
HIPEX
High Intensity Pelvic EXercise



Why 
Urinary 
Incontinence 
Happens

Urinary incontinence usually occurs in 
women when abdominal pressure is applied 
to the stomach, such as coughing, sneezing, 
skipping rope or lifting heavy things. 

About 50% of American women have 
Urinary incontinence symptoms and more than 
$10 billion is spent each year on treatment”

“Tại sao
bị són tiểu

Són tiểu thường xảy ra ở phụ nữ khi 
có áp lực ổ bụng như: ho, nhảy mũi, 
nhảy dây hay nhấc vật nặng.

Khoảng 50% phụ nữ Mỹ có triệu chứng són tiểu và hơn 
10 tỉ dollar được chi trả cho bệnh này hàng năm"



Causes of 
Urinary Incontinence
Stress urinary incontinence occurs when pelvic muscles 
supporting urethra and bladder weaken or the urethral self 
function decreases the urethra's ability to close urethra.

It also can be caused from repeated pregnancy and surgery in 
pelvic areas such as childbirth, menopause, obesity, asthma, 
and other persistent coughs. 

Nguyên nhân
gây són tiểu
Són tiểu xảy ra khi cơ vùng chậu- nơi nâng đỡ niệu đạo và bàng 
quang bị yếu hoặc niệu đạo tự nó bị mất chức năng đóng mở.

Cũng có thể bị gây ra do mang thai nhiều lần và phẫu thuật 
vùng chậu như: mổ bắt con, mãn kinh, béo phì, hen suyễn và 
các nguyên nhân gây ho mãn tính.



In men, pelvic muscles are strongly supported, which 
is rare compared to women, but may occur  if there is 
prostate surgery or urethral damage.

Patients with Urinary Incontinence can experience
physical and mental discomfort. Also, they suffer 
physical discomfort such as skin damage and 
urological infections.

Urinary incontinence
can happen to all of us

Són tiểu có thể xảy
ra cho tất cả chúng ta

Ở nam giới, cơ vùng chậu khỏe hơn ở nữ, nhưng có thể bị són tiểu 
do phẫu thuật tiền liệt tuyến hoặc tổn thương niệu đạo.

Bệnh nhân bị són tiểu bị sang chấn về thể xác và tinh thần. Có 
thể bị tổn thương da và nhiễm trùng đường tiểu.



HIPEX ; 
Time to say goodbye to
urinary incontinence.

HIPEX is a breakthrough technology to help 
urinary incontinence inspired by kegel 
exercise, powered by electromagnetic energy, 
operated 100% non-invasive.

Specially and carefully designed treatment 
helps to increase the natural strength of 
pelvic muscles causing urinary incontinence. 

95% patients satisfaction

Non-invasive

Remain fully clothedĐây là thời điểm nói
lời tạm biệt với són tiểu.

HIPEX là công nghệ đột phá điều trị són tiểu bằng 
cách làm vững chắc cơ vùng chậu bằng công nghệ 
cộng hưởng từ, 100% không phẫu thuật.

Điều trị được thiết kế đặc biệt và cẩn thận để giúp 
gia tăng sự vững chắc cơ vùng chậu 1 cách tự 
nhiên- nguyên nhân gây són tiểu.

95% bệnh nhân hài lòng

Không xâm lấn

Không cần cởi đồ



- Non-invasive
- Treatment with 

fully clothes on
- Only 20-30 

minutes
- No downtime

For patients

Easy for 
the busy

HIPEX has Various benefits 
for patients and practitioners

Dễ dàng
cho bận rộn
HIPEX có nhiều lợi ích cho cả 
bệnh nhân và thầy thuốc.

Cho Bệnh nhân:

- Không xâm lấn
- Điều trị ngoài quần áo
- Chỉ 20-30 phút
- Không nghỉ dưỡng



- Operator free

- No consumable

- Additional revenue

For practitioners

Easy for 
the busy

HIPEX has Various benefits 
for patients and practitioners

Dễ dàng
cho bận rộn
HIPEX có nhiều lợi ích cho cả 
bệnh nhân và thầy thuốc.

Cho Bác Sĩ:

- Không phẫu thuật
- Không vật tư tiêu hao
- Tăng thêm thu nhập



Just 
Sit on

HIPEX

01 Sit on HIPEX

02 Choose preset program

03 Turn it on

04 Relocate the position 
to find the best spot

05 Enjoy the HIPEX treatment

Chỉ cần
ngồi lên
HIPEX

Ngồi lên HIPEX

Chọn chương trình

Bật máy

Chỉnh lại tư thế tốt nhất

Thưởng thức điều trị



HIPEX treatment consists of stretching, workout and 
cooldown session, which makes patients feel various 
stimulations by modulating its frequencies and intensities 
in order to generate the effective stimulation for the best 
result.

