
PLUS-ul 
DUMNEAVOASTRĂ

Producătorul din Germania cu cele mai multe aparate de elec-
trostimulare listate în registrul mijloacelor ajutătoare în PG 09.
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Stimulare pareză cu 
PeroBravo (FES)

Terapie a incontinenţei cu 
BioBravo (EMS)

Stimularea muşchilor cu 
MyoBravo

Iontoforeză cu 
IontoBravo (MET)

Terapia durerii cu 
DoloBravo (TENS)

Stimularea muşchilor cu 
RehaBravo (EMS)

Terapie neurologică 
prin biofeedback cu 
DuoBravo N

Pregătire în caz de  
incontinenţă cu  
biofeedback
Sine/DuoBravo U 
(EMG/ETS)

Dureri? Disfuncţie? Atrofie? Denervare?
Corpul uman transmite semnale cu ajutorul impulsurilor electrice.  
Acestea au rolul de preluare a informației (aferentă la creier) sau de mișcare/reacție (eferentă la mușchi).
Prin varietatea dispozitivelor noastre, se pot aplica semnale similare la nivelul corpului, iar pacienții pot fi 
susținuți în mod optim în terapia lor.

Avem întotdeauna o soluţie pentru dumneavoastră!
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Dolito (Basic) DoloBravo (Premium)
Obj. č.: 010E-200 Obj. č.: 010E-001
UDI-DI: 04260279580825 UDI-DI: 04260279580207 

Stimularea electrică 
transcutană a nervilor 
pentru calmarea durerii 
fără efecte secundare.

Cele mai frecvente indicaţii:

• Sindrom HWS
• Sindrom BWS
• Sindrom LWS
• Artroză
• Mialgii/Nevralgii
• Dureri cicatriciale şi fantomatice
• Epicondilită
• Leziuni din sport

Rehalito (Basic) RehaBravo (Premium) 
Obj. č.: 010E-201 Obj. č.: 010E-002
UDI-DI: 04260279580856 UDI-DI: 04260279580238
 

Stimularea electrică 
a muşchilor  
pentru antrenarea punctuală  
a musculaturii atrofiate 
prin terapie cu curenţi de prag.

Cele mai frecvente indicaţii:

•  Evitarea sau temporizarea  
atrofierii muşchilor

• Reconstrucţia şi reformarea musculaturii atrofiate
• Tratarea scoliozei
• Dobândirea şi lărgirea razei de mişcare 
• Evitarea dezechilibrelor musculare 
• Creşterea forţei de rezistenţă a muşchiului împotriva oboselii

TENS Terapia durerii

EMS Stimularea muşchilor
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EMS/TENS/INKO - stimulator multifuncţional

În Myolito există 12 programe pentru redu-
cerea durerii (TENS), recuperare muscu-
lară (EMS) și terapie a incontinenței.
Programul 12 este liber configurabil

Myolito
Nr. art.: 010E-205
UDI-DI: 04260279580979

3 programe suplimentare configurabile în mod liber

În MyoBravo sunt instalate 31 de programe pentru următoarele obiective propuse:

• Stimularea mușchilor (EMS) 
• Terapia durerii (TENS)
• Terapia incontinenței 
• Sport / Fitness / Refacere

MyoBravo
Nr. art.: 010E-004
UDI-DI: 04260279580290

Un aparat digital pe 2 canale cu 4 ieșiri pentru 
folosirea concomitentă a până la 4 perechi de 
electrozi.

Exemple de utilizare:

• Terapia durerii în mai multe locuri
• Regenerare pe 4 mușchi simultan 
•  Imitarea unor secvențe complexe de mișcare 

(lanțuri musculare)

MyoBravo întruneşte mai multe domenii de utilizare într-un singur aparat:
Punctul central este constituit de stimularea musculară. Aici sunt conținute atât programe utilizate pentru 
reabilitarea musculară punctuală, cât și programe care pot contribui la creșterea performantelor sau la 
refacerea accelerată în domeniul sportiv.

Pentru terapia durerii, programele sunt disponibile în trei moduri diferite (continuu, modulat, Burst), care sunt 
completate în mod logic de un al patrulea program, care conține o combinație de două moduri diferite pentru 
a atinge ambele obiective ale terapiei TENS - blocarea căilor nervoase și creșterea eliberării de endorfine - 
într-un proces automat.

Zona de incontinență include forme de tratament multifazic, atât pentru incontinența de stres și de urgență, 
cât și pentru incontinența fecală și mixtă.

