Centrum ESWT
Trápí Vás ostruha patní?
Máte tenisový loket nebo golfový loket?
Trpíte bolestmi ramenního kloubu?
Obtěžují Vás bolestivá třísla, kyčelní kloub nebo Achillova
šlacha?
T Máte potíže v oblasti krční, hrudní a bederní páteře, pánve
a křížokyčelního kloubu?
T Vaše zlomenina kosti se pomalu nebo opožděně hojí, máte
pakloub kosti?
T Máte i jiné chronické problémy v oblasti pohybového aparátu?
T
T
T
T

Pro Vás je k dispozici v Centru ESWT

LÉČBA RÁZOVOU VLNOU
Rázová vlna (ESWT – Extracorporeal Shock Wave Therapy) je jedna
z nejúčinnějších současných fyzikálních neinvazívních léčebných metod.
Je vhodná zejména k zahájení léčby, ale i tam, kde přes běžně užívanou
léčbu Vaše potíže přetrvávají.
NOVINKA – jako první pracoviště v České republice v Centru ESWT
nyní léčíme všemi systémy rázové vlny – radiální RSWT, fokusovanou
ESWT i planární PSWT rázovou vlnou švýcarskými přístroji DUOLITH® SD-1
a MASTERPULS® MP 200

Oblast použití:
ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE
REVMATOLOGIE
SPORTOVNÍ MEDICÍNA
REHABILITACE
i jiné obory (př. ORL)
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Nejčastější indikace k léčbě rázovou vlnou:
T Bolesti v oblasti krční, hrudní a bederní páteře, pánve a křížokyčelního kloubu
T Bolesti v oblasti ramenního kloubu (bursitis calcarea, syndrom rotátorové manžety)
T Bolesti v oblasti loketního kloubu (tenisový loket, golfový nebo oštěpařský loket)
T Bolesti v oblasti zápěstí a ruky (styloiditis, m. de Quervain, Dupuytrenova kontraktura)
T Bolestivá třísla (zánět úponu přitahovačů – adduktorů)
T Bolestivá kyčel (zánět úponu hýžďových svalů, zánět tíhového váčku velkého hrbolu)
T Bolesti v oblasti kolena (skokanské koleno, poruchy chrupavky kolenního kloubu)
T Bolesti v oblasti Achillovy šlachy – achillodynia, peritenonitis Achillea
T Bolesti v oblasti paty (patní ostruha, Haglundova pata, zánět povázky nohy – fasciitis)
T Bolesti při některých typech osteoartrózy
T Opožděné hojení zlomenin (mimo infekce), únavové zlomeniny a léčba pakloubů
T Aseptické nekrózy kosti a nekrózy kloubů
T Subakutní a chronické poranění velkých svalů
T Léčba kamenů slinných žláz a vývodů

Přednosti léčby rázovou vlnou:
T Vysoká, až 90%, účinnost léčby rázovou vlnou
T Šetrná, nebolestivá ambulantní léčba
T Fyzikální a pouze biologická léčba bez vedlejších účinků (biochirurgická léčba)
T Rázová vlna urychluje hojivé procesy
T Rázová vlna upravuje bez nebezpečí Vaši kvalitu života
Indikace k léčbě rázovou vlnou je podmíněna odborným lékařským vyšetřením v Revmacentru, kdy je podle zjištěné příčiny chorobného stavu posouzena vhodnost k léčbě
rázovou vlnou.
Léčba rázovou vlnou není hrazena zdravotními pojišťovnami. Aktuální ceny léčby jsou
uvedeny v Ceníku (k dispozici na webových stránkách a v čekárně Revmacentra).
O možnosti Vaší léčby se informujte v Revmacentru osobně nebo telefonicky.
Veškeré informace o léčbě rázovou vlnou jsou rovněž uveřejněny na webových stránkách
Revmacentra.
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KONTAKT:
Revmacentrum ® MUDr. Mostera, s.r.o.
Mošnova 8
Brno-Židenice
tel.: 548 530 645
e -mail: info@revmacentrum.cz
www.revmacentrum.cz

