TERAPIA SKUPIONĄ
FALĄ UDERZENIOWĄ

Nieinwazyjne rozwiązanie
w terapii schorzeń
narządu ruchu

TERAPIA SKUPIONĄ FALĄ UDERZENIOWĄ

TECHNOLOGIE DOPASOWANE
DO TWOICH POTRZEB
Od ponad 25 lat BTL jest symbolem wysokiej jakości,
innowacyjnych technologii i unikalnych rozwiązań
terapeutycznych.
To nas wyróżnia i za to najbardziej cenią nas nasi klienci. Z dumą prezentujemy
szerokie portfolio produktów, które stworzyliśmy w oparciu o naszą filozofię
„Opracowano przez inżynierów, zaprojektowano dla Ciebie”, aby Twoja
działalność rozwijała się i maksymalizowała efekty kliniczne. Przekonaj się sam.

Jeśli jesteś ortopedą, specjalistą rehabilitacji, fizjoterapeutą
i chcesz pomóc pacjentom, którzy:
cierpią na chroniczny ból?
nie klasyfikują się do interwencji chirurgicznej?
szukają nieinwazyjnego i wolnego od skutków ubocznych rozwiązania
w terapii bólu?

BTL zapewnia Tobie oraz Twoim pacjentom najnowszą i unikalną technologię –
TERAPIĘ FALAMI UDERZENIOWYMI!
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TERAPIA FALAMI UDERZENIOWYMI
TERAPIA FALAMI UDERZENIOWYMI jest jedyną nieinwazyjną
alternatywą dla zabiegów chirurgicznych, leczącą zarówno
przyczyny, jak i objawy przewlekłego bólu.
Jedyna procedura, która wpływa na uszkodzone tkanki poprzez głęboką
stymulację komórek, doprowadzając do ich regeneracji i gojenia.
Pierwsze rozwiązanie w terapii przewlekłego bólu układu mięśniowo-szkieletowego, zwapnień oraz zaburzonych zrostów kostnych.
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MECHANIZM DZIAŁANIA

1.

Fale uderzeniowe rozchodzą się
w tkance i docierają do obszaru
chorobowego.

2.

Następuje stymulacja komórek
i czynnika wzrostu. Komórki
namnażają się i różnicują.

3.

Tkanka regeneruje się.

Fale uderzeniowe są akustycznymi falami przenoszącymi energię w obszar objęty
bólem w układzie mięśniowo-szkieletowym. Dzięki dostarczonej energii następuje
proces leczenia oraz regeneracja tkanek miękkich.
• Fale uderzeniowe były pierwotnie wykorzystywane do dezintegracji tkanki, na przykład podczas rozbijania kamieni nerkowych.
• W ciągu ostatnich 10 lat fale uderzeniowe zyskały popularność w leczeniu przewlekłych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego,

Ciśnienie

a ich skuteczność w regeneracji i gojeniu tkanek jest poparta wieloma badaniami klinicznymi.

Czas

Fale uderzeniowe charakteryzują się skokowym wzrostem ciśnienia, wysoką amplitudą, po którym następuje dłuższy okres spadku ciśnienia.
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EFEKTY TERAPEUTYCZNE
NAJCZĘSTSZE WSKAZANIA
Najczęstszymi wskazaniami do TERAPII FALAMI UDERZENIOWYMI są przewlekłe
dolegliwości bólowe układu mięśniowo-szkieletowego. Dzięki nim można leczyć
tendinopatie, punkty spustowe, eliminując zwapnienia i stymulując zrost kostny.

