SEU MAIS
Fabricante alemão com o maior número de aparelhos de
eletroestimulação catalogados no índice de dispositivos
médicos no PG 09.

Dores? Disfunção? Atrofia?
Desnervação?
O corpo humano transmite sinais com a ajuda de sinais de impulsos elétricos.
Estes servem para a recolha de informação (aferente ao cérebro) ou para o movimento/
reação (eferente aos músculos).
Graças à multiplicidade dos nossos aparelhos, é possível aplicar sinais semelhantes ao corpo
e apoiar de forma ideal os pacientes no seu tratamento.
Temos sempre uma solução para si!

Estimulação muscular
com RehaBravo (EMS)

Tratamento da dor com
DoloBravo (TENS)

MTR + Eletroterapia diretamente do fabricante

Treino de incontinência
com biofeedback
Sine/DuoBravo U
(EMG/ETS)

Tratamento da incontinência
com BioBravo (EMS)
Tratamento neurológico por biofeedback
com DuoBravo N

Estimulação da paralisia
com PeroBravo (FES)

Iontoforese com
IontoBravo (MET)

Estimulação muscular
com MyoBravo

TENS Tratamento da dor
Dolito (Basic)
Ref. art.: 010E-200
UDI-DI: 04260279580825

DoloBravo (Premium)
Ref. art.: 010E-001
UDI-DI: 04260279580207

Eletroestimulação nervosa
transcutânea para alívio da dor
isento de efeitos secundários.

•
•
•
•
•
•
•
•

TENS Tratamento da dor

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
RehaBravo (Premium)
Ref. art.: 010E-002
UDI-DI: 04260279580238

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

EMS Estimulação muscular

Rehalito (Basic)
Ref. art.: 010E-201
UDI-DI: 04260279580856

EMS/TENS/INKO Estimulador multifunções
O MyoBravo reúne várias áreas de utilização num só aparelho:
A estimulação muscular constitui o ponto principal. Aqui, incluem-se tanto programas utilizados na reabilitação muscular focada, como também aqueles que podem contribuir para a melhoria do desempenho ou
uma regeneração mais rápida na área do desporto.
Para o tratamento da dor, estão disponíveis programas em três modos diferentes (contínuo, modulado e
burst), que são eficazmente complementados por um quarto programa que inclui uma combinação de dois
modos diferentes, para alcançar ambos os objetivos do tratamento TENS – bloqueio de sinais nervosos e
estimulação da produção de endorfina – num processo automático.
A área da incontinência inclui formas de tratamento multifásico, tanto para a incontinência por stress e de
urgência, como para a incontinência fecal e mista.
Os programas de livre configuração permitem uma realização muito confortável de conceitos próprios em
todas as áreas mencionadas. Naturalmente, cada programa de configuração individual pode sempre ser
novamente alterado. O processo de programação é muito simples, mesmo para leigos.
No MyoBravo, estão instalados de modo fixo 31 programas para as seguintes finalidades:
•
•
•
•

Estimulação muscular (EMS)
Tratamento da dor (TENS)
Tratamento da incontinência
Desporto / Fitness / Regeneração

3 programas adicionais de configuração livre

Um aparelho digital de 2 canais com 4 saídas
para utilização em simultâneo de até 4 pares
de elétrodos.

Exemplos de aplicação:

TENS/EMS Estimulador multifunções

MyoBravo
Ref. art.: 010E-004

UDI-DI: 04260279580290

• Tratamento da dor em vários pontos
• Regeneração simultânea de 4 músculos
• Imitação de padrões de movimentos complexos (cadeias musculares)

No Myolito, existem 12 programas para
alívio da dor (TENS), desenvolvimento
muscular (EMS) e tratamento da incontinência.
O programa 12 é de livre configuração
Myolito
Ref. art.: 010E-105
UDI-DI: 04260279580979

EMS/EMG/ETS Tratamento da
incontinência

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

SineBravo
Ref. art.: 010E-087
UDI-DI: 04260279580474

Possibilidade de download das aplicações de
uso doméstico / comprovativo de tratamento
no SineBravo + DuoBravo

DuoBravo U
Ref. art.: 010E-089
UDI-DI: 04260279580535

EMS/EMG/ETS Tratamento da incontinência

BioBravo (Premium)
Ref. art.: 010E-039
UDI-DI: 04260279580269

Biolito (Basic)
Ref. art.: 010E-202
UDI-DI: 04260279580887

IVP 600 (manual)
Ref. art.: 030F-032
UDI-DI: 00656535000901

AVP 1000 (elétrico)
Ref. art.: 030F-033
UDI-DI: 00656535000765

As indicações mais frequentes:
• D
 isfunção erétil
• Perturbação arterial do fornecimento de nutrientes
• Insuficiência veno-oclusiva (“fuga venosa”)