Thanks to the modulated stimulation, the targeted 
muscles never get used to the sensation from the 
electromagnetic energy, which keeps the muscles tense 
and stimulated during the entire treatment.

Train like an athlete

Stretching

Workout

Cooldown

Luyện tập như tập thể dục
Chương trình của điều trị HIPEX bao gồm các công đoạn: dãn cơ, 
tập và làm nguội cơ, làm bệnh nhân cảm giác nhiều kích thích 
khác nhau bằng cách điều chỉnh nhiều cường độ và tần số khác 
nhau để cho kết quả điều trị tốt nhất.

Nhờ sự kích thích có điều chỉnh, cơ mô đích không có cảm giác bị 
tác động từ năng lượng cộng hưởng từ, điều này giúp cho cơ căng 
và bị kích thích trong suốt quá trình điều trị.

Giãn cơ

Tập cơ

Làm nguội cơ



U mode is for urinary incontinence 
treatment by exercising and training the 
muscles related urine control.

P mode is to simulate the perineal region, 
and it also helps to relieve urinary 
incontinence, enhancing the function of nerve 
delivery system.

M mode is for the advanced practitioner, 
and the practitioner can make the own 
protocol for each patient. 

As just neededCần biết
U mode dành cho điều trị són tiểu bằng tập 
thể dục cho cơ chậu liên quan đến kiểm 
soát tiểu.

P mode dành cho kích thích vùng đáy chậu 
và cũng giúp làm dịu són tiểu, làm tăng 
chức năng của hệ thần kinh.

M mode dành cho người điều trị có kinh 
nghiệm, tự tạo phác đồ điều trị cho bệnh 
nhân của riêng mình.



Clinically supported
There are various clinical researches on treating urinary 
incontinence by using electromagnetic. And all of them 
indicate that the muscle stimulation of electromagnetic 
helps and relieve the urinary incontinence.

Plus, there are some clinical report that the 
electromagnetic stimulation also helps increasing libido 
for both male and female.

Reference Reports

• https://rb.gy/lsldhq
• https://rb.gy/ju7vkp
• https://rb.gy/27qetd
• https://rb.gy/ammo75

Hỗ trợ lâm sàng
Rất nhiều nghiên cứu lâm sàng về điều trị són tiểu sử dụng công nghệ 
cộng hưởng từ. Và tất cả các nghiên cứu đều cho thấy kích thích cơ 
bằng cộng hưởng từ là hữu dụng và làm dịu són tiểu.

Hơn nữa, một vài nghiên cứu lâm sàng còn cho thấy rằng kích thích 
bằng cộng hưởng từ làm tăng khả năng tình dục ở cả nam và nữ.



FAQ

Q. Who will the best candidate? 
Any age looking for a solution for urinary 

incontinence.

Q. How many treatment?  
2-3 times per a week / 6 Treatment in total.

Q. When can I expect the result? 
It really depends. After 1-2 treatments, patients can 

feel difference.

Điều trị được cho những ai?
Bất kỳ lứa tuổi nào đang tìm giải pháp điều trị són tiểu

Cần bao nhiêu lần điều trị?
2-3 lần / 1 tuần/ tổng cộng 6 lần.

Khi nào tôi có thể thấy kết quả?
Tùy. Nhiều bệnh nhân thấy khác biệt chỉ sau 1-2 lần điều trị.



Q. How long will the result last? 
It will lasts several week or more, and getting 

another treatment will help the result last longer.

Q. Is HIPEX treatment painful? 
Perfectly painless and mild contraction/stimulation 

on the treated area.

Q. Does HIPEX have downtime? 
It’s walk-in and walk-out treatment. No downtime 

engaged.

FAQ

Hiệu quả kéo dài bao lâu?
Kéo dài vài tuần hoặc hơn và điều trị thêm liệu trình
nữa giúp kéo dài hiệu quả hơn.

Điều trị có đau không?
Hoàn toàn không. Có cảm giác co thắc/
kích thích nhẹ vùng điều trị.

Có nghỉ dưỡng không?
Hoàn toàn không. Vào điều trị và đi ra ngay.


