ARTINIZ
PG 09'daki yardımcı gereçler listesinde listelenen
tens cihazlarının çoğuna sahip Alman üretici.

Ağrı? Fonksiyon bozukluğu? Atrofi?
Denervasyon?
İnsan vücudu, elektriksel impulsları kullanarak sinyalleri iletir.
Bunlar bilgi almaya (beyne afferent) veya hareket/reaksiyona (kaslara efferent) hizmet eder.
Cihazlarımızın çeşitliliği ile benzer sinyaller vücuda uygulanabilir ve hastalar tedavilerinde en iyi şekilde
desteklenebilir.
Sizin için her zaman bir çözümümüz var!

Kas uyarımı,
RehaBravo (EMS) ile
Ağrı tedavisi,
DoloBravo
(TENS) ile

Biofeedback ile idrar
tutamama eğitimi
Sine/DuoBravo U
(EMG/ETS)

MTR + Doğrudan üreticiden elektroterapi

İdrar tutamama tedavisi,
BioBravo (EMS) ile
DuoBravo N ile nörolojik
Biofeedback tedavisi

Parezi uyarımı,
PeroBravo (FES) ile

iyontoforez,
IontoBravo
(MET) ile

Kas uyarımı,
MyoBravo ile

TENS Ağrı tedavisi
Dolito (temel)
Ürün no.: 010E-200
UDI-DI: 04260279580825

DoloBravo (Premium)
Ürün no.: 010E-001
UDI-DI: 04260279580207

Yan etkileri olmayan ağrı
kesici için transkutanöz
elektriksel sinir uyarımı.
En yaygın belirtiler:
HWS sendromu
BWS sendromu
LWS sendromu
Artroz
Miyalji/Nevralji
Yara izi ve hayalet ağrı
Epikondilit
Spor yaralanmaları

TENS Ağrı tedavisi

•
•
•
•
•
•
•
•

EMS Kas uyarımı
Rehalito (Temel)
Ürün no.: 010E-201
UDI-DI: 04260279580856

RehaBravo (Premium)
Ürün no.: 010E-002
UDI-DI: 04260279580238

Dalgalanma akımı tedavisi
yoluyla atrofik kasların
hedeflenen eğitimi için
elektriksel kas uyarımı.

•
•
•
•
•
•

 as atrofisinden kaçınma veya gecikme
K
Atrofik kasların gelişimi ve yeniden eğitimi
Skolyoz tedavisi
Hareket aralığının korunması ve genişletilmesi
Kas dengesizliklerinin önlenmesi
Kasın yorgunluğa karşı direncini arttırmak

EMS Kas uyarımı

En yaygın belirtiler:

EMS/TENS/INKO Çok işlevli uyarıcı
MyoBravo, çeşitli kullanım alanlarını tek bir cihazda birleştirir:
Odak, kas uyarımı üzerindedir. Bu, hedeflenen kas rehabilitasyonu için kullanılan programların yanı sıra spor
alanında performansı artırmaya veya yenilenmeyi hızlandırmaya yardımcı olabilecek programları içerir.
Ağrı tedavisi için, programlar üç farklı modda (sürekli, modüle edilmiş, patlama) mevcuttur ve bunlar, TENS
tedavisinin her iki hedefine (sinir yollarını bloke etmek ve endorfin salınımını artırmak) otomatik bir sırayla
ulaşmak için iki farklı modun bir kombinasyonunu içeren dördüncü bir programla faydalı bir şekilde
tamamlanmaktadır.
İdrar tutamama alanı, hem stres ve urge idrar tutamama hem de fekal ve karışık idrar tutamama için çok
aşamalı tedavi formlarını içerir.
Serbestçe tasarlanabilen programlar, adı geçen tüm alanlarda kişinin kendi fikirlerini gerçekleştirmesini çok
kolaylaştırır. Elbette, ayrı yapılandırılan her program herhangi bir zamanda tekrar değiştirilebilir. Programlama
süreci, profesyonel olmayanlar için bile çok basittir.
MyoBravo'da aşağıdaki amaçlarla 31 program kalıcı olarak kuruludur:
•
•
•
•

Kas uyarımı (EMS)
Ağrı tedavisi (TENS)
İdrar tutamama tedavisi
Spor / Fitness / Yenilenme

3 ek program serbestçe yapılandırılabilir

4 çifte kadar elektrotun eşzamanlı kullanımı
için 4 çıkışlı dijital 2 kanallı bir cihaz.

