
Neuro-MS/D Транскраниален магнитен 
стимулатор

ДИАГНОСТИКА
на патология на 

кортикоспиналния път

СТИМУЛАЦИЯ
с честота до 100 Hz, 
пиковото магнитно поле до 
4T и активно охлаждане на 
коила

РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
на нарушаване на 
моторните функции 
след инсулт

ЛЕЧЕНИЕ
на депресия и болест 
на Паркинсон



20 ГОДИНИ ОПИТ
В ОБЛАСТТА НА ТМС

     ПРИНУДИТЕЛНО ОХЛАЖДАНЕ НА КОИЛА

Един от проблемите, свързани с терапевтичния магнитен 

стимулатор,  е бързото загряване на койлите по време на 

стимулация.  За справене с този проблем ние разработихме 

специален охлаждащ блок и койли с охлаждане.

Охлаждащият блок позволява увеличаване продължителността на  

експлоатация без прегряване до 10 000 пулса. На практика това 

означава 4 часа непрекъсната работа.

СТИМУЛАЦИОННА ЧЕСТОТА 
НАД 20 Hz 

За постигане на терапевтичен ефект е необходимо  стимулиране  с 

определена честота. Учени от цял свят непрекъснато създават и 

тестват нови терапевтични протоколи за TMS. 

Обикновено се приема, че е необходима високочестотна стимулация. 

Neuro-MS/D позволява стимулация до 100 Hz ( до 25Hz с максимален 

интензитет). Всичко това дава възможност за използване на най–

съвременните и модерни терапевтични протоколи. 

Компания Neurosoft е световен лидер в разработката и 

производството на транскраниални магнитни стимулатори 

(ТМС). Нашият първи стимулатор е произведен през 1996 

г. В днешното време, след почти 20 години на 

непрекъснато развитие, ние произвеждаме широка гама 

от ТМС. Neuro-MS/D е магнитен стимулатор от четвърто 

поколение. 

Хиляди ТМС системи на Neurosoft работят в научни 

лаборатории, неврологични и психиатрични клиники по 

целия свят, благодарение на което ТМС техники се 

превръщат в рутинна практика на невролози и психиатри.

      ПИКОВО МАГНИТНО ПОЛЕ

Пиковото магнитно поле на  Neuro-MS/D достига 4T. Това са едни от 

най–високите стойности в индустрията. Пациентите, страдащи от 

мозъчни нарушения понякога могат да имат понижена възбудимост 

на моторния кортекс. За да се постигне желаният ефект при такива 

пациенти е необходимо да се проведе високоинтензитетна 

стимулация.  

       ПРОГРАМА

Стимулаторът може да оперира в самостоятелен режим, като всички 

параметри се настройват или от  бутоните за управление, 

разположени на предния панел или посредством софтуера Neuro-

MS.NET. Софтуерът Neuro-MS.NET позволява съхраняване на 

пациентна база данни, определяне на моторни прагове, управление 

на терапевтични курсове и стимулационни процедури. 

Софтуерът е окомплектован с готови протоколи за лечение на 

неврологични и психиатрични нарушения. Не е необходимо да 

търсите в  учебници, ръководства и статии  параметрите за 

стимулация при лечение на депресия, болест на Паркинсон или 

друго заболяване, а просто да изберете готов протокол от списъка и 

да започнете лечение.

Например възбудимостта може да бъде повишена с 

високочестотна стимулация или намалена с нискочестотна такава. 

Магнитната стимулация е доказала своя терапевтичен ефект при 

различни психиатрични и неврологични нарушения

КАКВО е ТМС?

Променливото магнитно поле лесно прониква през кожата, костите на 

черепа, меките тъкани и достига мозъчната кора. Полето е с 

изключително висок интензитет. Ако койлът  се позиционира върху 

моторния кортекс и се подаде стимул, интензитетът на индуцираното 

поле е достатъчен  за активиране на  голяма група  моторни неврони, 

което резултира във видимо мускулно съкращение. 

Такъв ефект не може да бъде постигнат с други типове стимулация и 

позволява провеждане на широк кръг от диагностични и терапевтични 

процедури.

Ако електродите за запис, поставени върху периферен мускул са 

включени в ЕМГ апарата и с койла се стимулира мускулната 

репрезентация в моторния кортекс,  може да се регистрира моторен 

евокиран потенциал ( MEP). Анализът на получената крива, нейната 

амплитуда, и латентност, позволяват оценка  на състоянието на  

започващите от  кортекса моторни пътища. 

