
ĐIỂM CỘNG CỦA BẠN
Nhà sản xuất Đức với hầu hết thiết bị  
kích điện được liệt kê trong thư mục  

phương tiện hỗ trợ trong PG 09.
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Kích thích liệt nhẹ  
với PeroBravo (FES)

Liệu pháp không kiểm soát 
với BioBravo (EMS)

Kích thích cơ  
với MyoBravo

Điện chuyển ion với  
IontoBravo (MET)

Liệu pháp giảm đau  
với DoloBravo (TENS)

Kích thích cơ  
với RehaBravo (EMS)

Liệu pháp phản hồi sinh 
học thần kinh với 
DuoBravo N

Đào tạo kiềm chế với phản 
hồi sinh học
Sine/DuoBravo U 
(EMG/ETS)

Bạn đau? Rối loạn chức năng?  
Bị teo? Cắt dây thần kinh?
Cơ thể con người truyền tín hiệu bằng cách sử dụng tín hiệu điện.  
Chúng phục vụ cho việc nhận thông tin (truyền đến não) hoặc chuyển động/phản ứng (tác 
động đến cơ).
Với sự đa dạng các thiết bị của chúng tôi, bạn có thể áp dụng các tín hiệu tương tự cho cơ 
thể và hỗ trợ bệnh nhân một cách tối ưu trong liệu pháp của họ.

Chúng tôi luôn có giải pháp cho bạn!
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Kích thích điện dây thần kinh 
qua da để giảm đau mà  
không có tác dụng phụ.

Các chỉ định:

• Triệu chứng HWS
• Triệu chứng BWS
• Triệu chứng LWS
• Thoái hóa khớp
• Đau cơ/đau dây thần kinh
• Đau sẹo và đau ảo
• Viêm mỏm lồi cầu
• Thương tích thể thao

Kích thích cơ bằng điện  
để luyện tập có mục tiêu  
cho cơ teo bằng liệu pháp  
tăng dòng điện.

Các chỉ định:

•  Phòng ngừa hoặc làm chậm quá trình  
teo cơ

• Phát triển và tái tạo các cơ bị teo
• Điều trị cong vẹo cột sống
• Duy trì và tăng phạm vi chuyển động 
• Tránh mất cân bằng cơ bắp 
• Tăng sức đề kháng của cơ bắp chống lại sự mệt mỏi

TENS Liệu pháp giảm đau

EMS Kích thích cơ

Dolito (Cơ bản)
Số mặt hàng: 010E-200
UDI-DI: 4260279580825

Rehalito (Cơ bản)
Số mặt hàng: 010E-201
UDI-DI: 4260279580856

DoloBravo (Cao cấp)
Số mặt hàng: 010E-001
UDI-DI: 4260279580207

RehaBravo (Cao cấp)
Số mặt hàng: 010E-002
UDI-DI: 4260279580238
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EMS/TENS/INKO Máy kích thích đa năng

Myolito có 12 chương trình để giảm đau 
(TENS), xây dựng cơ bắp (EMS) và trị liệu 
tiểu không kiểm soát.
Chương trình 12 có thể định cấu hình tự 
do

Myolito
Số mặt hàng: 010E-105
UDI-DI: 04260279580979

3 chương trình bổ sung có thể định cấu hình tự do

Trong MyoBravo có 31 chương trình được cài đặt vĩnh viễn cho các mục đích sau:

• Kích thích cơ (EMS) 
• Liệu pháp giảm đau (TENS)
• Liệu pháp không kiểm soát 
• Thể thao / Thể dục / Phục hồi

MyoBravo
Số mặt hàng: 010E-004
UDI-DI: 04260279580290

Một thiết bị 2 kênh kỹ thuật số với 4 đầu ra để 
sử dụng đồng thời 4 cặp điện cực.

