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tERApIA FALAmI UDERZENIOWymI 
I LASEREm WySOkOENERgEtycZNym

WSzecHStronne MoŻLiWoŚci terapeUtYczne
SzeroKi zaKreS WSKazaŃ

Terapia falami uderzeniowymi BTL SWT jest nieinwazyjnym nowoczesnym
rozwiązaniem do eliminowania przewlekłego bólu występującego w układzie
mięśniowo-szkieletowym. Ma swoje zastosowanie w fizjoterapii, ortopedii
i medycynie sportowej, w schorzeniach takich jak: zespół bolesnego barku, łokieć 
tenisisty/golfisty, bóle kręgosłupa, ból ścięgna Achillesa, zapalenia ścięgien, punkty 
spustowe i inne. Wysoka energia fali uderzeniowej wpływa na tkanki organizmu 
wielowymiarowo, między innymi poprzez: neowaskularyzację, przyspieszenie 
usuwania produktów przemiany materii, stymulację kolagenu oraz rozpuszczenie 
zwapniałych fibroblastów. Działanie w tym zakresie zapewnia doskonałe warunki do 
przyspieszonej regeneracji, dzięki czemu zostaje przywrócona prawidłowa funkcja 
organizmu, a ból zostaje wyeliminowany.

Laser wysokoenergetyczny BTL HIL to rewolucyjna technologia oparta na 
sprawdzonej terapii laserowej niskiej mocy (LLLT), ale wykorzystująca wysoką 
energię. Dzięki zastosowaniu biostymulacji oraz efektu fotomechanicznego,  
BTL HIL w szybki i skuteczny sposób wpływa na tkankę, redukując dolegliwości 
bólowe oraz przyspieszając regenerację. Laser wysokoenergetyczny jest zalecany  
w terapii wielu schorzeń: od urazów i stanów zapalnych przez zmiany 
zwyrodnieniowe stawów.
 
Połączenie terapii falami uderzeniowymi SWT oraz laserem wysokoenergetycznym 
HIL pozwala na maksymalizację wyników leczenia oraz przyspieszenie procesu 
regeneracji. Możesz wybrać zarówno jedną formę terapii − fale uderzeniowe lub laser 
wysokoenergetyczny − jako pojedynczy zabieg lub wykorzystać ich połączenie −
SWT+HIL w jednej sesji zabiegowej dla maksymalizacji efektów terapeutycznych.
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EFEkty  
UDOWODNIONE 
naUKoWo



WiązKa LaSeroWa  
a tKanKa LUdzKa
•  Moc wyjściowa jest w przybliżeniu 30-50 razy wyższa w porównaniu z konwencjonalną 

laseroterapią niskoenergetyczną i charakteryzuje się bardzo dużą głębokością 
przenikania. Pozwala to laserowi BTL HIL stymulować oraz leczyć dowolny obszar  
w obrębie ciała objęty dysfunkcją i bólem.

•  Wykorzystanie lasera impulsowego o długościach fal wynoszących blisko 1000 nm 
powoduje powstanie fotomechanicznej fali w tkance podskórnej. Ta fotomechaniczna 
stymulacja działa silnie przeciwbólowo i przynosi natychmiastową ulgę.

podStaWoWe WŁaŚciWoŚci

reWoLUcJa W terapii LaSeroWeJ
• Nowa technologia w laseroterapii
• Głębsza penetracja tkanki
• Rezultaty potwierdzone klinicznie
• Maksymalne bezpieczeństwo

zaaWanSoWana tecHnoLoGia 
•  Głęboka penetracja tkanki z wykorzystaniem mocy do 12 W
• Moc wyjściowa 12 W − do 50 razy wyższa niż w przypadku lasera niskiej mocy (LLLT)
• Impulsowa praca lasera dla natychmiastowej redukcji bólu
• Szeroki zakres wskazań klinicznych

podStaWoWe WŁaŚciWoŚci

SzYBKa ULGa W BÓLU
•  Nowoczesne, nieinwazyjne rozwiązanie do eliminacji przewlekłego bólu 

występującego w układzie mięśniowo-szkieletowym
•  Wystarczy 3-5 zabiegów z kilkudniowymi przerwami
•  Sesja terapeutyczna zajmuje tylko około 10 minut

 
GŁÓWne oBSzarY  
zaStoSoWaŃ 
•  Ortopedia
• Rehabilitacja
• Medycyna sportowa 

zaSada dziaŁania
Fale uderzeniowe są akustycznymi falami przenoszącymi energię w obszar
objęty bólem w układzie mięśniowo-szkieletowym ze stanami podostrymi oraz
przewlekłymi. Dzięki dostarczonej energii następują procesy leczenia oraz regeneracji
tkanek miękkich.

