Wszystko czego potrzebują fizjoterapeuci

EM 2400 - elektrostymulator do
nietrzymania moczu
Elektrostymulator EM-2400 - to stymulator
dla osób z problemem nietrzymania moczu.
Mały rozmiar zapewnia prywatność
użytkownikowi.
PROMOCJA

Cena: 249,00 zł
VAT: 8%
Stara cena: 279,00 zł brutto
Oferta z dnia: 2019-02-18

Elektrostymulator
EM 2400elektrostymulator
do nietrzymania
moczu

wzmocnieniu mięśni dna miednicy. Gdy siła
mięśni zostanie poprawiona, są one bardziej zdolne do
powstrzymywania wycieku moczu spowodowanego
zewnętrznym naciskiem na pęcherz moczowy. Prądy
niskiej częstotliwości wykorzystane w tym programie
ulepszają przepływ krwi do mięśni zwiększając ich
odporność na zmęczenie poprzez zmniejszenie
mimowolnych skurczy pęcherza moczowego.

Zestaw zawiera:
●

Elektrostymulator EM 2400 to urządzenie stymulujące
mięśnie dna miednicy za pomocą elektrody
dopochwowej i rektalnej. Posiada pojedynczy kanał
połączony z elektrodą . Stymulator posiada 5 gotowych
programów. Typy programów oraz intensywność
stymulacji jest regulowana przez przyciski.
Stymulacja elektryczna elektrostymulatora do
nietrzymania moczu EM 2400:
Krótkie przebiegi stymulacji elektrycznej mogą wzmocnić
mięśnie dolnej miednicy w podobny sposób do
wykonywania ćwiczeń. Elektrody są tymczasowo
umieszczane w pochwie lub odbytnicy w celu
stymulowania pobliskich mięśni. Pomaga to
ustabilizować nadmierną aktywność mięśni i stymulować
skurcze cewki moczowej. Stymulacja elektryczna może
być stosowana zarówno w przypadku wysiłkowego
nietrzymania moczy jak i nietrzymania moczu z parcia.

●
●
●
●

elektrostymulator EM 2400 ( wym. 9.2cm x 6.2cm x
2.85cm )
instukcje w języku polskim
elektrode dopochwową (PR-02)
2 baterie AA
kabel łaczący elektrostymulator z elektrodą

Program do wysiłkowego nietrzymania moczu polega na

ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Świt 33, 43-383 Bielsko-Biała, tel. +48 33 827 18 51, fax: +33 829 24 41, NIP: 547 211 59 54
Nr rachunku bankowego: 36 1160 2202 0000 0001 5540 0849
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Elektrostymulator nietrzymania moczu EM-2400 jest
objęty roczną gwarancją od momentu zakupu
urządzenia w naszym sklepie internetowym.
Więcej informacji na temat terapii nietrzymania
moczu:
●

Terapia nietrzymania moczu - opis problemu

ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Świt 33, 43-383 Bielsko-Biała, tel. +48 33 827 18 51, fax: +33 829 24 41, NIP: 547 211 59 54
Nr rachunku bankowego: 36 1160 2202 0000 0001 5540 0849

