
FALA UDERZENIOWA

MASTERPULS ONE 



MASTERPULS® »ultra«
Najnowsza linia urządzeń Masterpuls łącząca elegan-
cję, innowacyjność i dziedzictwo najlepszych warto-
ści i doświadczenia.
Aparaty współpracują z innowacyjną głowicą radialną 
(RSW) wyposażoną w wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
oraz przyciski do sterowania ciśnieniem i częstotli-
wością oraz z głowicą wibracyjną V-Actor.

MP50 »ultra«
Wyrafinowany moduł
podstawowy

Model MASTERPULS® MP100 »ultra«
Wysokoenergetyczny
moduł kompaktowy 

MP200 »ultra«
Potrójna technologia
»Moduł Deluxe«

426 x 144 x 340 mm  /  9,5 kg

Ciśnienie / Częstotliwość (zależnie
od ciśnienia)

Kompresor, zintegrowany 10-calowy ekran dotykowy (opcjonalnie)
Radialna fala uderzeniowa

Wymiary bez ekranu dotykowego
(szer. X wys. X gł.) / Waga

max. 4 bar  /  1-17 Hz

Cechy wspólne

Dodatkowe wyposażenie
V-ACTOR®
(opcjonalnie): 1-21 Hz

426 x 144 x 340 mm  /  10,5 kg

max. 5 bar  /  1-21 Hz

V-ACTOR®
(opcjonalnie): 1 - 31 Hz

466 x 187 x 454 mm  /  23 kg

max. 5 bar  /  1 - 21 Hz

V-ACTOR®
(opcjonalnie): 1 - 35 Hz

Funkcja "Skin Touch""Skin Touch"
"Skin Touch"
Technologia VACU-ACTOR®

Najważniejsze 

Indywidualny wybór koloru (zielony, niebieski, 
pomarańczowy, czarny)

Efektywne i nie męczące leczenie bezpośrednio
u pacjenta

Wszystkie elementy sterujące zintegrowane w rękojeści 
»FALCON«

Zasięg energetyczny od 0,3 bara

VACU-ACTOR® do terapii próżniowej (tylko
MP200 »ultra«)

VACU-Cups do terapii próżniowej, dostępne
w 4 rozmiarach  

MASTERPULS   »ultra«

Wskazania:

terapia punktów spustowych

bóle oraz zapalenia przyczepów ścięgien

przewlekłe endezopatie

zespół bolesnego barku

zespół bolącego Achillesa

akupunktura fala radialną



DUOLITH SD1 >>TOWER<<
Mobilne urządzenie generujące fale zogniskowaną.

DUOLITH SD1

DUOLITH SD1 >>ULTRA<< 
Nie ma sobie równych pod wzglę-
dem oferowanej wszechstronności
i wydajności. Współczesna fizyka, 
nowoczesna technologia i dyna-
miczny zakres energii. Oferuje 
odpowiednio dobraną terapię dla 
każdego pacjenta w zakresie:

Wskazania:

terapia punktów spustowych

bóle oraz zapalenia przyczepów ścięgien

przewlekłe endezopatie

zespół bolesnego barku

zespół bolącego Achillesa

akupunktura fala radialną

Ortopedia/Rehabilitacja

Zapalenie rozcięgna podeszwowe-
go/ból pięty/ostroga piętowa

Wapniejące zapalenie ścięgna 
mięśnia nadgrzebieniowego

Zapalenie nadkłykcia bocznego 
(łokieć tenisisty) i przyśrodkowego 
(łokieć golfisty) kości ramiennej

Ból ścięgna Achillesa

Zapalenie więzadła właściwego 
rzepki (kolano skoczka)

Zespół krawędzi piszczelowej (ból 
piszczelowy) 

Zapalenie ścięgien w okolicy 
krętarza wielkiego

Terapia falą uderzeniową w formie 
akupunktury (AkuST)

Ból mięśniowo-powięziowy

Urologia

IPP (Induratio penis plastica)
»Peyronie’s disease« 

CPPS (Chronic pelvic pain
syndrome)

ED (Erectile dysfunction)

Weterynaria

Ból w chorobach 
zwyrodnieniowych stawów 
biodrowego i łokciowego

Ból w chorobach ścięgien
i więzadeł

Trudno gojące się rany

Opóźniony zrost kości 

DUOLITH SD1
Seria DUOLITH SD1 to pierwszy połączony system leczenia falą 
uderzeniową wytwarzaną pozaustrojowo:

terapia zogniskowaną wysokoenegetyczną falą uderzeniową 
ESWT

terapia planarną wysokoenergetyczną falą uderzeniową PSW

terapia radialną niskoenergetyczną falą uderzeniową RSWT

terapia falą wibracyjną

Medycyna estetyczna

Terapia antycelulitowa

Modelowanie sylwetki (Body 
shaping)

Wygładzanie blizn i zmarszczek

Poprawa elastyczności skóry

Dermatologia

Niegojące się rany

Stopa cukrzycowa 

Oparzenia skóry

DUOLITH SD1 ”ULTRA’’ 
to system modularny najwyższej klasy! Najnowszej generacji 
modularne urządzenie do terapii falą uderzeniową ESWT 
zbudowane jest z:

Wysokiej rozdzielczości monitora dotykowego
gwarantującego jakość obrazu i komfort pracy

Innowacyjnej głowicy radialnej z włącznikiem dotykowym

Zogniskowanej głowicy elektromagnetycznej o największym 
ognisku i najgłębszej przenikalności oraz stałej, wysokiej 
energii dynamicznej

Zintegrowanego obrazowania ultrasonograficznego z funkcją 
czarno –białego lub kolorowego Dopplera.



ADO-MED Sp. z o. o.
ul. Bytomska 38b
41-600 Świętochłowice

www.adomed.pl
tel. 32 770 68 38
fax 32 770 68 29
adomed@ adomed.pl

MASTERPULS ONE 

Nowy system fali radialnej  MASTERPULS® ONE 
został opracowany z myślą o maksymalnej łatwo-
ści użytkowania, kompaktowej konstrukcji, wyso-
kiej wydajności i doskonałej mobilności do lecze-
nia wszystkich standardowych wskazań.

Typowe wskazania:

Achillodynia

Zapalenie nadkłykcia kości ramiennej

Ból więzadła rzepki

Zapalenie rozcięgna podeszwowego

Zespół przeciążenia piszczeli

Zespół pasma biodrowo-piszczelowego

Ból w okolicy pachwiny

Punkty spustowe

Nowo opracowana głowica SPARROW to 
minimalistyczny design w najlepszym 
wydaniu.

Energia rozprowadzana na duże obszary tkanek

Lekka konstrukcja i minimalne wibracje

Bezproblemowe leczenie

Niezawodny i ekonomiczny 

Idealny model na start  lub dodatek do już 
posiadanych systemów

Łatwy w użyciu i wszechstronne zastosowanie

Wymiary: 289 x 238 x 310 mm

Waga: 9,8 kg 

6 poziomów energii: 6-18 Hz / maks. 2,7 bar 


