
T H E R A P Y

Wat te verwachten

Er is bij geen enkele patiënt verdoving of bewegingsbeperking 
vereist en de ervaring is meestal aangenaam en geruststellend 
voor hen.
Hoewel verbetering vaak wordt vastgesteld na het eerste bezoek, 
vereisen de meeste patiënten verschillende behandelingen (3 
tot 8) voor optimaal resultaat. In de meeste omstandigheden, 
adviseren wij een Multi-onderzoek/behandelingsplan. 
Behandelingen variëren in lengte, maar de meeste duren 
tussen de 2 tot 8 minuten. Een meerderheid van de 
patiënten vertonen meer comfort en mobiliteit binnen de 
12 tot 24 uur na een laser-behandeling.
Klasse IV Lasertherapie behandelingen zijn cumulatief 
van aard. De lengte en de frequentie van de behandeling 
is afhankelijk van de conditie van uw huisdier. 

Wat is  Laser Therapie ?

Lasertherapie of « fotobiomodulatie »,  het creëren van een therapeutisch effect door middel van specifieke 
golflengtes of licht (rood of bijna-infrarood). Deze effecten zijn: inkorting genezingtijd, pijnvermindering, 
verbetede bloedcirculatie en vermindering zwellingen. 

Lasertherapie wordt op grote schaal gebruikt in  Europa door fysiotherapeuten, verpleegkundigen en artsen sinds de jaren 
1970. Sinds goedkeuring door de FDA in 2002, wordt lasertherapie veelvuldig 
gebruikt in de Verenigde Staten.

LASER THERAPIE VERMINDERT PIJN EN 
ZWELLING, EN VERBETERT MOBILITEIT.

Asa MLS lasers
ZONDER GENEESMIDDELEN - ZONDER OPERATIE - ZONDER PIJN
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Talrijke studies hebben aangetoond dat LaserTherapie kan helpen bij

Een voorbeeld van een beschandelingsschema  is 
als volgt:

• Om de twee dagen voor de eerste week [3 in to-
taal] 
• Twee maal in de tweede week [2 in totaal] 
• Een maal de derde week [1 in totaal] 
• Nabehandelingen indien nodig 
Uw dierenarts zal een behandelingsplan, specifiek 
voor de conditie van uw huisdier, adviseren.

Hernieuwen van de activiteit

Lasertherapie kan pijn verlichten, zwelling verminderen, en dus verhoogt de bewegingsvrijheid.Vaak zal het 
huisdier hernieuwde energie en vrijheid van beweging tonen. Raadpleeg uw dierenarts voordat u uw huisdier 
een volledige activiteit toestaat. Een geleidelijke opbouw kan aangeraden zijn.

Is Lasertherapie doeltreffend

Tijdens elke pijnloze behandeling, verhoogt laserenergie de 
circulatie van water, zuurstof en voedingsstoffen naar het 
beschadigde gebied. Dit zorgt voor een optimale omgeving 
voor de genezing die de ontsteking, zwelling, spierkrapen, 
stijfheid en pijn vermindert. Als het gewonde gebied weer 
normaal is, wordt de functie hersteld en de pijn verlicht.

Effecten op Celniveau

Tijdens Lasertherapie, werkt de infraroodlaser in op het 
weefsel op cellulair niveau, en de metabolische activiteit 
neemt toe in de cel, het verbetert het transport van 
voedingsstoffen over het celmembraan. Dit initieert de 
verhoogde productie van cellulaire energie (ATP) die leidt 
tot een reeks gunstige effecten, het verhogen van cellulaire 
functie en gezondheid.

• Postoperatieve pijn
• Nek- en rug pijn
• Heupdysplasie
• Brandwonden 
• Chronische wonden
• Rehabilitatie
• Postorthopedische chirurgische ingreep

• Osteoartitis
• Gewrichtspijnen
• Tendinitis
• Oedeem en zwelling
• Ligament verstuikingen
• Spier verstuikingen
• Steekwonden
• Posttraumatisch letsel
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Laser Therapie behandeling comfort : Vaak gestelde vragen

Doet het pijn? Hoe voelt een behandeling aan?  

Men voelt weinig of niets tijdens de behandeling. Af en toe voelt de patiënt een milde kalmerende warmte of 
tintelingen. Gebieden van pijn of ontsteking kunnen gevoeliger zijn kort voor de vermindering van de pijn.

Zijn er bijwerkingen of risico’s?

Gedurende meer dan twintig jaar, dat deze therapie gebruik wordt door zorgverleners over de hele wereld, zijn 
er zeer weinig bijwerkingen gemeld! Af en toe kunnen oude wonden of pijn enkele dagen verergeren, door-dat 
het genezingseffect actiever is na de behandeling.

Hoe lang duurt iedere behandeling? 

Een typische behandeling duurt 3 tot 8 minuten, afhankelijk van de grootte van het te behandelende gebied.

Is de doeltreffendheid wetenschappelijk aangetoond?  

Ja. Er zijn duizenden gepubliceerde studies die de klinische doeltreffendheid van Lasertherapie aantonen.
Waaronder een honderdtal, streng gecontroleerde wetenschappelijke studies, die de doeltreffendheid van 
Lasertherapie voor een groot aantal klinische omstandigheden aantonen.

Hoe vaak moet een patiënt behandeld worden? 

Acute aandoeningen kunnen dagelijks worden behandeld, vooral als ze gepaard gaan met aanzienlijke pijn. 
Meer 
chronische problemen reageren beter op behandelingen van 2 tot 3 keer per week, gevolgd door één per week 
of twee als er verbetering vastgesteld wordt.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 

Dit is afhankelijk van de aard van de te behandelen aandoening. Voor sommige 
acute aandoeningen kunnen 1-2 behandelingen voldoende zijn. Aandoeningen 
van meer chronisch karakter vragen 5 tot 8 (of meer) behandelingen. Bij 
bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn om permanente behandeling 
om pijn onder controle te houden.  

Hoe lang voordat resultaten worden gevoeld?

Uw huisdier kan verbetering in zijn toestand voelen (meestal pijnvermindering) 
al na de eerste behandeling. Soms voelen ze geen verbetering na een aantal 
behandelingen. Dit betekent niet dat er niets gebeurd. Elke behandeling is 
cumulatief en de resultaten zijn vaak voelbaar na 3 of 4 sessies.
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MLS® combines and synchronises in one single pulse specific continuous and 
pulsed emissions with different wavelengths.
This synchronisation is produced thanks to a patented control system.

XV440140

XV440100

XV440145

XV440120

XV440110

Kan het worden gebruikt in combinatie met andere behandelingen? 

Ja! Lasertherapie wordt vaak gebruikt met andere vormen van therapie, met inbegrip van fysiotherapie, 
chiropractische toepassingen, massage, zacht-weefsel mobilisatie, elektrotherapie en na een operatie. Andere 
genezingsmethoden zijn complementair en kunnen worden gebruikt om de effecten van lasertherapie te 
verhogen.

Mphi Orange    
Peak 1x75W
Diam2cm
41 protocoles Cats, Dogs & Exotics 
NAC 
21 protocoles Equine
Custom protocoles
MLS Frequency 0 to 2.000Hz
Laser puncture/mouth kit
Weight 3Kg
Option Trolley

Orange Charlie Applicator 3x75W
Weight: 1Kg

Mhpi vet Blue

Peak 1x25W
Target area : Diam2cm
18 protocoles Cats & Dogs
21 protocoles Equine
Custom protocoles
MLS Frequency 0 to 2.000Hz

Weight 3Kg
Option Trolley

Blue Charlie Applicator 
Weight: 1Kg


