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Un dispozitiv profesional pentru tratarea incontinenţei şi a altor 
probleme din zona pelviană.
În timpul tratamentului, pacientul este complet îmbrăcat, așezat confortabil. 
Bazat pe stimulare magnetică funcţională (FMS).
Întăreşte muşchii pelvieni.
Efectele curative remarcabile obținute printr-un puternic câmp 
electromagnetic (2 Tesla). 
Tratament non-invaziv şi fără durere.
Tratament simplu, care nu necesită o pregătire specială a pacientului. 
Frecvența, intensitatea și forma semnalului sunt reglabile prin 
intermediul unui ecran LCD tactil.
O variată selecție de programe prestabilite și posibilitatea de a introduce 
un număr mare de programe personalizate. 

PROBLEME DE INCONTINENŢĂ URINARĂ



INDICAŢII:
• Incontinenţă urinară imperioasă

• Incontinenţă urinară pe fond nervos

• incontinență urinară mixtă

• Incontinență după prostatectomia radicală

• Incontinenţă fecală

• Regenerare după nașterea copilului

• Forme uşoare ale herniilor uterine și ale vezicii
urinare (cistocele, prolaps uterin)

• Recuperare după o interventie chirurgicală pelviană

• Inflamație cronică de prostată
• Disfuncție erectilă

IMPORTANŢA STIMULĂRII MAGNETICE FUNCŢIONALE

INCONTINENŢA URINARĂ NU VA MAI FI O PROBLEMĂ

CURSUL TRATAMENTULUI

Dispozitivul Magneto Stym a fost dezvoltat pentru tratarea 
muşchilor pelvieni slăbiţi şi a incontinenţei urinare prin utilizarea 
tehnologiei speciale de stimulare magnetică funcţională (FMS). 
Câmpul magnetic în impulsuri generat de acest dispozitiv cauzează 
contractarea mușchilor pelvieni.

Acest tratament este potrivit pentru toate tipurile de incontinenţă 
urinară şi fecală. Îmbunătăţeşte în mod semnificativ procesul de re-
cuperare după o intervenție chirurgicală în zona urogenitală și după 
naștere. FMS ajută, de asemenea, la pacienţii cu disfuncţii sexuale şi 
durere cronică în regiunea lombară și pelviană a coloanei vertebrale.

Efectul stimulării magnetice constă în putere şi rezistenţă sporită 
ale sfincterului şi muşchilor pelvieni. În timpul stimulării, pacientul 
se concentrează pe conștientizarea contracțiilor musculare, ceea ce 
face mult mai simplu ca acesta să învețe cum să se efectueze în 
mod activ exercițiile. Tratamentul are, de asemenea, un efect pozitiv 
asupra relațiilor sexuale, erecţiilor, capacităţii de a atinge orgasmul 
şi contractării active a muşchilor abdomenului şi gluteali.

Incontinența urinară simplă sau imperioasă apare atunci 
când sfincterele, mușchii pelvieni și mușchii vezicii urinare 
nu funcționează corect sau sincron, pentru că sunt fie prea 
slăbiţi, fie prea activi. Această problemă comună și neplăcută 
afectează persoanele de ambele sexe și de toate vârstele.

La femeile tinere, cel mai frecvent tip de incontinenţă este in-
continenţa urinară pe fond nervos. Apar scurgeri de urină printr-
o uretră altfel în stare bună de sănătate. Cauza principală este 
funcționarea redusă a mușchilor pelvieni, provocând, la rândul 
său, un mecanism de închidere slăbit al vezicii urinare.

Femeile mai în vârstă au cel mai adesea o problemă cu incon-
tinența imperioasă, în cazul căreia scurgerile de urină au loc 
după o nevoie urgentă de a urina, ca o consecinţă a vezicii 
urinare excesiv de active. Pacienții au nevoie să folosească 
toaleta de peste opt ori pe zi, nevoia de a urina făcându-le
chiar să se trezească de două sau mai multe ori în timpul 

• Tratamentul este simplu și nu necesită o pregătire prealabilă a pacientului.
• În timpul tratamentului, pacientul este complet îmbrăcat, așezat confortabil.

• În timpul stimulării, pacientul se concentrează pe conștientizarea contracțiilor 

musculare, un mod simplu de a învăța cum să se efectueze exercițiile în 

mod activ, simplu și eficient.

• Tratamentul este non-invaziv, fără durere şi fără efecte secundare

cunoscute.
• Îmbunătăţirea se poate vedea după doar câteva ședințe.
• Tratamentul se face de două până la trei ori pe săptămână, timp de douăze-

ci de minute.

• Programul de tratament este stabilit după o consultație și examinarea

fizică a medicului specialist pentru fiecare pacient în parte, în funcție

de simptomele și diagnosticul lor.

nopţii. O parte semnificativă din pacienţii de sex feminin mai 
în vârstă prezintă o combinaţie de incontinenţă pe fond de stres 
şi imperioasă, denumită incontinenţă urinară mixtă.

