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diagnose en behandeling

van bekkenbodemdisfuncties





Eindelijk weer rennen!



“High Definition meet-  
en stimulatieapparatuur  
betekent doorbraak in  
de behandeling van  
incontinentie.”

Door de HD-visualisatie van de  
disfunctionerende spier(en),   
kan de behandeling veel  
gerichter worden ingezet met  
een beter resultaat.

Bovendien vormt de weergave  
een bevestiging voor de patiënt,   
die met een gevoel van  
(h)erkenning zelfverzekerder  
naar het herstel kan toewerken.



Bekkenfysiotherapie in High Definition

Een effectieve behandeling begint met een nauwkeurige diagnose. Met de High Definition tech- 
nologie van de MAPLe® is het mogelijk om in één oogopslag de EMG-activiteit van individuele  
spieren bij patiënten te zien en te vergelijken met de spieractiviteit van gezonde personen. Hierdoor 
kan de therapeut gerichter behandelen en is de patiënt zich eerder en beter bewust bij welke spieren  
het probleem zit, om zo sneller tot een resultaat te komen.

Incontinentie kan daadwerkelijk worden genezen  
Met de introductie van High Definition bekken- 
fysiotherapie ontstaan nieuwe inzichten en nieuwe 
diagnose- en behandelingsmogelijkheden voor 
bekkenbodemdisfuncties.  
 
Het geeft de therapeut mogelijkheden om zware 
en minder zware vormen van incontinentie terug 
te brengen tot een lichtere categorie of volledig te 
verhelpen. 

De MAPLe® kan het verschil maken voor patiënten 
bij wie incontinentie de kwaliteit van leven aantast.

Nauwkeuriger meten
De MAPLe® meet unipolair met 24 elektroden en 
geeft een compleet beeld van alle bekken- 
bodemspieren. Een grafische weergave maakt voor 
therapeut en patiënt inzichtelijk welke spier in 
welke mate disfunctioneert. Het systeem zorgt er 
bovendien voor dat co-contracties van buik-, bil- of 
beenspieren het EMG-beeld niet verstoren.

Het handzame systeem is gemakkelijk mee te 
nemen en te gebruiken. Aansturing van de MAPLe® 
gebeurt via de app op een iPad. Met de overzichte- 
lijke interface is de MAPLe® eenvoudig te bedienen 
tijdens de diagnose, biofeedback en elektrostimu- 
latie.

De uniek vormgegeven probe is geschikt voor anaal 
en vaginaal gebruik en is makkelijk te reinigen.

De MAPLe® is klinisch gevalideerd en 
ontwikkeld in samenwerking met het  
Leids Universitair Medisch Centrum. 



Weergave van de activiteit  
van verschillende spieren van de bekken-

bodem op verschillende dieptes en zijden

Hoogte van de activiteit  
weergegeven in kleur of grijswaarden

Weergave van de gemiddelde activiteit 
voor het visualiseren van het werk-rust  
oefenschema

Elektrostimulatie
op verschillende dieptes en zijden

Meting
voor rust, MVC en endurance

Patiëntgegevens
meet- en stimulatiehistorie



Copyright
All rights reserved. MAPLe is a registered trademark of Novuqare BV.  
iPad is a registered trademark of Apple, Inc. Actual product appearance  
may differ from imagery.

High Definition
24-punts metingen voor exacte diagnose en behandeling

Zuivere meting
Geen co-contracties

Multifunctioneel
Alle disfuncties meten en stimuleren met één probe

Eenvoudige bediening
MAPLe® app voor iPad

Draadloos
Makkelijk hanteerbaar met bewegingsvrijheid

Klinisch excellent
Wetenschappelijk bewezen en onderbouwd
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