FALE UDERZENIOWE LASER WySOkOENERgEtycZNy

Fala uderzeniowa charakteryzuje się skokowym
wzrostem ciśnienia, wysoką amplitudą i brakiem
okresowości.

Energia kinetyczna pocisku, wyzwolona
dzięki skompresowanemu powietrzu, jest
przenoszona do przekaźnika fali uderzeniowej. 
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Naskórek
Skóra właściwa

tkanka podskórna

tkanka mięśniowa 

kość/staw

12 W 7 W 0,1 W (LLLT)



JEDNO URZĄDZENIE 
nieoGraniczone  
MoŻLiWoŚci 



eFeKtY terapeUtYczne8

tERApIA FALAmI 
UDERZENIOWymI I LASEREm 
WySOkOENERgEtycZNym

terapia FaLaMi  
UderzenioWYMi
SkUtEcZNA tERApIA BÓLU ORAZ pOWRÓt DO SpRAWNOścI
•		Nieinwazyjna alternatywa dla chirurgii przewlekłych stanów zapalnych  

oraz zwapnień
•		Efektywne rozwiązanie w terapii bólu i przywróceniu mobilności

terapia LaSereM  
WYSoKoenerGetYcznYM
REWOLUcJA W tERApII LASEROWEJ
•		Skuteczna terapia urazów sportowych, stanów przeciążeniowych mięśni  

oraz dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów
•		Głęboka penetracja tkanki z wykorzystaniem mocy do 12 W

aparat coMBi SWt+HiL -  
FaLe UderzenioWe i LaSer  
WYSoKoenerGetYcznY
JEDyNE NA śWIEcIE pOŁĄcZENIE DWÓcH NAJSkUtEcZNIEJSZycH tERApII  
W JEDNym URZĄDZENIU
•	 Możliwość wyboru terapii falami uderzeniowymi do leczenia przewlekłych stanów zapalnych 

oraz zwapnień lub lasera wysokoenergetycznego do wykorzystania w przypadku ostrych 
urazów oraz dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów

•		Maksymalizacja wyników leczenia i przyspieszenie procesu regeneracji dzięki wykorzystaniu 
terapii łączonej SWT+HIL w jednej sesji terapeutycznej

•		Zwiększone możliwości kliniczne dzięki szerokiemu zakresowi wskazań do terapi SWT+HIL

naJczęStSze WSKazania 9

NAJcZĘStSZE WSkAZANIA

Łokieć tenisisty/golfisty

Ból odcinka lędźwiowo-
krzyżowego kręgosłupa

Zespół przeciążeniowy 
mięśni

Ból ścięgna 
Achillesa

Zapalenie rozcięgna 
podeszwowego

Ostroga 
piętowa

Skręcenie stawu 
skokowego

Zapalenie stawu 
kolanowego

kolano skoczka 

przewlekłe 
entezopatie

Ból odcinka szyjnego kręgosłupa

punkty spustowe

Zapalenie kaletki

Zespół bolesnego barku  
(zwapnienia, tendinopatia,  
zespół ciasnoty podbarkowej)

Laser wysokoenergetyczny

Fale uderzeniowe



tERApIA FALAmI  
UDERZENIOWymI I LASEREm 
WySOkOENERgEtycZNym 

UniKaLne poŁączenie
W JednYM UrządzeniU

terapia FaLaMi UderzenioWYMi i LaSereM WYSoKoenerGetYcznYM10

terapia LaSereM 
WYSoKoenerGetYcznYM
•		Moc do 12 W    •		Długość fali 1064 lub 810/980 nm

terapia FaLaMi UderzenioWYMi i LaSereM WYSoKoenerGetYcznYM 11

terapia FaLaMi 
UderzenioWYMi
•		Ciśnienie do 5 barów      •	 	Częstotliwość do 22 Hz