ULGA W BÓLU

REGENERACJA USZKODZONYCH TKANEK

Dzięki mechanicznej stymulacji włókien nerwowych FALE UDERZENIOWE łagodzą ból
poprzez teorię bramki bólowej, a także zmniejszają poziom substancji P. Prowadzi to do:

Pobudzenie uszkodzonej tkanki uwalnia czynniki wzrostu odpowiedzialne za regenerację.
W oparciu o tę zasadę TERAPIA FALAMI UDERZENIOWYMI może być wykorzystana do:

•	
poprawy krążenia krwi

•	
w ywołania neowaskularyzacji i poprawy ukrwienia w uszkodzonej tkance

•	
przyspieszenia metabolizmu

• w ywołania proliferacji fibroblastów i zwiększenia syntezy kolagenu w celu przyspieszenia regeneracji ścięgien

długotrwałej ulgi w bólu
•	

uwolnienia białka morfogenetycznego kości (BMP) w celu różnicowania komórek mezenchymalnych i osteogenezy w zrostach kostnych
•	
• stymulacji wzrostu nowych naczyń limfatycznych, które pomagają w reabsorbcji wapnia w tkance
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RODZAJE FAL UDERZENIOWYCH

Pojedynczy kryształ
piezoelektryczny

SKUPIONA FALA UDERZENIOWA oparta jest na technologii
elektroakustycznej. Wewnątrz aplikatora istnieje kompleks
składający się z pojedynczego kryształu piezoelektrycznego
i soczewki elektroakustycznej.

Czy wiesz, że SKUPIONA oraz RADIALNA FALA UDERZENIOWA mają taki sam
efekt terapeutyczny, ale różnią się aspektem technicznym oraz wskazaniami?
Wysokie
napięcie

Urządzenie wytwarza wysokie napięcie, które deformuje kryształ
i wytwarza akustyczną falę uderzeniową. Następnie fala jest
kształtowana w sposób skupiony i wprowadzana jest do ciała
pacjenta.

Soczewka
elektroakustyczna

Pocisk

RADIALNA FALA UDERZENIOWA oparta jest na technologii
pneumatycznej. Energia jest utworzona przez przesyłanie
skompresowanego powietrza pod dużym ciśnieniem
z urządzenia do aplikatora.
Energia powietrza jest przenoszona na pocisk, która jest
konsekwentnie przekazana z dużą prędkością do przekaźnika
na końcu aplikatora. Fala jest następnie kształtowana rozbieżnie
i rozprzestrzenia się w ciele pacjenta.
SKUPIONA FALA UDERZENIOWA pozwala na regulację głębokości
penetracji z maksymalną intensywnością w strefie ogniskowej. Jest
odpowiednia do terapii zarówno powierzchownych, jak i głęboko
leżących tkanek.
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RADIALNA FALA UDERZENIOWA pozwala na zmianę charakteru
uderzeń za pomocą różnicowania przekaźników, jednak maksymalna
intensywność jest skoncentrowana powierzchownie. Terapia jest
odpowiednia w leczeniu powierzchownie leżących tkanek.

Przekaźnik

Skompresowane
powietrze
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PARAMETRY
SKUPIONA FALA UDERZENIOWA

RADIALNA FALA UDERZENIOWA

• Intensywność jest wyrażona przez gęstość strumienia energii (EFD)

• Intensywność jest wyrażona przez ciśnienie i zdefiniowana w barach

•	
Wystarczy od 1000 do 3000 uderzeń w trakcie jednej sesji zabiegowej

• Wystarczy 4000–6000 uderzeń w trakcie jednej sesji zabiegowej

•	
Głębokość penetracji jest regulowana w zależności od tkanki za pomocą 3 nakładek sprzęgających

• Rozkład energii, a także intensywność uderzeń, można regulować za pomocą przekaźników

30–65 mm
15–50 mm
0–35 mm
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Przekaźnik 15 mm
koncentrujący
do punktowej
skupionej aplikacji

Przekaźnik 9 mm
do punktów
akupunkturowych

Przekaźnik 9 mm
do głęboko
leżących punktów
spustowych

Przekaźnik 15 mm
uniwersalny
do wszelkiego
rodzaju aplikacji

Przekaźnik 15 mm
tytanowy do głębiej
położonych tkanek
objętych dysfunkcją

Przekaźnik 20 mm
z wibracją dla
terapii mięśniowo-powięziowej

Przekaźnik 36 mm
z wibracją dla
terapii mięśniowo-powięziowej dużych
obszarów zabiegowych
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PROCEDURA TERAPEUTYCZNA
SKUPIONA FALA UDERZENIOWA

RADIALNA FALA UDERZENIOWA

PRZED TERAPIĄ

PRZED TERAPIĄ

Wybierz odpowiednią
nakładkę sprzęgającą

Zaaplikuj żel na
powierzchnię soczewki

Zaaplikuj żel na
obszar zabiegowy

Rozpocznij terapię
z niską intensywnością

APLIKACJA

1.
12

Użyj techniki „obrotowej” do opracowania
najbardziej bolesnego obszaru.

