
 

FOKUSOVANÁ RÁZOVÁ VLNA KONEČNĚ V OSTRAVĚ 
Přestože je ortopedie operační obor a 

máme s operacemi vynikající výsledky, je jas- 
né, že ne každý problém je nutné řešit ope- 
rační cestou. Mnoho pacientů nemá mnohdy 
obavy ze samotné operace, ale z několikatý- 
denního doléčování po operaci, kdy nemohou 
chodit do práce, vykonávat běžnou i sportov- 
ní činnost. Proto k operaci přistupujeme až 
po vyčerpání konzervativní terapie. Již  6 
let léčíme v naší ambulanci pacienty pomocí 
separované krevní plazmy s aktivovaný- 
mi trombocyty. Léčíme počínající artrotické 
změny, poškození chrupavek, pooperační a 
poúrazové stavy. Vše s vynikajícím efektem. 
Proto jsme se rozhodli rozšířit neoperační léč- 
bu o další metodu – tentokrát naprosto ne- 
invazivní. Léčbu RÁZOVOU VLNOU. 

Jedná se o poslední model švýcarských 
specialistů – firmy STORZ MEDICAL. 

 
 
 
 
 
 

Rázových vln pracuje v Ostravě a okolí 
mnoho. Tak proč „fokusovaná rázová vlna ko- 
nečně v Ostravě“? U těchto ostatních modelů 
se jedná o radiální rázovou vlnu. Mezi těmito 
systémy – fokusovanou a radiální rázovou vl- 
nou – jsou velké rozdíly jak ve vzniku samotné 
„rázové vlny“, tak v použití a hlavně v efektu 
léčby. Fokusovaná rázová vlna vzniká na 
elektromagnetickém principu, jedná se o vy- 
sokoenergetickou zvukovou vlnu. Soustředí 
vysokoenergetický paprsek přímo do hluboko 
uložené poškozené tkáně, kam radiální rázo- 
vá vlna svým výkonem nepronikne. Fokusova- 
ná rázová vlna intenzivně stimuluje růstové 
faktory a urychluje regeneraci tkání. Apli- 
kace fokusované rázové vlny je tichá, intenzita 
aplikace se stanovuje podle citlivosti pacienta 
na snesitelnou úroveň, tak aby ošetření bylo 
komfortní. Přestože není nutné „umrtvení 
injekcí“, je účinnost mnohem vyšší. 

Princip léčby: 
Zvyšuje aktivitu buněk, podporuje množe- 

ní buněk a tím obnovu a regeneraci tkání, 
má silný protibolestivý efekt, podporuje 
tvorbu nových cév. Tyto procesy silně po- 
vzbuzují obranné mechanismy organismu. 

Dochází k lepšímu prokrvení tkání, k lepšímu 
přívodu kyslíku a přílivu živin, lepšímu odvádě- 
ní zplodin metabolismu a celý proces umožňu- 
je lepší, a hlavně rychlejší regeneraci tkání. 

 

BEZ OBTÍŽÍ RYCHLE A BEZBOLESTNĚ 

www.ortopedie-ostrava.cz 

Léčba je vhodná pro ošetření: 
 Problémy po implantaci TEP kolene 

i kyčle (bolest, omezeni pohybu)  
 Bolesti v oblasti kyčelního kloubu a 

bederní páteře, hrudní i krční 
páteře 

 Čerstvé poraněni vazů, šlach a 
svalů, významně urychluje hojeni ! 

 Patní ostruhy, bolestivá 
zvápenatění  

 Tenisový, golfový loket  
 Achillovy šlachy – bolest, zánět, 

kostní výrůstky 
 Bolesti ramenního kloubu a krční 

páteře 
 Záněty šlach a úponů – bolest 

ramenního kloubu, bolesti třísel 
 Skokanské koleno apod. • špatně 

se hojicí zlomeniny 

 
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 bu- 
deme snažit najít co nejbližší termíny na 
vyšetření i včasné zahájení samotné léčby. 

Léčbu přístroji a separovanou plasmou 
provádíme v ambulanci na Fifejdách. 

 
POKUD HOVOR NEPŘIJÍMÁME, PIŠTE SMS, VOLÁME 

ZPĚT. 
NOVÁ ORTOPEDICKÁ A SPORTOVNÍ 
AMBULANCE – OSTRAVA-FIFEJDY 

Léčba separovanou plazmou  
Fokusovanou rázovou vlnou 
Super-inductive-system 

Objednání tel.: 606 771 082 

Lechowiczova 2970/6 
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 

Objednání: 606 771 082 
Objednání: ortopedie.fifejdy@gmail.com 
Konzultace: ortopedie.audax@gmail.com 

UNIKÁTNÍ LÉČBA METODOU APLIKACE 
SEPAROVANÉ PLASMY A AKTIVOVANÝ- 
MI TROMOCYTY. 

 

Fokusovaná vlna – urychluje a zlepšuje 
funkce kloubů po provedené TEP kyčle 
I kolene. Efekt je až překvapivý ! 
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