Impuls fali uderzeniowej
•	 	Fala akustyczna z ciśnieniem do 5 barów
•	  Szybka i trwała ulga w bólu

Ergonomiczny aplikator
•	 	Eliminacja wstecznych wstrząsów
•	 	Ergonomia zaprojektowana przez użytkowników 

Nieograniczoa głębokość penetracji
•	 	Wiązka lasera wnika do 10 cm w głąb tkanki

Unikalna długość fali
•	 	1064 nm − długość fali lasera Nd:YAG
•	 	Optymalny stosunek pochłaniania oraz 

głębokości przenikania

długość fali (nm)
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tERApIA FALAmI  
UDERZENIOWymI I LASEREm 
WySOkOENERgEtycZNym

trzY MoŻLiWoŚci 
terapeUtYczne
W JednYM UrządzeniU

FaLe UderzenioWe 13

tERApIA FALAmI UDERZENIOWymI
przYKŁadY zaStoSoWaŃ

ZESpÓŁ BOLESNEgO BARkU 
(ZWApNIENIE, ZApALENIE ścIĘgNA, kONFLIkt pODBARkOWy)

Parametry terapii  ciśnienie: 3 bary 
częstotliwość: 10–15 Hz 
liczba uderzeń: 2000

Pozycja pacjenta  pozycja leżenia tyłem lub siedząca
Częstotliwość zabiegów najlepiej co 5−10 dni
Liczba zabiegów 3−5 sesji

OStROgA pIĘtOWA, ZApALENIE ROZcIĘgNA pODESZWOWEgO

Parametry terapii  ciśnienie: 2,5 bara 
częstotliwość 10–15 Hz 
liczba uderzeń: 2000

Pozycja pacjenta  pozycja leżenia przodem, wałek pod 
stawami skokowymi, należy manualnie 

  zlokalizować bolesne punkty
Częstotliwość zabiegów najlepiej co 5−10 dni
Liczba zabiegów 3−5 sesji

ZApALENIE NADkŁykcIA BOcZNEgO/
pRZyśRODkOWEgO kOścI RAmIENNEJ

Parametry terapii ciśnienie: 2 bary
  częstotliwość: 5–10 Hz
  liczba uderzeń: 2000

Pozycja pacjenta pozycja leżenia tyłem lub siedząca, 
  staw łokciowy zgięty pod kątem  
  90 stopni, wygodnie podparty
Częstotliwość zabiegów najlepiej co 5−10 dni
Liczba zabiegów 3−5 sesji

BÓL ścIĘgNA AcHILLESA (AcHILLODyNIA)

Parametry terapii ciśnienie: 2–3 bary
  częstotliwość: 5–10 Hz

Pozycja pacjenta pozycja leżenia przodem, wałek pod  
  stawami skokowymi
Częstotliwość zabiegów najlepiej co 5−10 dni
Liczba zabiegów 3−5 sesji



terapia Łączona 15

3. terapia HIL − tryb biostymulacyjny (ciągły)
  
•		 III faza procedury terapeutycznej
•		 Efekt: ograniczenie objawów pozabiegowych, 

przyspieszenie miejscowego metabolizmu, 
działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe

2. terapia SWt

•		 II faza procedury terapeutycznej
•		 Efekt: przyspieszenie regeneracji tkanek, 

neowaskularyzacja, poprawa krążenia, 
redukcja bólu

pOŁĄcZENIE tERApII FALAmI UDERZENIOWymI I LASEREm 
WySOkOENERgEtycZNym W JEDNEJ SESJI ZABIEgOWEJ W 3 kROkAcH:

1. terapia HIL − tryb analgetyczny (impulsowy)  

•		 I faza procedury terapeutycznej 
•		 Efekt: początkowa redukcja bólu

LASER WySOkOENERgEtycZNy  
przYKŁadY zaStoSoWaŃ

tERApIA ŁĄcZONA 
SWt+HiL

LaSer WYSoKoenerGetYcznY14

BÓL ODcINkA SZyJNEgO kRĘgOSŁUpA

Parametry terapii Moc: 8 W
  Częstotliwość: 25 Hz

Zalecana moc 8 W
Zalecana dawka 5 J/cm2 w fazie ostrej i w stanach   
  przewlekłych zwiększenie dawki  
  do 8 J/cm2

