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NIETRZYMANIE MOCZU 
 

Nietrzymanie moczu jest problemem medycznym 
oraz społecznym, który dotyka głównie kobiety. 
Zdarza się częściej wraz z wiekiem. Trochę jest 
ono związane z ilością i rodzajem przebytych poro-
dów, bardziej jednak z procesem starzenia się. 
 
Urządzenie Salus URO służy do wspomagania le-
czenia nietrzymania moczu i schorzeń urologicz-
nych i ginekologicznych u kobiet. Salus URO wy-
twarza pole elektromagnetyczne, które aplikuje się 
na okolice krocza i miednicy pacjentki. Specjalnie 
dobrane parametry tego pola wywołują pobudze-

nie i skurcze mięśni dna miednicy, w tym mięśni odpowiedzialnych za utrzyma-
niu moczu w pęcherzu. Pobudzanie to jest swego rodzaju treningiem mięśni. 
„Trening” przebiega niezależnie od fizycznego zaangażowania chorego, w przeci-
wieństwie do ćwiczeń zalecanych w tego typu dolegliwościach (np. ćwiczenia mię-
śni Kegla). Zabiegi za pomocą Salus URO są komfortowe dla pacjenta. Odbywają 
się w pozycji siedzącej, na specjalnym fotelu, a samo promieniowanie przechodzi 
przez warstwę ubrania pacjenta (nie trzeba się przebierać).  
 
Po pełnej kuracji, która trwa około 3-4 tygodni (około 10 -12 zabiegów) dochodzi do 
wzmocnienia osłabionych mięśni odpowiedzialnych za trzymanie moczu. Z badań 
naukowych wynika, że zmniejszenie problemu obserwuje się u około 80 – 90% pa-
cjentek. Poza nietrzymaniem moczu Salus URO stosuje się także w innych scho-
rzeniach. Także u mężczyzn. 
 

 
 

WSKAZANIA:  

 

- Nietrzymanie moczu 

- Ostre / przewlekłe bóle uro-ginekologiczne  

- Dysfunkcje seksualne  

- Przewlekłe zapalenia gruczołu krokowego  

- Regeneracja poporodowa  

- Wzmocnienie mięśni dna miednicy  
 
 
 
 
 



 

Poniższe ilustracje obrazują schematycznie przyczynę pro-
blemu oraz poprawę przy pomocy terapii SALUS URO 

 

    

 
 

 

 

 

 

Mięśnie dna miednicy  
(dookoła cewki moczowej) są 
zbyt słabe i nie zapewniają 
zamknięcia ujścia z pęcherza 
moczowego. 
 

Terapia doprowadza do stop-
niowej poprawy siły mięśni. W 
efekcie ujście zamyka się. 

W wyniku terapii nastąpiło 
całkowite przywrócenie siły 
mięśni dna miednicy i pełna 
kontrola wypływu moczu.  

 

  



 

GŁĘBOKA STYMULACJA ELEKTROMAGNETYCZNA 

w Centrum Zdrowia Dr Mastej 

 

SALUS TALENT PRO 

Innowacyjna terapia polem elektromagne-

tycznym o indukcji magnetycznej rzędu 3 

Tesli, wykorzystywana jest do stymulacji głę-

boko położonych nerwów obwodowych, na-

czyń krwionośnych i mięśni. 

Salus Talent – jako wysoko indukcyjny, głę-
boko penetrujący stymulator elektromagne-
tyczny, pozwala na miejscową aplikację pre-
cyzyjnego pola elektromagnetycznego wiel-
kiej częstotliwości, które przenikając przez 
głębokie warstwy tkanek i kości stymuluje 
określony obszar chorobowy. 
 

Salus Talent jest stosowany z dużym powodzeniem m.in. w przypadku rwy kulszo-

wej i choroby zwyrodnieniowej stawów. Pełna terapia to seria 6-8 zabiegów wyko-

nywanych 2 – 3 razy w tygodniu. 

 

 
 
Aplikacja pola elektromagnetycznego wykonywana jest za 

pomocą niewielkiej głowicy na określone, chore miejsce lub 
w zabiegach urologiczno-ginekologicznych poprzez siedzi-

sko specjalnego fotela. 
  



WSKAZANIA: 
 

Schorzenia kręgosłupa  
 

✓ Ostry/przewlekły ból odcinka szyj-
nego, piersiowego, lędźwiowego i 
krzyżowego kręgosłupa 

✓ Rwa kulszowa, rwa barkowa 
✓ Choroba zwyrodnieniowa stawów 

kręgosłupa 
 

Zaburzenia w obrębie układu mię-
śniowo-szkieletowego  

 
✓ Bark „zamrożony” (ograniczenie ru-

chomości wskutek zmian zapalnych 
lub zwyrodnieniowych)  

✓ Zwyrodnienia stawów biodrowych, 
kolanowych, barkowych 

✓ Reumatoidalne zapalenie stawów  
 

Uszkodzenie nerwów obwodowych  
Osłabienie / zaniki mięśniowe 
Zaburzenia układu moczowo-płciowego  
 

✓ Nietrzymanie moczu  
✓ Ból krocza i okolicy prostaty  

 

 

Informacja i rejestracja w Centrum Zdrowia Dr Mastej 

Tel. +48 669 474 435, ul. Staszica 21, 38-200 Jasło 

www.mastej.pl 

www.fisjo.pl 
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