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O SPOLEČNOSTI EMBITRON

Za svou více než dvacetiletou existenci se fi rma EMBITRON stala jedním z hlavních 
dodavatelů unikátních přístrojů pro léčbu pohybového aparátu, poruch prokrvení 

tkání, váznoucího metabolismu a trofi ckých změn 
končetin, čímž přispívá k výraznému zvýšení kvality 
života pacientů trpících danými nemocemi.

Společnost EMBITRON dodává přístroje do celého 
světa. Součástí poskytovaných služeb je také instalace, 
zaškolení obsluhujícího zdravotnického personálu 
a potřebná poprodejní péče.

Od června 2016 je společnost EMBITRON s.r.o. součástí 
skupiny CertiCon Group.

Ing. Karel Kraus, MBA
jednatel společnosti

O SPOLEČNOSTI CERTICON

CERTICON, vedoucí fi rma skupiny CertiCon Group, je se svými více než 350 
zaměstnanci významnou českou IT společností, která již od roku 1996 úspěšně 

působí na globálním trhu. V roce 2016 byl vyhlášen 
jednou z Top 10 evropských nejinovativnějších 
společností.

CERTICON se zaměřuje na komplexní služby v oblasti 
vývoje softwaru a návrhu elektronických obvodů pro 
kritické aplikace v ICT, zdravotnictví, automobilové 
technice a systémech pro Průmysl 4.0.

Více než 80 % všech služeb poskytovaných společností 
CERTICON je stabilně exportováno do zemí EU a do USA.

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.
předseda představenstva



VĚDA A VÝZKUM

Unikátnost přístrojů společnosti EMBITRON je vystavěna na vlastním mnohaletém 
výzkumu a vývoji zaměřujícím se na progresivní medicínské metody a inovativní 
technologie. Vedoucím výzkumných projektů je od počátku zakladatel fi rmy 
doc. Jaroslav Průcha.

doc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, CSc., Ph.D.
ředitel pro vědu a výzkum

Absolvent studia oboru biokybernetika; pokračoval 
ve studiu medicínské elektroniky a lékařské biofyziky. 
Studoval též fi lozofi i, historii a didaktiku přírodních věd.

Pracoval v Československé akademii věd, Ústavu 
organické chemie a biochemie, kde se věnoval výzkumu 
biofyzikálních a biochemických interakcí živých 
organismů. Poté působil na několika univerzitách 
a ve výzkumných centrech v tuzemsku i v zahraničí. 

Uplatňoval se též v podnikové sféře vývoje a výroby lékařských přístrojů. V rámci 
akademické půdy v současné době působí na Fakultě biomedicínského inženýrství 
a na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je výzkum nových medicínských technologií. 
Je autorem nebo spoluautorem řady odborných příspěvků, několika monografi í, 
skript a učebnic. Velmi úzce spolupracuje s řadou českých i zahraničních lékařských 
fakult, předních zdravotnických pracovišť i výzkumných a vývojových center. 
Aktivně se zapojuje do činnosti Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických 
prostředků.



EXTREMITER 2010
edice BETTER FUTURE



PROKRVENÍ KONČETIN
Přístroj slouží pro léčbu poruch prokrvení končetin. Zvlášť výborných výsledků 
je dosahováno při periferních komplikacích diabetu, kde je jeho účinnost při 
léčbě senzomotorické diabetické polyneuropatie i při léčbě diabetických ulcerací 
mimořádně velká.

HLAVNÍ VÝHODY
• klinicky zdokumentovaná, mimořádně účinná metoda fyzikální terapie
• počítačem řízený průběh procedury
• možnost objektivizace a optimalizace účinku procedury
• strojní podpora polohování pacienta usnadňuje obsluhu a zvyšuje účinnost
• možnost doplnění synergickou terapií oxidem uhličitým

PŘÍDAVNÁ SIMULTÁNNÍ APLIKACE
OXIDU UHLIČITÉHO
Simultánní aplikace oxidu uhličitého je velmi užitečnou kombinací fyzikálně-
léčebných a biochemických vlivů. Přídavné zařízení obohacuje vzduch 
v aplikačním válci o medicinální oxid uhličitý, který má pozitivní vliv na prokrvení.

VAKUOVĚ-KOMPRESNÍ
TERAPIE



INDIKACE



POPIS PRINCIPU TERAPIE
PODTLAKOVÁ FÁZE

Snížení extravazálního tlaku vyvolá zvýšenou fi ltraci plynů 
a látek do tkání.

Postupně se stimuluje arteriogeneze a nově 
vytvářenými arteriálními kolaterálami je krev přiváděna 
i do obliterovaných úseků periferie.