Programele, care pot fi concepute în mod liber, fac foarte convenabilă realizarea propriilor idei în toate 
domeniile menționate. Bineînțeles, fiecare program configurat individual poate fi modificat din nou în orice 
moment. Procesul de programare este foarte simplu, chiar și pentru neprofesioniști.
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Cele mai frecvente indicaţii:

•  Disfuncţie erectilă
• Perturbare a alimentării arteriale
• Pierdere venoasă

EMS/EMG/ETS Terapia incontinenţei

IVP/AVP Sprijin pentru erecţie

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

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

Sisteme pentru erecţie cu 
vacuum în cazul impotenţei 
la bărbaţi

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

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

BioBravo (Premium)
Obj. č.: 010E-039
UDI-DI: 04260279580269

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

Stimulare pasivă (EMS),  
terapie activă Biofeedback (EMG)  
şi stimulare musculare declanşată prim EMG (ETS)  
pentru perineu şi muşchii sfincterului.

Cele mai frecvente indicaţii:

• Incontinenţă urinară:
• Incontinenţă imperioasă (urgentă)
• Incontinenţă de efort (stres)
• Incontinenţă mixtă
• Incontinenţă a scaunului

Descărcarea aplicațiilor de acasă / certificat de 
terapie posibil la SineBravo + DuoBravo



PeroBravo
Obj. č.: 010E-112
UDI-DI: 04260279581044 Întrerupător de picior  

pentru antrenamentul 
mersului
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FES Stimulare electrică funcţională

Cele mai frecvente indicaţii:

• Slăbiciune dorsiflexie (pareză peroneu)
• Slăbiciune a încheieturii mâinii (pareză radială)
• Paralizie a feţei (pareză facială) 
• Antrenament de mers cu întrerupător de picior
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4 faze de tratament în cazul musculaturii denervate într-un singur aparat: 

Diagnoză: Crearea unei curbe I/T, pentru a determina amploarea vătămărilor. 

Terapie: Musculatura denervată nu reacţionează la impulsuri dreptunghiulare. De aceea, terapia începe cu 
impulsuri triunghiulare sau trapezoidale de lungimi diferite. Prin această formă specială a curentului, se obţin 
convulsii musculare repetate, având rolul de a împiedica atrofia musculară în faza de regenerare a nervului.

Antrenare a muşchilor: Când muşchii reacţionează din nou la impulsurile dreptunghiulare normale, se poate 
executa antrenarea muşchilor în modul normal folosind curent bifazic.

Antrenament de mers: Electrostimularea ajută aici, prin declanşare 
de la un comutator pedală, ridicarea vârfului piciorului în faza de 
avans din cadrul unui pas.

1 mS ~ 1000 mS

1 mS ~ 1000 mS

Lățimea impulsului 
50 μs – 35 ms

Partea negativă nu este 
luată în considerare pentru 
lățimea impulsului

Pulsul dreptunghiular pur 
analog cu terapia EMS (antre-
nament)

Impuls triunghiular pur cu 
până la 1000 mS

Impulsuri trapezoidale:  
Frontul ascendent poate fi 
modificat, astfel încât compo-
nenta dreptunghiulară să fie 
variabilă

Neurostimulare în caz de paralizie periferică
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Cele mai frecvente indicaţii:

• Reabilitare după un atac de apoplexie (învăţare cognitivă)
• Evitarea atrofierii muşchilor
• Reconstrucţia şi reformarea musculaturii atrofiate
• Detensioarea muşchilor cu tonus de liniştire ridicat
• Evitarea dezechilibrelor musculare
• Evitarea atrofiilor musculare (de ex. în cazul sclerozelor multiple)

DuoBravo N
Obj. č.: 010E-090
UDI-DI: 04260279580566

ETS Terapie Biofeedback

DuoBravo – Download aplicaţii pentru acasă / certificat de terapie

DuoBravo – Diagnostic performanţe

Terapie neurologică cu biofeedback prin stimulare declanşată EMG

Stimulare declanșată de EMG (ETS), de exemplu, după un accident vascular 
cerebral, declanșată de o cale nervoasă activă de contracție la pacient.
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Iontoforeză împotriva transpiraţiei 
excesive sau pentru furnizarea 
transdermică îmbunătăţită a medi-
camentelor.

Cele mai frecvente indicaţii:

• Hyperhidrosis manuum
• Hyperhidrosis pedum
• Hyperhidrosis axillaris

IontoBravo GS+PS
Aparat combinat
Curent continuu constant
Curent în impulsuri
Nr. art. 010E-188
UDI-DI: 04260279581334



Hyperhidrosis axillaris

Iontoforeză pentru medica-
mente
În acest procedeu, medica-
mente sunt administrate pe 
cale vasculară şi tisulară, prin 
migrarea ionilor prin piele.
Exemplu: pot fi administrate 
astfel mai bine alifiile reumatice.
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În cazul folosirii curentului în impulsuri, pentru ca acesta să fie resimţit deosebit de plăcut, sunt disponibile 
reglaje fine suplimentare.

