
Terapia Falami 
Uderzeniowymi



Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dokonaliśmy wszelkich starań, aby informacje o produktach były jak najbardziej dokładne i aktualne, 
nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, które mogą pojawić się w tym katalogu. Produkty i ich parametry mogą ulec zmianie.

BTL Polska Sp. z o.o.
ul. Leonidasa 49
02-239 Warszawa
tel. 22 667 02 76, 22 882 42 51
fax 22 667 95 39
btlnet@btlnet.pl, www.btlnet.pl



Terapia Falami Uderzeniowymi 

SZybka ulga w bólu
 Nowoczesny skuteczny aparat do zwalczania przewlekłego bólu związanego z układem 

mięśniowo-szkieletowym
 Wystarczą 3-4 zabiegi z 1-tygodniowymi przerwami
 Sesja terapeutyczna zajmuje tylko około 10 minut

główne obSZary ZaStoSowań
 Ortopedia
 Rehabilitacja
 Medycyna sportowa

SzeROki zakReS zaStOSOWań

Rezultaty pOtWieRdzONe kliNiczNie

Szybki zWROt z iNWeStycji
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 Fala uderzeniowa charakteryzuje 

się skokowym wzrostem ciśnienia, 
wysoką amplitudą i brakiem 
okresowości.

 energia kinetyczna pocisku - 
wyzwolona dzięki skompresowanemu 
powietrzu - jest przenoszona poprzez 
uderzenie do przekaźnika fali 
uderzeniowej.

zasada działania
Fale uderzeniowe są akustycznymi falami przenoszącymi energię w bolące miejsca  
w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz ścięgnach ze stanami podostrymi, podprzewlekłymi  
i przewlekłymi.

dzięki dostarczonej energii następują procesy leczenia oraz regeneracji ścięgien i tkanki 
miękkiej. 



przed rozpoczęciem terapii po 3 zabiegach

eFekTy medyczne 

eFekt analgetycZny – eliminacja bólu
 Zmniejszenie napięcia mięśni, zahamowanie skurczów 

przekrwienie jest jednym z podstawowych 
efektów terapii falą uderzeniową. zapewnia 
lepsze odżywienie napiętych mięśni oraz 
ich więzadeł. co więcej, następuje również 
osłabienie patologicznych oddziaływań 
pomiędzy białkami mięśniowymi i miozynami.

 Zwiększone rozproszenie Substancji p 
aktywność Substancji p (mediatora bólu 
oraz czynnika wzrostu) prowadzi do stymulacji 
dośrodkowych włókien nocyceptywnych, zwiększa 
rozwój obrzęku oraz wydzielanie histaminy. 
Rozproszenie substancji p redukuje ból w danym 
obszarze oraz zmniejsza ryzyko zwiększania obrzęku.

prZySpieSZanie gojenia
 Zwiększona produkcja kolagenu 

produkcja wystarczającej ilości kolagenu jest koniecznym warunkiem wstępnym w procesie 
odbudowy uszkodzonych tkanek mięśniowo-szkieletowych oraz struktur więzadłowych. 
technologia SWt stymuluje produkcję kolagenu w głębiej położonych tkankach.

 Zwiększony metabolizm oraz mikrokrążenie  
technologia SWt przyspiesza usuwanie 
metabolitów nocyceptywnych, zwiększa 
utlenowanie oraz poprawia zaopatrzenie 
uszkodzonej tkanki w źródła energii. Wspomaga 
usuwanie histaminy, kwasu mlekowego 
oraz innych drażniących substancji 
– w większości o odczynie kwaśnym.

prZywracanie mobilności
 rozpuszczanie zwapniałych fibroblastów  

technologia SWt rozpuszcza zwapniałe fibroblasty oraz rozpoczyna biochemiczny proces 
odwapniania pierwotnych zwapnień oraz wtórnych symptomów choroby zwyrodnieniowej 
stawów.
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najczęsTsze wskazania

bolesny bark 

(zwapnienie patologiczne, zapalenie 
ścięgien, zespół ciasnoty podbarkowej)

wyrośla kostne 
w drobnych stawach dłoni 
w przypadku choroby 
zwyrodnieniowej stawów  
1 stopnia