Wybierz odpowiedni
przekaźnik

Zaaplikuj żel na obszar
zabiegowy

Rozpocznij terapię

APLIKACJA

2.

Użyj techniki „jak przy malowaniu” do opracowania
najbardziej bolesnego obszaru.

1.

Użyj techniki „jak przy malowaniu” do
opracowania najbardziej bolesnego obszaru.

2.

Użyj techniki „obrotowej” do opracowania
najbardziej bolesnego obszaru.

3.

Użyj techniki „jak przy malowaniu” do
opracowania obszaru towarzyszącego.
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WŁAŚCIWOŚCI
SKUPIONA FALA UDERZENIOWA

RADIALNA FALA UDERZENIOWA

TECHNOLOGIA

APLIKATOR

TECHNOLOGIA

APLIKATOR

•	Najnowsza opatentowana technologia elektroakustyczna

• I nteligentny aplikator z ciągłym monitorowaniem

• Najsilniejsza przenośna radialna fala uderzeniowa

• Ergonomiczny aplikator z łatwą konserwacją

• Jedyna technologia zapewniająca najwyższą żywotność
przy stałej najwyższej intensywności

intensywności uderzeń i ekranem dotykowym
• Regulacja parametrów bezpośrednio na ekranie aplikatora
• Łatwa konserwacja i brak cyrkulacji płynów

PARAMETRY
•	
Idealna równowaga między wysoką gęstością strumienia

•	
Usługa wymiany aplikatora Switch & Go

energii (0,65 mJ/mm2) i optymalnym rozmiarem strefy

DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI

ogniskowej (5×35 mm)

• Gotowe programy i encyklopedia teraputyczna

•	
Najwyższa częstotliwość na rynku dla szerokiego spektrum

o wadze zaledwie 7 kg

DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI
PARAMETRY

• Gotowe programy i encyklopedia teraputyczna

•	Ciśnienie do 5 barów i częstotliwość do 22 Hz

TERAPIA
•	
Szeroki zakres przekaźników dla różnych wskazań

wskazań klinicznych

TERAPIA
• R
 egulowana głębokość penetracji do 65 mm za pomocą
3 nakładek sprzęgających
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ZAUFANIE TO PODSTAWA
Alvaro Torres de Mérida
Meksyk

Romano De Santis
Włochy

„Moje doświadczenia z falą uderzeniową są
satysfakcjonujące. Najczęstsze przypadki to
zapalenie rozcięgna podeszwowego i ostroga
piętowa, w leczeniu których mieliśmy doskonałe
wyniki. Poddaliśmy terapii 65 pacjentów z tymi
wskazaniami, którzy zgłaszali dolegliwości bólowe
od 7,5 i 3 lat. Po terapii BTL SWT zauważalna była
redukcja bólu o 90%.”

„Korzystałem z BTL-6000 FSWT FOCUS
w leczeniu patologii barku, stawu łokciowego
z blokiem stawowym, ostróg piętowych, tendinopatii
Achillesa i sportowych uszkodzeń mięśni. Efekty
zauważalne były już po pierwszym zabiegu.”

Werner Zehnder
Szwajcaria

Gernot Seppel
Niemcy

„Miałem zaskakująco dobre efekty w terapii falami
uderzeniowymi BTL. Szczególnie zauważalne były
one przy terapii związanej z ograniczeniem
ruchomości stawu barkowego, a także w przypadku
punktów spustowych.”