Uygulama örnekleri:
MyoBravo
Ürün no.: 010E-004

TENS/EMS Çok işlevli uyarıcı

UDI-DI: 04260279580290

• Çeşitli yerlerde ağrı tedavisi
• Aynı anda 4 kas üzerinde rejenerasyon
• Karmaşık hareket dizilerini taklit etme (kas
zincirleri)

Myolito'nun ağrı azaltma (TENS), kas
geliştirme (EMS) ve idrar tutamama tedavisi için 12 programı vardır.
Program 12 serbestçe yapılandırılabilir
Myolito
Ürün no.: 010E-205
UDI-DI: 04260279580979

EMS/EMG/ETS İdrar tutamama tedavisi

Leğen kemiği altı ve sfinkter kasları için pasif
uyarım (EMS), aktif biofeedback tedavisi (EMG) ve
EMG ile tetiklenen kas uyarımı (ETS).
En yaygın belirtiler:
•
•
•
•
•

İdrarını tutamamak:
İdrar kaçırma dürtüsü (acil)
Stres inkontinans (stres)
Karışık inkontinans
Fekal inkontinans

SineBravo
Ürün no.: 010E-087
UDI-DI: 04260279580474

SineBravo + DuoBravo ile ev uygulamalarının /
tedavi sertifikasının indirilmesi mümkündür

DuoBravo U
Ürün no.: 010E-089
UDI-DI: 04260279580535

EMS/EMG/ETS İdrar tutamama tedavisi

BioBravo (Premium)
Ürün no.: 010E-039
UDI-DI: 04260279580269

Biolito (Temel)
Ürün no.: 010E-202
UDI-DI: 04260279580887

IVP 600 (manuel)
Ürün no.: 030F-032
UDI-DI: 00656535000901

AVP 1000 (elektrikli)
Ürün no.: 030F-033
UDI-DI: 00656535000765

En yaygın belirtiler:
• Erektil disfonksiyon
• Arteriyel besleme bozukluğu
• Venöz sızıntı

Erkek iktidarsızlığında vakumlu ereksiyon sistemleri

IVP/AVP Ereksiyon yardımı

IVP/AVP Ereksiyon yardımı

FES Fonksiyonel elektriksel kas uyarımı
Periferik felç için nörostimülasyon
Tek bir cihazda denerve kaslar için 4 tedavi aşaması:
Teşhis: Hasarın boyutunu belirlemek için bir I/T eğrisi oluşturma.
Tedavi: Denerve kaslar karesel palslara yanıt vermez. Bu nedenle tedavi, farklı uzunluklarda üçgen veya trapez formlu tekli palslarla başlar. Bu özel akım şekli, sinirin rejenerasyon aşamasında kas atrofisini önlemeyi
amaçlayan, tekrarlayan bireysel kas seğirmelerine neden olur.

1 mS ~ 1000 mS
1 mS ~ 1000 mS

1000 mS'ye kadar saf üçgen
impuls
Trapezoidal impulslar:
Yükselen kenar değiştirilebilir,
böylece kare dalga bileşeni
değişkendir

Kas eğitimi: Kas normal karesel palslara tekrar tepki verirse, dalgalanma akımı ile düzenli kas eğitimi
yapılabilir.

EMS terapisine benzer saf dikdörtgen impuls (eğitim)

FES Fonksiyonel elektriksel kas uyarımı

Puls genişliği
50 μs – 35 ms

Negatif kısım puls
genişliği için dikkate
alınmaz

Yürüyüş eğitimi: Bir ayak pedalı tarafından tetiklenen elektriksel kas uyarımı, bir adımın salınım aşamasında ayak ucunun
kaldırılmasını destekler.

En yaygın belirtiler:
•
•
•
•

Dorsifleksiyon zayıflığı (peroneal felç)
Bilek zayıflığı (radyal felç)
Yüz kaslarını kullanamama (yüz felci)
Ayak pedalı ile yürüyüş eğitimi

PeroBravo
Ürün no.: 010E-112
UDI-DI: 04260279581044

Yürüyüş eğitimi
için ayak pedalı

ETS Biofeedback tedavisi

EMG ile tetiklenen uyarma yoluyla nörolojik biofeedback tedavisi
DuoBravo N
Ürün no.: 010E-090
UDI-DI: 04260279580566
EMG ile tetiklenen stimülasyon (ETS), örneğin inme sonrası, hastadan gelen aktif bir kasılma yolu ile tetiklenir.
En yaygın belirtiler:
•
•
•
•
•

İnme rehabilitasyonu (bilişsel öğrenme)
Atrofik kasların gelişimi ve yeniden eğitimi
Aşırı dinlenme ile kasların gevşemesi
Kas dengesizliklerinin önlenmesi
Kas atrofisinin önlenmesi (örneğin multipl sklerozda)

DuoBravo – Ev uygulamalarının / Terapi dokümanlarının indirilmesi

ETS Biofeedback tedavisi

DuoBravo – Performans teşhisi

MET Musluk suyu iyontoforezi
IontoBravo GS+PS
Kombine cihaz
Sabit doğru akım
Darbeli akım
Ürün no. 010E-188
UDI-DI: 04260279581334

En yaygın belirtiler:

MET İyontoforez

• Hiperhidroz manuum
• Hiperhidroz pedum
• Aksiller hiperhidroz

Aşırı terlemeye karşı veya daha iyi
ilaç taşınması için iyontoforez.