Ví dụ về ứng dụng:

• Liệu pháp giảm đau ở một số vị trí
• Phục hồi 4 cơ cùng lúc 
•  Bắt chước các chuyển động phức tạp (chuỗi 

cơ)

MyoBravo kết hợp nhiều lĩnh vực sử dụng trong một thiết bị:
Trọng tâm là kích thích cơ bắp. Trong đó bao gồm các chương trình được sử dụng để phục hồi cơ bắp theo 
mục tiêu cũng như những chương trình có thể góp phần tăng hiệu suất hoặc tăng tốc tái tạo trong lĩnh vực 
thể thao.

Các chương trình ở ba chế độ khác nhau (liên tục, điều biến, bùng phát) có sẵn cho liệu pháp giảm đau, 
được bổ sung bằng chương trình thứ tư có sự kết hợp của hai chế độ khác nhau để đạt được cả hai mục 
tiêu của liệu pháp TENS - ức chế các vùng thần kinh và tăng giải phóng endorphin - đạt được trong một tiến 
trình tự động.

Vùng kiềm chế bao gồm các hình thức điều trị nhiều giai đoạn đối với tiểu són áp lực và tiểu són cấp kỳ 
cũng như đối với tiểu són hỗn hợp và tiểu són phân.

Các chương trình có thể được thiết kế tùy ý, giúp bạn dễ dàng hiện thực hóa ý tưởng của mình trong tất cả 
lĩnh vực đã nêu. Tất nhiên, mỗi chương trình được cấu hình riêng có thể được thay đổi lại bất kỳ lúc nào. 
Quá trình lập trình cực kỳ dễ dàng, ngay cả đối với người bình thường.
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Các chỉ định:

•  Rối loạn cương cứng
• Rối loạn cung cấp động mạch
• Rò tĩnh mạch

EMS/EMG/ETS Liệu pháp không kiểm soát

IVP/AVP Hỗ trợ cương cứng

SineBravo
Số mặt hàng: 010E-087
UDI-DI: 4260279580474

Kích thích thụ động (EMS),  
liệu pháp phản hồi sinh học tích cực (EMG)  
và kích thích cơ do EMG kích hoạt (ETS)  
cho sàn chậu và các cơ vòng.

Các chỉ định:

• Tiểu không tự chủ:
• Tiểu không kiểm soát khẩn cấp (Khẩn cấp)
• Tiểu không tự chủ khi bị áp lực (Áp lực)
• Tiểu són hỗn hợp
• Són phân

DuoBravo U 
Số mặt hàng: 010E-089
UDI-DI: 4260279580535 

Hệ thống cương cứng chân 
ở bệnh liệt dương nam giới

Biolito (Cơ bản)
Số mặt hàng: 010E-202
UDI-DI: 4260279580887

IVP 600 (thủ công)
Số mặt hàng: 030F-032

BioBravo (Cao cấp)
Số mặt hàng: 010E-039
UDI-DI: 4260279580269

AVP 1000 (điện)
Số mặt hàng: 030F-033

Có thể tểi xuểng ểng dểng tểi gia / bểng chểng 
liểu pháp vểi SineBravo + DuoBravo



FES Kích thích điện theo chức năng

PeroBravo
Số mặt hàng: 010E-112
UDI-DI: 4260279581044

4 Các giai đoạn điều trị cho cơ bị suy nhược trong một thiết bị: 

Chẩn đoán: Tạo đường cong I/T để xác định mức độ thiệt hại. 

Liệu pháp: Các cơ bị suy yếu không phản ứng với xung sóng vuông. Do đó, liệu pháp bắt đầu với các xung 
đơn hình tam giác hoặc hình thang có độ dài khác nhau. Dạng dòng điện đặc biệt này gây ra hiện tượng co 
giật cơ lặp đi lặp lại, nhằm mục đích ngăn ngừa teo cơ trong giai đoạn tái tạo của dây thần kinh.

