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TENS LINDRAR ILLAMÅENDE
Illamående och kräkning är i grunden en försvarsmekanism när kroppen vill skydda sig mot ett främmande ämne.
Illamående är ett vanligt och ofta plågsamt tillstånd i samband med operation men också under behandling med
strålning och cytostatika. Det är i många studier dokumenterat att TENS som behandlingsform vid illamående har
positiva effekter, och i motsats till farmaka inte har några negativa biverkningar.

Förklaringsgrund

Orsakerna till illamående kan variera. Postoperativt illamående
kan t.ex. bero på anestesin i sig, operationsmetoden eller
orsakas av medicinering med olika morfinpreparat. Vid cancerbehandling kan cytostatikan i sig ge illamående, men även
strålning misstänks frigöra substanser som retar illamåendet.
Det är idag fastställt att behandling med TENS på akupunkturpunkten PC6 minskar illamående, men det finns ingen teoretisk förklaringsmodell fastställd. TENS-behandling ger effekter
som t.ex. normalisering av autonom aktivitet, påverkan av
serotoninnivån samt hämning av den vagala aktiviteteten.
Dessa effekter påverkar illamåendet enskilt eller mest troligt, i
samverkan.

Hur går behandlingen till?

• Stimuleringen koncentreras till PC6 som är en känd akupunkturpunkt mot illamående. Den är belägen på underarmens insida, 2 cun (ca. 3 fingrars bredd) från handledsvecket
mellan flexorsenorna. Placera den svarta (mest aktiva)
elektroden här. Den röda elektroden placeras lämpligen på
TE5, motsvarande punkt på underarmens ovansida.
• Ställ in frekvensen på 10 Hz (Program 6 i CEFAR PRIMO
PRO) och höj strömstyrkan tills stimuleringen strålar ut
längs N. Medianus i handens fingrar, utan att vara smärtsam. Ofta syns en lätt vibration i fingrarna.
• Behandla i ca. 10 min. per behandlingstillfälle. Upprepa
behandlingen ofta i början t.ex. varannan timme för att
successivt behandla mer sällan.
• VIKTIGT! Om möjligt, starta första behandlingen före den
emetiska retningen (före operation eller administration av
cytostatika).
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Vad visar studierna?

• Rätt akupunkturpunkt: Viktigt att stimuleringen sker över
PC6. Studier visar att om man lokalbedövar punkten har
behandlingen ingen effekt.
• Stimulering bilateralt eller unilateralt: Man har inte sett
någon skillnad i resultat.
• Behandlingstid: Flera studier visar att en behandlingstid på
5–10 min. ger bäst effekt.
• Förstärkt effekt: Studier visar att TENS kombinerat med
Ondansetron (t.ex. Zofran) ger en förstärkt behandlingseffekt.
• Behandlingsstart: Bäst effekt av behandling fås på vaken
patient med ett väl fungerande nervsystem. Behandla i god
tid före emetiskt stimuli.
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