Özellikle konforlu bir akım hissi için pals akımını kullanırken, ek ince ayarlar mevcuttur.
Pals genişliği (her bir palsın süresi) burada değiştirilebilir. 50, 60, 70, 80 veya 90 mikrosaniye
arasında seçim yapabilirsiniz. Bu, tedavi süresinin yaklaşık %50 ila yaklaşık %90'lık bir akım
akışına karşılık gelir. Değişken pals genişliği nedeniyle, pals akımı ilgili hassasiyete göre bireysel tercihler doğrultusunda tasarlanabilir.
Standart tedavi 15 dakikaya ayarlanmıştır. Tedavi süresi, 5 dakikalık kademeler halinde 5 ila 30
dakika arasında bireysel olarak belirlenebilir.

İlaç iyontoforezi
İlaçlar, iyonların deri üzerinden taşınması yoluyla kan
dolaşımına ve dokuya verilir.
Örnek: Bu, romatoid merhemlerin daha iyi emilmesini sağlar.

MET İyontoforez

Aksiller hiperhidroz

Aksesuar listesi
Kategori

Ürün

Ürün no.:

Elektrotlar

40x40 mm elektrotlar

011E006

40x80 mm elektrotlar

011E007

32 mm civarında yapışkan elektrotlar

011E051

Butterfly Trapez elektrotlar

011E215

Elektrot kablo parçası

011E012

Biofeedback için referans kablosu

011E083

Elektrot kablosu parçası Duo/PeroBravo 1,5 m

011E120

Ayak pedalı PeroBravo

010E113

Kauçuk elektrotlar (50x50 mm)

011E114

1 çift sünger cep

011E115

1 çift elastik Velcro kayış

011E116

IncoProbe V

011E008

IncoProbe R

011E009

Probe V plus

011E017

Probe R plus

011E018

Elektrotlar ve problar için jel (75 g)

011F037

Problar

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

Tarih / Kaşe / İmza

Müşteri numarası

Telefon 

Firma 

Faks 

İlgili kişi

E-posta

Sokak / Ev numarası

Posta kodu / Yer


Ürün numarası

Ürün adı

Miktar

Birim fiyat

Başka sorularınız mı var? Her zaman bir çözümümüz var!
İlgileniyorum (lütfen işaretleyin):
Ürün bilgileri
Sunum/Eğitim
Kişisel ziyaret
Satın alma teklifi
Deneme
Diğer
Siparişle birlikte mevcut hüküm ve koşulları, teslimat ve ödeme koşullarını kabul ediyorum.
Tüm fiyatlara yasal KDV dahildir.
Elektrikli ve Elektronik Ekipman Yasasına göre WEEE kayıt numaramız: DE 81 72 63 50

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

Toplam fiyat

MTR+, elektriksel kas uyarımına yönelik cihazların geliştirilmesi, üretimi ve satışı konusunda
uzmanlaşmış, DIN EN ISO 13485:2016 sertifikalı bir üreticidir.
Şirket, hastalarının tedavisinde yüksek kaliteli dijital tens cihazları ile uzman ticareti desteklemek
amacıyla 2001 yılında Berlin'de kuruldu.
Medikal sektörde elektriksel kas uyarımı konusunda uzun yıllara dayanan deneyimine dayanarak
MTR+, Alman pazarında "Lito" ve "Bravo" serisinin cihazlarını piyasaya sürdü.
Berlin'in güneybatısındaki elverişli konumumuzdan, gelecekte güvenilir bir ortak olarak dünya
çapındaki uzman perakendecileri desteklemeye devam etmek istiyoruz. Bizim felsefemizi
paylaşan her yeni satış ortağını dört gözle bekliyoruz: Yüksek kaliteyi adil piyasa fiyatlarında
satmak.

Ağrı tedavisi
Hiçbir yan etkisi olmadan
ağrılarınızı hafifletin.

Biofeedback
Fiziksel aktivitenizi ölçün,
görünmez veya keyfi olsa bile.

Kas uyarımı
Bir dalgalanma akımı ile atrofik
kasları güçlendirin.

Şebeke suyuİyontoforez
Aşırı terlemeyi önleyin ve doğru
akım kullanarak ilaç taşınmasını
iyileştirin.

İdrar tutamama
tedavisi

MTR+ Vertriebs GmbH
Kamenzer Damm 78 ∙ 12249 Berlin
Tel. 0049 30 / 66 99 10 30 ∙ Faks 0049 30 / 66 99 10 35
www.mtrplus.com ∙ info@mtrplus.com

Ekim 2022 itibariyle

EMG ile tetiklenen kas uyarımı
ile leğen kemiği altı ve sfinkter
kaslarını tedavi edin.