łokieć tenisisty 

epicondylitis 
radiohumeralis

Zapalenie kaletki

bóle w okolicy pachwiny

ból w przyczepach ścięgna udowego

ból ścięgna achillesa

ostroga piętowa

calcar calcanei

Zespół mięśnia piszczelowego

kolano skoczka

ból po wewnętrznej 
stronie nadgarstka

 punkty spustowe

 przewlekłe entezopatie



BTl-5000 swT power

najbardZiej ZaawanSowany aparat Swt na rynku

btl-5000 SWt power

prZyjaZny dla 
użytkownika

 encyklopedia terapeutyczna 
z kolorowymi rysunkami 
anatomicznymi

 Możliwość definiowania 
własnych programów 
terapeutycznych

tryb „burSt”
 do terapii najbardziej 

wrażliwych pacjentów

SyStem modułowy
 do 5 terapii w 1 aparacie

ergonomicZny aplikator
 ergonomia zaprojektowana 

przez użytkowników

proSta obSługa
 kolorowy ekran 

dotykowy (8.4’’)

 ciśnienie do 5 barów
 częstotliwość do 22 Hz



terapia Falami uderZeniowymi

 Rozpuszczanie zwapniałych 
fibroblastów

 zwiększenie produkcji kolagenu
 zmniejszenie napięcia mięśni
 Szybka ulga w bólu

magnetoterapia

 przyspieszona regeneracja 
tkanek kostnych i miękkich

 działanie przeciwobrzękowe
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5 Terapii w 1 aparacie

aparat btl-5000 Swt może być rozbudowany o:
 elektroterapię
 ultradźwięki
 laser
 Magnetoterapię

laSer

 biostymulacja
 efekt 

regeneracyjny
 działanie 

przeciwzapalne

elektroterapia

 działanie przeciwbólowe
 efekt rozkurczowy
 Rozluźnienie mięśni

ultradźwięki

 Rozluźnienie mięśni
 działanie przeciwobrzękowe

jedyny aparat do terapii Falami uderZeniowymi 
poZwalający na połącZenie Z innymi terapiami
System modułowy pozwala na wyjątkową możliwość połączenia 5 terapii w jednym aparacie. 
dzięki temu oszczędzasz na inwestycji, przestrzeni w gabinecie i czasie oraz masz o wiele 
większe możliwości terapeutyczne i szerszą ofertę dla pacjentów.

+



BTl-6000 swT Topline

nowocZeSny i prZenośny aparat Swt
 ciśnienie do 4 barów
 częstotliwość do 15 Hz

ergonomicZny aplikator 
 ergonomia zaprojektowana 

przez użytkowników

prZyjaZny dla 
użytkownika

 encyklopedia 
terapeutyczna z 
kolorowymi rysunkami 
anatomicznymi

 Możliwość 
definiowania 
własnych 
programów 
terapeutycznych

proSta obSługa
 kolorowy ekran 

dotykowy (5.7’’)

btl-6000 SWt topline

lekki i prZenośny
 Waga tylko 7kg łącznie 

z wbudowanym 
kompresorem
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BTl–6000 swT easy 

kompaktowy i łatwy w użyciu
 Wyświetlacz led 
 ciśnienie do 4 barów
 częstotliwość do 15 Hz

ergonomicZny aplikator 

 Wygodny aplikator zaprojektowany 

z myslą o użytkowniku

proSta i SZybka obSługa 

 prosty w obsłudze wyświetlacz led 

 7 protokołów zabiegowych

 Możliwość regulacji parametrów  

w trakcie terapii

btl-6000 SWt easy

lekki i prZenośny

 Waga tylko 7kg łącznie 
z wbudowanym 
kompresorem

z myslą o użytkowniku
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ergonomicZnie ukSZtałtowana głowica

  komfortowy uchwyt (jak w pistolecie)
  Najwygodniejszy aplikator na rynku

Specjalna ergonomicZna naSadka 
na prZodZie głowicy

  zapobiega wyślizgiwaniu się aplikatora z ręki terapeuty
 w trakcie zabiegu 

  anatomiczny kształt głowicy umożliwia terapeucie
 wygodne użycie w wielu różnych pozycjach
 w zależności od terapii i preferencji (wygodny uchwyt
 dla prawej i lewej ręki)

