Met de MAPLe® begrijpt u de bekkenbodem

HET BESTE IN AL ZIJN EENVOUD

DOELGERICHT BEHANDELEN

De juiste diagnose & doelgerichte behandeling

DE JUISTE DIAGNOSE

DE BEKKENBODEM IN HIGH DEFINITION

BRENG UW
PRAKTIJK NAAR
EEN HOGER
NIVEAU

Met de High Definition technologie
van de MAPLe ziet u in één oogopslag
de EMG-activiteit van individuele
bekkenbodemspieren van de patiënt.
Hierdoor kunt u gerichter behandelen en is
uw patiënt zich eerder en beter bewust bij
welke spieren het probleem zit.
De MAPLe is het eerste systeem dat de
spieractiviteit van individuele spieren
aan verschillende zijdes en dieptes in de
bekkenbodem heel nauwkeurig in kaart
brengt waardoor u zeer precies de
diagnose kunt stellen.
Is er misschien een links/rechts-verschil?
Een verhoogde spierspanning diep in de
bekkenbodem? De MAPLe laat het
allemaal zien!
Met de introductie van High Definition
bekkenfysiotherapie ontstaan nieuwe
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DE JUISTE DIAGNOSE

inzichten en nieuwe diagnose- en
behandelingsmogelijkheden voor
bekkenbodemdisfuncties.

“ZO OPTIMAAL MOGELIJK WETEN
WAAR HET PROBLEEM ZIT. DAT LEIDT
TOT GERICHTE BEHANDELING EN
GOEDE RESULTATEN. BETER KUN JE JE
PATIËNT OP DIT MOMENT NIET GEVEN”
Dr. Marijke Slieker, bekkenfysiotherapeut

Met de MAPLe zijn bekkenbodemklachten
terug te brengen tot lichtere vormen of
zelfs helemaal te verhelpen. De MAPLe
maakt het verschil voor patiënten voor wie
bekkenbodemproblemen de kwaliteit van
leven aantasten.
Door de unieke vormgeving van de probe
met 24 elektrodes is de MAPLe geschikt voor
rectaal én vaginaal gebruik.
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DOELGERICHT BEHANDELEN

Een doelgerichte en effectieve behandeling
van bekkenbodemdisfuncties start met een
nauwkeurige diagnose.

HET BESTE IN AL ZIJN EENVOUD

BEKKENFYSIOTHERAPIE IN HIGH DEFINITION

DE JUISTE DIAGNOSE

DOELGERICHT BEHANDELEN MET DE MAPLe

DOELGERICHT BEHANDELEN

Door de nauwkeurige diagnose met de MAPLe kunt u een
doelgericht behandelplan maken. De MAPLe geeft gerichte
biofeedback van individuele spieren aan verschillende zijdes
en dieptes in de bekkenbodem. Daarnaast kunt u ook lokaal
elektrostimulatie geven. Hierdoor kunt u precies stimuleren
op de plek waar het probleem zich bevindt. Dit helpt bij de
behandeling én de bewustwording van de patiënt.
De MAPLe kan ingezet worden bij o.a. de volgende
ziektebeelden:
Stress-incontinentie
Urge-incontinentie
Fecale incontinentie
Overactieve blaas
Stuitpijn
Prolapse

VOORDELEN VAN DE MAPLe
High Definition 24-punts metingen voor exacte diagnose én behandeling
Zuivere metingen
Alle disfuncties meten en stimuleren met één probe
Eenvoudige bediening
Grotere bewegingsvrijheid
Wetenschappelijk bewezen en onderbouwd
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HET BESTE IN AL ZIJN EENVOUD

Pijn in en rond het bekken

DE JUISTE DIAGNOSE

De MAPLe is gemakkelijk te bedienen met een iPad met de MAPLe app

WERKEN MET DE MAPLe

U kunt in de app de vorige bezoeken en metingen van de patiënt terugzien en de behandeling
dus volgen en bijsturen

ÉÉN PROBE, ALLE DISFUNCTIES

Bovendien is het mogelijk om een vergelijking te maken met de spieractiviteit van een gezonde
bekkenbodem

Voor alle behandelingen is de MAPLe probe de
juiste keuze. De probes zijn persoonsgebonden
en gemakkelijk te reinigen. Het slanke design
van de probe zorgt voor optimaal comfort voor
de patiënt. Ondanks dit slanke design kan de
MAPLe altijd een meting verrichten. Met de
MAPLe kunt u goed functioneel meten in allerlei
houdingen.

Weergave van de activiteit
van verschillende spieren van de bekkenbodem op verschillende dieptes en zijdes

Hoogte van de activiteit
weergegeven in kleur of
grijswaarden

Weergave van de gemiddelde activiteit
voor het visualiseren van het werk/rustoefenschema

DOELGERICHT BEHANDELEN

Door de High Definition interface is het mogelijk in één oogopslag de activiteit van de gehele
bekkenbodem te zien

MAKKELIJK HANTEERBAAR
De MAPLe is flexibel en mobiel inzetbaar.
De compacte handheld is met een
duurzame kabel verbonden aan de probe en
communiceert draadloos met de iPad app.
De MAPLe werkt onafhankelijk van een
bestaand netwerk. Dit maakt het systeem
betrouwbaar en veilig. De capaciteit van
de accu stelt u in staat om een hele dag
probleemloos te werken.
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Patiëntgegevens
meet- en stimulatiehistorie

Meting
voor rust, MVC
en endurance

Elektrostimulatie
op verschillende dieptes en zijdes
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HET BESTE IN AL ZIJN EENVOUD

U stelt eenvoudig een diagnose en geeft uw patiënt gerichte biofeedback en elektrostimulatie

MAPLe IN HET KORT
High Definition 24-punts metingen voor
exacte diagnose en behandeling
Wetenschappelijk bewezen en onderbouwd

Ontwikkeld in
samenwerking met
het Leids Universitair
Medisch Centrum

Eenvoudige bediening voor diagnose, biofeedback
en elektrostimulatie
Doelgerichte, lokale elektrostimulatie
Makkelijk hanteerbaar met bewegingsvrijheid

Kievitsven 42
5249 JJ Rosmalen
Nederland
+31 73 782 01 18
sales@novuqare.com
http://novuqare.com/maple

