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Stále více lékařů a lékařek v ortopedii ,rehabilitaci a
sportovní medicíně rozšiřují spektrum ošetřovacích
metod využitím extrakorporální fokusované rázové
vlny (ESWT)
Tato účinná metoda je vhodná pro mnohá onemocnění, např.kalcifikace v rameni nebo záněty
Achillovy šlachy a je jedinou neinvazivní alternativou
léčby.Již tři až šest ESWT aplikací může ušetřit pacienta operace nebo užívání kortikoidové terapie a s
tím spojených rizik a nežádoucích účinků.
Lidé s chronickými bolestmi již po několika aplikacích pociťují zřetelné zlepšení.To je též důvod,proč
terapie přístrojem enShock hraje významou roli ve
sportovní medicíně.
Původně byly fokusované rázové vlny užity v urologii,pro rozdrcení ledvinových kamenů a posílení jejich
vyloučení.
Až poté přichází využití extrakorporální,fokusované
rázové vlny v ortopedii,rehabilitaci a sportovní medicíně.Významně se uplatňuje v terapii chronických i
akutních obtíží u mnoha onemocnění pohybového
aparátu.

Efektivní alternativa k
			
operacím

Prokazatelně
		vysoce účinná
U četných indikací v ortopedické praxi účinkuje terapie fokusovaných rázových vln rychle a trvale.
Studie ukazují
• dlouhodobé tišení bolestí,často již během nebo bezprostředně po ošetření
• citelný pozitivní vliv na zánětlivé reakce u různých obtíží pohybového aparátu/různých onemocnění
• velmi dobré efekty při léčení kostí, zvláště při ošetření nehojících se zlomenin a pseudoartrózy
• jakož i odstranění kalcifikací u šlach,např. kalcifikace ramene
ESWT rozšiřuje cévy,aktivuje jejich vytváření a podporuje tak prokrvení v ošetřované oblasti.
To je důležitý předpoklad pro zásobování tkání živinami,pro jejich detoxifikaci a rychlé hojení poškozených
nebo zánětlivých tkáňových struktur/svalů,šlach nebo kostních tkání.

Stále více lékařů a lékařek rozšiřuje svoje terapeutické spektrum touto účinnou metodou.

enShock míří na nové cílové skupiny
Pacienti s chronickými bolestmi a problémy s hojením
kostní tkáně jsou v ortopedické praxi velkou skupinou.U těchto onemocnění je terapie fokusovanými
rázovými vlnami zvláště efektivní.To platí také pro
další indikace,např.pro tři nejčastější myoskeletální
problémy : patní ostruha,kalcifikace ramene a tenisový/golfový loket.K tomu je ESWT u mnohých onemocnění jedinou neinvazivní možností a alternativou
pro starší a polymorbidní pacienty,pro které je operace rizikem nebo zcela nemožná.Většina z Vašich pacientů tak bude z přístroje enShock profitovat.A díky
mnoha spokojeným pacientům tak bude tento inovativní terapeutický systém rychle splacen.
Ošetření
• Po lokalizaci obtíží užijete ruční aplikátor přímo na
bolestivý bod/Trigger bod
(= statické ošetření)
• V ohraničené a bolestivé oblasti ošetřujte ručním
aplikátorem od bolestivého bodu do vnějších směrů (=semi-statické ošetření)
• Ve velké oblasti ošetření užijte ruční aplikátor v
celé ploše bez sejmutí a přerušení (= dynamické
ošetření)
• S 8 různými gelovými podložkami pro různou
hloubku průniku dosáhnete přesně cílové tkáně
Precizně až do hloubky 45 mm

				 Ošetření s přístrojem 		
						enShock

Ramenní kloub,
Onemocnění rotátorové manžety

Epicondylopatie
Bolesti v bederní oblasti

Syndrom patellární
špičky,tendopatie
patelly
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Subakromiální
bolestivý syndrom

Syndrom bolestivého trochanteru

Tendopatie Achillovy šlachy
Plantární fasciopatie a plantární
fasciitis

Syndrom přetížení med.tibie

Další ESWT indikace:
• Tendinosis calcarea a tendopatie ramenního kloubu
• Pseudoartróza a nehojící se nebo pomalu hojící se fraktura,jakož i osteochondritis
dissecans nebo též nekróza kosti (nekróza hlavice kyčelního
kloubu,kolene)
• Stresová fraktura

