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Betegségek, kórképek!
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A Safe Laser készülékek kivizsgált betegek esetén, !

orvos által diagnosztizált kórképekben alkalmazhatók.!
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Általános élettani hatások:!
Fájdalomcsillapító + Gyulladáscsökkentő
!
Serkenti a szervezet öngyógyító képességét (Biostimuláció)





Mozgásszervi panaszok - felszín közelében (sportnál is):!
kisebb ízületi, izom és ín sérülések, gyulladások, húzódás,
rándulás, zúzódás, horzsolás, vérömleny...…







Komoly mozgásszervi betegségek - mélyebb rétegekben
(sportnál is): porckopás, porc-, meniscus-, szalag- és ízületi
tok sérülése, ízületi duzzanat, fájdalom és gyulladás,
reumatikus fájdalmak és gyulladás, vérömlenyek, műtét
utáni ízületi gyulladás és duzzanat, csonttörés























-













Fülbetegségek (gyulladás, fájdalom,viszketés, fülcsengés)







Kozmetikai kezelések: r‡ncok Þnom’t‡sa, kollagŽn
termelés (rugalmasság) növelése, pattanások kezelése…







Allergia, asztma, szénanátha, nátha…



















Bőrproblémák: Ekcéma, bőrgyulladások, pelenka kiütés,
övsömör, hámsérülések, operáció utáni sebek…
Háztartási sérülések: horzsolások, vágások, duzzanatok
Lábszárfekélyek (pl. cukorbetegség esetén), kiterjedt sebek,
égési és fagyási sérülések, felfekvések...

He l y i k e z e l é s



Visszerek, gyulladt aranyeres csomók
Fogászati betegségek (felszínhez közeli)!
Bőr és nyálkahártya betegségek (szájsebek, herpesz, aphta)!
Fogínysorvadás és vérzés, gyulladások…

Erőnlét, közérzet javítás (pl. sport ill. lábadozás esetén)
Keringési rendellenességek megelőzése és utókezelése:
infarktus, sztrók, trombózis (állatgyógyászatban)

O r r n y íl á s k e ze l é s

Fogászati betegségek (mélyebb rétegekben) !
Fogfájások, gyulladások csökkentése (megszüntetése)!
Fogászati kezelések utáni gyorsabb gyógyulás

A lágy-lézer kezelés terápiás hatásai
Az elmúlt 50 évben számos klinikai tanulmányt és klinikai vizsgálatot végeztek, melyek alátámasztották a lágylézeres kezelések jótékony hatásait.
Az alábbi listában összefoglaltuk a szélesebb körben tanulmányozott és megismert biológiai folyamatokat.

1. Fájdalom csillapítás

A lézerterápia fájdalom csillapító hatása több biológiai folyamaton alapul:
1. Blokkolja a fájdalom ingerületek átvitelét a sérült testrész és az agy között. Ezáltal csökkenti az
ideg érzékenységet és jelentősen csökkenti a fájdalomérzetet.
2. Csökkenti a sérült testrészben a gyulladást és a duzzanatot. Ezeknek nem “csak” a fájdalom
csillapításában van szerepük, hanem a gyógyulást is elősegítik.
3. Fokozza az endorfinok és enkefalinok termelését illetve felszabadulását, melyek természetes
fájdalomcsillapító vegyi anyagok a szervezetünkben, ezáltal csökkentik a fájdalomérzetet.

2. Gyulladás csökkentés

A lézerterápia hatására kitágulnak kisebb artériák és nyirok erek. Ez a megnövekedett értágulat
lehetővé teszi, hogy a duzzanatot (ödémát) okozó folyadékgyülem hatékonyan eltávozzon a sérült
területekről. A nyirokerek kitágulása továbbá javítja a nyirokkeringést, mely elősegíti ezt a
létfontosságú gyógyulási folyamatot. Ez a biológiai mechanizmus a magyarázata, hogy a véraláfutás
miért gyógyul rendkívül gyorsan a lézerterápia hatására.

3. Gyorsabb sebgyógyulás

A lézerterápia serkenti a fibroblasztok termelődését, melyek szükséges építőelemei a kollagén termelésnek. A
kollagén az a lényeges fehérje, mely elengedhetetlen a régi szövetek megújulásához illetve a sérült szövetek
gyógyulásához. A lézerterápia kollagén termelést fokozó hatása miatt rendkívül hatékony nyílt sebek és égési
sérülések kezelésében.

4. Fokozott szöveti regeneráció és sejt növekedés

A terápiás lézerek által kibocsájtott fotonok mélyen behatolnak a testünk szöveteibe és stimulálják az egyes sejtek
energiatermelési központjait (mitokondrium). Ez a folyamat lehetővé teszi, hogy a sejtek gyorsabban tudják felvenni
a tápanyagokat és kiüríteni a salakanyagokat. Ezért a sérült szövetek gyorsabban regenerálódnak, mely elősegíti az
ín, ínszalag és az izmok gyógyulását.

5. Javuló vérkeringés

A lágy-lézer terápia jelentősen elősegíti az új kapillárisok (parányi vérerek) képződését a sérült szövetekben. A több
kapilláris több vért tud szállítani a sérült területekre, mely gyorsítja a gyógyulást és a regenerációs folyamatokat, így
a sebek gyorsabban összeforrnak és a hegképződés csökken.

6. Fokozott anyagcsere

A lézersugárzás komoly hatást gyakorol az egyes vérsejtekre is. A lézerfény jelentősen megnöveli a vörösvérsejtek
oxigén és tápanyag szállító kapacitását. Ez lehetővé teszi a sejtek fokozott energiatermelését, anyagcseréjét, ezáltal
regenerációját és bizonyos enzimek hatékonyabb termelését. Ennek hatása érezhető az egész szervezetben és
nem csak kizárólag a lézerfénnyel kezelt területeken.

7. Fokozott idegi működés

1. Sérülés után a lézerterápia felgyorsítja az idegi kapcsolatok regenerációját, így csökken az idegek
gyógyulásához szükséges idő.
2. Ezen felül fokozza az idegrostokon továbbított jelek erősségét, mely általánosan javítja az idegek és izmok
működését.
Ez a két folyamat a magyarázata, hogy a lézerterápia miért ennyire hatékony az idegsérülések tüneteinek (éles
fájdalom, zsibbadás, bizsergés, égő érzés) enyhítésében.

8. Hegszövet képződés csökken

A lézerterápia csökkenti a vágások, égési sérülések és műtétek utáni túlzott hegszövet képződést (rostos
kötőszövet), mivel javítja a sérült terület vérellátását, elősegíti a salakanyagok hatékony eltávolítását, ezért gyorsítja
a gyógyulási folyamatot. A gyorsabb gyógyulás mindig kevesebb hegszövet képződést eredményez.

9. Javuló immun folyamatok

A lézerfény fotonjait közvetlenül elnyelik a kromoforok (színhordozó molekuláris enzimek a sejtekben), amelyek
megtalálhatók szervezetünk legtöbb sejtjében. A lézerfény elnyelődése aktivál bizonyos enzim folyamatokat, melyek
beindítják az ATP termelődését. Az ATP (adenozin-trifoszfát) az egyetlen és legfontosabb formája az energiának,
mely működtet minden kémiai reakciót, a szervezet minden sejtjében. A megnövelt energia termelés következménye
a gyorsabb, hatékonyabb működés és regenerálódás, különösen igaz ez az immunrendszer-specifikus sejtekre. Ez
a fokozott hatékonyság segíti az immunrendszert, hogy legyőzze a nem kívánatos mikrobákat és kórokozókat.