Репетитивната транскраниална магнитна стуимулация, провеждана 

продължително време ( около 10 – 30 минути),  може да модулира 

възбудимостта на кората.

ПСИХИАТРИЯ: лечение на депресии, шизофрения, обсесивно – 

компулсивни разстройства, мании и др

НЕВРОЛОГИЯ: диагностика на нарушения в моторните пътища, 

лечение на тинитус, последици от прекаран инсулт, спастичност, 

болков синдром, мигрена, болест на Паркинсон. 

НАУКА: изследване на мозъчните функции и моторните пътища.

ПРИЛОЖЕНИЯ НА TMS 



КОМПОНЕНТИ  
НА СТИМУЛАТОРА

ГЪВКАВО РАМО ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КОИЛА 
По време на стимулацията е особено важно койлът да се държи в една и съща 

позиция спрямо главата на пациента. Само така можем да сме сигурни, че 

стимулът се подава към таргетната мозъчна зона. 

Освен това локализацията в кортекса зависи от индивидуалните анатомични 

особености. Така, в началото на процедурата,  клиницистът може свободно да 

движи койла спрямо главата на пациента, за да определи зоната за стимулация 

и след това веднага да фиксира надеждно койла във всяка една избрана 

позиция.  За тази цел  Neuro-MS/D може да бъде окомплектован със специално 

гъвкаво рамо за позициониране на койла. 

ПРОГРАМА NEURO-MS.NET

Windows базираният софтуер за управление на магнитния стимулатор позволява 

съхраняване на пациентна база данни, управление на лечебни курсове и 

стимулационни сесии, провеждане лечение с предефинирани протоколи, а също 

така  създаване и персонализиране на наличните протоколи. Софтуерът е 

оптимизиран за сензорен екран.

ГЛАВЕН МОДУЛ
Основният блок управлява всички останали модули и може да се използва като 

самостоятелно устройство ( ако се окомплектова с койли). На предния панел има 

дигитални индикатори за всички параметри на стимулатора и бутони за настройка на 

стойностите. Основният блок има USB порт за връзка с компютър. 

МОДУЛ ЗА ОХЛАЖДАНЕ
Охлаждащият блок е съществен елемент на терапевтичния магнитен стимулатор. В 

него има резервоар за охлаждащ агент, високотехнологичен, безкомпресорен 

охладител и помпа за непрекъсната циркулация на охлаждащата течност в койла.

Течната система за охлаждане е много по–ефективна и по–безшумна от 

въздушната. 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ 
Главният модул е пригоден да работи с честоти до 30 Hz. 

Като самостоятелно устройство обаче, той може да подава честоти до 

максимум  5-7 Hz.  Допълнителният захранващ  модул позволява увеличаване 

на максималната честота до 100 Hz и постигане на максимален интензитет при  

честота 20-25 Hz, в зависимост от койла. 

НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА

Повечето клиницисти, които използват магнитни стимулатори, прилагат 

анатомични маркери за определяне зоната на стимулация. Това  определяне не 

винаги е точно, поради индивидуалните анатомични особености на пациентите. 

Напоследък бе разработена нова технология, която позволява ЯМР данните на 

даден пациент да се въведат в компютъра преди терапевтичната процедура и да 

се проведе стимулация под ЯМР контрол с използване на 3D насочващи мозъчни 

маркери. 

Стимулаторите Neuro-MS/D могат да се използват и съвместно с навигационна 

система. 

NEURO-MEP-MICRO ЕМГ АПАРАТ
ЕМГ апаратът е двуканален. След свързване с компютър той може да 

регистрира моторни евокирани потенциали, получени при стимулиране на 

моторната кора и периферната нервна система. 



СТИМУЛАТОР 
КОНФИГУРАЦИИ

 ДИАГНОСТИЧЕН

Диагностичният вариант на магнитен стимулатор е 

предназначен за изследване на церебрални, гръбначни и 

периферни моторни пътища. Максималните диагностични 

възможности на апарата могат да бъдат достигнати при 

използване заедно с ЕМГ апарат. Компанията Neurosoft 

произвежда широка гама ЕМГ апарати.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТМС В ДИАГНОСТИКА НА НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ:

Множествена склероза (MS), амиотрофична латерална склероза (ALS), болест на Паркинсон (PD), увреди на 

кортикоспиналните пътеща с различна генеза, включително съдова, тумори, травми и при мозъчен инсулт; цервикална 

миелопатия, дистония, атаксия на малкия мозък, моторна радикулопатия, патология на диафрагмен нерв.

