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enPuls
neste generasjon
trykkbølgeteknologi

Mobilt radielt sjokkbølgeterapisystem (RSWT)

For behandling av akutte skader og 
belastningsskader i muskel og sene.

Unikt system, enkelt å bruke, gir tilgang 
til sjokkbølgeterapi for terapeuter.

Moderne teknologi,
innovativt design

Touchscreen med kapasitive sensorer

Ny type kapasitiv touchscreen-teknologi gir 
enda enklere håndtering og bruk. 

Innovativt display
Det nye enPuls brukergrensesnittet er meget intuitivt 

og enkelt å bruke. Alle parameterne er optimalt 
designet for å gi en selvforklarende layout. Klar for 

din terapivirksomhet.

Nytt moderne panel
Zimmer MedizinSysteme har laget noe helt 

spesielt med denne nye generasjonen av enPuls 
produkter. En helt ny brukeropplevelse.
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Innovativ trykkbølgeteknologi, uten kompressor

Mindre smerte, samme energi
-enPuls mykskuddsteknologi

enPuls lager unike sjokkbølgepulser ved å 
bruke et prosjektil fem ganger tyngre enn 
standard lufttrykkssystemer. 

På grunn av kraften fra akseleratoren og 
massen på prosjektilet overfører pulsene 
samme mengde mekanisk energi, men er 
mer komfortable for pasienten enn sam-
menlignbare sjokkbølgesystemer.

Stigetiden på pulsen er lengre og dette 
holder på energien slik at ubehagelig høye 
topper på trykkamplituden unngås.

Den reduserte toppen og den forlengede 
stigetiden minimaliserer den slående, 
smertefulle følelsen som normalt følger med 
denne terapien. Dette gir bedre resultater 
for pasienten og behageligere behandlinger 
ved høyere energinivåer. 

Progressiv «Mykskudds» Teknologi

Effektivt, enkelt, mobilt

Prinsipp

Et tungt, elektromagnetisk akselerert, ballististisk prosjektil overfører sin 
kinetiske energi til et transmitterhode i håndstykket. 
Den kinetiske energien blir omformet til pulsenergi i applikatorhodet. 
Dette resulterer i sjokkbølger som sprer seg radielt ut fra kontaktområdet 
og inn i den ønskede regionen på kroppen.

Fordeler

Elektromagnetisk akselerert 

prosjektil for:

- Effektiv energioverføring

- Mindre vedlikehold, lengre 

levetid

- Unik sjokkbølgepuls med høyere 

komfort

enPuls

compressed air

Ballistisk radiell sjokkbølge

Elektromagnetisk generator

Effektivt ned til 35 mm dybde

Radiell spredning i vevet

Prosjektil med høy masse



enPuls og
move (opsjon)

Ergonomisk
Et ergonomisk aluminiumhåndstykke med 

høy masse som gir rikelig treghet for å 
oppnå perfekt energioverføring til 

pasienten. Det gir også optimal 
beskyttelse mot vibrasjon for 
terapeuten. Designet tillater 

enhåndsbruk, dette forbedrer 
terapisituasjonen ved at den andre 

hånden er fri.

Spar
Manøvreres med retningsuavhengig fotbry-
ter som trigger håndstykket og operatøren 
kan konsentrere seg om håndens posisjo-

nering under behandlingen.

Spesialiteter

• Touchscreen operert

• Energinivåer fra 60 til 185 mJ (ekvivalent 1-5 bar)

• Pulsfrekvens fra 1 til 22 Hz

• Skur modus for Trigger Punkt Behandling

• Positiv sjokkbølgeteller

• Negativ sjokkbølgeteller med forhåndsinnstilt verdi

• Meny med forhåndsdefinerte behandlingsprotokoller

• SD-kort til favoritter 

Kraftfull
En kraftfull mekanisk energigenerator 

med høy presisjon, perfekt kontroll og lav 
mekanisk slitasje tilbyr en driftssikker og 

forlenget levetid.

Unik og kraftfull
            teknologi

Innovativt, høyteknologisk ballistisk system med elektromagnetisk driver

Fleksibel
En variasjon av applikatorhoder med forskjellige 

størrelser og former er tilgjengelige. De kan raskt og 
enkelt byttes uten bruk av verktøy, noe som 

muliggjør optimale valg og tilpasninger.

enPuls
neste generasjon
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Allsidig
Forhåndsinnstilte terapiprotokoller for de 
vanligste indikasjonene, med en utvidet 
hjelpefunksjon, inklusive bilder av behand-
lingsområder.

Intuitiv
Stor fargetouchscreen for ett-trykks operasjon. 
Direkte tilgang til alle nødvendige behandlings-
parametre, inkludert en liste av indikasjoner med 
retningslinjer samt utvidet minne for individuelt 
tilpassede programmer.

Enkel å arbeide med
Designet for maksimal funksjonalitet og enkel applikasjon
  

Mobil
En aluminiumkoffert inneholdende alt 
nødvendig utstyr og tilbehør gir mobilitet 
og brukervennlighet når som helst og hvor 
som helst.



