VAŠE PLUS

Německý výrobce se zařízeními pro elektrostimulaci, která
jsou většinově uvedena na seznamu pomocných prostředků
v PG 09.

Bolesti? Dysfunkce? Atrofie?
Denervace?
Lidské tělo předává prostřednictvím elektrických impulzů signály.
Ty slouží k přenosu informací (aferentní do mozku) nebo pohybu/reakce (eferentní do svalů).
Díky široké nabídce svých přístrojů můžeme aplikovat podobné signály na tělo a optimálně
podporovat pacienta při terapii.
Vždy máme pro vás řešení!

Svalová stimulace
s RehaBravo (EMS)
Terapie bolesti
s DoloBravo (TENS)
Trénink inkontinence
s bio zpětnou vazbou
Sine/DuoBravo U (EMG/
ETS)

MTR + elektroterapie přímo od výrobce

Terapie inkontinence s BioBravo (EMS)
Neurologická terapie bio zpětné vazby
s DuoBravo N

Parézní stimulace s PeroBravo (FES)

Iontoforéza
s IontoBravo (MET)

Svalová stimulace
s MyoBravo

TENS léčba bolesti
Dolito (Basic)
Obj. č.: 010E-200
UDI-DI: 04260279580825

DoloBravo (Premium)
Obj. č.: 010E-001
UDI-DI: 04260279580207

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

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

TENS léčba bolesti

•
•
•
•
•
•
•
•

EMS stimulace svalů
Rehalito (Basic)
Obj. č.: 010E-201
UDI-DI: 04260279580856

RehaBravo (Premium)
Obj. č.: 010E-002
UDI-DI: 04260279580238

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

EMS stimulace svalů

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

Multifunkční stimulátor EMS/TENS/INKO
MyoBravo spojuje více oblastí použití do jednoho přístroje:
Těžištěm terapie je svalová stimulace. Jsou zde obsaženy programy, které se používají k cílené svalové
rehabilitaci, i programy, které mají přispívat k zvýšení výkonu nebo urychlení regenerace ve sportovní
oblasti.
Pro léčbu bolesti jsou k dispozici programy ve třech různých režimech (kontinuální, modulovaný, nárazový),
které lze smysluplně doplňovat čtvrtým programem, který obsahuje kombinaci dvou různých režimů pro
dosažení obou cílů terapie TENS – blokády nervových drah a zvýšení produkce endorfinu – v jednom
automatickém procesu.
Obor inkontinence obsahuje vícefázové léčebné formy jak pro stresovou i nutkavou inkontinenci, tak pro
inkontinenci stolice i smíšenou inkontinenci.
Volně utvářené programy umožňují velmi pohodlnou realizaci vlastních představ ve všech uvedených
oblastech. Samozřejmě lze každý individuálně konfigurovaný program kdykoli opět změnit. Postup programování je zcela jednoduchý i pro laiky.
V systému MyoBravo je pevně instalováno 31 programů pro tyto účely:
•
•
•
•

stimulace svalů (EMS)
léčba bolesti (TENS)
léčba inkontinence
sport/fitness/regenerace

3 dodatečné volně konfigurovatelné programy

Digitální dvoukanálový přístroj se 4 výstupy pro
současné použití až 4 párů elektrod.

Příklady použití:
MyoBravo
Obj. č.: 010E-004

Multifunkční stimulátor TENS/EMS

UDI-DI: 04260279580290

• Léčba bolesti na více místech
• Současná regenerace 4 svalů
• Simulace komplexních pohybových procesů
(svalové řetězce)

V jednotce Myolito je 12 programů pro snížení bolesti (TENS), růst svalové hmoty
(EMS) a léčbu inkontinence.
Program 12 je volně konfigurovatelný
Myolito
Obj. č.: 010E-205
UDI-DI: 04260279580979

EMS/EMG/ETS Léčba inkontinence
BioBravo (Premium)
Obj. č.: 010E-039
UDI-DI: 04260279580269

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

SineBravo
Obj. č.: 010E-087
UDI-DI: 04260279580474

Stažení domácí aplikace / možnost potvrzení léčby u SineBravo + DuoBravo

DuoBravo U
Obj. č.: 010E-089
UDI-DI: 04260279580535

EMS/EMG/ETS Léčba inkontinence

Biolito (Basic)
Obj. č.: 010E-202
UDI-DI: 04260279580887

IVP 600 (ruční)
Obj. č.: 030F-032
UDI-DI: 00656535000901

AVP 1000 (elektrická)
Obj. č.: 030F-033
UDI-DI: 00656535000765

Nejběžnější indikace:
• erektilní dysfunkce
• porucha arteriálního zásobování
• žilní odtok

Vakuové erekční systémy
u mužské impotence

IVP/AVP Podpora erekce

IVP/AVP Erection Aid

FES Funkční elektrostimulace
MyoBravo spojuje více oblastí použití do jednoho přístroje:
4 fáze ošetření u denervovaného svalstva v jediném zařízení:
Diagnóza: Vytvoření křivky I/T pro zjištění rozsahu poškození.
Terapie: Denervované svalstvo nereaguje na obdélníkové impulzy. Proto terapie začíná trojúhelníkovými
nebo lichoběžníkovými samostatnými impulzy různé délky. Díky této zvláštní formě proudu dochází opakovaně k jednotlivým svalovým záškubům, aby nedocházelo ke svalové atrofii v regenerační fázi nervu.