  zapobiega zmęczeniu ręki terapeuty

 
aplikator Sprężynowy

  eliminuje transfer wstecznych wstrząsów
 w kierunku ręki terapeuty

  zapewnia prawidłowy kontakt z leczoną tkanką
  posiada wbudowany amortyzator

prZekaźniki wielowiąZkowe

  Specjalnie zaprojektowane przekaźniki wielowiązkowe
  efektywniejsze przenoszenie energii do tkanki

erGonomia zaprojekTowana 
przez UżyTkowników

tałtowana głowica
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łaTwa oBsłUGa

tylko 3 kroki

1.  zlokalizować bolące miejsca poprzez dotyk;
2. Nałożyć żel sprzęgający;
3. Rozpocząć terapię falami uderzeniowymi.

lokalizacja bolącego miejsca  Nakładanie żelu  terapia falami uderzeniowymi

prZykłady Z encyklopedii terapii btl

bazując na najnowszych badaniach medycznych zaprojektowaliśmy encyklopedię terapii falami 
uderzeniowymi btl.

Program W-0108 zapalenie nadkłykcia promieniowego/łokciowego

Parametry terapii rodzaj uderzeń: ciągłe

ciśnienie: 2 bary

częstotliwość: 10 Hz

liczba uderzeń: 2000

Średnica głowicy 15 mm

Pozycja pacjenta  Na plecach lub na siedząco, ramię zgięte o 90o, wygodnie 
podtrzymywane 

Częstotliwość zabiegów najlepiej co 5–10 dni

Ilość zabiegów 3–5 zabiegów

Terapia  Manualnie zlokalizuj punkty bólu wokół łokcia i wzdłuż przylegających 
grup mięśniowych przedramienia, nałóż żel, rozpocznij terapię 
począwszy od 400 uderzeń przy 2 barach i 5 Hz wokół najbardziej 
bolących miejsc; następnie zwiększ liczbę uderzeń do 1000 na 
najbardziej bolące miejsca; potem z kolei aplikuj falę uderzeniową na 
przylegające mięśnie przedramienia; ostatnie 400 impulsów aplikuj  
z częstotliwością 10 Hz

Uwagi  Bolące miejsca są przedstawione na rysunku jako zakropkowany obszar. 
Strzałki wskazują ruch aplikatora.

Przykład:



przykłady zasTosowań

przykłady ilustrują zastosowanie terapii w różnych miejscach, przy różnym ułożeniu aplikatora. 
istnieje mnóstwo sposobów trzymania aplikatora – wszystkie są proste i wygodne.

Bóle BarkóW (CalCIFICaTION, TeNdONITIS, IMPIN-
GeMeNT SyNdrOMe)

Parametry terapii ciśnienie: 3–4 bary

częstotliwość: 10–15 Hz

liczba uderzeń: 2000

Pozycja pacjenta leżąca na plecach lub siedząca

Częstotliwość zabiegów 5–10 dni

Ilość zabiegów 3–5 zabiegów

zaPaleNIe POWIęzI POdeSzWOWej, 
OSTrOGa PIęTOWa

Parametry terapii ciśnienie: 2.5–3.5 bara

częstotliwość: 10–15 Hz

liczba uderzeń: 2000

Pozycja pacjenta leżąca na brzuchu, wałek pod 
stawami stóp

Częstotliwość zabiegów 5–10 dni

Ilość zabiegów 3–5 zabiegów

zaPaleNIe NadkłykCIa łOkCIOWeGO

Parametry terapii ciśnienie: 2–2.5 bara

częstotliwość: 5–10 Hz

liczba uderzeń: 2000

Pozycja pacjenta pozycja na wznak lub siedząca, 
ramię zgięte o 90°, wygodnie 
podtrzymywane

Częstotliwość zabiegów 5–10 dni

Ilość zabiegów 3–5 zabiegów

Ból śCIęGNa aChIlleSa

Parametry terapii ciśnienie: 2–3 bary

częstotliwość: 5–10 Hz

liczba uderzeń: 2000

Pozycja pacjenta leżąca na brzuchu, wałek pod 
stawami stóp

Częstotliwość zabiegów 5–10 dni

Ilość zabiegów 3–5 zabiegów
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Szczegółowy opis pozostałych programów znajduje się w encyklopedii terapeutycznej btl.

