ASWT - Advanced ESWT
Extracorporele shockwave therapie
door middel van Spark Waves

De effectieve behandelingsmethode
voor meer mobiliteit en levensvreugde

WELKE BIJWERKINGEN KUNNEN ZICH
VOORDOEN?
In zeldzame gevallen kan na de behandeling heel tijdelijk
meer pijn optreden in het behandelde gebied.
Ernstige bijwerkingen zijn tot nu toe niet waargenomen.
Gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring met Spark Wave
schokgolven in de geneeskunde bij meer dan 10 miljoen
patiënten, wordt de therapie als veilig en succesvol
beschouwd.

HOE KAN DE PATIЁNT BIJDRAGEN
AAN HET SUCCES VAN DE THERAPIE?

Uw behandelingsafspraken voor de Spark Wave Therapie
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STEMPEL SPARK WAVE CENTRUM

Na de ESWT therapie is het cruciaal voor het behandelingssucces dat onze adviezen consistent opgevolgd worden.
Voor verschillende indicaties zoals een tenniselleboog of
hielspoor zijn er speciale rekoefeningen die ondersteunend
kunnen werken om de kans op succes van de therapie te
maximaliseren. Tijdens de uitvoering van deze oefeningen
moet de patiënt er aandacht aan besteden dat de pijngrens
niet wordt overschreden.

PatiЁNtiNformatiE
Deze informatie is geen vervanging voor diepgaand advies van de
behandelende geneesheer en is geen therapeutische aanbeveling,
alleen uw behandelend geneesheer kan u informeren of uw specifiek
probleem geschikt is voor de Spark Wave Therapie.
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Behandelingen van klachten aan het
bewegingsapparaat met Spark Waves,
de geavanceerde ESWT technologie

BESTe PatiЁNt,

WaT ZiJN sPark Waves?

Beperkt pijn of een ongemak uw mobiliteit? Of heeft die pijn of
dat ongemak een aanzienlijke invloed op uw actieve deelname
aan het dagelijks leven?

Spark Waves zijn intense korte geluidsgolven die reeds 30 jaar
met succes ingezet worden in de behandeling van nierstenen
(urologie) en 25 jaar op pezen en botstructuren. Deze niet-invasieve therapie is veilig, goed te verdragen en effectief in de
behandeling van de klachten.

Bij meer dan 80% van alle patiënten is reeds na de eerste
behandeling een significante verbetering merkbaar. Vooral bij
de behandeling van chronische pijn op pezen, al dan niet met
verkalkingen (calcificaties), zijn zeer goede resultaten bereikt.

HOE WERKEN sPark WAVES?

Behandelingsprocedure

Spark Waves bevorderen het genezingsproces bij acute en chronische pijn in pezen, peesaanhechtingen en spieren. De schokgolven
activeren de lichaamseigen productie van groeifactoren en zorgen
voor een verbeterde circulatie in de getroffen regio. Dit leidt tot verzachting van de symptomen en uiteindelijk tot volledige genezing.

Volgens de diagnose wordt de te behandelen regio door
palpatie en/of echografie/röntgenonderzoek bepaald. Tijdens
de therapie worden schokgolven ontwikkeld die met de applicator gericht worden op de doelzone. Het aantal schokgolven en de intensiteit kan variëren en zijn afhankelijk van de
indicatie.

Met de Spark Wave Therapie, ook wel schokgolftherapie
genoemd, hebben wij over een periode van meer dan 25
jaar een zeer effectieve en duurzame behandelingsmethode
ontwikkeld met toepassingen in de fysische geneeskunde,
sportgeneeskunde en orthopedie.
Spark Wave Therapie is een niet-invasieve behandelingsoptie
en breidt het therapiespectrum van onze praktijk uit.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Spark Wave
therapie? Neem dan contact met ons op, wij zullen graag op
uw vragen antwoorden.


Uw behandelend geneesheer en verpleegteam

INDICATIES VOoR DE
sPark Wave theraPie

Epicondylis
radialis/ulnaris (tenniselleboog, golfelleboog)
Achillespeesontsteking
Trochanteritis (slijmbeursontsteking thv. de heup)
Chronische (calcifiërende) schouderpeesontsteking
Fasciitis plantaris (hielspoor)
Patellar tip syndrom (jumpersknie)
Proximaal iliotibiaal frictiesyndroom (lopersknie)
Spierpijn

HOE SUCCESVOL
ZIJN sPark Waves?

DUUrtijd en aantal behandelingen
De effectieve behandelingstijd per sessie varieert tussen 4-6
minuten. Gemiddeld zijn 1-2 sessies nodig met een interval
van 6 weken.