Aici se poate modifica lărgimea impulsului (durata fiecărui impuls). Se poate alege între 50, 60, 70, 80 sunt 
90 microsecunde. Acest lucru corespunde aproximativ unui flux de curent de la 50% până la aproape 90% 
din durata tratamentului. Prin lărgimea variabilă a impulsului, curentul în impulsuri poate fi modelat conform 
opţiunilor individuale, corespunzător sensibilităţii respective. 

Tratamentul standard este stabilit la 15 minute. Durata tratamentului poate fi determinată individual într-un 
raster de 5 minute, între 5 şi 30 minute.



Rubrică Produs Obj. č.: 

Electrozi Electrozi 40x40 mm 011E006

Electrozi 40x80 mm 011E007

Electrozi adezivi rotunzi 32 mm 011E051

Electrozi Butterfly Trapez 011E215

Cablu de electrod buc. 011E012

Cablu de referinţă pentru Biofeedback 011E083

Buc. cablu de electrod Duo/PeroBravo 1,5 m 011E120

Întrerupător de picior PeroBravo 010E113

Electrozi de cauciuc (50x50 mm) 011E114

1 pereche buzunare de burete 011E115

1 pereche benzi elastice cu scai 011E116

Sonde IncoProbe V 011E008

IncoProbe R 011E009

Probă V plus 011E017

Probă R plus 011E018

Gel pentru electrozi şi sonde (75 g) 011F037

Lista de accesorii



Nr. client 

Firma  

Persoana de contact  

Strada / numărul  

Telefon  

Fax  

E-Mail  

Cod poştal / localitate  

 
Numărul articolului Numele articolului Cantitate Preţ unitar Preţ total

Mă interesează  
(vă rugăm să marcaţi):

 informaţii despre produs
 Vizită personală
 Poziţie de testare

Prezentare/şcolarizare
 Ofertă de cumpărare
 Altele 

Prin comandă recunosc condiţiile generale de afaceri, condiţiile de livrare şi de plată actuale.
Toate preţurile la care se adaugă TVA legal

Data / ştampila / semnătura

Comanda dumneavoastră

MTR+ Vertriebs GmbH
Kamenzer Damm 78
12249 Berlin

FAX: 030-66 99 10 35

Numărul nostru de înregistrare WEEE în conformitate cu legea privind echipamentele electrice și electronice este: DE 81 
72 63 50

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

Aveți alte întrebări? Noi avem întotdeauna o soluție!



MTR+ este un producător certificat conform DIN EN ISO 13485:2016 care s-a specializat în 
dezvoltarea, producţia şi vânzarea aparatelor de electrostimulare.

Firma a fost înfiinţată în 2001 în Berlin cu scopul de a sprijini comerţul specializat cu aparate de 
electrostimulare digitale de înaltă calitate pentru terapia pacienţilor dumneavoastră.

Pe baza experienţelor noastre pe termen lung cu electrostimularea în sectorul medical, MTR+ s-a 
ocupat de introducerea pe piaţa germană a aparatelor din seria „Lito“ şi „Bravo“.

Din amplasamentul nostru localizat convenabil în sud-vestul Berlinului dorim să fim şi în 
viitor parteneri participanţi la comerţul specializat în întreaga lume. Ne bucură orice nou 
partener comercial care împărtăşeşte filozofia noastră– calitate ridicată de vânzare la preţuri 
corespunzătoare pieţei.

Terapia 
incontinenţei
Trataţi perineul şi muşchii 
sfincterului prin electrostimulare 
funcţională.

Biofeedback
Măsuraţi activităţile  
organismului – chiar şi în cazul 
în care acestea nu sunt vizibil 
sau arbitrare.

Stimularea 
muşchilor

Întăriţi musculatura atrofiată cu 
curenţi de prag.

Terapia durerii
Calmaţi durerea  

fără efecte secundare.

MTR+ Vertriebs GmbH
Kamenzer Damm 78 ∙ 12249 Berlin 
Tel. 030 / 66 99 10 30 ∙ Fax 030 / 66 99 10 35
www.mtrplus.com ∙ info@mtrplus.com Ve
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Iontoforeză cu 
apă din reţea
Preveniți transpirația excesivă 
și îmbunătățiți transportul 
medicamentelor cu ajutorul  
curentului continuu.