Osteochondritis dissecans,
Nekróza kostí

DOPORUČENÍ K OŠETŘENÍ

Bolesti v krční oblasti

CÍLENÁ LÉČBA
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Vaše výhoda na 				
				první pohled
Komfortní obsluha přístroje
Díky jednoduché Menu navigaci a přehlednému dotykovému displayi lze přístroj enShock rychle a intuitivně ovládat.Přednastavené terapeutické protokoly
Vám dávají jistotu pro volbu terapie.Volitelně je možno přístroj vybavit 3 pedálovým nožním spínačem pro
volbu Start/Stop a nastavení frekvence a energie.Tím
jste pak během terapie nezávislí na centrální jednotce , můžete se více věnovat pacientovi a volnou rukou například vyhmatat bolestivý bod.
Jednoduše přijemné
Provoz enShock probíhá velmi tiše. I při intenzivním
nepřetržitém používání plní bezhlučný ruční aplikátor
dobře svou funkci.Garantujte tak provoz bez rušících
vedlejších efektů.Pacienti se tak mohou uvolnit v klidném prostředí.
S citlivým jemným laděním při síle a frekvenci rázových vln tak učiníte léčbu velmi příjemnou.

				

			
První zcela tichý 			
terapie rázovými vlnami
Tichý a bez údržby
enShock od Zimmer MedizinSysteme přináší nový rozměr terapie extrakorporálními fokusovanými rázovými vlnami: enShock je první tichá rázová vlna.
A stále běží a běží…Garantováno bez údržby.Mnoho let.
Účinkuje hluboko v tkáních
Inovativní terapeutický systém doplňuje produktovou skupinu rázových vln renomovaného výrobce zdravotnických prostředků. EnShock s vysoce energeticky zaměřenými
rázovými vlnami uplatňuje svůj léčivý účinek v hlubších tkáňových vrstvách. Je to přesně tam, kde je bolest.
Ostatně: Jemná radiální rázová vlna enPuls od Zimmer je velmi vhodná pro léčbu svalového napětí díky nižší hloubce průniku. Ideální ve spojení s terapeutickou jednotkou
s fokusovanou rázovou vlnou.
Jemná cesta při chronických bolestech
Neinvazivní alternativa k operaci ESWT nabízí chronickým pacientům mnoho výhod:
• ambulantní ošetření
• bez rizika narkózy,vedlejších účinků nebo alergických reakcí
• zjevné mírnění bolesti ,často již po 1-2 ošetřeních
• žádná příprava,žádné pooperační sledování
• žádná omezení v práci nebo sportovních aktivit po terapii
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Technická data
Technická data enShock
Technologie

Piezoelektrická fokusovaná rázová vlna

Energie
Frekvence

0,005-0,500 mJ/mm2 voli- telné v krocích po 0,005mJ
1 až 12 Hz,volitelná v krocích po 1 Hz

Programy

19 přednastavených programů,individuálně nastavitelné

Regulátor

11“ barevný dotykový display a centrální volič

Rozměry
Hmotnost

405x207x424 mm (L/B/H) bez vozíku
23 kg (bez ručního aplikátoru)

Technická data ruční aplikátor

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Deutschland
Tel. 07 31. 97 61-0
Fax 07 31. 97 61-118
info@zimmer.de
www.zimmer.de

Generátor
Trvanlivost

Piezoelektrické elementy
Garance pro 3 000 000 rázů,2 roky

Rozměry

14 cm dlouhý,11 cm průměr (max.)

Gelové podložky

Rozměry- 5,10,15,20,25,30,35 a 40 mm,
vyměnitelné bez nářadí

Spotřeba

220-230 V,50/60 Hz,max. 300VA

Obsah dodávky

enShock přístroj,ruční aplikátor,sada 8 gelových podložek,kabel do sítě,1 láhev vodivého gelu,návod

Transport
Skladování

-10°C až 50°C,20% až 85% vlhkost
bez kondenzace,700hPa -1060 hPa

Volitelně

Nožní spínač

Vozík
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Ergonomický: plast a hliníkový kryt

