
Kies voor een nieuwe dimensie Swiss Dolorclast Een bewezen doeltreffendheid

Enkele indicaties voor de Swiss Dolorclast

• Golfelleboog
• Tenniselleboog
• Schoudertendinopathie
• Achillespeestendinopathie
• Musculair littekenweefsel 
• Beenvliesontsteking  

(periostitis)
• Patella tendinopathie  

(kniepeesontsteking)
• Calcaneus tendinose of  

tendinopathie (hielspoor)
• Triggerpunten (pijnpunten)  

in rug- en nekspieren
• Insertie tendinopathie  

(ontsteking vd aanhechting)
• Epicondilitis (overbelasting  

vd extensortendo’s voorarm)

EMS zet reeds meer dan 20 jaar de standaard in  
dentale geneeskunde en is vandaag een toonaan-
gevend 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 kwaliteits-
standaards. 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 plantaris en 95% die lijden aan een 
epicondylitis, na 12 weken behandeling de resultaten 
als “zeer goed” of “goed” beschouwen. 

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 schokgolftherapie veroorzaakt een 
klinische verbetering voor de patiënt en geeft een 
duidelijk zichtbare radiografische verbetering. 

Zij kozen reeds voor 

• Olympische spelen Athene 2004
• Olympische spelen Sydney
• Olympische spelen Salt Lake City
• Tennis Open van Roland Garros
• Davis Cup in Bercy
• Wereldkampioenschappen Atletiek in Parijs
• Euro 2000 - Franse Nationale Voetbalploeg
• ...
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Inlichtingen ?Weg met pijn !

of bij uw therapeut : 

Een lichaam dat in goede gezondheid verkeert, 
straalt energie uit. Met andere woorden : vitaliteit
en welbehagen. 

Irriterende, 
pijnlijke en 
chronische 
toestanden van 
pees en 
gewrichtsbanden 
worden veroor-
zaakt door 
lichamelijke 
overbelastingen. 

SWISS DOLORCLAST
Beste patiënt, 

De Swiss Dolorclast is de laatste nieuwe  
ontwikkeling van EMS, marktleider en pionier  
in de radiale schokgolftherapie. 

Met deze ingenieuze behandeling 
worden pijnzones heel precies bereikt, 
en dit zonder enig gebruik van anaesthetica. 

Bovendien maakt de hoge 
impulsfrequentie 
van de schokgolven 
uw behandeling 
zo kort mogelijk. 

Kortom, radiale 
schokgolftherapie 
is enorm efficiënt 
en zeer snel. 

Vraag meer 
informatie aan 
uw therapeut. 

De gevolgen zijn: pijn, slapeloosheid, vermindering 
van activiteit, infiltraties met cortisone en 
gewenning aan medicatie. 

Sinds geruime tijd heeft men begrepen 
dat het beter is te investeren in een 
niet-dwingende pijnverminderende therapie, 
die snel en niet invasief is. 

Dankzij de radiale 
schokgolftherapie, 
zal u uw beweeglijkheid 
en uw levenslust 
terugvinden. 
Door de hoge 
impulsfrequentie 
garandeert 
de Swiss Dolorclast 
bovendien een korte 
behandeltijd. 

Spreek erover met uw therapeut. 
Hij legt u graag de enorme 
voordelen uit van 
radiale schokgolftherapie. 
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