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Lihaskuntoharjoitteluun
MyoBravo

23 Sport ohjelmaa, mm.
- Lämmittely
- Kapillarisaatio
- Kestävyys
- Resistiivinen voima
- Maksimi voima
- Räjähtävä voima
- Lihasmassan lisääminen
- Lihasten kehittäminen
4 esiasetettua TENS-ohjelmaa kipuhoitoihin
4 esiasetettua ohjelmaa inkontinenssihoitoon
- virtsainkontinenssi (ponnistus ja pakkoinkontinenssi)
- ulosteinkontinenssi
3 käyttäjän ohjelmoitavaa ohjelmaa, 
joissa jokaisessa 5 vaihetta monipuolisten ja
yksilöllisten ohjelmien asettamiseksi
Digitaalinen kaksikanavainen laite, jossa kummallekin
kanavalle mahdollista liittää kaksi virtapiiriä
Kanaville valittavissa vuorotteleva tai 
synkroninen toiminta
Ajastin
Pulssin taajuus valinta 1–200 Hz
Pulssin pituus valinta  50µs- 300µs 
Virran voimakkuus 0–90 mA

Käytön seuranta, käyttöoajan ja keskimääräisen
virranvoimakkuuden seuranta
Pulssimuoto: symmetrinen, bifaasinen suorakulmapulssi
CE 0123

Myynti:

Diter-Elektroniikka Oy
Hallimestarinkatu 19
20780 Kaarina
puh. 02-253 9800
fax: 02-238 4504
e-mail: mail@diter.com
www.diter.com

Stimulaation nousuaika/laskuaika 
(ramp up/ramp down) 0.1–9.9 sec.



MTR+ Vertriebs GmbH
Scheideggweg 7
12277 Berlin
Tel.+49 (0) 30 66 99 10 30
Fax.+49 (0) 30 66 99 10 10
e-mail: info@mtrplus.com
www.mtrplus.com

MyoBravo

Vakiovarusteet:
MyoBravo laite
4 potilaskaapelia 4 elektrodiparin kytkemiseen
8 elektrodia
2 alkaline paristo 9V 
käyttöohje
kuljetuslaukku
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MyoBravo on uusimman teknologian mukainen digitaalinen 
lihasstimulaattori. Laitteessa on 31 valmista ohjelmaa ja 
lisäksi 3 itse ohjelmoitavaa ohjelmaa, jotka voivat sisältää 
jopa 5 erilaista ohjelmavaihetta. Jokainen ohjelmavaihe 
voidaan ohjelmoida erikseen ja siten luoda todella yksilöll-
lisiä ohjelmia jokaiseen käyttötarpeeseen.  Itseohjelmoidut 
ohjelmat voidaan milloin tahansa poistaa ja luoda uusia 
ohjelmia. Ohjelmien ohjelmointi on helppoa, eikä edellytä 
teknistä osaamista.

Molempien kanavien hoitovirran voimakkuus voidaan säätää 
erikseen alueella 0-90 mA, 1 mA tarkkuudella.
Taajuus valitaan välillä 1-15 Hz 1 Hz tarkkuudella, välillä 
15-40 Hz 5 Hz tarkkuudella  ja välillä 40-200 Hz, 10 Hz 
tarkkuudella.  Pulssin pituuden säätöväli on 50 µs.

Laitteen 31 valmisohjelman asetukset on laadittu niin että 
hoito on samaan aikaan miellyttävän tuntuista mutta 
tehokasta. Ohjelmien kulku on automaatista ja näytöllä on 
koko ajan nähtävissä ohjelmavaiheen ja koko ohjelman 
jäljellä olevat hoitoajat.  Ohjelman päätyttyä laite sammuu 
automaattisesti. Laitteessa on myös käytön seuranta hoito-
tulosten arvioinnin helpottamiseksi.

MyoBravo on kätevä ja helppokäyttöinen hoitolaite ja pienen 
kokonsa ansiosta sitä on helppo pitää mukana. Helppokäyt-
töisyydestään huolimatta laite on erittäin monipuolinen ja 
monikäyttöinen ja sopii hyvin erilaisille käyttäjäryhmille, aina 
kuntoutuspotilaista huippu-urheilijoihin.
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