„Skupiona fala uderzeniowa jest doskonałą
i skuteczną, a przede wszystkim, nieinwazyjną
metodą terapii”.
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DLA KAŻDEGO Z TWOICH PACJENTÓW

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA
BTL HIL POWER
ZROBOTYZOWANE LASERY
Z TERMOSKANERAMI
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BTL FSWT FOCUS
TERAPIA SKUPIONĄ
FALĄ UDERZENIOWĄ
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• Ostry ból

CI

• Zespoły przeciążeniowe mięśni
• Skręcenia stawów

• Zespoły przeciążeniowe mięśni
• Skręcenia stawów
• Urazy

BTL SIS
SUPER INDUKCYJNA
STYMULACJA

BTL TR-THERAPY
TERAPIA RADIOFALOWA
UKIERUNKOWANA

UKŁ

• Urazy

AD
NE

RW
O

• Zespoły przeciążeniowe mięśni

W

Y

• Blok stawowy
• Osłabienie mięśni

• Tendinopatie

• Złamania
• Rehabilitacja poudarowa
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• Ostry ból

MI

N
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IE

• Entezopatie
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ROZWIĄZANIA DLA KAŻDEGO PACJENTA

BO KAŻDY PACJENT JEST INNY

WŁAŚCIWOŚCI

BTL SWT

BTL FSWT FOCUS

BTL HIL

TR-THERAPY

BTL SIS

WSKAZANIA

Energia

rozproszona fala akustyczna

skupiona fala akustyczna

światło laserowe

prąd o częstotliwości
radiowej

pole elektromagnetyczne

Ostry ból pleców

Mechanizm działania

powierzchowna stymulacja
mechaniczna

głęboka stymulacja
mechaniczna

biostymulacja laserowa

efekt termiczny

depolaryzacja nerwowo-mięśniowa

Przewlekły ból pleców

Obszar działania

tkanki miękkie

tkanki miękkie, kości

regeneracja komórkowa

tkanki miękkie

tkanki miękkie, nerwy

Efekt terapeutyczny

rozpoczęcie regeneracji
powierzchownych tkanek
miękkich, leczenie
przewlekłych dolegliwości
bólowych

eliminacja zwapnień, gojenie
się trudno gojących się
złamań i tendinopatii przy
połączeniu ścięgno-kość

gojenie ostrych urazów,
działanie przeciwzapalne,
leczenie ostrych dolegliwości
bólowych

relaksacja i regeneracja
mięśni, usuwanie obrzęków

mobilizacja stawów,
stymulacja i relaksacja
mięśni, leczenie dolegliwości
bólowych