ДИАГНОСТИЧНИ ТЕСТОВЕ

Амплитуда на МЕП; моторен праг (MT); време на централно моторно провеждане (CMCT); silence period (SP); интракортикална (ICI) 

и интерхемисферна (IHI) инхибиция; интракортикална (ICF) и интерхемисферна (IHF) фасилитация; тест с тройна стимулация (TST); 

инхибиция/фасилитация на моторния отговор при репетитивна  стимулация, сдвоена асоциативна стимулация (PAS).

МОДУЛЕН ДИЗАЙН

Neuro-MS/D може да бъде конфигуриран да отговаря на специфичните нужди. Различните 

конфигурации осигуряват широка гама от решения за клинични и научни задачи, 

включително регистрация на моторен ЕП (MEP), репетитивна транскраниална магнитна 

стимулация (rTMS), кортикално картиране и проучвания на мозъка , TMS-fMRI изследвания и 

други.  За Ваше удобство предлагаме четири конфигурации на магнитния стимулатор .

  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 

Изследователската конфигурация за магнитна стимулация 

обединява и комбинира възможностите на всички модули, 

което позволява извършване на проучвания в различни 

направления,  особенно в неврофизиологията, психиатрията, 

епилептологията. Тази конфигурация включва ЕМГ апарат и 

модул  за монофазна стимулация Neuro-MS за подаване на 

сдвоени стимули.

     ТЕРАПЕВТИЧЕН ЗА НАПРЕДНАЛИ 

Конфигурацията Advanced Therapeutic е предназначена за 

напреднали практики. Благодарение на допълнителен модул 

на захранване е възможно изпълнение на високочестотни 

стимулационни протоколи с честоти 20, 50 и 100 Hz.

     ТЕРАПЕВТИЧЕН

Терапевтичната конфигурация на магнитния стимулатор е 

комплексно решение за среднонатоварена терапевтична 

практика. Модулът за охлаждане включен в терапевтичния 

комплект позволява провеждане на продължителни 

терапевтични процедури ( включително ТМС с висока честота 

и интензивност) без коилът да прегрее.



THERAPEUTIC

The therapeutic magnetic stimulator is a complete solution for basic 
therapeutic practice. The cooling unit included in therapeutic 
configuration allows performing treatments for a long time (including 
TMS with high frequency and intensity) without coil overheating.

НОВА ГЕНЕРАЦИЯ
КОИЛИ

ПИКОВО МАГНИТНО ПОЛЕ
ПРИ 100% АМПЛИТУДА НА СТИМУЛА

1,5 (3,2)* 

Small ring coil RC Big ring coil RC-02-150 Small figure-of-eight coil 
SFEC-02-50

Figure-of-eight
coil FEC-02-100

Figure-of-eight
coil (placebo)
FEC-02-100-P

Angulated 
figure-of-eight

coil
AFEC-02-100

Angulated
figure-of-eight
coil (placebo)
AFEC-02-100-P

Double cone
coil ACC-02-125

Cooled double
cone coil

ACC-02-125-C 

Cooled big ring
coil RC-02-150-C

Cooled
figure-of-eight coil

FEC-02-100-C

Cooled angulated
figure-of-eight coil

AFEC-02-100-C

Cooled angulated
figure-of-eight
coil (placebo)
AFEC-02-100-C-P 

1,3 (2,8)* 2.5 (5,2)* 1,2 (2,6)* 1,5 (3,2)* 1,4 (3)* 

*If research configuration is used.

КОИЛИ БЕЗ ОХЛАЖДАНЕ

ИЗОБРАЖЕНИЕ

ОХЛАЖДАЕМИ КОИЛИ

Магнитните стимулатори Neuro-MS/D могат да бъдат 
окомплектовани с различни коили. Всички коили имат 
ергономична дръжка, в която са интегрирани индикаторът за 
готовност устройството и бутонът за подаване на стимул. Коилът е 
снабден с надежден конектор за високо напрежение, използван 
за включване на индуктора към основния модул. 
Широката гама от коили с охлаждане са оборудвани със 
специални "сухи" съединители, позволяващи бързо 
присъединяване/разединяване  на коила към модула за 
охлаждане. По този начин смяната на коила отнема няколко 
секунди.

Освен класическите коили с плоски индуктори, за дълбока 
мозъчна стимулация са разработени  специализирани коили   с 
форма на магнитното поле "двоен конус".

За напреднали потребители компанията Neurosoft предлага 
изработка на коили по поръчка.



Илан Медицинска Апаратура ООД
Hill Tower Business Center 
София,  бул. „Джеймс Баучер” № 76А  
Тел. 070017373 
e-mail: office@ilan.bg    
www.ilan.bg




