ED

ESWT
Extrakorporální terapie rázovou vlnou

IPP

DUOLITH® SD1 »ultra«
Prémiová fokusovaná rázová vlna
pro léčbu bolesti v urologii

DUOLITH

®

CPPS

Vyvinut pro nové urologické požadavky
CPPS – IPP – ED

DUOLITH® SD1 »ultra«
Průkopnická modularita DUOLITH SD1 „ultra“ ideálně
kombinuje léčbu, diagnózu, informace a navigaci pro nové
urologické aplikace.
S novým DUOLITH SD1 „ultra“ jsou inovativní ideje spojeny
s nejpokročilejšími technologiemi a progresivním designem
bez ztráty tradice.
 Celkový přehled
ve Vašem zorném poli
STORZ MEDICAL „Top View“
displej se všemi důležitými
informacemi dostupnými
přes dotykovou obrazovku

 Léčba řízená z Vaší ruky
Radiální rázová vlna
s inovativním displejem
na aplikátoru a „Skin Touch“
ON/OFF senzorem

 Kvalita, která se vyplatí
Fokusovaná rázová vlna
s konstantní a spolehlivou
generací vysoké energie,
ergonomicky optimalizovanou oblastí fokusu
s hlubokým průnikem
(např. prostata)
 Diagnostika, kterou
potřebujete
Integrované ultrazvukové
zobrazení č/b nebo barevný
Doppler

Anatomicky tvarovaný nástavec určený pro ergonomické ošetření penisu
rázovými vlnami.

Terapie rázovou vlnou pro léčbu
urologické bolesti a erektilní dysfunkce
přístrojem DUOLITH ® SD1 »ultra«
Ošetření přístrojm DUOLITH ® SD1 je účinné ošetření syndromu chronické pánevní bolesti (CPP),
plastické indurace penisu (IPP) a erektilní dysfunkce (ED) cévního původu.
Vědecké studie prokázaly u těchto indikací účinnost fokusovaných rázových vln.
Účinnost moderního přístroje fokusované rázové vlny je dána individuálně nastavitelným rozsahem
dynamických a výkonných energií a výběrem terapeutické hloubky fokusu.
Hluboce uložené oblasti lze snadno ošetřit díky velké oblasti fokusu s vysokým stupněm přesnosti,
která k těmto oblastem usnadňuje přístup.

Terapie urologických bolestí

Terapie penilní
revaskularizace

CPPS

IPP

ED

Výrazné zlepšení
 bolesti
 podmínek močení
 erektilní funkce

Výrazné zlepšení
 bolesti

Výrazné zlepšení
 sexuální funkce

Výhody
 ambulantní léčba
 ošetření bez léků nebo
chirurgického zákroku

Stabilizace rozvoje
 zakřivení penisu
 tvorby plaků

 krátká doba ošetření
 bez vedlejších účinků
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 není nutná anestezie
 lze snadno opakovat
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