
A készüléket gyártó cég (Scottcare) minősé-
gi kardiológiai orvostechnikai eszközöket 
gyárt 1989 óta. A NICORETM ECP (külső 
ellenpulziós) rendszer fejlett technológia 
segítségével hatékony ECP terápiát és 
kényelmet biztosít.

További információért, felmerülő
kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

Az ECP kezelést a szív eredetű mellkasi 
fájdalom és a szívelégtelenség tünetei-
nek enyhítésére fejlesztették ki. Kórházi 
felvételt nem igénylő, nem műtéti keze-
lés, amely visszaadja a betegnek az aktív 
életvitel lehetőségét otthon, a kertben, 
vagy a természetben.

Noviter Kft.
1121 Budapest, Budakeszi út 51/D.

Telefon:
06 30 367 0197 

www.noviter.hu

Kezelési központok

Debrecen:
Kardiológiai Intézet

4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. sz. 
III. em.

Telefon: 06 20 385 3936

Szeged:
I. Rendelő Intézet

6720 Szeged, Tisza Lajos 97. I. em.
Telefon: 06 30 389 5554

Pécs:
PTE Klinikai Központ Szívgyógyászati 

Klinikai Tömb

Telefon: 06 30 256 9366

Balatonfüred:
Balatonfüredi Állami Szívkórház
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.

Telefon:  06 30 478 7613

Buda est:
t 

Tele

p
Szen Ferenc Kórház 

1021 Budapest,  Széher út 73.
fon: 06 30 367 0197

Budapest:

 "Az energiaszintem mélypontján voltam. 
A kezelések után mellkasi fájdalmaim 
megszűntek, visszatért az erőm, olyan 
mint betegségem előtt. Úgy érzem 
magam mint egy teljesen új ember!"

Szent János Kórház
1125 Budapest, Diós árok 1-3. 

Telefon: 06 30 3435 027
06 1 392 8222



Az ECP terápia klinikailag bizonyított, nem 
műtéti kezelési lehetőség a szív eredetű 
mellkasi fájdalom, a krónikus szívelégtelen-
ség tüneteinek enyhítésére és az életminő-
ség javítására. Elsősorban olyan betegeknél 
alkalmazzák, akiknél  egyéb kezelési lehető-
ségek nem voltak hatékonyak.

  Az ECP terápia javítja a szívizom vérkerin-
gését, növeli az oxigéndús vér áramlását a 
szívbe, és csökkenti a szív terhelését.

Az ECP terápia segíthet kialakítani a póte -
reket az elzáródott szíverek körül azáltal, 
hogy bővíti a szívizom vérellátását ellátó 
apró kollaterális (a főereket megkerülő) erek 
hálózatát.

Magyarországon már több helyen működ-
nek kezelési központok, illetve további 
központok vannak kialakítás alatt. 
Kérjük a részletekért keressen minket elér-
hetőségeink valamelyikén!

     
     

     
   

   
     

   

A beteg egy erős  „ölelést” érez, amely felfelé 
halad a lábszárak felöl a comb és a csípő 
irányába. Minden ciklus szinkronizálva van 
elektronikusan az egyedi szívverésekkel. A 
beteg lazíthat és beszélgethet a látogatók-
kal, zenét hallgathat, vagy akár szundíthat 
az egyórás procedúra alatt.

 
 

 

Annak ellenére, hogy az ECP kezelés bizonyí-
tottan biztonságos és hatékony, javasoljuk, 
hogy konzultáljon orvosainkkal  - akik már 
ismerik ezt a hazánkban új eljárást - arról, 
hogy Ön jó jelöltnek tekinthető-e az 
ECP-hez, valamint tájékozódjon tőlük a 
lehetlehetséges kockázatokról

Az ECP kezelés egyszerű és kényelmes 
procedúra. A beteg lazít a kényelmesen 
párnázott matracon, míg egy képzett mun-
katárs felhelyezi a vérnyomásmérésnél 
használt mandzsettákhoz hasonló légman-
dzsettákat a lábszárak, a combok, és a csípő 
izmos területeire. A mandzsettákat tömlők 
kötik össze az ágyalapban található légnyo-
másos / vákuum szivattyúval.

Az ECP kezelés eredményesnek bizonyult a 
betegek több mint 80%-ánál.
    Csökkent/megszűnt a szív eredetű mell-
kasi fájdalom
    Nőtt a teljesítőképesség/terhelhetőség
    Csökkent a gyógyszerigény
    Nagy mértékben javult az életminőség

Csökkentette a mellkasi fájdalmak gyako-
riságát és intenzitását, vagy megszüntette 
a mellkasi fájdalmat. Ennek köszönhetően 
a betegek jobb életminőséget és 
terhelhetőséget tapasztaltak.

Az ECP kúra 35 egyórás kezelésből áll. 
Naponta 1 vagy 2 kezelés javasolt. Sok beteg 
már 5-10 kezelés után azt jelzi, hogy javulást 
érez vagy a mellkasi fájdalom teljes megszű-
nését.