1 mS – 1 000 mS
1 mS – 1 000 mS

Čistý trojúhelníkový impulz až
do 1 000 mS
Trapézové impulzy:
Čelo impulzu proměnlivě
nastavitelné pro podíl pravoúhlého impulzu

Svalový trénink: Reaguje-li sval opět na normální obdélníkové impulzy, lze nyní provádět regulérní svalový
trénink se střídavým proudem.

Čistý pravoúhlý impulz analogicky k léčbě EMS (trénink)

FES Funkční elektrostimulace

Šířka impulzu
50 μs – 35 ms

Záporná část není
u šířky impulzu zohledněna

Trénink chůze: Elektrostimulace aktivovaná nožním spínačem přitom
podporuje zvedání špičky nohy ve švihové fázi kroku.

Nejběžnější indikace:
•
•
•
•

ochabnutí zdvihače nohy (obrna peroneálního nervu)
ochabnutí zdvihače ruky (obrna radiálního nervu)
ochrnutí obličeje (obrna lícního nervu)
trénink chůze s nožním spínačem

PeroBravo
Obj. č.: 010E-112
UDI-DI: 04260279581044
Nožní spínač pro
trénink chůze

ETS Léčba pomocí biofeedbacku
Neurologická léčba zpětné vazby biostimulací s aktivací EMG
DuoBravo N
Obj. č.: 010E-090
UDI-DI: 04260279580566

Stimulace EMG (ETS) např. po cévní mozkové příhodě realizovaná
aktivní cestou kontrakce 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)

DuoBravo – stažení domácích aplikací / terapeutické ověření

ETS Léčba pomocí biofeedbacku

DuoBravo – výkonová diagnostika

Vodovodní iontoforéza MET
IontoBravo GS+PS
Kombinovaný přístroj
Konstantní stejnosměrný proud
Pulzní proud
Obj. č. 010E-188
UDI-DI: 04260279581334

Nejběžnější indikace:

Iontoforéza MET

• Hyperhidrosis manuum
• Hyperhidrosis pedum
• Hyperhidrosis axillaris

Iontoforéza proti nadměrnému
pocení nebo pro zlepšení transportu
léků.

Při používání pulzního proudu jsou pro zvlášť příjemný pocit k dispozici doplňková jemná nastavení.
Zde lze měnit šířku impulzu (trvání samostatného impulzu). Lze zvolit 50, 60, 70, 80 nebo 90 mikrosekund.
To odpovídá zhruba proudu 50 % až téměř 90 % doby ošetření. Díky variabilní šířce impulzu lze pulzní proud
nastavit podle individuálních představ s ohledem na citlivost osoby.
Standardní ošetření trvá 15 minut. Dobu ošetření lze individuálně nastavit v pětiminutových krocích od 5 do
30 minut.

Medikamentózní iontoforéza
Léky jsou díky pohybu iontů
transportovány kůží do krevního
řečiště a tkání.
Příklad: Revmatické masti se
lépe vstřebávají.

Iontoforéza MET

Hyperhidrosis axillaris

Seznam příslušenství
Nadpis

Výrobek

Obj. č.:

Elektrody

Elektrody 40 × 40 mm

011E006

Elektrody 40 × 80 mm

011E007

Lepicí elektrody cca 32 mm

011E051

Trapézové elektrody motýlek

011E215

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)

011E114

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)

Datum / razítko / podpis

Zák. č. 

Telefon 

Firma 

Fax 

Kontaktní osoba

E-mail 

Ulice / číslo popisné 

PSČ/obec 

Objednací číslo

Název zboží

Množství

Jednotková cena

Máte další dotazy? Vždy máme řešení!
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.
Naše reg. č. WEEE podle zákona o elektrických zařízeních: DE 81 72 63 50

MTR+ Vertriebs GmbH ∙ Tel. 030 / 66 99 10 30 ∙ info@mtrplus.com

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.

Léčba bolesti
Zmírněte bolesti bez vedlejších
účinků.

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

Stimulace svalů
Posilujte ochablé svaly
prostřednictvím prahového
proudu.

Vodní
iontoforéza
Zabraňuje nadměrnému pocení
a zlepšuje dopravu léků pomocí
stejnosměrného proudu.

Léčba inkontinence

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

Stav říjen 2022

Ošetřete svaly pánevního
dna a svěrače funkční
elektrostimulací.