PŘETLAKOVÁ FÁZE

Přetlaková fáze vytlačuje krev žilním systémem. Zlepšuje 
arteriovenózní tlakový spád v kapilární oblasti. Zvýší se též 
absorpce tekutiny z tkání.

Zmenšuje se objem venózní krve, snižuje se trombonická 
aktivita a zrychluje lymfatická drenáž.

PŘÍKLADY OSVĚDČENÝCH INDIKACÍ

periferní komplikace diabetu

podpora hojení bércových vředů

podpůrná léčba při ischemické chorobě dolních končetin

funkční onemocnění artérií končetin

úžinové syndromy (karpální tunel, tarzální tunel)

degenerativní onemocnění pohybového aparátu

algodystrofi cký syndrom



POČÍTAČEM ŘÍZENÝ A MONITOROVANÝ
PRŮBĚH LÉČBY
Vakuově-kompresní terapie vyžaduje precizní řízení průběhu přetlakové 
a podtlakové fáze. Integrovaný počítač umožňuje vybírat průběh procedury 
podle diagnózy (cca 500 léčebných procedur ve 12 základních skupinách), 
pracovat s nejčastěji používanými procedurami nebo sestavit individuální 
proceduru na míru.

PACIENTSKÝ MONITORING
DIAGNOSTICKÉ MODULY
PRO OPTIMÁLNÍ A ŠETRNOU LÉČBU
Umožňují objektivně sledovat okamžitou reakci pacienta na proceduru 
prostřednictvím přesného měření změn objemu končetiny (V, delta_V), saturace 
arteriální krve kyslíkem (SpO2) a perfúzního indexu (PI).

Modrá křivka – prokrvení končetiny významně roste
Zelená křivka – objem končetiny mírně klesá
Červená křivka – konstantní až rostoucí průběh svědčí o fyziologickém průběhu procedury
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ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• přístroj pro vakuově-kompresní terapii
• polohovací křeslo
• 6 ks těsnících manžet
• 12 ks opěrných a uzavíracích mezikruží

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• bezkontaktní měření změny objemu končetiny
•  diagnostika perfuzního indexu a saturace arteriální krve SpO2

•  přídavný modul simultánní terapie oxidem uhličitým s desinfekcí plynného 
média vzhledem k pacientovi i k okolí

• dezinfekce plynného média vzhledem k pacientovi i k okolí (samostatně)

Napájení 230 V/50 Hz

Příkon 450 VA

Tlak v aplikátoru léčebně max. +/- 15 kPa

Tlak v manžetě max. 25 kPa (není-li omezeno HW/SW přístroje)

Hmotnost 150 kg (netto)                                 220 kg (brutto)

Rozměry  120 cm (š) x 110 cm (h) x 120 cm (v)

Válcový aplikátor 100 cm (délka) x 32 cm (průměr)

TECHNICKÉ PARAMETRY



VAS 07
edice BETTER FUTURE

model STRONG

model BASIC



DISTANČNÍ
ELEKTROTERAPIE

BOLEST A HOJENÍ
Distanční elektroterapie je metodou, která příznivě léčebně ovlivňuje bolestivé 
stavy, podporuje hojení tkání pohybového aparátu a léčbu kůže (bércové vředy, 
diabetické ulcerace atd.). To vše bez nutnosti přikládání kontaktních elektrod 
na tělo pacienta. Léčebného účinku je dosahováno aplikací indukovaných 
elektrických proudů. 

Přístroj VAS-07 je vyráběn ve dvou provedeních – BASIC a STRONG.
Testováno pro použití v profesionálním hokeji.

HLAVNÍ VÝHODY
• výrazně snižuje potřebu léků proti bolesti
• podstatně zkracuje období hojení 
•  výrazně omezuje kontraindikace a rizika v porovnání s klasickou kontaktní 

elektroléčbou 
• zcela vylučuje rizika popálení a chemického poleptání kůže
• umožňuje aplikovat proceduru přes oděv, obvaz, sádru či ortézu
• umožňuje volbu impulsních nebo interferenčních léčebných proudů

HLAVNÍ PŘEDNOSTI MODELU STRONG
• významně vyšší intenzita impulsních a interferenčních léčebných proudů
• větší objem léčených tkání a větší hloubka léčebného dosahu
• jednodušší obsluha a lepší polohovatelnost elektroléčebného aplikátoru
•  efekt rotujícího vektoru interferenčních proudů, který dovoluje účinnou 

homogenní léčbu postižených tkání



INDIKACE



POPIS PRINCIPU TERAPIE
Terapie produkuje ve tkáních indukovanou proudovou hustotu kolem 1A/m2, 
která sice ještě nevyvolává percepční, natož motorické efekty, ale je zhruba 
100krát silnější než u pulzní magnetoterapie, což spolu s možností volit nejen 
impulsní, ale též interferenční elektroléčebné proudy vede k významným 
analgetickým účinkům a podpoře procesů hojení.

