TWÓJ PLUS
Producent niemiecki posiadający najwięcej urządzeń
do elektrostymulacji w wykazie środków pomocniczych
(grupa PG 09).

Bóle? Dysfunkcje? Atrofia mięśni?
Uszkodzenia nerwów?
Za pomocą impulsów elektrycznych ciało ludzkie przekazuje sygnały.
Służą one do przyjmowania informacji (dośrodkowo, do mózgu) lub do wywołania ruchu/reakcji (odśrodkowo, do
mięśni).
Dzięki różnorodnym urządzeniom z naszej oferty możliwe jest aplikowanie podobnych sygnałów u pacjentów i
zapewnienie im optymalnego wsparcia w terapii.
Znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie!

Stymulacja mięśni przy użyciu
RehaBravo (EMS)
Terapia przeciwbólowa przy
użyciu DoloBravo (TENS)
Trening z biofeedbackiem
w przypadku nietrzymania
moczu
Sine/DuoBravo U
(EMG/ETS)

MTR + Elektroterapia prosto od producenta

Terapia inkontynencji przy
użyciu BioBravo (EMS)
Neurologiczna terapia
oparta na biofeedbacku
przy użyciu DuoBravo N

Stymulacja niedowładów
przy użyciu PeroBravo (FES)

Jonoforeza przy użyciu
IontoBravo (MET)

Stymulacja mięśni przy
użyciu MyoBravo

TENS Terapia przeciwbólowa
Dolito (Basic)
nr art.: 010E-200
UDI-DI: 04260279580825

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

Terapia przeciwbólowa TENS

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

Stymulacja mięśni EMS

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

Najczęstsze wskazania:
• z apobieganie 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

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

Stymulacja mięśni EMS

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

EMS/TENS/INKO Stymulator wielofunkcyjny
MyoBravo oferuje wiele obszarów zastosowań w ramach jednego urządzenia:

Główny obszar stanowi stymulacja mięśni. Zawarte są tutaj programy służące do rehabilitacji konkretnych
partii mięśni, ale też takie, które pomagają zwiększyć wydolność organizmu lub przyspieszyć regenerację w
aktywnościach o charakterze sportowym.
Dla potrzeb terapii przeciwbólowej dostępne są programy w trzech różnych trybach (ciągły, modulowany,
burst), których wartościowym uzupełnieniem jest czwarty program, stanowiący kombinację dwóch różnych
trybów, co pozwala osiągnąć oba cele terapii TENS – blokadę dróg nerwowych i zwiększenie wydzielania
endorfin – w procesie automatycznym.
Obszar terapii inkontynencji zawiera wielofazowe formy terapii, zarówno w przypadku nietrzymania moczu
wysiłkowego i naglącego, jak i nietrzymania stolca oraz inkontynencji mieszanej.
Indywidualnie konfigurowane programy umożliwiają bardzo komfortową realizację własnych scenariuszy we
wszystkich wspomnianych obszarach. Istnieje, oczywiście, możliwość modyfikacji każdego indywidualnie
skonfigurowanego programu w dowolnej chwili. Proces programowania jest łatwy także dla osób nieposiadających przygotowania.
W urządzeniu MyoBravo zainstalowanych jest 31 programów do następujących zadań:
•
•
•
•

Stymulacja mięśni (EMS)
Terapia przeciwbólowa (TENS)
Terapia inkontynencji
Sport / Fitness / Regeneracja

3 dodatkowe, indywidualnie konfigurowane programy

Cyfrowe, 2-kanałowe urządzenie z 4 wyjściami umożliwiające równoczesne korzystanie z
maksymalnie 4 par elektrod.

TENS/EMS Stymulator wielofunkcyjny

Przykłady zastosowań:
MyoBravo
nr art.: 010E-004

UDI-DI: 04260279580290

• Terapia bólów występujących w różnych miejscach
• Regeneracja 4 mięśni równocześnie
• Odtwarzanie złożonych sekwencji ruchowych (łańcuchy
mięśniowe)

W urządzeniu Myolito zainstalowanych jest 12 programów do łagodzenia bólu (TENS), odbudowy mięśni
(EMS) oraz terapii inkontynencji.
Program 12 można indywidualnie skonfigurować
Myolito
nr art.: 010E-205
UDI-DI: 04260279580979

Terapia inkontynencji EMS/EMG/ETS
BioBravo (Premium)
nr art.: 010E-039
UDI-DI: 04260279580269

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

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

Możliwość pobierania terapii domowych / potwierdzenia terapii w modelach SineBravo +
DuoBravo

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

Terapia inkontynencji EMS/EMG/ETS

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

IVP 600 (ręczny)
nr art.: 030F-032
UDI-DI: 00656535000901

AVP 1000 (elektryczny)
nr art.: 030F-033
UDI-DI: 00656535000765

Najczęstsze wskazania:
• zaburzenia erekcji
• zaburzenia przepływu krwi wtętnicach
• wyciek żylny

Próżniowe systemy
wspomagające erekcję w
przypadku impotencji u mężczyzn

Stymulator erekcji IVP/AVP

Stymulator erekcji IVP/AVP

Elektrostymulacja funkcjonalna FES
Neurostymulacja w przypadku porażeń wiotkich spowodowanych
uszkodzeniem obwodowych nerwów
Uszkodzenia nerwów mięśniowych: 4 etapy leczenia w jednym urządzeniu:
Diagnoza: Wyznaczenie krzywej I/T w celu zdiagnozowania uszkodzeń.
Terapia: Uszkodzone nerwy mięśniowe nie reagują na impulsy prostokątne. Dlatego terapię należy rozpocząć od pojedynczych impulsów trójkątnych lub trapezoidalnych o zróżnicowanej długości. Ta szczególna
forma impulsów elektrycznych powoduje powtarzalne, pojedyncze skurcze mięśni, co ma zapobiec atrofii
mięśnia w fazie regeneracji nerwu.