Częstotliwość zabiegów 2−5 razy tygodniowo
Liczba zabiegów 3−6

BÓL ODcINkA LĘDŹWIOWO-kRZyŻOWEgO kRĘgOSŁUpA

Parametry terapii Moc: 6 W
  Częstotliwość: ciągła

Zalecana moc 6 W w fazie ostrej, do 10 W w fazie  
  przewlekłej
Zalecana dawka 100 J/cm2 w fazie ostrej i w stanach  
  przewlekłych zwiększenie dawki  
  do 120 J/cm2

Częstotliwość zabiegów 2−5 razy tygodniowo
Liczba zabiegów 4−8

ZESpÓŁ cIEśNI NADgARStkA

Parametry terapii  Moc: 3 W
  Częstotliwość: ciągła

Zalecana moc 3 W w fazie ostrej, 4 W w fazie 
  przewlekłej
Zalecana dawka 80 J/cm2 w fazie ostrej i w stanach 
  przewlekłych zwiększenie dawki  
  do 120 J/cm2

Częstotliwość zabiegów do 5 razy tygodniowo
Liczba zabiegów 4−8

ZESpÓŁ pRZEcIĄŻENIOWy mIĘśNI

Parametry terapii  Moc: 4 W
  Częstotliwość: ciągła

Zalecana moc 4 W w fazie ostrej, do 12 W w fazie  
  przewlekłej
Zalecana dawka 100 J/cm2 w fazie ostrej i w stanach  
  przewlekłych zwiększenie dawki do  
  150 J/cm2

Częstotliwość zabiegów do 5 razy tygodniowo
Liczba zabiegów 4–8



paraMetrY tecHniczne16

pARAmEtRy tEcHNIcZNE

PARAMETRY  
TECHNICZNE

BtL-5000 SWt+HIL 7W BtL-5000 SWt+HIL  12W 

pARAmEtRy LASERA

Moc maksymalna   7 W w trybie ciągłym 12 W w trybie ciągłym

Długość fali 810/980 nm jednocześnie         1064 nm 

Tryb pracy Ciągły, impulsowy, pojedynczy puls

Liczba protokołów 61

Funkcje bezpieczeństwa Wyłącznik bezpieczeństwa

Obsługa za pomocą sterownika nożnego

Wyłącznik drzwiowy

pARAmEtRy FALI 
UDERZENIOWEJ

Maksymalne ciśnienie do 5 barów

Częstotliwość 1-22Hz

Tryb pojedynczych i ciągłych 

uderzeń

Tak

Tryb BURST (wiązki uderzeń) Tak

Tryb z gradientem intensywności Tak

Liczba protokołów 27

Encyklopedia z rysunkami

anatomicznymi

Tak

Programy użytkownika 100

pARAmEtRy URZĄDZENIA

Ekran kolorowy ekran dotykowy 5,7”

Wymiary 320 x 190 x 280 mm (aparat) 
330 x 220 x 300 mm (kompresor powietrzny)

Waga: aparat (bez akcesoriów) 7 kg

Waga: kompresor powietrzny 20 kg

Zasilanie 230 V / 50–60 Hz lub 115 V / 50–60 Hz

Klasa lasera IV

Klasa bezpieczeństwa IIB

Akcesoria standardowe Aplikator fali uderzeniowej, stolik, przekaźniki wielowiązkowe: 
15 i 9 mm, przekaźnik koncentrujący 15 mm, zestaw do regeneracji  
aplikatora, żel (1 litr), sterownik nożny lasera, moduł kalibracji,  
okulary ochronne 2 sztuki, nakładka dystansowa 30 mm

Akcesoria opcjonalne

Numer katalogowy P6000.412 Nakładka dystansowa 10 mm 
Numer katalogowy P6000.414 Nakładka dystansowa 60 mm 

Numer katalogowy: P6000.416 Moduł BTL-5000 SWT 
   dla aparatów BTL-6000 HIL
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