VLIV DISTANČNÍ ELEKTROTERAPIE NA LÉČBU TROFICKÝCH DEFEKTŮ

PŘÍKLADY OSVĚDČENÝCH INDIKACÍ

degenerativní onemocnění pohybového aparátu

artrózy a chondromalacie

vertebrogenní onemocnění

následky úrazů, fraktury

poruchy trofi ky a mikroangiopatie

bursitis, tendinitis

aseptické kostní nekrózy

entezopatie a epikondylitidy

polyneuropatie a periferní parézy
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DISPLAY
INTUITIVNÍ NASTAVENÍ A SLEDOVÁNÍ PRŮBĚHU PROCEDURY
NA OVLÁDACÍM PANELU

POČÍTAČEM ŘÍZENÝ PRŮBĚH LÉČBY
Pro jednotlivé diagnózy jsou požadovány specifi cké frekvenční a časové 
parametry.

Přístroj nabízí 131 připravených diagnóz, které jsou členěny podle indikačních 
skupin (onemocnění vertebrogenní, degenerativní, zánětlivá a další) a podle 
lokalizace potíží (celkem 21 lokalit, viz seznam lokalit) na těle pacienta.

Přístroj umožňuje nastavit procedury s individuálními parametry anebo vybrat 
z dalších více než 100 programů určených pro aplikaci speciálních procedur.



Napájení 230 V/50 Hz

Příkon 25 VA

Hmotnost Basic 12,5 kg (netto)                        14,5 kg (brutto)

Hmotnost Strong 28 kg (netto)                           35,5 kg (brutto)

Rozměry Basic 130 cm (š) x 75 cm (h) x 75 cm (v)

Rozměry Strong 140 cm (š) x 60 cm (h) x 60 cm (v)

Aplikátor 20,5 cm (š) x 7 cm (h) x 14,5 cm (v)

TECHNICKÉ PARAMETRY

SEZNAM LOKALIT

ČÍSLO

1

2

3

5

4

11

9

6

20

18

15

12

10

7

21

19

16

17

13

14

8

ČESKY

šíje

sakroiliakální

lumbosakrální

zadní hrudní

zadní stehenní

ruka

stehenní

ramenní

kotník

noha distálně

paravertebrální

zápěstí

boční kolenní

přední kolenní

bérec

lýtko

lumbální

hlezno

předloktí

loket

kyčelní

ANGLICKY

Nape

Sacroiliac

Lumbosacral

Chest-posterior 

Posterior thigh 

Hand

Thigh

Shoulder

Ankle 

Foot region

Paravert. muscles

Wrist

Knee-medial side

Knee-anterior 

Lower leg 

Calf 

L region

Talar region

Forearm

Elbow

Hip



SALUTER MOTI



VYSOKOINDUKČNÍ
MAGNETICKÁ
STIMULACE

PORUCHY POHYBU
Přístroj SALUTER MOTI vyniká mimořádně vysokým výkonem, díky kterému 
účinně a rychle odstraňuje bolest. Je však zároveň schopen napravovat ztížené 
vedení vzruchů po nervových vláknech (např. při diabetických neuropatiích), 
vrací tkáním jejich potřebnou pružnost a elastičnost, zlepšuje lokální prokrvení 
a vrací svalům jejich sílu. Vzhledem k dostatečné hloubce dosahu a objemu 
stimulovaných tkání umožňuje přístroj bezkontaktní stimulaci i hluboko 
uložených svalů a nervových drah.

HLAVNÍ VÝHODY
• bezkontaktní aplikace i na těžko přístupných místech těla
•  účinnost mnohonásobně převyšuje efekty magnetoterapie, ultrazvuku 

či podobných procedur, přičemž doba procedury může být velmi krátká
•  proudová hustota bezkontaktně indukovaných elektrických proudů 

produkovaných přístrojem SALUTER MOTI dosahuje až několika set A/m2; 
dosahuje se kontrakce ochablých, nebo dokonce i ochrnutých svalů a uvolnění 
spastických svalů

Napájení 230 V/50 Hz

Příkon 2 500 VA (dlouhodobý)                        8 600 VA (okamžitý)

Max. magnetická indukce 3 T

Hmotnost 145 kg (netto)                        190 kg (brutto)

Rozměry 80 cm (š) x 65 cm (h) x 150 cm (v)

TECHNICKÉ PARAMETRY



INDIKACE



POPIS PRINCIPU TERAPIE
Přístroj umožňuje percepční a přitom nebolestivou stimulaci elektromagneticky 
indukovanými elektrickými proudy, jejímž důsledkem je rychlý a mohutný 
analgetický účinek a zlepšení funkce krevního řečiště. Přístroj je unikátní v tom, 
že vysoká proudová hustota indukovaných elektrických proudů bezpečně 
poskytuje rovněž efekty motorické, tedy kontrakce příslušných svalových vláken 
bezkontaktně ovlivňovaných aplikátorem přístroje, a to jak u svalů fázických, tak 
i tonických, v dostatečné hloubce i v požadovaném objemu svalu.

