
För mer information besök oss på medema.se eller ring 08-404 1200

Stötvågsbehandling är en väletablerad behandlingsmetod som  
vinner alltmer förtroende. Behandlingsmetoden utgör idag ett 
värdefullt verktyg för många läkare och terapeuter i deras strävan att 
hjälpa sina patienter till smärtfrihet och återställd funktion. 

Stötvågsbehandling används framgångsrikt på svårbehandlade  
muskuloskeletala besvär i senor, muskler och senfästen.  
Samtidigt som allt fler uppmärksammat stötvågsbehandlingens 

Storz Medical  
Stötvågsutrustning

positiva effekter har den kliniska evidensgraden vuxit sig starkare i 
takt med att fler och välgjorda studier publicerats.

Medema erbjuder stötvågsapparater från Storz Medical,  
marknadsledande tillverkare av stötvågsutrustning för både urologi, 
kardiologi, neurologi samt ortopedi. Storz Medical har framgångsrikt 
utvecklat tekniken och bidrar till forskningen inom dessa områden 
genom samarbete med ledande medicinska institutioner. 



Masterpuls MP100 Ultra
- Avancerad radiell stötvågsutrustning
Vid behandling av ortopediska besvär är radiell stötvågs-  
teknik (rESWT) vanligast. En luftkompressor accelererar en  
kula i handenheten och stötvågor uppstår av trycket. 
Masterpuls Ultra sätter en helt ny standard inom radiell 
stötvågsbehandling. Apparaterna har en hög prestanda,  
snygg och prisvinnande design och tillverkas i Schweiz.

Tryck och frekvens styrs direkt från den ergonomiska  
och användarvänliga handenheten vilket gör behandlingen 
enkel och mer effektiv. Den visar också antal slag under  
behandlingen.

Den kraftiga pneumatiska kompressorn är tyst och helt  
integrerad i apparaten, vilket gör den kompakt och smidig. 

Komplettera gärna med många tillgängliga tillbehör:  
vagn, touch screen, fler standard-applikatorer eller speciella 
applikatorer för fascia och spine, V-Actor vibrationsenhet och 
transportväskor.

MASTERPULS MP 100 ULTRA:
• Tryck: 1-5 Bar (12 Hz/5,0 Bar, 16 Hz/4,5 Bar, 21 Hz/4 Bar)
• Frekvens: 0-21 Hz 
• 3 st applikatorer ingår: R15 Standard, DI15 Gold depth  
   och  D20-S Standard Oscillator 
• En extra revisionssats ingår

Ett urval av tillbehör till Masterpuls MP100 Ultra

Öka behandlingstrycket

 Visar inställt behandlingstryck

Visar antal inställda stötvågor

 Öka frekvensen

Visar inställd frekvens

Start-stop av behandlingen

Minska behandlingstrycket

Antal utförda stötvågor

Minska frekvensen

TOUCH SCREEN-SKÄRM
Komplettera din apparat med 
en 10 tum touch screen-skärm. 
Från skärmen kan du styra 
behandlingen, ta del av en 
behandlingsguide och ett  
anatomiskt bibliotek.

FASCIA APPLIKATOR SET
Unikt Fascia set som inne- 
håller 4 olika applikatorer  
för behandling av fascian.

SPINE APPLIKATOR SET
Unikt Spine set som  
innehåller 3 olika  
applikatorer för 
stötvågsbehandling  
av ryggar.

APPARATVAGN
En mycket stabil vagn med 
fyra stora låsbara hjul som 
underlättarförflyttning inom 
rummet eller mellan olika 
rum på kliniken.

TRANSPORTVÄSKOR 
Vi kan erbjuda både mjuka  
och hårda väskor för dig som 
vill transportera apparaten.

V-ACTOR VIBRATIONSENHET
Komplettera stötvågs- 
behandlingen med denna 
effektiva vibrationsenhet 
för djup massage av 
mjukdelarna.



Applikatorer till Masterpuls One

D20-S R15 DI15D20-T C15

Masterpuls One
- Radiell stötvågsutrustning
En helt ny radiell stötvågsapparat som utvecklats med fokus 
på användarvänlighet, mobilitet, design och ett attraktivt pris. 

Masterpuls One är en perfekt startmodell som är enkel  
att använda för behandling av de vanligaste indikationerna.  
Den är också ett utmärkt alternativ som en andra eller  
tredje apparat på kliniken eller när man önskar en bärbar 
stötvågsapparat. 

Apparaten har en kompakt design med bärhandtag vilket 
gör den perfekt att ta med sig till en annan klinik, idrotts-
klubb eller företag. 

Handenheten är användarvänlig tack vare låg vikt och 
funktionell design. Kan kompletteras med ett flertal  
applikatorer för olika behandlingsindikationer. 

MASTERPULS ONE:
• 6 behandlingslägen: Frekvens 6-18 Hz / Tryck max 2.7 Bar
• 2 st applikatorer ingår: R15 Standard och D20-S Standard  
   Oscillator
• En extra revisionssats ingår

Perfekt  
startmodell



Fokuserad Stötvågsutrustning  
– Duolith SD1 T-Top Ultra
Duolith SD1 T-Top Ultra är en innovativt designad fokuserad stöt- 
vågsapparat (fEWST). Storz har en patenterad teknologi där en 
elektromagnetisk cylinder avger hög energi. Den fokuserade  
behandlingen gör det enklare att med stor precision tillföra  
energi och genom att använda olika gelpads bestämma  
behandlingsdjupet.

Både energi och frekvens styrs direkt från den nya handenheten 
"Sepia" vilket gör behandlingen enkel och mer effektiv men 
framför allt mycket användarvänlig för terapeuten. Den visar 
energi, frekvens och antal slag.

DUOLITH SD-1 T-TOP ULTRA:

• Energi: 0,01–0,55 mJ/mm2

• Frekvens: 1–8 Hz 
• Fokuseffekt: 0–65 mm och terapeutisk effekt: 0–125 mm

För mer information besök oss på medema.se eller ring 08-404 1200

Vid köp av stötvågsapparat ingår:
• Fri leverans inklusive produktgenomgång

• Applikationskurs i stötvågsbehandling för 1 person 

• Fri tillgång till Storz dokumentbank,  
ShockWavePortal, med behandlingsindikationer  
och forskningsrapporter

• 2 års garantitid


