Shockwave kwaliteit
Echte Shockwave wordt gekenmerkt door twee principes: de geproduceerde schokgolf is gefocusseerd en heeft
een zeer hoog energie-piekvermogen. Hiermee zijn wij in staat om uiterst effectief uw klachten te behandelen.
Er bestaan ook Shockwave apparaten die niet gefocusseerd zijn en met een vrij lage energie werken. Meestal
dooft de energie dan in de diepte en wordt de pijnplek niet effectief bereikt. Deze apparatuur heeft een andere
werking en staat niet in verhouding tot de effectiviteit die bij sommige indicaties gehaald moet worden als met
de door ons gebruikte Shockwave van Duolith. Als u geïnteresseerd bent in een Shockwave behandeling, vraag
dan altijd welke apparatuur er wordt gebruikt en waarom die wordt gebruikt!

STERK IN RESULTAAT!

Pijnbestrijding
Genezing zonder
medicatie of chirurgie

Wilt u meer informatie?
0182 533 159
info@shockwave.nl
www.shockwave.nl

Shockwave is op meerdere locaties gevestigd.
Kijk voor de dichtstbijzijnde vestiging op www.shockwave.nl.

SHOCKWAVE THERAPIE STERK IN RESULTAAT!

Shockwave therapie is een revolutionaire behandelmethode die ingezet wordt bij
behandeling van chronische spier- en peesaandoeningen. Langdurige blessures die
hardnekkig zijn, kunnen met behulp van speciaal ontwikkelde apparatuur effectief

Slijmbeursontsteking

Schouderklachten, met
of zonder kalkafzetting
Trigger finger of
ziekte van Dupuytren

worden behandeld. Met behulp van echografie wordt de pijnlijke zone gelocaliseerd
en wordt de behandelkop rechtstreeks op de gewenste plek gezet. Door de krachtige
geluidsgolven wordt de bloedsomloop en stofwisseling in het blessuregebied verbeterd
waardoor de pijn afneemt. Shockwave activeert hiermee de zelfhelende eigenschappen
van het lichaam en versnelt op deze wijze het genezingsproces.

Chronische nekklachten

Elleboogpijn (tennisof golferselleboog)

Chronische rugklachten
(triggerpoints)

Heupklachten
(slijmbeursontsteking)

Shockwave therapie wordt al jaren met succes gebruikt in vele
ziekenhuizen. De geavanceerde apparatuur is nu zo ontwikkeld, dat

m. Piriformis (bilklachten)

het door onze deskundige fysiotherapeuten effectief te gebruiken is.
Shockwave wordt toegepast bij klachten aan het bewegingsapparaat zoals

Liesklachten
Hamstringklachten

bij een tennisarm, verkalking in schoudergewricht, chronische ontsteking
van een achillespees en hielspoor.
Pijn, net onder de knieschijf
Jumper’s Knee / springersknie

Shockwave voordelen
 Er is geen anesthesie nodig
 Het is een milde behandeling,

Scheenbeenklachten

Shin Splints

zonder geneesmiddelen of chirurgie
 De behandeling duurt ±20 minuten per behandeling
 Het verbetert de mobiliteit en de levenskwaliteit
 Het behandelt de oorzaak in plaats van symptomen
 Er zijn weinig bijwerkingen

Achillespees klachten

Hielpijn (hielspoor),
pijn onder de voet
Fasciitis Plantaris

 Maakt mogelijk een injectie of zelfs een operatie overbodig

SHOCKWAVE THERAPIE STERK IN RESULTAAT!

