
TWÓJ PLUS
Dodatkowe możliwości terapeutyczne
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Dolito (Basic) DoloBravo (Premium)
nr art.: 010E-200 nr art.: 010E-001

Przezskórna elektryczna 
stymulacja nerwów 
(ang. transcutaneous electrical
nerve stimulation) umożliwia 
złagodzenie bólu bez skutków 
ubocznych.

Najczęstsze wskazania:

• zespół bólowy odcinka szyjnego kręgosłupa
• zespół bólowy odcinka piersiowego kręgosłupa
• zespół bólowy odcinka lędźwiowego kręgosłupa
• artroza
• bóle mięśni/nerwobóle
• bolesne blizny i bóle fantomowe
• łokieć tenisisty
• urazy sportowe

Rehalito (Basic) RehaBravo (Premium)
nr art.: 010E-201 nr art.: 010E-002

Elektryczna stymulacja 
mięśni (ang. electrical 
muscle stimulation) do 
ukierunkowanego treningu 
atroficznych mięśni poprzez 
terapię prądami progowymi.

Najczęstsze wskazania:

•  zapobieganie lub 
spowolnienie atrofii mięśni

• odbudowa i regeneracja atroficznych mięśni
• leczenie skoliozy
• zachowanie i zwiększenie zakresu ruchu 
• zapobieganie zaburzeniom równowagi mięśniowej 
• zwiększenie odporności mięśni na zmęczenie

TENS Terapia przeciwbólowa

Stymulacja mięśni EMS



ORTEZA LUMBOSTABIL
Lumbostabil ST
nr art.: 040E-029

Orteza stabilizująca z pelotą, ele-
mentami napinającymi i urządze-
niem do elektrostymulacji.

Najczęstsze wskazania:

• terapia silniejszych stanów bólowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
• zaawansowana lumbalgia 
• nawracająca lumbalgia 
• osteochondroza 
• spondyloartroza 
• lekka lumboischialgia 
• lekka radikulopatia 
• spondyloliza bez przemieszczenia kręgów 
•  lekkie i średnie deformacje odcinka lędźwiowego (zwyrodnieniowe przemieszczenie kręgów) 
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Stymulacja bierna, np. po udarze, wywołana aktywną inicjacją 
skurczu przez pacjenta.

Najczęstsze wskazania:

• rehabilitacja po udarze (aktywność kognitywna)
• odbudowa i regeneracja atroficznych mięśni
• rozluźnienie mięśni przy nadmiernym napięciu spoczynkowym
• zapobieganie zaburzeniom równowagi mięśniowej
• zapobieganie atrofii mięśni (np. przy stwardnieniu rozsianym)

DuoBravo N
nr art.: 010E-090

Elektrostymulacja funkcjonalna FES

Terapia oparta na biofeedbacku ETS

PeroBravo
nr art.: 010E-112

Stymulacja niedowładów w celu selektywnego 
pobudzania sparaliżowanych mięśni poprzez 
impulsy trójkątne, jak również trening chodzenia 
z przełącznikiem nożnym.

Najczęstsze wskazania:

• osłabienie zgięcia grzbietowego stopy 
 (porażenie nerwu strzałkowego)
• osłabienie zgięcia grzbietowego ręki 
 (porażenie nerwu promieniowego)
• paraliż twarzy (porażenie nerwu twarzowego) 
• trening chodzenia z przełącznikiem nożnym

Terapia oparta na biofeedbacku ETS

Przełącznik nożny do 
treningu chodzenia
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IVP 600 (ręczny) AVP 1000 (elektryczny)
nr art.: 030F-032 nr art.: 030F-033

Próżniowe systemy wspomagające 
erekcję w przypadku impotencji u 
mężczyzn

Najczęstsze wskazania:

•  zaburzenia erekcji
• zaburzenia przepływu krwi 
 wtętnicach
• wyciek żylny

Elektrostymulacja funkcjonalna FES Terapia inkontynencji EMS/EMG/ETS

Stymulator erekcji IVP/AVP

Biolito (Basic) BioBravo (Premium)
nr art.: 010E-202 nr art.: 010E-039

SineBravo DuoBravo U
nr art.: 010E-087 nr art.: 010E-089

Stymulacja bierna (EMS), 
aktywna terapia oparta 
na biofeedbacku (EMG) i wyzwolona przez EMG 
stymulacja mięśni (ETS) dna miednicy i zwieraczy.

