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®

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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