1 mS ~ 1000 mS
1 mS ~ 1000 mS

Czysty impuls trójkątny do
1000 mS
Impulsy trapezoidalne:
Fazę narastania można modyfikować, przez co uzyskuje
się zmienną składową prostokątną

Trening mięśni: Jeżeli mięsień znów zaczyna reagować na zwykłe impulsy prostokątne, można przeprowadzić systematyczny trening mięśnia przy użyciu prądu dwufazowego.

Czysty impuls prostokątny
analogiczny jak w terapii EMS
(trening)

Elektrostymulacja
funkcjonalna
FES
FES Functional Electric
Stimulation

Szerokość impulsu
50 μs – 35 ms

Część ujemna nie jest
uwzględniana przy
szerokości impulsu

Trening chodzenia: W tym przypadku elektrostymulacja – uruchamiana przełącznikiem nożnym – wspomaga unoszenie
przedniej części stopy w fazie wymachu nogi.

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

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

Przełącznik nożny do
treningu chodzenia

Terapia oparta na biofeedbacku ETS

Terapia neurologiczna oparta na biofeedbacku ze stymulacją
wyzwalaną przez EMG
DuoBravo N
nr art.: 010E-090
UDI-DI: 04260279580566

Wyzwalana przez EMG stymulacja (ETS), np. po udarze, wywołana
aktywną inicjacją skurczu u 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 – diagnoza wydolności

Terapia oparta na biofeedbacku ETS

DuoBravo – pobieranie terapii domowych / potwierdzenia terapii

MET Jonoforeza przy użyciu wody
IontoBravo GS+PS
Urządzenie dwufunkcyjne
Prąd stały o stałym natężeniu
Prąd tętniący
Nr art. 010E-188
UDI-DI: 04260279581334

Najczęstsze wskazania:

MET Jonoforeza

• Nadmierna potliwość dłoni
(Hyperhidrosis manuum)
• Nadmierna potliwość stóp
(Hyperhidrosis pedum)
• Nadmierna potliwość pach
(Hyperhidrosis axillaris)

Jonoforeza jest stosowana przeciwko nadmiernemu poceniu się
lub dla ułatwienia przezskórnego
podawania leków.

W przypadku stosowania prądu tętniącego dostępne są dodatkowe, bardziej precyzyjne ustawienia zwiększające komfort korzystania z urządzenia.
Można tu zmieniać szerokość impulsu (czas trwania pojedynczego impulsu. Do wyboru są ustawienia 50, 60,
70, 80 lub 90 mikrosekund. Odpowiada to mniej więcej przepływowi prądu przez 50% do prawie 90% czasu
trwania zabiegu. Dzięki zmiennej szerokości impulsu prąd tętniący można odpowiednio dopasować do indywidualnego progu wrażliwości pacjenta.
Standardowy czas zabiegu jest ustawiony na 15 minut. Czas zabiegu można dopasować w zakresie od 5 do
30 minut, w skokach co 5 minut.

Jonoforeza stosowana do
podawania leków
Wraz z przenikającymi przez
skórę jonami lek wprowadzany
jest do krwiobiegu i tkanek.
Przykład: umożliwia to lepsze
wchłanianie maści przeciwreumatycznych.

MET Jonoforeza

Nadmierna potliwość pach
(Hyperhidrosis axillaris)

Lista akcesoriów
Rubryka

Produkt

nr art.:

Elektrody

elektrody 40 x 40 mm

011E006

elektrody 40 x 80 mm

011E007

elektrody samoprzylepne, okrągłe, 32 mm

011E051

trapezowe elektrody motylkowe

011E215

przewód elektrod (szt.)

011E012

przewód referencyjny do biofeedbacku

011E083

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

011E120

przełącznik nożny PeroBravo

010E113

elektrody gumowe (50 x 50 mm)

011E114

1 para pokrowców gąbkowych

011E115

1 para elastycznych taśm na rzepy

011E116

IncoProbe V

011E008

IncoProbe R

011E009

Probe V plus

011E017

Probe R plus

011E018

żel do elektrod i sond (75 g)

011F037

Sondy

Twoje zamówienie
FAKS: +49 (0)30-66 99 10 35
MTR+ Vertriebs GmbH
Kamenzer Damm 78
12249 Berlin (Niemcy)

data / pieczęć /podpis

nr klienta 

telefon 

nazwa firmy 

faks 

osoba ds. kontaktów 

e-mail 

ulica / numer domu 

kod pocztowy / miejscowość 


Numer artykułu

Nazwa artykułu

Ilość

Cena jednostkowa

Czy masz więcej pytań? Zawsze znajdziemy najlepsze rozwiązanie!
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.
Nasz nr rejestracyjny w systemie WEEE/ZSEE zgodnie z ustawą ElektroG: DE 81 72 63 50

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

Cena łączna

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.

Terapia
przeciwbólowa
Łagodzenie stanów bólowych bez
skutków ubocznych.

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

Stymulacja
mięśni
Wzmacnianie atroficznych mięśni
za pomocą prądu o natężeniu
progowym.

Jonoforeza
przy użyciu wody

Terapia
inkontynencji

Zapobiegaj nadmiernemu poceniu
się i optymalizuj przezskórne
podawanie leków dzięki
zastosowaniu prądu o stałym
natężeniu.

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

Stan: październik 2022

Terapia mięśni dna miednicy
i zwieraczy za pomocą
elektrostymulacji funkcjonalnej.

