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VÅR REKOMMENDATION VID BEHANDLING AV 
NEUROPATISKA PROBLEM 
 

 

Bästa apparat för behandling: 

Vår kombimodell Huakang D508A som ger elterapi med 5 olika terapimetoder – TENS, 
EMS, terapeutiskt ultraljud, laser och IR-värme. Av dessa är ultraljudet samt TENS/EMS 
särskilt viktiga vid behandling mot neuropatiska problem. Metoderna används i 2-stegs 
kombinationer enligt nedan. 

 

Om neuropati 
Vid neuropatier är det som först märks problem som går från knäna ner till fötterna – domningar, 
stickningar, värk, balansproblem mm. I senare skede blir också musklerna drabbade och det blir nu 
svårt att gå. Musklerna lyder inte.  

Riktig neuropati, dvs nervskada, är ett förlopp som innebär ständig försämring. Förloppet måste 
bromsas, avbrytas och helst också återställas så långt det går. Medicinsk behandling finns inte.  

Första frågan är dock alltid om felen verkligen beror på riktigt neuropati – dvs skadade nerver – 
eller om felen beror på att samma nerver har blivit påverkade genom klämningar?  

Felen yttrar sig inledningsvis på samma sätt. Att utreda det egentliga felet kan ta lång tid och om 
det nu verkligen är en riktig neuropati har man förlorat den tiden, och nerven har hunnit bli ännu 
mer försämrad. Väntar man för länge finns ingen nerv kvar.  

Vi föreslår därför att behandling sätts in samtidigt mot både riktig neuropati och klämda nerver så 
snart man märker problemen. Antingen det ena eller det andra ger ju felet. Bästa apparat för detta 
är nerv- och muskeltränaren HK-D508A. 

Mot riktig neuropati finns ännu ingen medicinsk behandling men i framtiden kan vi räkna med 
behandling via stamceller.  

Elterapiapparaten HK-D508A är en nerv- och muskeltränare på högsta nivå. Mer träning än vad den 
kan ge går inte att uppbringa. Men komplettera behandlingarna med promenader så mycket som 
möjligt, gärna också vid kuperat underlag. 

Eftersom problemen finns längst bort från hjärtat kan man anta att problemen har uppstått på 
grund av otillräcklig blodförsörjning. Nervcellerna har inte fått det syre och näring de har behövt 
och har därför blivit underförsörjda och skadade.  

Genomblödningen i kroppen kan försämras av många skäl. Blodfetter i kärlen är en orsak, 
kärlförträngningar på grund av nikotin är en annan orsak, diabetes ytterligare en orsak. Men 
vanligaste skälet till försämrad blodcirkulation är att musklerna har minskat sin volym. Därmed 
minskar den kapillära blodvolymen i ännu högre grad.  
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Minskad muskelmassa är något som kommer med åldern och kallas ”sarkopeni”. Man märker 
sällan några problem förrän plötsligt och överraskande när känsel och muskelstyrningen spökar i 
fötter och ben.  

Många av våra kunder säger att de varken har höga blodfetter, är rökare eller har diabetes. De har 
fått neuropatin ändå. Ja, då är skälet sannolikt just sarkopenin. 

Noterbart här är också att de som verkligen varit vältränade i aktiv ålder med idrott mm är de som 
drabbas lättast av neuropatier. Deras kroppar har vant sig att fungera med bra genomblödning vid 
god muskelmassa. När denna inte längre finns kommer problemen.  

Det finns bara en lösning på detta. Upp med muskelvolymen igen! Då blir det bra genomblödning 
igen. 

En muskelmaskin som HK-D508A drar snabbt upp muskelmassan, men så var det detta med 
nerverna. En skadad nerv kan sällan tränas upp igen till full kraft. Men du kan ingripa och bromsa 
förloppet, förhoppningsvis också avbryta fortsatt skada. Har du ingripit innan det blev för sent kan 
du förvänta dig förbättring också.  

Här använder du primärt ultraljudet för att ”duscha” underbenen och fötterna med ljudvågornas 
akustiska tryck. Det som då händer inne i ben och fötter är en forcerad genomblödning med blod 
som kommer från musklerna, dvs kapillärt. Samtidigt ökar permeabiliteten i nervernas cellväggar, 
dvs genomsläppligheten förbättras, och nu når syre och näring fram in i cellerna. Deras ”kraftverk”, 
mitokondrierna, får ny energi och nu finns möjlighet till förbättring. Dock knappast till 100 %, men 
åtminstone bättre än tidigare. 