De observerte vevsreaksjonene og meta-
bolske effekter er hovedsakelig:

- økt metabolisme
- endret permeabilitet i cellemembranen

- forbedret cellestruktur
- forbedret strekkstabilitet

- økt celleaktivitet ved genetisk ekspresjon
- ekspresjon av substans P (et vekst og 

smerteregulerende hormon)

Generelt om virkemåte

Tidligere teorier gikk ut på at ødeleggelse av 
celler som et resultat av mikrokavitasjon hadde 

fordelaktige effekter på grunn av cellulære 
reorganiseringsprosesser.

Gjeldende forskning indikerer at de positive 
effektene ikke er relatert til kavitasjon. Den 

mekaniske stimuleringen trigger en reaksjon i 
cellestrukturen, selv ved energinivåer godt 

under det destruktive nivået.

Medisinske effekter

• Øyeblikkelig og varig smertelindring

• Økt mobilitetsområde 

• Kontrollert normalisert muskelform

• Endring av membranpermeabilitet

enPuls og Cryo 6 –
et perfekt terapi team

Etterbehandling med kryoterapi endrer smer-
teterskelen, sentraliserer metabolismen og 
regulerer muskelformen ytterligere.

Bruk av en justerbar luftstrøm med en tem-
peratur på -30 °C er et ideelt kjølingsmedium 
med perfekt kontroll på dosering og området 
som skal avkjøles. Den leverer de ønskede 
effekter med høy pålitelighet og effektivitet.

enPuls og Cryo 6 
(opsjon)
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enPuls
neste generasjon

Kraft er lik motkraft
Ifølge en av de mest grunnleggende fysiske lover vil den påtrykte kraft 

som treffer strukturer i kroppen føre til en umiddelbar reaksjon. 



Spesielt nyttig for

• Ortopedisk behandling
• Ortopedisk rehabilitering
• Sportsrehabilitering
• Traumatologi
• Fysioterapi
• Osteopati

Unikt, enkelt å bruke system som tilbyr 
tilgang på terapi for alle terapeuter.

Enkel applikasjon

Minimal forberedelse før behandling og 
maksimal effektivitet.

Vanlig applikasjon er en eller to behandlin-
ger per uke, totalt 6 – 10 behandlingsøkter.

En behandlingsøkt appliserer omtrent 2000 
pulser og tar rundt 10 minutter.

Applikasjons knowhow
Rask og lett applikasjon med direkte tilbakemelding fra pasienten

Tendiopati

Hælspore / Plantar Fascitt

Tibialis Anterior Syndrom 

Triggerpunktsbehandling

Muskelhinne Smertesyndrom

Senebetennelse ved Forkalkning i Skulderen

Medial / Lateral Epikondylitt

Patella Apex Syndrom / Akillestendinose



Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 7 31. 97 61-291
Fax +49 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer.de
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Tekniske Data / Opsjoner enPuls Versjon 2.0

Teknologi Kompressorfritt, ballistiskt, radielt sjokkbølgeterapi-system med
  elektromagnetisk generator som prosjektilakselerator

Energinivåer 60-185 mJ fritt valgbart i 10 mJ steg 

Moduser Frekvenser fra 1 til 22 Hz
 3 skur moduser (4 / 8 / 12 pulser)

Programmer 7 forhåndsinnstilte programmer, justerbare

Protokoller Mer enn 25 illustrerte forhåndsinnstilte anbefalinger 
 når det gjelder behandling

Betjening Fargetouchscreen for alle programvareoperasjoner. 
 Dreieknapper for valg av energinivå og frekvens 
 Håndstykket opereres med retningsuavhengig fotbryter

Dimensjoner 322 x 235 x 130 mm (L/W/H)

Vekt 2,7 kg ( uten håndstykke)

Sjokkbølge Applikator Håndstykke
 
 Ergonomisk, med anodisert  aluminiumhus og kjølevifte

Generator Elektromagnetisk, integrert
Dimensjoner 23 cm lang, 5 cm i diameter (maksimum)
Vekt Ca. 0.85 kg ( med kabel )

Levetid 2.000.000 sjokk

Vedlikehold Bare nødvendig når ytelsen faller, ikke obligatorisk ved et 
 visst antall sjokk. Generatoren byttes ved service. 

Applikator hoder Diametere på 6 / 15 ( 2 stykker ) / 25 mm
 Byttes uten bruk av verktøy
 Levetiden er 150.000 sjokk per applikator hode

Kraftforbruk 100 – 240 V / 50/60 Hz, Max. 250 VA

Pakke Aluminium koffert med enPuls, håndstykke, 
 applikatorhode 6 / 15 ( 2x ) / 25 mm, 
 10 blå silikon hetter, fotbryter, strømkabel, 
 1 flaske enPuls lotion, brukermanual

Transport / lagring  -10 °C to +50 °C / 700 hPa to 1060 hPa / 
 10% - 90% fuktighet, ikke-kondenserende
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