
Geachte dokter,

Wij hebben het genoegen u te informeren dat onze kinesitherapie-praktijk recent
is uitgebreid met de Swiss DolorClast Master Touch®. Via radiale schokgolftherapie kan men met 
dit revolutionaire apparaat o.a. tendinopathieën (insertioneel), epicondilitis, fasciitis plantaris, 
musculair littekenweefsel,... behandelen.

Swiss DolorClast Master Touch® verlicht de pijn door de behandeling specifiek te richten op het 
peesletsel. Het toestel produceert pneumatische radiale schokgolven wat toelaat niet-invasief,  
rechtstreeks op de huid te behandelen. Deze golven veroorzaken micro-letsels die bijdragen aan 
de reorganisatie van collagene vezels met als gevolg dat een nieuw genezingsproces op gang 
komt.

De behandeling geeft een verbetering of zelfs een definitieve genezing in 80 % van de gevallen. 
Dit met een gemiddelde van 4 sessies (1 sessie om de 5 dagen met een gemiddelde duur
van 5 minuten).

   Op de achterzijde van deze brief vindt u alvast
   documentatie over de DolorClast Master Touch®.
   Aarzel niet ons te contacteren indien u
   bijkomende informatie wenst !

Met vriendelijke groeten,

Swiss Dolorclast Master Touch® wordt exclusief verdeeld door Enraf-Nonius.   

Enraf-Nonius is niet alleen een leverancier maar meer nog een adviseur  
van een complete lijn in innovatieve en hoog gekwalificeerde apparatuur. Voor meer informatie, ga naar: www.enraf-nonius.be
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Een Zwitsers kwaliteitsprodukt...

EMS zet reeds meer dan 20 jaar de standaard in den-
tale geneeskunde en is vandaag een toonaangevend 
producent van ultrasone en prophylaxis
toestellen.

EMS staat voor innovatieve ontwikkelingen, de beste 
materialen, professioneel vakmanschap, conscieus 
onderzoek, de hoogste functionaliteit en het beste de-
sign. Kortom: het Zwitserse kwaliteitsconcept. THE ORIGINAL
De gepatenteerde en zorgvuldig ontwikkelde Dolorclast-technologie heeft reeds bewezen een uitzonderlijk en 
betrouwbaar succes te zijn. Wij geven u ons woord: alle EMS producten voldoen aan de meest strenge Europese 
en US kwaliteitstandaards. Met Swiss Dolorclast worden deze kwaliteitsstandaards nu ook geïntroduceerd op het 
terrein van pijntherapie.

Patiënten en therapeuten zijn enthousiast over de Swiss 
Dolorclast methode. Een klinische studie bevestigt dat 88% 
van de patiënten die getroffen zijn door een fasciitis plan-
taris en 95% die lijden aan een epicondylitis, na 12 weken 
behandeling de resultaten als “Zeer goed” of “Goed” be-
schouwen.

De Swiss Dolorclast  heeft een dieptewerking; het 
is mogelijk de calcificatie te doen verdwijnen, in het  
bijzonder ter hoogte van de rotatorcuffs en de sub- 
acromiale bursa. De Radiale Schokgolf Therapie veroor-
zaakt een klinische verbetering voor de patiënt en geeft 
een duidelijke zichtbare radiografische verbetering.

EEN UNIEKE
DOELTREFFENDHEID

• Insertie tendinopathie  
• Calcaneus tendinose of tendinopathie (hielspoor)
• Pattella tendinopatie (kniepeesontsteking)  
• Schoudertendinopathie
• Epicondilitis overbelastingsletsel van extensortendo’s             
vd voorarm (tenniselleboog en golferselleboog)

• Musculair littekenweefsel
• Musculair littekenweefsel 
• Achillespeestendinopathie
• Beenvliesontsteking (periostitis)  
• Triggerpunten (pijnpunten) in rug- en nekspieren

Enkele indicaties
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EMS zet reeds meer dan 20 jaar de  standaard in dentale geneeskunde en 
is vandaag een toonaangevend producent van ultrasone en prophylaxis 
toestellen. 

EMS staat voor innovatieve ontwikkelingen, de beste materialen, 
professioneel vakmanschap, conscieus onderzoek, de hoogste 
functionaliteit en het beste design. 
Kortom: het Zwitserse kwaliteitsconcept.

De gepatenteerde en zorgvuldig ontwikkelde Dolorclast-technologie heeft 
reeds bewezen een uitzonderlijk en betrouwbaar succes te zijn. 
Wij geven u ons woord: alle EMS producten voldoen aan de meest strenge 
Europese en US kwaliteitstandaards. Met Dolorclast worden deze 
kwaliteitsstandaards nu ook geïntroduceerd op het terrein van pijntherapie. 
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THE ORIGINAL

Patiënten en therapeuten zijn enthousiast over de  Dolorclast 
methode. Een klinische studie bevestigt dat 88% van de patiënten die 
getroffen zijn door een fasciitis plantaris en 95% die lijden aan een 
epicondylitis,  na 12 weken behandeling de resultaten als “Zeer goed” of 
“Goed” beschouwen.

De   heeft een dieptewerking; het is mogelijk de calcificatie 
te doen verdwijnen, in het bijzonder ter hoogte van de rotatorcuffs en de 
sub-acromiale bursa. De  veroorzaakt een 
klinische verbetering voor de patiënt en geeft een duidelijke zichtbare 
radiografische verbetering.
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Swiss Dolorclast

Radiale Schokgolf Therapie

Voor Na

Volledige vernietiging van de kalkafzetting 
na 3 behandelingen
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Een unieke doeltreffendheid...

Enkele indicaties... 

 • Insertie tendinopathie  • Calcaneus tendinose of tendinopathie (hielspoor)

 • Pattella tendinopatie (kniepeesontsteking)   • Schoudertendinopathie

 • Epicondilitis (overbelastingsletsel van extensortendo’s  • Musculair littekenweefsel

    vd voorarm) - tenniselleboog en golferselleboog   • Achillespeestendinopathie

 • Beenvliesontsteking (periostitis)  • Triggerpunten (pijnpunten) in rug- en nekspieren
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