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Gymna ShockMaster
Optimizing your shockwave experience
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Resultaat
• Vermindering van de pijn
• Herstel van het aangetaste weefsel
• Afbraak  van fibrose en verkalking

Toegevoegde waarde voor uw praktijk
Gemiddeld 6 tot 8 behandelingssessies
• Een realistisch alternatief voor chirurgie

Werking
Een snel bewegend projectiel geeft
zijn energie door aan de behandelkop. 
Zo worden radiale ‘shockwaves’ 
gegenereerd, die divergeren in het 
lichaam en opgenomen worden door de 
behandelde lichaamszone

Radiale shockwave therapy
De ideale behandelmethode voor alle chronische en 
complexe musculoskeletal e aandoeningen.

SLAGINGS-
PERCENTAGE

BEHANDELINGSDUUR

GEM. BEHANDELING

Belangrijkste indicaties

Bindweefsel

Bekende toepassingen voor shockwave 
therapie zijn plantaire fasciopathie, trigger 
finger en littekenweefsel. 

Gymna ShockMaster efficiënt in de behandeling van:

Pezen

De meest voorkomende peesaandoeningen die 
behandeld kunnen worden zijn pijn aan de achillespees, 
de patellapees, de supraspinatus en de laterale elleboog.

Botten 

De meest voorkomende botaandoeningen zijn het medi-
ale tibiale stresssyndroom en trochanter major-pijn.

Neurologische stoornissen

Spierbehandeling met radiale shockwave therapie van 
spasticiteit, zowel bij volwassenen na hemiplegie als kin-
deren met cerebral palsy, wordt algemeen verondersteld 
succesvol te zijn.

Spieren

Behandeling van triggerpoints, spierpijn en 
spierhypertonie. 

Maximaal resultaat in een minimum van tijd
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Mobiliteit dankzij het compacte formaat

Radiale shockwave therapy –  altijd en overal 

Mobiel

• Klein en licht
• Makkelijk mee t e nemen dankzij de handige draagtas
• Geruisloze, onderhoudsvrije ingebouwde compressor

Makkelijk

• Plug & Play
• Grote bedieningsknoppen
• Duidelijke aanwijzing van de behandelingsduur dankzij de gekleurde 
lichtbalk
• Practische contra-indicaties check list

De ideale ondersteuning uw praktijk met een interface die een stap verder gaat

Behandelen onder de best mogelijke omstandigheden

Shockwave therapie evolueert nog 
steeds. Door de behandelsoftware 
telkens te actualiseren met de 
nieuwste kennis blijft up to date:

Altijd up to date

• Behandelparameters worden 
aangepast aan de hand van recente 
kennis
• Nieuwe aandoeningen steeds 
toegevoegd met bijhorende 
behandelprotocols

Bijkomend vindt u:

• Reële behandelfoto’s ter ondersteuning
• Anatomische bibliotheek
• Medische informative over de 
shockwave aandoeningen

En dit alles op de meest intuitieve en 
efficiënte manier. Gemakkelijk verplaatsbaar 

dankzij de grote wielen
Accessoires op orde door voorge-
vormde lade-indeling

Handig kabelophangsysteem 
voor uw handpieces

Patiënten database behandelevolutie op 
basis van VAS

Visuele aanduiding van de behandelzone met 
eventuele pijnuitstraling bij de behandeling 
van triggerpoints

Submenu’s gebaseerd op aangetast weefsel

Gebruiksvriendelijk

• Ergonomisch gevormd, lichtgewicht 
handpiece

• Ergonomisch gevormde mobile, met alle 
accessoires binnen handbereik

• Snel en eenvoudig afwisselend tussen de 
handpieces via 2 aansluitingen

• Stille oliecompressor, trillingvrij en snel 
toegankelijk 

• Snelle software updates via USB poort

• Quick start up

• 
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Fine tune de behandeling op basis van de conditie van uw patiënt De beste ondersteunging en uitbreiding van uw praktijk

De Gymna ShockMaster staat voor ondersteuning, expertise en gebruiksvriendelijkheid. 
De toestellen bieden de therapeut:Beoordeling van de conditie van de patiënt met pGTS

Het intelligente Shockmaster patient Guided Therapy System (patiëntgestuurd 
therapiesysteem) past het behandelingsniveau aan de conditie van uw patiënt aan

Behandeling van de aangetaste zone

Kies de juiste applicator, rekening houdend met de aandoening en de diepte, 
en start uw standaardbehandeling op basis van uw pGTS-resultaat.

Behandeling van de bijhorende triggerpoints

Wijzig de applicator indien nodig en behandel de bijhorende 
triggerpoints

Spierlosmakende behandeling

Behandel spierspanning, verbeter de bloedcirculatie en ontspan 
triggerpoints met de D-Actor.

Stimulatie van de stofwisselingsactiviteit

Stimuleer de stofwisselingsactiviteit en de afvoer van 
toxines, verbeter de microcirculatie en ontspan de spieren 
met de V-Actor.

•Up to date toestel 
met de meest actuele 
behandelsoftware 
gebaseerd op expertise en 
evidence-based studies

• Nieuwe behandelingen worden 
telkens toegevoegd

• Sportsindicaties

• Sneller resultaat door extra 
behandelmogelijkheden

•  Méér patiënten komen in 
aanmerking voor shockwave 
therapie

• Uw patiënten sneller terug op 
activiteitsniveau

•  Een stimulans voor verdure 
uitbreiding van uw praktijk

Knowledge and 
expertise

Broader 
application

More patients with 
faster results

Een investering met maximaal rendement
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Cryotherapie Diathermie Shockwave therapie Physio Care Behandelbanken Elektrotherapie Active Motion

Uw verdeler

GymnaUniphy NV  Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 510 | Fax: +32 (0)89  510 511

Optimizing your shockwave experience
Gymna ShockMaster 


