VAŠE PLUS
v možnostech léčby

TENS léčba bolesti
Dolito (Basic)
Obj. č.: 010E-200

DoloBravo (Premium)
Obj. č.: 010E-001

Transkutánní elektrická
nervová stimulace
pro úlevu od bolesti
bez vedlejších účinků.

TENS léčba bolesti

Nejběžnější indikace:
•
•
•
•
•
•
•
•

syndrom krční páteře
syndrom hrudní páteře
syndrom bederní páteře
artróza
myalgie/neuralgie
bolesti jizev a fantomové bolesti
tenisový loket
sportovní zranění

EMS stimulace svalů
Rehalito (Basic)
Obj. č.: 010E-201

Elektrická
stimulace svalů
pro cílený trénink
ochablých svalů
díky terapii prahovým proudem.

EMS stimulace svalů

Nejběžnější indikace:
• zabránění nebo zpomalení
svalové atrofie
• budování a znovuobnovení atrofovaných svalů
• léčba skoliózy
• zachování a rozšíření rozsahu pohybu
• zamezení svalové dysbalance
• zvýšení odolnosti svalu proti únavě

RehaBravo (Premium)
Obj. č.: 010E-002

ORTÉZA LUMBOSTABIL
Lumbostabil ST
Obj. č.: 040E-029

Stabilizační ortéza s podložkou,
tažnými prvky a elektrostimulačním
zařízením.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ošetření silnějších bolestivých stavů v oblasti bederní páteře
těžká lumbalgie
opakující se lumbalgie
osteochondróza
spondylartróza
lehká lumboischialgie
lehký radikulární syndrom
spondylolýza bez klouzání obratlů
mírná až střední bederní deformita (degenerativní klouzání obratlů)

BET Bandáž + elektroterapie

Nejběžnější indikace:

FES Funkční elektrostimulace

FES Funkční elektrostimulace

PeroBravo
Obj. č.: 010E-112

Stimulace parézy pro selektivní stimulaci
ochrnutých svalů pomocí trojúhelníkových
impulzů a také trénink chůze s nožním
spínačem.
Nejběžnější indikace:
• ochabnutí zdvihače nohy
(obrna peroneálního nervu)
• ochabnutí zdvihače ruky
(obrna radiálního nervu)
• ochrnutí obličeje (obrna lícního nervu)
• trénink chůze s nožním spínačem

Nožní spínač pro trénink
chůze

ETS Léčba pomocí biofeedbacku

ETS Léčba pomocí biofeedbacku

DuoBravo N
Obj. č.: 010E-090

Pasivní stimulace např. po mozkové příhodě vyvolané aktivním
usnadněním kontrakce ze strany pacienta.
Nejběžnější indikace:
•
•
•
•
•

rehabilitace po mozkové mrtvici (kognitivní učení)
budování a znovuobnovení atrofovaných svalů
relaxace svalů se zvýšeným klidovým napětím
zamezení svalové dysbalance
prevence svalové atrofie (např. u roztroušené sklerózy)

Biolito (Basic)
Obj. č.: 010E-202

BioBravo (Premium)
Obj. č.: 010E-039

SineBravo
Obj. č.: 010E-087

DuoBravo U
Obj. č.: 010E-089

Pasivní stimulace (EMS),
aktivní terapie biofeedbackem
(EMG) a svalová stimulace
vyvolaná EMG (ETS) pro svaly pánevního
dna a svěrače.
Nejběžnější indikace:
•
•
•
•
•

Inkontinence moči:
urgentní inkontinence (nutkání)
stresová inkontinence (stres)
smíšená inkontinence
fekální inkontinence

EMS/EMG/ETS Léčba inkontinence

EMS/EMG/ETS Léčba inkontinence

IVP/AVP Podpora erekce

Vakuové erekční systémy
u mužské impotence
Nejběžnější indikace:
• erektilní dysfunkce
• porucha arteriálního zásobování
• žilní odtok

AVP 1000 (elektrická)
Obj. č.: 030F-033

IVP/AVP Podpora erekce

IVP 600 (ruční)
Obj. č.: 030F-032

Seznam příslušenství
Nadpis

Výrobek

Obj. č.:

Elektrody

Elektrody 40 × 40 mm

011E006

Elektrody 40 × 80 mm

011E007

Lepicí elektrody cca 32 mm

011E051

Elektrody s mřížkovou sítí

041E023

Trapézové elektrody motýlek

011E215

Elektroda s rukavicí (23–25 cm)

011E021

Elektroda s ponožkou

011E022

Elektrodový kabel jednotlivý

011E012

Referenční kabel pro biofeedback

011E083

Elektrodový kabel jednotlivý Duo/PeroBravo
1,5 m

011E120

Nožní spínač PeroBravo

010E113

Gumové elektrody (45 × 50 mm)

011F114

1 pár pouzder

011E115

1 pár elastických pásků na suchý zip

011E116

IncoProbe V

011E008

IncoProbe R

011E009

Probe V plus

011E017

Probe R plus

011E018

Gel pro elektrody a sondy (75 g)

011F037

Sondy

Vaše objednávka
FAX: +49 (0)30-66 99 10 35
MTR+ Vertriebs GmbH
Kamenzer Damm 78
12249 Berlin (Německo)
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Fax 

Kontaktní osoba

E-mail 

Ulice / číslo popisné 

PSČ/obec 


Objednací číslo

Název zboží

Množství

Jednotková cena

Zajímám se o
(prosím označte):
informace o výrobcích
osobní návštěvu
poskytnutí k testování

prezentace/školení
obchodní nabídka
ostatní

Při objednávce beru na vědomí aktuální všeobecné obchodní podmínky, dodací a platební podmínky.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celková cena

MTR+ je výrobcem certifikovaným podle normy EN ISO 13485:2016 se specializací na vývoj,
výrobu a prodej elektrostimulačních zařízení.
Společnost byla založena v roce 2001 v Berlíně s cílem podporovat specializovaný obchod
s vysoce kvalitními digitálními elektrostimulačními zařízeními při léčbě svých pacientů.
Na základě našich mnohaletých zkušeností s elektrickou stimulací ve zdravotnickém sektoru
zahájila společnost MTR+ uvedení řady „Lito“ a „Bravo“ na německý trh.
Z naší dopravně výhodné polohy v Berlíně chceme být i nadále důvěryhodným partnerem
specializovaných prodejců po celém světě. Těšíme se na každého nového distribučního partnera,
který sdílí naši filozofii – prodávat vysokou kvalitu za konkurenceschopné ceny.

Zmírněte bolesti bez
vedlejších účinků.

Stimulace
svalů
Posilujte ochablé svaly
prostřednictvím prahového
proudu.

MTR+ Vertriebs GmbH
Kamenzer Damm 78 ∙ 12249 Berlin (Německo)
Tel. +49 (0)30 / 66 99 10 30 ∙ Fax +49 (0)30 / 66 99 10 35
www.mtrplus.com ∙ info@mtrplus.com

Biologická
zpětná vazba
Měřte své tělesné aktivity –
i když nejsou viditelné nebo
svévolné.

Léčba inkontinence
Ošetřete svaly pánevního
dna a svěrače funkční
elektrostimulací.

Stav květen 2019

Léčba bolesti

