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 טיפול בגלי הלם

 

טיפול בגלי הלם הוא טיפול חדשני, בעל יעילות גבוהה אשר אושרה על ידי מחקרים קליניים 

רבים. משתמשים בו לעתים קרובות ברפואת ספורט, אורטופדיה ושיקום, בעיקר כדי לרפא 

 .השלד והשריריםקשורות למערכת הכאבים כרוניים ובעיות 

 

 ?כיצד היא עובדת - ESWTשיטת 

 

 - ESWT ה האנגלית משמעו בשפExtracorporeal shockwave therapy שיטת .ESWT  היא טיפול

גופי ומרוכז המשתמש בגלי הלם, אשר מעבירים אנרגיה לאזורים חולים וכואבים. המכשיר -חוץ

מייצר גלי הלם ומעביר אותם לאזור הכאב. התמקדות הגלים באזור הכאב גורמת לעליית 

 הלחץ ברקמות בזמן קצר.

 

 האלקטרומגנטי להיווצרות גלי הלםהמנגנון 

 

אפליקטור הוא החלק החשוב ביותר במכשיר להיווצרות גלי הלם. האפליקטור במכשיר רוזטה 

ESWT  .הוא פרי של טכנולוגיה חדשנית ומתקדמת אשר מתבססת על המנגנון האלקטרומגנטי

אשר נמצא מה זה אומר בעצם? בהסבר הקצר ביותר ניתן להגיד כי מנגנון זה הוא המגנט 

באפליקטור. בתוך המגנט נמצא יתד מתכת )שורש המכשיר(. כאשר חשמל מגיע למגנט, הוא 

ץ המכשיר( ובכך מייצר את גלי ההלם בעוצמה ומניע את היתד אשר פוגע בראש המכשיר )ק

 בר. 5.3השווה ללחץ של 

 

ביותר  טכנולוגיה אלקטרומגנטית מספקת יתרונות לא מבוטלים עבור המשתמשים. החשובים

הם: עוצמה גדולה, ללא עלויות שימוש, ללא צורך להחלפת קליע המייצר גלי הלם, עלות 

 .נמוכה במקרה של החלפת האפליקטור )במקרה של פגם מכני(

 

 :יתרונות

 

 ערוצים עצמאיים 2

 .טיפולים שונים בו זמנית 2אשר מאפשרים לנהל 

 

 מכשירי אפליקטור שונים 2

 .טיפול מדויק יותר, מותאם לצרכי המטופלאשר מאפשרים לנהל 

 

 :צורות גלי הלם

 ראש גדול 

 גל רדיאלי )לשימוש כללי(



 

 ראש קטן 

 גל אקופונקטוראלי )לאזורים קטנים, נקודות טריגר(

 

 שימוש קל 

 ארגונומיה ונוחיות 

 

 

  :לוח בקרה

 קל לתפעול ושימוש -

 אנגליתתכנה בשפה  -

 "7מסך צבעוני  -

 מבנה חדשני ויפה -

 המאפשר לעדכן תכנה בקלות  SDכרטיס  -

 

  :טיפולים

  .אצל מטפל / בביתו של המטופל -

 .אפשרות להתאים עוצמה, לחץ ותדירות במהלך הטיפול -

 .שני אפליקטורים נוחים; מבנה המונע מהזזת אפליקטור במכשיר -

 

 אין עלויות שימוש

 :תוצאות טיפול -גלי הלם הודות לאלקטרומגנט אין צורך לרכוש מכשור נוסף 

 צמצום הכאב -

 עלייה בתקשורת תאית  -

 עידוד תהליכי שיקום תאים -

 (microcirculationשיפור בכלי הדם ובמחזור הדם ) -

 פירוק מבצורי סידן בתאי סיב )פיברובלסטים( -

 עידוד חילוף חומרים בתאים -

 עידוד יצור קולגן -

 ם המתח ברקמות צמצו -

 

 :לעומת טיפולים אחרים ESWTיתרונות של טיפול ברוזטה 

 תוצאות כבר מהטיפול הראשון -

 בטיחות גבוהה -

 יעילות גבוהה אשר אושרה במחקרים קליניים  -

 טיפול לא פולשני, במקרים רבים מונע התערבות ניתוחית -

 טיפולים אשר מתבצעים מדי שבוע  3-5בדרך כלל המהלך הטיפולי כולל  -

 הטיפולים מתבצעים במרפאת חוץ ו/או בביתו של המטופל -

 דקות  5-7טיפולים קצרים,  -

 .רופות המכבידות על הגוףתטיפול אינו דורש מתן ה -

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 : התוויית נגד

אין להשתמש באזורים הבאים: עיניים וסביבת עיניים, רקמות הלב, חוט השדרה,  -

 .בלוטות מין, כליות, כבד

 .באזורים של עצבים וכלי דם גדולים, מוח השדרה וראשאין להשתמש  -

 .מחלות קרישת הדם, דלקת ורידים -

 .קוצב לב מלאכותי, שתלים, פרוטזות, פרוטזות אנדו  -

 .חום גוף, דלקות חריפות -

 .מחלות אונקולוגיות -

 .דלדול עצם מתקדם -

 .פגיעות חריפות -

 .דלקות חריפות -

 .הגדילה אצל ילדים סבעיות סחו -

 .פוליפים -

 .פולינוירופתיה -

  .טיפול בסטרואידים -

 .הריון -

 

 :תחומי שימוש

 שיקום -

 אורטופדיה -

 רפואת ספורט -

 דיקור סיני -

  :  צלוליט והרזיה.רפואת עור וקוסמטולוגיה -

 

 

 :מאפיינים טכניים

 )עצמאיים( 2 מספר ערוצים טיפוליים

 מ’’מ 240x210x365 גודל המכשיר 

 בר בהתאם לטסט הידרוטוני 31בר =  5.3עד  מקסימלילחץ 

 הרץ 1-10 תדירות 

 אחוז( 10 -ג'ול/מטר מרובע )+/ 4.216 צפיפות אנרגיה מקסימלית

 מילישנייה 5.2 הימשכות האימפולס

 '' )צבעוני(7 מסך מגע

 קילו 8.4 משקל

 

 .מכשיר זכה בתעודת חדשנות של האיגוד לפיזיותרפיה הפולניה

 .המכשיר נמצא בהתאחדות האולימפית הפולנית ובמועדוני ספורט נבחרים