PŘÍKLADY OSVĚDČENÝCH INDIKACÍ

 svalové dysbalance osového systému těla

chabé i spastické parézy po iktech nebo úrazech CNS

bolestivá degenerativní i poúrazová onemocnění pohybového aparátu

 bezkontaktní stimulace pelvického svalstva

posilování netrénovaných svalů

neuropatie končetin

poruchy kapilárního prokrvení končetin

sexuální dysfunkce neuropatické nebo cévní etiologie



SAVIOLUM



NÍZKOENERGETICKÁ
MAGNETOREZONANČNÍ
TERAPIE

ARTRÓZY
Přístroj stimuluje buňky postižených tkání energetickými kvanty vznikajícími 
během terapie přímo na subatomární úrovni. Využívá princip magnetické 
rezonance vodíkových jader pro účinnou léčbu akutních i chronických 
onemocnění pohybového aparátu.

HLAVNÍ VÝHODY
•  účinkem plně ekvivalentní nákladným přístrojům pro nízkoenergetickou 

magnetorezonanční léčbu
•  klinicky potvrzená účinná léčba chronických onemocnění pohybového aparátu
•  přístroj je cenově snadno dostupný, bezpečný, obsluha je mimořádně 

jednoduchá, vhodný i pro domácí použití bez lékařského dozoru

Napájení 230 V/50 Hz

Příkon 32 VA

Max. magnetická indukce 
radiofrekvenčního 
elektromagnetického pole

0,25 mT

Hmotnost 1,1 kg (netto)                        2,1 kg (brutto)

Rozměry 29,5 cm (š) x 19 cm (h) x 145 cm (v)

TECHNICKÉ PARAMETRY
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POPIS PRINCIPU PROCEDURY
Unikátnost metody je založena na třech krocích, periodicky se opakujících každou 
sekundu:

•  velmi malými, ale přesně rezonančně dávkovanými elektromagnetickými 
oscilacemi se významně zvýší energie jader atomů vodíku v léčené části těla

•  přímo z těchto rezonančně aktivovaných jader poté vylétají fotony 
elektromagnetického vlnění nesoucí dostatečná kvanta energie, kterou k cíli 
dopravují bez nutnosti překonávání nejrůznějších bariér

•  energie kvant elektromagnetické energie se tak může uplatnit při reparacích 
poruch v mezimolekulárních interakcích utvářejících vyšší prostorovou 
strukturu složitých biomolekul

PŘÍKLADY OSVĚDČENÝCH INDIKACÍ

podpora léčby degenerativních onemocnění různých orgánů a tkání

periferní polyneuropatie

léčba bolestivých stavů

komplexní regionální bolestivý syndrom aseptické kostní nekrózy

podpůrná léčba poranění v oblasti pohybového aparátu

vertebrogenní degenerativní i poúrazová onemocnění

 degenerativní onemocnění pohybového aparátu



CERTIFIKÁTY EMBITRON

Společnost EMBITRON je certifi kována dle ČSN EN ISO 13485:2012.

Přístroje vyráběné a/nebo dodávané společností EMBITRON jsou ve shodě 
s direktivou Evropské unie European Council Directive 93/42/EEC, jsou 
certifi kovány evropskou značkou kvality CE a odpovídají mezinárodní normě 
IEC 60 601-1.

Většina z dodávaných komodit je také schválena pro použití ve zdravotnictví řady 
zemí mimo EU. 



CERTIFIKÁTY PŘÍSTROJŮ



OBCHODNÍ KONTAKTY

Ing. Ľudovít Marcinčín
obchodní manažer, anglicky mluvící teritoria
ludovit.marcincin@embitron.cz

Ing. arch. Alexander Perikhanyan
strategický manažer, rusky mluvící teritoria
alexander.perikhanyan@embitron.cz

Ivana Bačíková
obchodní konzultantka, Česko a Slovensko
ivana.bacikova@embitron.cz 

ZASTOUPENÍ V RUSKÉ FEDERACI

Český dům
4-aja Tverskaja-Jamskaja 33/39, kancelář 167
125 047 Moskva

MUDr. Mikhail Nozhnitskiy
zástupce
mikhail.nozhnitskiy@embitron.cz



EMBITRON VE SVĚTĚ
INSTALOVANÉ PŘÍSTROJE
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Jordánsko
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