do 5 cm, największa
intensywność rozprzestrzenia
się powierzchownie

regulowana głębokość strefy
ogniskowej w zakresie
0–35 mm, 15–50 mm,
30–65 mm

do 10 cm

Aplikacja

manualnie

manualnie

Odczucia pacjenta

lekki dyskomfort

lekki dyskomfort

Głębokość penetracji

Obszar medycyny

ortopedia, fizjoterapia,
medycyna sportowa

ortopedia, fizjoterapia,
medycyna sportowa

do 10 cm

manualnie lub bezobsługowo

manualnie

bezobsługowo

intensywne ciepło

intensywne ciepło

skurcz mięśniowy
lub mrowienie

fizjoterapia, medycyna
sportowa

ortopedia, neurologia,
fizjoterapia, medycyna
sportowa

ortopedia, fizjoterapia,
medycyna sportowa

głowa, elementy metalowe
i elektroniczne w obszarze
zabiegowym

ostry stan zapalny, obszar
zabiegowy: kręgosłup, głowa,
organy zawierające gaz

ostry stan zapalny, obszar
zabiegowy: kręgosłup, głowa,
organy zawierające gaz

zaburzenia czucia,
wymagania bezpieczeństwa

Elementy zużywalne

nabój, żel

nakładki, żel

brak

krem, opcjonalnie:
elektrody samoprzylepne

brak

Liczba zabiegów

10

5

5-10

5-10

5-10

Częstotliwość

do 2x w tygodniu

1x w tygodniu

codziennie lub co drugi dzień

codziennie lub co drugi dzień

codziennie lub co drugi dzień

Czas trwania zabiegu

10 min

5 min

5–15 min

min. 15 min

do 10 min

Ograniczenia
w aplikacji

zaburzenia czucia,
doświadczenie terapeuty

BTL HIL

TR-THERAPY

BTL SIS

1. WYBÓR

OPCJONALNIE

2. WYBÓR

OPCJONALNIE

OPCJONALNIE

OPCJONALNIE

2. WYBÓR

2. WYBÓR

1. WYBÓR

OPCJONALNIE

OPCJONALNIE

OPCJONALNIE

Skręcenie stawu

1. WYBÓR

OPCJONALNIE

2. WYBÓR

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa

2. WYBÓR

OPCJONALNIE

1. WYBÓR

Choroba reumatoidalna

1. WYBÓR

OPCJONALNIE

2. WYBÓR

1. WYBÓR

OPCJONALNIE

OPCJONALNIE

OPCJONALNIE

Poprawa gojenia złamań

2. WYBÓR

OPCJONALNIE

Brak zrostu kości

1. WYBÓR

Choroba zwyrodnieniowa stawów

2. WYBÓR

Blok stawowy

OPCJONALNIE

Atrofia mięśniowa
Zwiększone napięcie mięśniowe
Regeneracja mięśni

1. WYBÓR

2. WYBÓR

1. WYBÓR

2. WYBÓR

1. WYBÓR

2. WYBÓR

OPCJONALNIE

OPCJONALNIE

1. WYBÓR

OPCJONALNIE

OPCJONALNIE

OPCJONALNIE

2. WYBÓR

1. WYBÓR

OPCJONALNIE

1. WYBÓR

2. WYBÓR

OPCJONALNIE

Uraz mięśnia
Zespół mięśniowo-powięziowy

2. WYBÓR

OPCJONALNIE

OPCJONALNIE

1. WYBÓR

OPCJONALNIE

Spastyczność

2. WYBÓR

2. WYBÓR

OPCJONALNIE

OPCJONALNIE

1. WYBÓR

Tendinopatia

1. WYBÓR*

1. WYBÓR**

OPCJONALNIE

OPCJONALNIE

OPCJONALNIE

Uszkodzenie nerwów

2. WYBÓR

OPCJONALNIE

1. WYBÓR

Urazy sportowe

1. WYBÓR

2. WYBÓR

OPCJONALNIE

Obrzęk pourazowy

2. WYBÓR

1. WYBÓR

OPCJONALNIE

* 1. wybór dla powierzchownych tendinopatii
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BTL FSWT FOCUS

OPCJONALNIE

Zwapnienia
każda odległość pomiędzy
elektrodami

BTL SWT

** 1. wybór dla głębokich tendinopatii
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PONAD 25 LAT INNOWACJI

NASZE ZAANGAŻOWANIE
DLA CIEBIE
Oferujemy bezpieczne i skuteczne rozwiązania najwyższej jakości

Ponad 58 oddziałów
na świecie

1800
pracowników

Rośniemy, by sprostać Twoim oczekiwaniom

Ponad 300
inżynierów

Najbardziej zaawansowane
rozwiązania w 4 obszarach
medycyny

Dostarczamy najnowsze technologie
Zapewniamy pomoc techniczną i serwisową
Pomagamy przy finansowaniu zakupu urządzeń
Wspieramy w zakresie doradztwa technicznego i szkoleń

1993

I ciągle się rozwijamy
Wszelkie prawa zastrzeżone. Mimo, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby przekazać precyzyjne i aktualne informacje, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne pomyłki i
błędy w druku w niniejszym katalogu. Produkty i ich specyfikacje, przedstawione w tym katalogu, mogą różnić się w zależności od kraju, w którym są sprzedawane.
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BTL Polska Sp. z o. o.
ul. Leonidasa 49
02-239 Warszawa
tel. 22 667 02 76
fax. 22 667 95 39
www.btlnet.pl
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