågfrekvent elektromagnetisk
pulsterapi, en teknologi med mycket
goda resultat vid akuta och kroniska
smärtor samt inflammationstillstånd.
8.  Aktiv behandlingstid  =  720 timmar
med av-på-knapp. OBS! Kom ihåg att
alltid sätta tillbaka det vita skyddshöljet över av-på-knappen.
9.  Behandlingsområde cirka 12 cm i
diameter samt 5–6 cm in i kroppen.
10.  Arbetar helt in på cellnivå med bland
annat jonkanalerna i cellmembranen.
Läs mer och beställ på:

www.actipatch.se

eller vid behov, minst 6–8 timmar per dag, beroende på skada/tillstånd.
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ActiPatch finns i tre utföranden: Ryggsmärta  –  enhet samt elastiskt ryggbälte
med kardborrefattning; Muskel- och ledsmärta  –  enhet samt tejp för 30
dagar; Knäsmärta  –  enhet samt knäskydd med ficka för ActiPatchen och kardborrefattning. Det går även bra att fästa enheten med till exempel gasbinda
och också utanpå hudnära kläder.
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Det spelar ingen roll åt vilket håll du sätter din ActiPatch. Sätt enheten
på ”on” och placera slingan direkt ovanför ursprunget till smärtan. Kom
ihåg att alltid sätta tillbaka det vita skyddshöljet över av-/på-knappen.

Kliniska studier samt forskning:
En mängd kliniska studier samt forskning på olika användningsområden
har gjorts där ActiPatch haft mycket goda resultat. Det finns studier och
forskning på allt från antiinflammatorisk smärtlindring till sårläkning,
ödem, postoperativ smärtlindring, hälsporre etc. Här är några
exempel:
•  Läkning av skelett  –  Osteoprogenitor Cell Differentiation.
•  Kronisk smärta muskel/skelett –  artros i knä , ledgångs
reumatism, fibromyalgi, postoperativ smärta samt
neuropati (nervskador/smärtor), hälsporre. (Pulsed
electromagnetic fields in knee osteoarthritis: a double
blind, placebo-controlled, randomized clinical trial.)
•  Postoperativ smärta och ödem  –  bröstkirurgi, tandimplatat, ögonlockskirurgi. (A double blind, randomized and
placebo controlled study for postoperativ pain and narcotic pain medication use following breast augmentation
surgery.)
•  Kroniska sår, venösa bensår, diabetes-sår och nekrotiska sår.
•  Menstruationssmärtor  –  43 % upplevde mindre menstruationssmärtor i studie om 5 dagar, jämfört med placebogruppen.
För mer information och länkar till forskning och kliniska studier, gå till:

www.actipatch.se/actipatch/evidens-faktalankar
ActiPatch® är teknik som utvecklats och säljs av det amerikanska företaget BioElectronics.
ActiPatch® säljs för närvarande i över 55 länder. I Sverige är det Swedish HealthCare
som är generalagent för BioElectronics och som säljer Actipatch®.
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Så här använder du ActiPatch®:
rekommenderas att ha på sig sin ActiPatch hela dygnet
i Användaren/patienten
de två första veckorna (bara ta av vid dusch), därefter dag- eller nattbehandling

