Fokusovaná rázová vlna konečně v Ostravě
Přestože je ortopedie operační obor a máme
s operacemi vynikající výsledky, je jasné, že ne
každý problém je nutné řešit operační cestou.
Mnoho pacientů nemá mnohdy obavy ze samotné operace, ale z několikatýdenního doléčování po operaci, kdy nemohou chodit do
práce, vykonávat běžnou i sportovní činnost.
Proto k operaci přistupujeme až po vyčerpání konzervativní terapie. Již 6 let léčíme v
naší ambulanci pacienty pomocí separované
krevní plazmy s aktivovanými trombocyty.
Léčíme počínající artrotické změny, poškození chrupavek, pooperační a poúrazové stavy.
Vše s vynikajícím efektem. Proto jsme se rozhodli rozšířit neoperační léčbu o další metodu – tentokrát naprosto neinvazivní. Léčbu
RÁZOVOU VLNOU.
Jedná se o poslední model švýcarských
specialistů – firmy STORZ MEDICAL. Máme
kompletní sestavu fokusované rázové vlny
STORZ DUOLITH SD1 T-Top Ultra (ESWT), radiální rázové vlny STORZ MASTERPULS MP100
Ultra, včetně STORZ V-ACTOR vibrační terapie.
Přístroje pro aplikaci rázové vlny od firmy
STORZ MEDICAL patří mezi nejspolehlivější a
nejprodávanější produkty na světovém trhu.
Disponujeme tedy v současné době kompletním systémem s třemi možnostmi aplikací a
dle dostupných informací je pro léčbu ideální právě jejich kombinace.

Léčba je vhodná pro ošetření:
 Tenisový, golfový loket
 Bolestivé kalcifikace – zvápenatění v
měkkých tkáních – ramenní kloub, stavy
po operacích apod.
 Patní ostruhy
 Achillovy šlachy – bolest a zánět i
zvápenatění a kostní výrůstky
 Bolesti ramenního kloubu (se zvápenatěním i bez, syndrom rotátorové
manžety, kombinace s postižením krční
páteře apod.)
 Záněty šlach a úponů: bolest třísel,
skokanské koleno a další poškozené
svalové úpony a šlachy
 Špatně se hojící zlomeniny a paklouby – i po operacích s přítomností dlah
i šroubů (což je úplně první prokázaná
indikace)
 Funkční problémy spojené s postižením páteře (recidivující bolesti v
bedrech, lumboischiatický syndrom,
stavy po zlomeninách kostrče, blokády
páteře, bolesti krční páteře a ramen,
migrény, závratě)
 Myofasciální bolestivé syndromy (porucha svalové činnosti spojená s bolestmi)
L
 éčby zánětů míšních kořenů, poškození meziobratlového disku apod.
Je důležité podstoupit léčbu co nejrychleji
a nečekat dlouho na vyšetření a následně
na zahájení léčby. Pro aktivní pacienty se
zájmem o léčbu touto metodou se budeme snažit najít co nejbližší termíny na
vyšetření i včasné zahájení samotné léčby.

Účinek fokusované rázové vlny dokáže rozrušit zvápenatění – kalcifikace –
v měkkých tkáních.

BEZ OBTÍŽÍ RYCHLE
A BEZBOLESTNĚ
Otázka: „Již jsem podstoupil ošetření rázovou vlnou, velmi to bolelo a efekt nebyl dostačující. Má cenu podstoupit léčbu na Vašem
přístroji?“
Odpověď: „Je vysoký předpoklad, že
Vám ošetření na naší sestavě rázových vln
pomůže! Na našem pracovišti Vás ošetříme
kombinací všech 3 přístrojů současně, fokusovanou rázovou vlnou, radiální rázovou vlnou a V-ACTOR vibrační terapií. Nedojde tedy
k aplikaci pouze na jeden bolestivý bod, ale
ošetříme poškozené tkáně komplexně.“

Rázových vln pracuje v Ostravě a okolí
mnoho. Tak proč „fokusovaná rázová vlna konečně v Ostravě“? U těchto ostatních modelů
se jedná o radiální rázovou vlnu. Mezi těmito
systémy – fokusovanou a radiální rázovou vlnou – jsou velké rozdíly jak ve vzniku samotné
„rázové vlny“, tak v použití a hlavně v efektu
léčby. Fokusované rázové vlny a radiální rázové vlny nejsou identické. Fokusovaná rázová
vlna vzniká na elektromagnetickém principu,
jedná se o vysokoenergetickou zvukovou
vlnu. Je 1000x rychlejší než radiální rázová
vlna a její účinek je mnohem intenzivnější a
účinnější. Soustředí vysokoenergetický paprsek přímo do hluboko uložené poškozené
tkáně, kam radiální rázová vlna svým výkonem nepronikne.
Fokusovaná rázová vlna intenzivně stimuluje růstové faktory a urychluje regeneraci tkání.
Aplikace fokusované rázové vlny je velice
tichá a NEBOLESTIVÁ. Pacient nepociťuje
žádné rázy na povrchu kůže, jako je tomu
u radiální rázové vlny. V žádném případě se
nejedná o bolest a není nutné žádné „umrtvení“ injekcí jako u některých jiných a starších
modelů. Naopak zaměření paprsku rázové
vlny probíhá za spolupráce pacienta. Přestože není nutné „umrtvení injekcí“, je účinnost mnohem vyšší.

Princip léčby:

Zvyšuje aktivitu buněk, podporuje množení buněk a tím obnovu a regeneraci tkání,
má silný protibolestivý efekt, podporuje
tvorbu nových cév. Tyto procesy silně povzbuzují obranné mechanismy organismu.
Dochází k lepšímu prokrvení tkání, k lepšímu přívodu kyslíku a přílivu živin, lepšímu
odvádění zplodin metabolismu a celý proces
umožňuje lepší, a hlavně rychlejší regeneraci tkání.

Otázka: „Je aplikace fokusované rázové
vlny bolestivá?“
Odpověď: „Aplikace fokusované rázové
vlny je u tohoto nejnovějšího a nejmodernějšího modelu velice tichá a NEBOLESTIVÁ.
Pacient nepociťuje žádné rázy na povrchu
kůže, jako je tomu u radiální rázové vlny.
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