Sistemas de ereção a vácuo
em caso de impotência
masculina

IVP/AVP Auxiliar à ereção

IVP/AVP Auxiliar à ereção

FES Eletroestimulação funcional
O MyoBravo reúne várias áreas de utilização num só aparelho:
4 fases de tratamento no caso de musculatura desnervada num só aparelho:
Diagnóstico: criação de uma curva I/T, para determinar a extensão da lesão.
Tratamento: a musculatura desnervada não reage a impulsos retangulares. Por isso, o tratamento inicia-se
com impulsos individuais triangulares ou trapezoidais de diferentes comprimentos. Graças a esta forma de
onda especial, ocorrem espasmos musculares individuais repetidos, o que deverá prevenir a atrofia muscular na fase de regeneração do nervo.

1 mS ~ 1000 mS
1 mS ~ 1000 mS

Impulso triangular puro com
até 1000 mS
Impulsos trapezoidais:
Borda de subida de sinal suscetível de alteração, levando
a uma componente retangular
variável

Treino muscular: se o músculo reagir novamente a impulsos retangulares normais, pode realizar-se, agora,
o treino muscular regular com corrente bifásica.

Impulso retangular puro idêntico ao tratamento EMS (treino)

FES Functional Electric Stimulation
FES Eletroestimulação funcional

Largura do impulso
50 μs – 35 ms

a parte negativa na
largura do impulso
não é considerada

Treino de marcha: aqui, a eletroestimulação, ativada por um
interruptor de pé, apoia a elevação da ponta do pé na fase de
oscilação de um passo.

As indicações mais frequentes:
•
•
•
•

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

PeroBravo
Ref. art.: 010E-112
UDI-DI: 04260279581044

Elétrodo de pé para
o treino de marcha

ETS Tratamento por biofeedback
Tratamento neurológico por biofeedback através de
estimulação impulsionada por EMG
DuoBravo N
Ref. art.: 010E-090
UDI-DI: 04260279580566
Estimulação impulsionada por EMG (ETS) após um AVC, p. ex., 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)

DuoBravo – Download das aplicações de uso doméstico / Comprovativo
de tratamento

ETS Tratamento por biofeedback

DuoBravo – Diagnóstico de desempenho

MET Iontoforese com água canalizada
IontoBravo GS+PS
Aparelho combinado
Corrente contínua constante
Corrente pulsante
Ref. art. 010E-188
UDI-DI: 04260279581334

As indicações mais frequentes:

MET Iontoforese

• Hiperidrose palmar
• Hiperidrose plantar
• Hiperidrose axilar

Iontoforese contra a sudorese
excessiva ou para uma melhor administração de medicamentos por
via transdérmica.

Na utilização da corrente pulsada, estão disponíveis ajustes de precisão adicionais para uma sensação de
passagem de corrente particularmente agradável.
Aqui, a largura do impulso (duração de cada impulso individual) pode ser alterada. Podem selecionar-se 50,
60, 70, 80 ou 90 microssegundos. Isto corresponde, aproximadamente, a um fluxo de corrente de 50% até
quase 90% do tempo de tratamento. Através da largura do impulso variável, é possível adaptar a corrente
pulsada em função das necessidades individuais, de acordo com a respetiva sensibilidade.
O tratamento padrão está definido para 15 minutos. O tempo de tratamento pode ser definido individualmente a intervalos de 5 minutos, entre 5 e 30 minutos.

Iontoforese com medicamentos
Aqui, os medicamentos penetram
na corrente sanguínea e nos tecidos através da pele, pela migração
de iões.
Exemplo: desta forma, as pomadas
para reumatismo podem penetrar
melhor.

MET Iontoforese

Hiperidrose axilar

Lista de acessórios
Rubrica

Produto

Ref. art.:

Elétrodos

Elétrodos 40x40 mm

011E006

Elétrodos 40x80 mm

011E007

Elétrodos autoadesivos redondos 32 mm

011E051

Elétrodos tipo borboleta

011E215

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)

011E114

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
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Nome do artigo

Quantidade
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Preço total

Ainda tem perguntas? Nós temos sempre uma solução!
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.
O nosso n.º registo REEE de acordo com a lei sobre a segurança de equipamentos elétricos é: DE 81 72 63 50

MTR+ Vertriebs GmbH ∙ Tel. +49 30 / 66 99 10 30 ∙ info@mtrplus.com

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.

Tratamento
da dor
Alivie dores sem efeitos
secundários.

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

Estimulação
muscular
Fortaleça musculatura
atrofiada por meio de
corrente elétrica.

Iontoforese com
água canalizada
Evite a sudorese excessiva
e melhore a administração
de medicamentos através
de corrente contínua.

Tratamento da
incontinência

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