Công tắc chân 
để luyện đi bộ
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Các chỉ định:

• Gập mu bàn chân yếu (Liệt cơ cổ chân)
• Gập mu bàn tay yếu (Liệt xuyên tâm)
• Liệt mặt (Liệt dây thần kinh mặt) 
• Luyện đi bộ với công tắc chân

Luyện tập đi bộ: Kích thích điện hỗ trợ việc này - được kích hoạt 
bằng công tắc chân - nâng ngón chân trong giai đoạn xoay của một bước.

Luyện tập cơ: Nếu cơ phản ứng trở lại với các xung sóng vuông bình thường, thì bây giờ có thể tiến hành 
luyện tập cơ thường xuyên với dòng điện tăng.

1 mS ~ 1000 mS

1 mS ~ 1000 mS

Để rểng xung 
50 μs – 35 ms

phần âm của độ 
rộng xung không 
được xem xét

Xung sóng vuông thuần túy 
tương tự như liệu pháp EMS 
(Đào tạo)

Xung tam giác thuần túy lên 
đến 1000 mS

Xung hình thang:  
Cạnh nhô có thể thay đổi, do 
đó có thể thay đổi thành phần 
sóng vuông

Kích thích thần kinh trong liệt ngoại vi
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DuoBravo – Tải về ứng dụng tại nhà/ bằng chứng trị liệu

DuoBravo – Chẩn đoán hiệu suất

Các chỉ định:

• Phục hồi chức năng sau đột quỵ (nhận thức)
• Phát triển và tái tạo các cơ bị teo
• Thư giãn các cơ khi bị quá tải
• Tránh mất cân bằng cơ bắp
• Tránh teo cơ (ví dụ như trong bệnh đa xơ cứng)

DuoBravo N
Số mặt hàng: 010E-090
UDI-DI: 4260279580566

ETS Liệu pháp phản hồi sinh học 
Liệu pháp phản hồi sinh học thần kinh bằng kích thích do EMG kích hoạt

Kích thích do EMG kích hoạt (ETS), ví dụ sau đột quỵ, được bệnh 
nhân kích hoạt bằng cách tích cực mồi cơn co thắt.



MET Điện chuyển ion nước máy
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Điện chuyển ion chống đổ mồ hôi 
nhiều hoặc để cải thiện việc vận 
chuyển thuốc.

Các chỉ định:

• Tăng tiết mồ hôi bàn tay
• Tăng tiết mồ hôi bàn chân
• Tăng tiết mồ hôi nách

IontoBravo GS+PS
Thiết bị kết hợp
Dòng điện một chiều không đổi
Dòng điện xung
Số mặt hàng. 010E-188
UDI-DI: 04260279581334



Tăng tiết mồ hôi nách

Điện chuyển ion thuốc
Thuốc được đưa vào máu và 
mô thông qua quá trình điện 
chuyển ion qua da.
Ví dụ: Bằng cách này, thuốc mỡ 
trị bệnh thấp khớp có thể được 
hấp thụ tốt hơn.

M
ET

 Đ
iệ

n 
ch

uy
ển

 io
n

Khi sử dụng dòng điện xung để có cảm giác dòng điện đặc biệt dễ chịu, có sẵn các điều chỉnh tinh bổ sung.

Độ rộng xung (Thời gian của từng xung riêng biệt) có thể được thay đổi ở đây. Có thể chọn 50, 60, 70, 80 
hoặc 90 micro giây. Điều này gần tương ứng lưu lượng từ 50% đến gần 90% thời gian điều trị. Do độ rộng 
xung thay đổi, dòng xung có thể được thiết kế theo ý tưởng riêng tùy theo độ nhạy tương ứng. 

Quá trình xử lý tiêu chuẩn được thiết lập là 15 phút. Thời gian xử lý có thể được xác định riêng trong 5 phút 
từ 5 đến 30 phút.



