
Skuteczna walka z bólem 
narz¹dów ruchu 

Fala uderzeniowa

Czy odczuwasz ograniczenia ruchomoœci w 
stawie barkowym?
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Czy masz problemy z podnoszeniem 
przedmiotów z pó³ki?

Czy odczuwasz ból pleców w czasie siedzenia, 
chodzenia lub le¿enia?

Czy odczuwasz ból ³okcia w trakcie chwytania 
lub trzymania przedmiotów?  

Czy cierpisz na uporczywe napiêcie miêœni na 
ramionach b¹dŸ karku?  

Czy odczuwasz ból œciêgna Achillesa, piêty 
czy kolana podczas chodzenia lub wspinania 
siê po schodach?     

Jak skuteczna jest terapia?

Ju¿ po 2 lub 3 zabiegach ponad 80 % z pacjentów odczuwa 

znaczn¹ redukcjê bólu lub jego ca³kowite ust¹pienie.

Szczegó³y zabiegu Wywiad z pacjentem

Metodyka wykonania zabiegu?

Terapeuta lokalizuje obszar bólu palpacyjnie lub na 

podstawie badania USG, RTG albo rezonansu 

magnetycznego. Nastêpnie na obszar zabiegowy nak³ada 

siê ¿el zapewniaj¹cy prawid³owy kontakt g³owicy 

zabiegowej z tkank¹. ¯el zapewni prawid³owe wnikanie 

energii fali uderzeniowej do tkanek. Po przygotowaniu 

obszaru zabiegowego przyk³adamy aplikator do skóry 

i zaczynamy zabieg.

Przebieg terapii 

Zabieg trwa zazwyczaj od 5 do 10 minut w zale¿noœci od 

rodzaju dolegliwoœci. Zazwyczaj przeprowadza siê od 2 do 

3 zabiegów z tygodniow¹ przerw¹.

Aparaty do fali uderzeniowej s¹ stosowane w oœrodkach 

specjalistycznych ciesz¹cych siê w bran¿y medycznej 

wysok¹ pozycj¹ którym zale¿y na wysokiej jakoœci oraz 

wysokiej skutecznoœci œwiadczonych us³ug.
Zabieg mo¿na wykonaæ w:

Wy³¹czny dystrybutor: 
Meden-Inmed Sp. z o. o.
ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel. 0 668 186 712, 094 347 10 51 
ro@meden.com.pl, www.meden.com.pl
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Ruch bez bólu

Drogi Pacjencie,

Cierpisz na ostry lub chroniczny ból miêœni, przyczepu 

œciêgna, barku czy piêty? Ból znacz¹co os³abia twoj¹ 

naturaln¹mobilnoœæ oraz uniemo¿liwia normalne 

funkcjonowanie pogarszaj¹c jakoœæ ¿ycia?

Terapia Fal¹ Uderzeniow¹ (ESWT, RSWT) jest 

nowoczesn¹ i wysoce efektywn¹ metod¹ zabiegow¹: 

wysoka energia mechanicznej fali infradŸwiêkowej jest 

dostarczana do bolesnych czêœci cia³a. Dziêki zabiegowi 

fal¹ uderzeniow¹ mo¿na niezwykle skutecznie leczyæ 

patologiczne zmiany œciêgien, wi¹zade³, torebek 

stawowych oraz miêœnii koœci.

Korzystne efekty terapii fali 

uderzeniowej bardzo czêsto 

wystêpuj¹ ju¿ po 1 lub 2 

zabiegu. Terapia eliminuje ból

i przywraca pe³n¹ mobilnoœæ 

polepszaj¹c jakoœæ ¿ycia. Od 

pewnego czasu mo¿ecie 

Pañstwo korzystaæ  z zabiegów 

na jednym z najbardziej 

nowa to r sk i ch  u r z¹dzeñ  

wykorzystuj¹cych z wielkim 

sukcesem falê uderzeniow¹.

Proszê skontaktuj siê z nami 

w celu uzyskania dalszych 

szczegó³ów. Bêdzie nam 

n i e zm i e r n i e  m i ³ o  j e œ l i  

udzielimy Ci informacji lub 

odpowiedzi jakich mo¿esz 

potrzebowaæ! 

ABC fali uderzeniowej

Fala uderzeniowa - Ÿród³o i charakterystyka

Fala uderzeniowa jest s³yszaln¹ wysokoenergetyczn¹ fal¹ 

dŸwiêkow¹. Wystêpuj¹c¹ w atmosferze na przyk³ad podczas 

uderzenia pioruna lub kiedy samolot przekracza barierê

dŸwiêkow¹.

W medycynie fali uderzeniowej u¿ywa siê od 1980r. kiedy to 

po raz pierwszy u¿yto jej do rozbicia kamieni nerkowych. 

W nowoczesnej terapii leczenia bólu energia fali uderzeniowej 

jest przekazywana bezpoœrednio do bolesnych obszarów 

cia³a co zapewnia skuteczne leczenie.   

Jak dzia³a fala uderzeniowa?

Fala uderzeniowa przyspiesza 

procesy lecznicze poprzez stymulacjê 

cia³a do samouzdrowienia. Poprawia 

metabolizmi polepsza kr¹¿enie krwi. 

Uszkodzona tkanka stopniowo 

regeneruje siê a¿ w koñcu zostaje 

wyleczona.

Wskazania

Wskazania do terapii fal¹ uderzeniow¹ 

obejmuj¹:

- ból barku któremu mog¹ towarzyszyæ zwapnienia

- zapalenie œciêgien miêœni rotatorów stawu 

  barkowego

- ³okieæ golfisty i tenisisty

- zapalenie œciêgna rzepkowego tzw. kolano  

  skoczka

- zapalenie œciêgna Achillesa

- ból biodra

- ból nadgarstka

- przewlek³y ból szyi i pleców

- podwy¿szone napiêcie miêœniowe

- miêœniowo-powiêziowe punkty spustowe

- ostrogê piêtow¹ 

- zapalenie powiêzi podeszwowej stopy

- zespó³ miêœnia piszczelowego przedniego

- przewlek³e zapalenie przyczepów miêœniowych

Prawid³owo wykonany zabieg przez odpowiednio 

przeszkolony personel nie niesie z sob¹ ¿adnego 

ryzyka czy skutków ubocznych.

Zabieg w obrêbie ³ydki

Zabieg w obrêbie ³okcia
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