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APLIKACE RÁZOVÉ VLNY
na bolest kloubů a proti celulitidě

APLIKACE RÁZOVÉ VLNY
Jedná se o neinvazivní zákrok, jehož 
bolestivost klient dobře toleruje. Aplikace 
obvykle trvá méně než 15 minut. Statis-
ticky je úspěšnost zlepšení obtíží udávaná 
mezi 80 - 95 procenty. Efektivita závisí na 
typu diagnózy, spolupráci klienta a délky 
trvání obtíží. Na těchto parametrech závisí 
i rychlost ústupu obtíží, která se udává od 
několika dní (u akutních stavů) přes týdny 
až po několik měsíců (u chronických obtíží), 

kdy je potřeba opakovat aplikaci i 10x.  
Rychlost léčby závisí zcela na schopnosti 
regenerace organismu. Radiální rázová 
vlna nemá žádné vedlejší účinky. Její využi-
tí je tedy bezpečné.

Aplikace radiální rázové vlny je relativně 
hlučné. Hluk je způsoben hlavně nárazy 
kovového projektilu narážejícího na měnič 
mechanické energie na akustickou v kon-
covce aplikátoru. V místě Vašeho zdravot-

ního problému působení rázové vlny cítíte. 
Tuto bolestivost je možné při komunikaci 
s terapeutem ovlivňovat nastavením 
výkonu rázové vlny. Již po několika rázech 
bolestivost rychle ustupuje a je tak možné 
zvyšovat výkon aplikace. V místě, kde je 
vše v pořádku nepociťujete žádný výrazný 
efekt. Velikost prožitku energie je závislé 
na velikosti tlaku, který terapeut aplikuje. 
V případě aplikování rázové vlny na trupu 
těla můžete cítit odraz vlnění např na pro-
tilehlých žebrech, Toto působení energie 
nicméně klienti většinou vyhodnocují bud 
jako příjemné nebo neutrálně. U Radiální 
rázové vlny je při vyšších výkon mírně 
cítit vibrace na v místě doteku aplikátoru. 
V místě aplikace se používá ultrazvukový 
nebo anticelulitidový gel.

DOPORUČENÉ APLIKACE U POHYBOVÝCH 
OBTÍŽÍ
• u akutních stavů je třeba zhruba 3–4 

aplikací (návštěv)

• u chronických stavů (bolestivost delší než 
3 měsíce) je třeba přibližně 6–10 aplikací

• intervaly mezi jednotlivými aplikacemi 
by měly být dodrženy přibližně v rozmezí 
3–7 dní

DOPORUČENÉ APLIKACE U CELULITIDY
• 10 ošetření 1–2x týdně

RÁZOVÁ VLNA POMÁHÁ
• při bolestech kloubů 
• při celulitidě
 – zpevňuje a vyhlazuje pokožku
 – podporuje tvorbu nového kolagenu