Hạng mục Sản phẩm Số mặt hàng:

Điện cực Điện cực 40x40mm 011E006

Điện cực 40x80mm 011E007

Điện cực dính tròn 32 mm 011E051

Điện cực Butterfly Trapez 011E215

Chi tiết cáp điện cực 011E012

Cáp tham chiếu cho phản hồi sinh học 011E083

Chi tiết cáp điện cực Duo/PeroBravo 1,5 m 011E120

Công tắc chân PeroBravo 010E113

Điện cực cao su (45x50mm) 011F114

1 cặp túi xốp 011E115

1 cặp khóa dán đàn hồi 011E116

Đầu dò IncoProbe V 011E008

IncoProbe R 011E009

Probe V plus 011E017

Probe R plus 011E018

Gel cho điện cực và đầu dò (75g) 011F037

Danh sách phụ kiện



Số khách hàng.  

Công ty  

Đối tác liên hệ  

Số nhà / số đường  

Điện thoại  

Fax  

E-Mail  

Địa điểm / Vị trí  

 
Số mặt hàng Tên mặt hàng Lượng Đơn giá Tổng giá

 

Tôi quan tâm đến (vui lòng đánh dấu):

 Thông tin sản phẩm
 Chuyến thăm cá nhân
 Vị trí kiểm tra

Giới thiệu/đào tạo
 Đề xuất mua hàng
 Khác 

Với đơn hàng này, tôi chấp nhận các điều khoản và điều kiện hiện tại, điều kiện giao hàng và thanh toán.
Tất cả các mức giá cộng với thuế VAT theo luật định.

Ngày / Con dấu / Chữ ký

Đơn hàng của bạn

MTR+ Vertriebs GmbH
Kamenzer Damm 78
12249 Berlin

FAX: 030-66 99 10 35

Số đăng ký WEEE của chúng tôi theo đạo luật điện là: DE 81 72 63 50

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

Bạn còn thắc mắc? Chúng tôi luôn có giải pháp!



Liệu pháp 
không kiểm soát
Điều trị sàn chậu và các  
cơ vòng nhờ phương pháp kích 
thích cơ kích hoạt  
bằng EMG.

Phản hồi  
sinh học
Đo lường các hoạt động thể 
chất ngay cả khi chúng không 
nhìn thấy hoặc ngẫu nhiên.

Kích thích cơ
Tăng cường cơ bắp bị teo bằng 

dòng điện tăng cao.

Liệu pháp  
giảm đau

Giảm đau không  
tác dụng phụ.

MTR+ Vertriebs GmbH 
Kamenzer Damm 78 ∙ 12249 Berlin  
Điện thoại. 030 / 66 99 10 30 ∙ Fax 030 / 66 99 10 35 
www.mtrplus.com ∙ info@mtrplus.com

MTR+ là nhà sản xuất được chứng nhận DIN EN ISO 13485: 2016 chuyên phát triển, sản xuất 
và bán các thiết bị kích thích điện.

Công ty được thành lập tại Berlin vào năm 2001 với mục đích hỗ trợ chuyên khoa với các thiết bị 
kích thích điện kỹ thuật số chất lượng cao trong việc điều trị cho bệnh nhân của họ.

Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi về kích thích điện trong lĩnh vực y tế, MTR+ đã 
cho ra mắt các thiết bị thuộc dòng „Lito“ và „Bravo“ tại thị trường Đức.

Từ trụ sở dễ dàng tiếp cận của chúng tôi ở Tây Nam Berlin chúng tôi muốn tiếp tục trở thành 
đối tác đáng tin cậy cho các nhà bán lẻ chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Chúng tôi mong muốn 
mọi đối tác bán hàng mới chia sẻ triết lý của chúng tôi đó là bán chất lượng cao với giá thị trường 
hợp lý.
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Điện chuyển ion- 
nước máy
Ngăn tiết mồ hôi quá nhiều và 
cải thiện việc vận chuyển 
thuốc bằng cách sử dụng 
dòng điện một chiều.


