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NOVÁ METODA LÉČBY V OSTRAVĚ
– fOkuSOVANÁ RÁzOVÁ VLNA –

Jedná se o poslední model švýcarských specialistů – firmy STORZ MEDICAL
Zásadní rozdíl proti ostatním systémům je v tom, že lze použít 

léčebné vlastnosti tohoto systému i na náhle vzniklé bolesti, na 
poraněné tkáně těsně po úrazech a tím nastartovat a urychlit 
hojení a návrat do plné pracovní či sportovní zátěže. Výsledky, 
kterých dosahujeme při včasném zahájení léčby, jsou vynikající. 

U onemocnění a problémů, které trvají delší dobu, se pochopitelně          
zvyšuje nutný počet aplikací k dosažení požadovaného efektu. Další         
oblastí, kde je efekt až překvapivý, jsou stavy po TEP (umělý kloub) 
kolene i kyčle. U problémů s omezením pohybu a bolestmi po operaci.

Fokusovaná rázová vlna proniká do  hluboko uložené poškozené 
tkáně, kam radiální rázová vlna svým výkonem nepronikne. Paci-
ent nepociťuje žádné rázy na  povrchu kůže, jako je tomu u  radiální 
rázové vlny. V  žádném případě se nejedná o  bolest a  není nutné 
žádné „umrtvení“ injekcí jako u  některých jiných a  starších modelů.  
Fokusovaná rázová vlna zvyšuje aktivitu buněk, podporuje množení 
buněk a  tím obnovu a  regeneraci tkání, má silný protibolestivý 
efekt, podporuje tvorbu nových cév.

Léčba je vhodná zejména pro ošetření:
•  problémy po implantaci TEP kolene i kyčle
•  čerstvé poranění vazů, šlach a svalů, významně urychluje hojení
•  bolestivá zvápenatění  •  patní ostruhy  •  tenisový nebo golfový loket
•  achillovy šlachy – bolest, zánět, kostní výrůstky
•  bolesti ramenního kloubu
•  záněty šlach a úponů – bolesti třísel, skokanské koleno apod.
•  špatně se hojící zlomeniny a paklouby 
   (i pooperačně s přítomností dlah a šroubů)
•  funkční problémy spojené s postižením páteře

DŮLEŽITÉ!!! 
Pacientům, kteří projeví zájem 
o  léčbu, stanovíme nejbližší mož-
né termíny vyšetření i  samotné 
zahájení léčby. Naší snahou je co 
nejrychlejší návrat do plné pracovní 
i sportovní zátěže, v ideálním přípa-
dě bez nutnosti operačního zásahu.

www.ortopedie-ostrava.cz

unikátní léčba metodou aplikace separované plazmy a aktivovanými trombocyty.
1 aplikace 1.500 kč         POKUD HOVOR NEPŘIJÍMÁME, PIŠTE SMS, VOLÁME ZPĚT.

  OSTRAVA-fIfEJDY – ORTOPEDICKÁ A SPORTOVNÍ AMBULANCE
  LechowicZoVa 2970/6, 702 00 MoraVská ostraVa a PříVoZ
  Léčba separovanou plazmou a fokusovanou rázovou vlnou
  rázová vlna a ambulance: 606 771 082, ortopedie.fifejdy@gmail.com
  Léčba separovanou plazmou a ambulance: prim. MUDr. M. Mačák: 724 831 838, sestra.ortopedie@gmail.com
  separovaná plazma - objednání: 606 771 082
  konzultace a dotazy: ortopedie.audax@gmail.com   

  AMBULANCE OSTRAVA-PORUBA – APROMED: opavská 6116/15, aProMeD, 708 00 o.-Poruba
  objednání: 732 119 057, ortopedie.poruba@gmail.com


