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Terapie 
fokusovanou rázovou vlnou
Moderní léčba bolesti švýcarskými 
rázovými vlnami STORZ MEDICAL

DUOLIOTH SD1 T-Top Ultra

Život je krásný.

Bez bolesti.

MediCom a. s., Ženíškova 1647, 149 00 Praha 4 
tel.: 271 001 520, markmed@medicom.cz, www.medicom.cz

Inovativní metoda léčby bolesti
pro zlepšení kvality života

Rázová vlna

Rázové vlny jsou vysokoenergetické
zvu kové vlny. V lékařském světě se rázová 
vlna používá od roku 1980 například
k rozbíjení ledvinových kamenů.
V moderní léčbě bolesti je energie
rázové vlny aplikována na bolestivé oblasti 
těla, kde může uplatňovat své léčivé účinky. 
Rázová vlna urychluje proces hojení v těle, 
stimuluje metabolismus a zlepšuje krevní 
oběh. Poškozená tkáň postupně regeneruje 
a nakonec se vyléčí.

Dlouholeté zkušenosti potvrzují, že
patologické změny šlach, vazů, pouzder, 
svalů a kostí, jinými slovy příčiny bolestí,
mohou být odstraněny systematicky
použitím této moderní terapie.

Pokud je ošetření prováděno kvalifi kovanými
terapeuty, je léčba rázovou vlnou vysoce 
účinnou metodou léčby bolesti
s minimálními riziky nebo vedlejšími účinky.

Pro další informace o léčbě rázovou vlnou 
navštivte prosím stránky
www.eswt-therapy.com
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– Tenisový nebo
golfový loket

– Patelární tendinitida
(„skokanské koleno“)

– Bolest holeně/
mediální tibiální
stresový syndrom

– Bolest úponu Achillovy 
šlachy

– Bolesti paty

– Chronické bolesti šíje 
a ramene

– Bolesti zad

Syndromy, které můžeme léčit
rázovou vlnou:

Jak ošetření rázovou vlnou probíhá?

Terapeut pohmatem nebo pomocí rázové vlny 
lo ka lizuje bolestivé místo a nález s Vámi
zkonzultuje.

Na ošetřovanou oblast se nanese ultrazvukový 
gel, aby byl přenos rázových vln do těla co 
nejúčinnější.

Po této přípravě se aplikují rázové vlny krouživým 
pohybem koncovky po bolestivé oblasti.

Jak dlouho terapie trvá a kolikrát 
se opakuje?

Jed na aplikace trvá většinou 5 až 10 minut. 
Obvykle jsou nutná 3 ošetření v 10 až 14 denních 
intervalech.

V případě, že nedošlo k úplnému odeznění boles-
ti do šesti týdnů od posledního ošetření, obvyk-
le navíc provádí ještě 1 – 2 ošetření.  Poté dojde 
k úlevě od bolesti.

Prosíme,
neváhejte  se

s jakýmikoliv dotazy 

obrátit na naše 
terapeuty.

Jaká je úspěšnost terapie?

Již po 1 až 2 aplikacích více než 80% pacientů 
udává výrazné zmírnění až vymizení bolesti. 

Terapie odstraňuje bolest a obnovuje plnou
pohyblivost a tím zlepšuje kvalitu Vašeho života.


