SEU MAIS
em opções de tratamento

TENS Tratamento da dor
Dolito (Basic)
Ref. art.: 010E-200

DoloBravo (Premium)
Ref. art.: 010E-001

TENS Tratamento da dor

Eletroestimulação nervosa
transcutânea para alívio da dor
isento de efeitos secundários.
As indicações mais frequentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Síndrome da coluna cervical
Síndrome da coluna torácica
Síndrome da coluna lombar
Artrose
Mialgias/Neuralgias
Dores fantasma e em cicatrizes
Epicondilite
Lesões do desporto

EMS Estimulação muscular
Rehalito (Basic)
Ref. art.: 010E-201

RehaBravo (Premium)
Ref. art.: 010E-002

EMS Estimulação muscular

Eletroestimulação muscular
para o treino focado
da musculatura atrofiada
através de tratamento com corrente
elétrica.
As indicações mais frequentes:
• P
 revenção e atraso
da atrofia muscular
• Desenvolvimento e reabilitação de musculatura atrofiada
• Tratamento da escoliose
• Conservação e extensão da mobilidade
• Prevenção de desequilíbrios musculares
• Aumento da resistência muscular contra a fadiga

ORTÓTESE LUMBOSTABIL
Lumbostabil ST
Ref. art.: 040E-029

Ortótese de estabilização com
almofada, bandas elásticas e
aparelho de eletroestimulação.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

tratamento de estados dolorosos mais agudos na zona lombar
lombalgia grave
lombalgia recorrente
osteocondrose
espondilartrose
lombociática ligeira
síndrome radicular leve
espondilólises sem espondilolistese
deformidade lombar ligeira a moderada (espondilolistese degenerativa)

BET Ligadura + Eletroterapia

As indicações mais frequentes:

FES Eletroestimulação funcional

FES Eletroestimulação funcional

PeroBravo
Ref. art.: 010E-112

Estimulação da paralisia para a estimulação seletiva de
musculatura paralisada através de impulsos triangulares
bem como treino de marcha com elétrodo de pé.
As indicações mais frequentes:
•
•
•
•

Paralisia de nervo peroneal
Paralisia de nervo radial
Paralisia facial
Treino de marcha com elétrodo de pé

Elétrodo de pé
para o treino de marcha

ETS Tratamento por biofeedback

ETS Tratamento por biofeedback

DuoBravo N
Ref. art.: 010E-090

Estimulação passiva após um AVC, por exemplo,
provocada por uma facilitação ativa
da contração pelo paciente.
As indicações mais frequentes:
•
•
•
•
•

Reabilitação após AVC (aprendizagem cognitiva)
Desenvolvimento e reabilitação de musculatura atrofiada
Relaxamento de músculos com tónus excessivo em repouso
Prevenção de desequilíbrios musculares
Prevenção de atrofias musculares (no caso da esclerose múltipla)

Biolito (Basic)
Ref. art.: 010E-202

BioBravo (Premium)
Ref. art.: 010E-039

SineBravo
Ref. art.: 010E-087

DuoBravo U
Ref. art.: 010E-089

Estimulação passiva (EMS),
tratamento ativo por biofeedback (EMG)
e estimulação muscular impulsionada por EMG (ETS)
para o pavimento pélvico e os músculos dos esfíncteres.
As indicações mais frequentes:
•
•
•
•
•

Incontinência urinária:
Incontinência de urgência
Incontinência de esforço
Incontinência mista
Incontinência fecal

EMS/EMG/ETS Tratamento da incontinência

EMS/EMG/ETS Tratamento da
incontinência

IVP 600 (manual)
Ref. art.: 030F-032

Sistemas de ereção a vácuo
em caso de impotência masculina
As indicações mais frequentes:
• D
 isfunção erétil
• Perturbação arterial do fornecimento de nutrientes
• Insuficiência veno-oclusiva (“fuga venosa”)

AVP 1000 (elétrico)
Ref. art.: 030F-033

IVP/AVP Auxiliar à ereção

IVP/AVP Auxiliar à ereção

Lista de acessórios
Rubrica

Produto

Ref. art.:

Elétrodos

Elétrodos 40x40 mm

011E006

Elétrodos 40x80 mm

011E007

Elétrodos autoadesivos redondos 32 mm

011E051

Elétrodos de grelha

041E023

Elétrodos tipo borboleta

011E215

Luva elétrodo (23-25 cm)

011E021

Meia elétrodo

011E022

Cabo para elétrodo, unidade

011E012

Cabo de referência para biofeedback

011E083

Cabo para elétrodo Duo/PeroBravo 1,5 m,
unidade

011E120

Interruptor de pé PeroBravo

010E113

Elétrodos de borracha (45x50 mm)

011F114

1 par de bolsas de esponja

011E115

1 par de fitas "hook & loop" elásticas

011E116

IncoProbe V

011E008

IncoProbe R

011E009

Probe V plus

011E017

Probe R plus

011E018

Gel para elétrodos e sondas (75 g)

011F037

Sondas

A sua encomenda
FAX: +49 (0)30-66 99 10 35
MTR+ Vertriebs GmbH
Kamenzer Damm 78
12249 Berlim

Data / Carimbo / Assinatura

N.º cliente 

Telefone 

Firma 

Fax 

Contacto 

E-mail 

Rua / N.º

CP / Cidade 


Referência do artigo

Nome do artigo

Quantidade

Preço unitário

Interesso-me por
(marque com uma cruz):
Informações de produto
Visita pessoal
Posição de ensaio

Apresentação/Formação
Oferta de compra
Outro

Ao efetuar a encomenda reconheço as atuais condições gerais, de fornecimento e pagamento.
A todos os preços acresce IVA à taxa legal em vigor.

Preço total

A MTR+ é um fabricante certificado em conformidade com a norma DIN EN ISO 13485:2016,
que se especializou no desenvolvimento, produção e comercialização de aparelhos para a
eletroestimulação.
A empresa foi fundada em 2001, em Berlin, com o objetivo de fornecer o mercado especializado
com aparelhos de eletroestimulação digitais de alta qualidade para tratamento dos seus
pacientes.
Com base na nossa experiência de muitos anos com a eletroestimulação no setor médico, a
MTR+ introduziu as séries de aparelhos “Lito” e “Bravo” no mercado alemão.
A partir da nossa localização na Berlin queremos continuar a ser um parceiro de confiança
para os nossos clientes profissionais em todo o mundo. Congratulamo-nos com cada parceiro
comercial novo, que partilhe a nossa filosofia – comercializar artigos de alta qualidade a preços
competitivos.

Alivie dores sem efeitos
secundários.

Estimulação
muscular
Fortaleça musculatura
atrofiada por meio de corrente
elétrica.

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

Biofeedback
Meça atividades físicas –
mesmo quando estas não
são visíveis ou arbitrárias.

Tratamento da
incontinência
Trata o pavimento pélvico e
os músculos esfíncteres com
eletroestimulação funcional.
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