Consolidarea și regenerarea mai rapidă a mușchilor pelvieni 
prin stimulare magnetică funcţională este un înlocuitor sau 
o evoluţie a mai bine cunoscutei stimulări electrice pentru
tratamentul incontinenței. Cu ajutorul stimulării magnetice 
excorporale, sunt întăriţi în mod vizibil mușchii pelvieni in 
primele trei-patru săptămâni de tratament, fără introducerea 
neplăcută a electrozilor. Tratamentul este efectuat de două 
sau de trei ori pe săptămână, timp de 20 de minute pe 
sesiune. Deoarece nu există niciun contact direct cu pielea, nu 
există durere, neplăceri, sau orice alte efecte secundare 
cunoscute.

În iunie 1998, chiar şi stricta FDA americană a aprobat stimula-
rea magnetică funcţională ca o metodă de tratament conserva-
tor pentru incontinenţa urinară.
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Incontinenţa urinară

REZULTATE

O OPŢIUNE SUPLIMENTARĂ – APLICATORUL FMS 

Graficul de mai jos arată rezultatele tratamentului cu stimulare magnetică 
funcţională dupa 16 sesiuni de tratament. Rezultatele au fost colectate în trei 
centre independente, cu 78 de pacienți de sex feminin. 11 femei au fost tratate 
pentru incontinență urinară (UUI), 23 de femei au fost tratate pentru inconti-
nență urinară mixtă (MUI), 30 de femei au fost tratate pentru incontinență 
urinară pe fond nervos (IUE) și 14 de femei au fost tratate pentru incontinenţă 
urinară după naştere. 

Tratamentele au fost efectuate la institutul medical privat ZZZ-Štrumbelj (Tadeja 
Štrumbelj, dr. med.), Centrul Medical Podnar (Polona Podnar, dr. med.) şi 
institutul medical privat pentru ginecologie şi obstetrică Zdravka Koman Mežek 
(Zdravka Koman Mežek, dr. med.).

Dispozitivul Magneto Stym poate fi îmbunătăţit cu ajutorul unui aplicator porta-
bil, destinat utilizării în medicina fizică și reabilitare (dispozitivul TESLA Stym):

• Terapeutul poate efectua tratamentul manual, folosind mânerul FMS, sau prin 
fixarea aplicatorului pe corp;

• Prin deplasarea manuală a aplicatorului, putem localiza rapid punctele de
declanșare musculară și efectua în mod eficient o stimulare selectivă;

• Câmpul magnetic afectează toate țesuturile de sub aplicator;

• Prezintă o eficienţă excepțională într-o gamă largă de simptome şi diagnostice în
medicina fizică și reabilitare;

• Sunt disponibile două mărimi de aplicatoare.

Măsurătoarea presiunii din vezică, înainte de utilizarea dis-

pozitivului Magneto Stym

Măsurătoarea presiunii din vezică, după utilizarea dispozitivu-

lui Magneto Stym

Haideţi să dăm o mână de ajutor muşchilor pelvieni 

               pentru a-şi îndeplini funcţiile cât de eficient posibil!
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Legendă:Legendă:

MĂSURĂTORILE URODINAMICII au fost efectuate pe un 
pacient de sex feminin înainte şi după 16 sesiuni de tratament 
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PRODUCĂTOR: 

Iskra Medical d.o.o., Stegne 23, 1000 Ljubljana
Sediu: Otoče 5a, 4244 Podnart, Slovenia 
T: +386 4 53 25 760, +386 4 53 25 762, F: +386 4 53 25 718 
M: +386 41 622 918, E: info@iskramedical.eu, W: www.iskramedical.eu

DISTRIBUITOR:

Cărucior Green Eco 

Fotoliul pentru incontinenţă Trolley Prestige Plus

Magneto STYM prestige

Magneto STYM

Opţiuni:
Cărucior Green Eco (Cod: 4900281)

Cărucior Prestige Plus (Cod: 1600858)

Aplicator FMS mare (Cod: 1511306)

Aplicator FMS mediu (Cod: 1511305)

Braţ pentru aplicator FMS (Cod: 1600631)

Culoare carcasă

Culoare fotoliu

Date tehnice:
Model: Magneto STYM Magneto STYM prestige

Cod: 1800016 1800417

Intensitatea câmpului magnetic: max. 2 Tesla

Frecvenţa pentru tratament: 1 - 80 Hz

Modulaţie: modulaţia amplitudinii sau a frecvenţei

Perioada de modulaţie este 
reglabilă în raport cu timpul activ:

timp activ împărțit la un număr întreg

Timp activ: 1 s - 20 s

Timp repaus: 1 s - 30 s

Nr. max. de paşi per program: 8

Durata maximă a fiecărui pas: 1 s - 20 min

Durata tratamentului: 1 min - 60 min

Programe prestabilite: 9

Programe manuale: 72

Siguranţă: 2 x T10 A

Tensiune de intrare: 240 V AC, 50~60 Hz 

Putere: 1500 VA

Dimensiuni (l x L x î): 43 x 60 x 26 cm 47 x 60 x 27 cm

Greutate: 8,2 kg 9 kg

Clasificare IEC 60601/1: Clasa I, Tip BF

Clasificare DDM 93/42/CEE: Clasa IIa

Set de bază:
Articol buc.

Fotoliu pentru incontinenţă (Cod: 1600632) 1

Cablu de alimentare (230V, ştecher EURO) 1

Manual de utilizare 1