Kör med ultraljudet 5-7 minuter och växla sedan över till elterapin, dvs TENS och EMS. Denna 
kallas här Electrotherapy och består av TENS och EMS i kombinationer. Dessa kombinationer är 
olika beroende på var på kroppen man behandlar, så tryck på knappen ”Feet”, alternativt ”Legs” så 
blir det rätt.  

TENS förknippas med smärtlindring som bland annat används vid förlossningar, men pulserna ger 
också nervträning. Det är den som är viktig här. Och EMS – elektrisk muskelstimulering – är det 
som ökar muskelmassan. Till skillnad från fysiska träningsmetoder så påverkar EMS samtliga 
muskelskikt, även de djupaste. Alla muskler i behandlingsområdet blir starkare och större. 

Kör gärna elterapin på 30 minuter och använd skoelektroder i början. Gör hela behandlingen strax 
före läggdags med 5 + 30 minuter så har kroppen natten på sig att ta upp behandlingen.  

När du ökar styrkan på elterapin så finns det i HK D508A gröna, vita, gula och röda nivåer i 
displayen. Den gröna nivån är tillvänjning, kör den först, men behandling börjar sedan på vit nivå. 

Med HK-D508 återställs musklerna i fötter och ben till gammalt gott skick. Det kommer att kosta 
träningsvärk i början. Efter några inledande dagar på försiktig nivå kör du igång elektroterapin på 
rejäl nivå i 30 minuter före läggdags.  

Efteråt ska det kännas. Efter ett rejält träningspass på ett gym blir man också mör i kroppen. Så 
även här.  

Dagen efter känner du resultatet från gårdagen.  

Håll samma styrkenivå en vecka men pröva sedan att öka styrkan ett snäpp till vecka för vecka. Om 
musklerna har vuxit så kan du det. Till maskinens maxgräns kommer du aldrig, men det behövs 
inte heller.  



www.prne.se  support@prne.se  Rådgivning: 073 127 4890 

Detta om ”riktig neuropati” på grund av skadade nerver. 

Men samma symptom kan ju också vara orsakade av att nerver har hamnat i kläm. De nerver som 
går ner i fötterna kommer ut ur ryggraden i nedre ländryggen strax ovanför höftbenet. Redan där 
mellan kotorna L4 och L5 kan det klämma. Sedan finns det klämrisker vid alla leder ner i benen, dvs 
höfterna, knäna och fotlederna.  

Klämningarna kan bero på att muskler längs vägen har försvagats av ålder och nu ligger spända. De 
kan också bero på att de tunnlar av ligament som släpper fram nerverna vid lederna har blivit 
trängre och hårda. 

Behandlingen mot allt detta är elterapi med hjälp av de självhäftande elektroderna som placeras 
runt lederna. Använd programmet ”Legs” så får du både muskelförstärkning och massage 
samtidigt. 

Om felet beror på klämda nerver så kommer de att lossna efterhand och problemen upphör helt. 

Så vårt råd här är att du ska göra både ock, behandla både som att problemet beror på riktig 
neuropatisk nervskada och på klämda nerver. Om problemen försvinner helt efter någon månad så 
var det således klämda nerver.  

Flytta runt elektroderna från ländryggen och nedåt benen runt alla leder. Om felet beror på en 
klämma så kommer du att märka när du behandlar direkt mot klämman. Då blir det extra mycket 
”neuropati” i ben och fötter och du är att gratulera. Denna klämma blir lätt att bearbeta bort. Du 
ska bara öka muskelmassan samt massera ligamenten i tunnlarna. 

Förhoppningsvis blir du också bättre vid behandlingen mot riktiga nervskador. Kör behandlingen 
dagligen tills det blir klart bättre. Sedan kan du övergå till underhållsbehandling någon gång per 
vecka för att undvika att det försämras igen.  

Vid riktig neuropati får du fortsätta på det sättet livet ut, såvida inte sjukvården erbjuder 
behandling via stamceller. Men det ligger nog ett tiotal år framåt.  

 

Slutligen ska nämnas att en klämd nerv kan bli en skadad nerv om klämman får fortsätta länge. 
Klämningen brukar först skapa en inflammation, och sedan kommer nervskadan. Då har man fått 
en riktig neuropati.  

Neuropati kan också uppstå i armar och händer och då är det i regel en nervklämma som har 
utvecklats till neuropatin. Klämman satt då vanligtvis mellan två nackkotor men kan också ha 
kommit från skuldrorna. Behandla detta på samma sätt som fötter och ben med 2-stegsmetoden. 

Man ska således aldrig acceptera klämda nerver. Använd HK-D508A på dem också så fort som 
möjligt.  

 

 

 


