Co je VEINOPLUS® V.I. ?
VEINOPLUS® V.I. je bateriový svalový stimulátor (CE medical: class IIa).
VEINOPLUS® V.I. elektricky stimuluje “lýtkovou pumpu”, která zabezpečuje
zpětnou cirkulaci krve směrem k srdci.

Nový způsob léčby
žilních onemocnění

VEINOPLUS® V.I. ... účinná technologie

g

VEINOPLUS® V.I. ... bezpečná technologie
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Venózní insuficience
Bolesti v nohou, pocit “těžkých” nohou
Venózní nemoci během těhotenství
Napuchlé, oteklé nohy nebo kotníky
Post-trombotický syndrom (PTS)
Rizikové situace pro Vaše dolní
končetiny …

VEINOPLUS® V.I. vyhovuje nejpřísnějším bezpečnostním
standardům vytvořených v USA (norma AAMI/ANSI NS-4
1986/2002). VEINOPLUS® V.I. může být používán i během
těhotenství, jak je ukázáno v klinických studiích provedených ve
Francii1.
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Safe urin

VEINOPLUS® V.I. má unikátní schopnost léčebného účinku symptomů
venózních onemocnění (od pouhé bolesti nohou až po vážnější
onemocnění). Tyto efekty* byly demonstrovány a dokumentovány v řadě
klinických studiích prováděných již od roku 2004 ve Francii, Velké Británii,
USA a v Rusku.

Jak používat Using VEINOPLUS® V.I. ...velice snadné !
- přiložte na každé lýtko jednu elektrodu, pokud chcete léčit obě konočetiny nebo
přiložte obě elektrody na jedno lýtko, pokud chcete léčit jenom jednu končetinu
- nastavte intenzitu tak vysokou, abyste cítili silné, ale přitom ještě pohodlně
snesitelné kontrakce v lýtku; přístroj se automaticky po 30 minutách vypne.

Kdy používat VEINOPLUS® V.I. ?
To závisí na Vašich symptomech*:
- minimálně jednou denně při zahájení léčby,
- pokud cítíte potřebu léčby, není žádné riziko nadměrného používání!
…čím častěji VEINOPLUS® V.I. používáte, tím efektivnější je léčba.

Jaké jsou kontraindikace?
Lidé s implantovaným kardiostimulátorem nebo defibrilátorem nesmí tento
přístroj použít. Pro další upozornění nebo varování odkazujeme na Návod k
použití. V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na svého lékaře.

Další otázky ?
Pro více podrobností odkazujeme na webovské stránky www.veinoplus.cz.

Výrobce :

Ad Rem Technology
162, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008
Paris - FRANCE - Tél : +33 (0)1 42 60 00 22
www.adremtechnology.fr
ISO 13485:2012

Distribuce v České republice :
MEDIAL spol. s r.o.
www.medial.cz
Tel.: 296 328 313
296 328 328
E-mail: objednavka@medial.cz
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* efekty nejsou garantovány ve 100%, mohou se lišit a zavisí také na léčených symptomech.
1 - Le Tohic A. et al., Efekt elektrické stimulace (VEINOPLUS®) na dolní končetiny… (citovaný odkaz)
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je indikován pro :

hlavní klinické výsledky :

Symptomy venózní insuficience

SNÍŽENÍ BOLESTI V NOHOU

• Bolavé, bolestivé, “těžké” nohy

Bolest v nohou u populace žen
v těhotenství s venózní insuficiencí2

Bolest v nohou u populace pacientů
s venózní insuficiencí1

• Venózní nemoci spojené s těhotenstvím
• Oteklé nohy nebo kotníky

Libovolná jednotka

Libovolná jednotka
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SNÍŽENÍ OTOKŮ

• Noční křeče*
• Neklidné nohy
• Post-trombotický syndrom
• Bércové vředy**

je také doporučován pro :

Snížení otoků kotníků u 30 pacientů (CEAP klasifikace C3)
po 30 dnech léčení přístrojem VEINOPLUS® V.I.3

Rizikové situace
• Prodělaná hluboká žilní trombóza

94% případů

60%

• Riziková povolání (číšník, letecké posádky…)

34%

• Dlouhé sezení nebo stání

Úplná redukce

• Nepohyblivé nohy (sádra…)

Částečné snížení

6%

• Lety na dlouhé vzdálenosti (> 4h)

Žádná redukce

• Nedostatek cvičení

ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA

• Nadměrná váha, obezita

Redukce negativního vlivu žilní insuficience2
na populaci 38 těhotných žen

Libovolná jednotka

Fyzické

Psychologické

• Křečové žíly
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88% úspěšnost léčby
dle našich
nejnovějších studií***

Po 3 týdnech léčení

1- Zuccarelli F, Launay J, LeMagrex J, Mollard R, Fargier P, Pujo M. Activation of Calf Muscle Pump by VEINOPLUS® V.I.
Stimulation (Fr.). Angéiologie 2005;57:48-54. • 2. LeTohic A, Bastian H, Pujo M, Beslot P, Mollard R, Madlenat P, Effect of
electro-stimulation (Veinoplus) on lower limbs venous insufficiency-related symptoms during pregnancy. Gynecol Obstet&
Fertil 2009;37:18-24 (data from group N°2) • 3. BOGACHEV V.Y et al : Electromuscular stimulation with VEINOPLUS® V.I.
for the treatment of chronic venous edema. International Angiology (2011).
* significant p < 0,001
**CEAP : International Classification for Chronic Venous Disorders (C3 = Edema)

* v případě venózní příčiny **pod lékařským dohledem
*** studie na 100 pacientech