Bóle W OkOlICy STaWu BIOdrOWeGO

Parametry terapii ciśnienie: 2.5–3 bary

częstotliwość: 10–15 Hz

liczba uderzeń: 2000

Pozycja pacjenta pozycja boczna

Częstotliwość zabiegów 5–10 dni

Ilość zabiegów 3–5 zabiegów

zeSPół MIęśNIa PISzCzelOWeGO

Parametry terapii ciśnienie: 1.5–2.5 bara

częstotliwość: 5–15 Hz

liczba uderzeń: 2000

Pozycja pacjenta pozycja na wznak, wałek pod 
dołkiem podkolanowym

Częstotliwość zabiegów 5–10 dni

Ilość zabiegów 3–5 zabiegów

Bóle śCIęGIeN rzePkI „kOlaNO SkOCzka”

Parametry terapii ciśnienie: 2–3 bary

częstotliwość: 5–15 Hz

liczba uderzeń: 2000

Pozycja pacjenta pozycja na wznak, wałek pod 
dołkiem podkolanowym

Częstotliwość zabiegów 5–10 dni

Ilość zabiegów 3–5 zabiegów

PuNkTy SPuSTOWe

Parametry terapii ciśnienie: 2–4 bary

częstotliwość: 5–20 Hz

liczba uderzeń: 2000

Pozycja pacjenta w zależności od rejonu bólu

Częstotliwość zabiegów 5–10 dni

Ilość zabiegów 3–5 zabiegów



parameTry Techniczne 
ParaMeTry TeChNICzNe BTl-5000 SWT  

POWer
BTl-6000 SWT 
TOPlINe

BTl-6000 SWT 
eaSy

Numer katalogowy P014.002v200 P6000.200 P6000.203

Ekran kolorowy ekran 
dotykowy 8.4”

kolorowy ekran 
dotykowy 5.7”

wyświetlacz LED

Ciśnienie 1-5 barów 1-4 bary 1-4 bary

Częstotliwość 1-22 Hz 1-15 Hz 1-15 Hz

Tryb pojedynczych i ciągłych uderzeń tak tak tak

Tryb „burst” (wiązki uderzeń) tak

Gotowe programy terapeutyczne tak tak tak

Encyklopedia terapii tak tak

Encyklopedia z rysunkami anatomicznymi tak tak

Programy użytkownika 100 100

Rozbudowa o moduł elektroterapii tak

Rozbudowa o moduł ultradźwięków tak

Rozbudowa o moduł laseroterapii tak

Rozbudowa o moduł magnetoterapii tak

Wymiary aparat SWT 
230 x 390 x 260 mm, 
kompresor powietrzny 
330 x 270 x 320 mm

320 x 190 x 280 mm 320 x 190 x 280 mm

Waga - aparat bez akcesoriów 4.7 – 5.3 kg 7 kg (z wbudowanym 
kompresorem)

7 kg (z wbudowanym 
kompresorem)

Waga - kompresor powietrzny 20 kg  

Zasilanie 230 V / 50-60 Hz, 115 V / 50-60 Hz

Klasa wg: 
MDD 93/42/EEC

IIb

Klasa bezpieczeństwa II (wg IEC 536)

akcesoria
BTl-5000 SWT  
POWer

BTl-6000 SWT 
TOPlINe

BTl-6000 SWT  
eaSy

Aplikator SWT

Przekaźniki: wielowiązkowe 9 i 15 mm oraz 
koncentrujący 15 mm

Zestaw do regeneracji aplikatora o o

Stolik BTL-5000 o o

Stolik BTL-6000 o o

Żel 1000ml o o

Żel 300ml o 

Walizka transportowa o o o

Sterownik nożny o

 – standard

o – opcja
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STOŁY TERAPEUTYCZNE
Stoły regulowane ręcznie i elektrycznie

inne produkty btl

Firma btl oferuje szeroką gamę innych urządzeń medycznych. informacje o nich można 
znaleźć w oddzielnych katalogach.

vANqUiSh
Nieinwazyjny system do modelowania sylwetki i redukcji 
tkanki tłuszczowej

hYDROTERAPiA
Wanny do całego ciała
Wanny do kończyn dolnych i górnych

LASERY wYSOkOENERgETYCZNE bTL-6000 hiL
Rewolucja w terapii laserowej

SALUS-TALENT
aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej



btl–shockwave_cat_pl204