Najczęstsze wskazania:

• Nietrzymanie moczu:
• naglące nietrzymanie moczu (parcie)
• wysiłkowe nietrzymanie moczu (obciążenie)
• inkontynencja mieszana
• nietrzymanie stolca



Rubryka Produkt nr art.:

Elektrody elektrody 40 x 40 mm 011E006

elektrody 40 x 80 mm 011E007

elektrody samoprzylepne, okrągłe, 32 mm 011E051

elektrody siatkowe 041E023

trapezowe elektrody motylkowe 011E215

elektroda tekstylna w formie rękawicy 
(23–25 cm) 011E021

elektroda tekstylna w formie skarpety 011E022

przewód elektrod (szt.) 011E012

przewód referencyjny do biofeedbacku 011E083

przewód elektrod Duo/PeroBravo 1,5 m (szt.) 011E120

przełącznik nożny PeroBravo 010E113

elektrody gumowe (45 x 50 mm) 011F114

1 para pokrowców gąbkowych 011E115

1 para elastycznych taśm na rzepy 011E116

Sondy IncoProbe V 011E008

IncoProbe R 011E009

Probe V plus 011E017

Probe R plus 011E018

żel do elektrod i sond (75 g) 011F037

Lista akcesoriów



nr klienta  

nazwa firmy  

osoba ds. kontaktów  

ulica / numer domu  

telefon  

faks  

e-mail  

kod pocztowy / miejscowość  

 
Numer artykułu Nazwa artykułu Ilość Cena jednostkowa Cena łączna

 

Interesują mnie  
(proszę zaznaczyć):

 informacje o produktach
 osobiste spotkanie
 instalacja

 prezentacja/szkolenie
 oferta kupna
 inne

Wraz ze złożeniem zamówienia akceptuję aktualne OWH, warunki dostawy i płatności.
Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT.

data / pieczęć /podpis

Twoje zamówienie

MTR+ Vertriebs GmbH
Kamenzer Damm 78
12249 Berlin (Niemcy)

FAKS: +49 (0)30-66 99 10 35



Terapia 
inkontynencji
Terapia mięśni dna 
miednicy i zwieraczy za 
pomocą elektrostymulacji 
funkcjonalnej.

Biofeedback
Pomiar aktywności 
fi zycznej - nawet jeśli 
jest ona niewidoczna lub 
przypadkowa.

Stymulacja 
mięśni

Wzmacnianie atrofi cznych 
mięśni za pomocą prądu o 

natężeniu progowym.

Terapia 
przeciwbólowa

Łagodzenie stanów bólowych 
bez skutków ubocznych.

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

Przedsiębiorstwo MTR+ jest producentem posiadającym certyfikat DIN EN ISO 13485:2016, 
specjalizującym się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży urządzeń do elektrostymulacji.

Firma została założona w 2001 roku w Berlinie w celu wspierania specjalistycznej dystrybucji 
wysokiej jakości cyfrowych urządzeń elektrostymulacyjnych wykorzystywanych w terapii 
pacjentów.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu z elektrostymulacją w sektorze medycznym, firma 
MTR+ wprowadziła na rynek niemiecki urządzenia serii „Lito” i „Bravo”.

Dzięki korzystnej lokalizacji naszej siedziby w Berlinie chcemy również w przyszłości być godnym 
zaufania partnerem dla specjalistycznych sklepów branżowych na całym świecie. Chętnie 
podejmujemy współpracę z nowymi partnerami handlowymi, którzy podzielają naszą filozofię - 
sprzedaż wysokiej jakości urządzeń po konkurencyjnych cenach.
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