
Ordrebestilling
Jeg ønsker å bestille ___ stk

Ova TENS (inkl. batteri
og 4 stk hudelektroder) til kr 600,- eks.mva

Jeg ønsker å bestille ___ stk
á 5 batterier kr 100,- pr. pk.eks.mva

Jeg ønsker å bestille ___ stk
á 4 hudelektroder kr 150,- pr. pk.eks.mva

Betal til kontonr. 4202 01 05903
Vitacon AS, Vegamot 8,
7048 Trondheim
Påfør navn hvis betaling skjer elektronisk.
Kopi av kvittering vedlegges bestilling.

mini elektrostimulator
mot menstruasjonssmerter

Klinisk testet, lett å bruke, 
god effekt og diskret!Vitacon AS

Vitacon AS • Vegamot 8 • 7048 Trondheim,
Tlf.: 73 82 13 00 • Fax: 73 82 13 01• E-mail: sales@vitacon.com
www.vitacon.no

Fornavn......................................................................................................

Etternavn ..................................................................................................

Adresse......................................................................................................

Postnr/sted ..............................................................................................

Telefon ......................................................................................................

E-post ......................................................................................................

Send denne blanketten til Vitacon AS 
Vegamot 8 • 7048 Trondheim

Fornøyde brukere
En spørreundersøkelse blant kvinner 
som har prøvd Ova viser at Ova er blitt svært
godt mottatt. Kvinner som før har holdt sengen
på grunn av store menstruasjonsproblemer, kan
nå gå på jobb som normalt. Alle reagerte på at
Ova var liten og diskret, derfor lett å ta med
seg i vesken. Dessuten var det et stort pluss at
Ova var enkel i bruk.

Hvordan virker Ova?
Ova produserer elektriske signaler som lindrer smerte
på to måter. For det første blokkeres smertesignalene
slik at de ikke når fram til hjernen. For det andre 
stimuleres hjernen til å utløse endorfiner, som er
kroppens naturlige smertestillende middel. 
De elektriske signalene bygger på en kjent medisinsk
behandling som kalles TENS (transkutan elektrisk
nervestimulering). Ova lindrer effektivt menstrua-
sjonssmerter gjennom spesielt valgte frekvenser og
pulsbredder, som sammen kalles "moduser" i  
bruksanvisningen. 

Kliniske prøver har vist at TENS er svært effektivt,
uten å ha noen bivirkninger som for eksempel 
kvalme og trøtthet som vanligvis forbindes med 
medikamenter mot menstruasjonssmerter. 

Det er viktig at Ova får tid nok til å virke. Hver gang
du velger en ny modus eller plasserer elektrodene på
en annen måte, tar det en halv time før OVA fungerer
optimalt. Dersom du da ikke er helt fornøyd med
virkningen, bør du forsøke en annen modus eller
plassere elektrodene annerledes. Selv om smertene
lindres i tilfredsstillende grad, kan det likevel være
nyttig å forsøke andre innstillinger.  

Bestilling av Ova
Ønsker du å vite mer om Ova, kontakt Vitacon!

Ønsker du å bestille, benytt bestillingskupongen 

inne i brosjyren eller ring Vitacon 73 82 13 00
Du kan også sende forespørsel på e-mail:

sales@vitacon.com



Stort problem

For noen kan menstruasjonssmerter være et
stort problem med alvorlige følger for 
livskvaliteten. Fravær fra skole, studier og
arbeid er en realitet for mange i denne 
situasjonen. For de fleste kvinner avtar 
menstruasjonssmertene med alderen. 
Men det er til liten trøst for jenter i skolealder
som har behov for en pålitelig måte å lindre
smertene på hver eneste måned, eller for
kvinner som opplever at menstruasjons-
smertene ikke avtar med alderen, eller at 
smertene kommer tilbake når de nærmer 
seg overgangsalderen.

Menstruasjonssmerter – eller dysmenoré –
skyldes kramper i livmor. Smertene behandles
vanligvis med ikke-steroide antiinflamma-
toriske legemidler eller p-piller, som begge
fungerer på den måten at de reduserer 
aktiviteten i livmormuskelen. Ova bruker 
imidlertid TENS – transkutan elektrisk 
nervestimulering – for å lindre smerte. 
I stedet for å redusere aktiviteten i 
livmormuskelen, endrer TENS kroppens 
evne til å motta eller oppfatte smertesignaler.

Hva er Ova?
OVA Uten tabletter – ingen bivirkninger

Ova er utviklet spesielt med sikte på 
behandling av menstruasjonssmerter. 
Stimulus-frekvensen er innstilt 
for å kunne gi optimal lindring av slike 
smerter. Enheten er ergonomisk utformet 
og fremstår som en kompakt, mobil og 
diskret løsning.

Kliniske prøver har vist at TENS er svært
effektivt til behandling av menstruasjons-
smerter, uten å ha noen av de bivirkningene
som vanligvis forbindes med smertestillende
medikamenter, som for eksempel kvalme og
trøtthet. Ova er lett å bruke og svært diskret.
Den er liten og derfor grei å ha på seg hele
dagen. Med Ova kan du holde på med de 
vanlige aktivitetene dine uten at smertene 
hindrer deg.

Hvordan brukes Ova?
Ova er utviklet til nytte for deg, uansett 
hva du driver med.

Når du vet at menstruasjonen kommer, setter
du på elektrodene om morgenen samtidig som
du kler på deg, og fester kontrollenheten på
buksen, skjørtet eller trusen, eller legger den i
lommen. Når du kjenner at menstruasjons-
smertene kommer, slår du Ova på og skrur 
opp til du kjenner at den begynner å motvirke
smertene. Så snart smertene er borte, slår du
den av, men lar elektrodene og kontrollenheten
sitte på plass i tilfelle smertene skulle komme
tilbake.

Ova er liten og svært diskret.

Mål: 56x34x10 mm


