




Existujú dve hlavné operačné cesty:

• Základný výskum, ktorý je orientovaný 
na výskum nových stratégií terapeutických 
inštrumentov, s použitím nových biomedicínskych 
technológií ako napríklad trojdimenzionálne (3D) 
bunkové kultúry (pre simulovanie terapeutických 
zákrokov, pre zistenie, čo sa počas nich deje v našom 
tkanive), nanočastíc (pre vývoj efektívnejších terapií 
a pre potreby budúcich aplikácií) a kmeňových 
buniek (pre sprístupnenie si cesty k “bunkovej 
terapii“ pre reparáciu poškodených vlákien).

• KlinicKé sKúšKy, ktorých cieľom je overiť 
efektivitu nových terapií v klinických použitiach 
a validácií terapeutických protokolov; hlavne 
rigorózne kritéria pre prijate pacienta k liečbe, 
metodológia, druh ohodnotenia, analyzovanie dát 
s úplným splnením pravidiel, vytvorených etickou 
komisiou.

Prekonanie obmedzení vedomostí, zdieľanie informácií, tvorenie konkrétnych vedeckých 
výsledkov: S týmito cieľmi bola založená Vedecká divízia ASAlaser a ASAcampus, ktorá je 
vedená Dr. Monikou Monici. Hlavné sídlo sa nachádza v Joint Laboratory Department of 
Experimental and Clinical Biological Sciences, University of Florence. Tu sú vyvíjané vedecké 
programy v biomedicínskej oblasti. Sú orientované na prehĺbenie interakcie medzi bunkami/
tkanivom a fyzikálnymi energiami (laserová radiácia, elektromagnetické polia, mechanické 
a gravitačné záťaže). Činnosť ASAcampus je doplnená medzinárodnou sieťou výskumu, 
zahŕňajúcu spleť expertov a medicínskych odborníkov z rôznych vedeckých oblastí, ktorá 
pokračuje v raste a otvorenosti novým kolaboráciám v Taliansku a na celom svete. ASAcampus je 
tiež aktívna v niekoľkých národných a medzinárodných výskumných projektoch, vystúpeniach na 
konferenciách, publikáciách s niekoľkými článkami v medzinárodných žurnáloch a v publikáciách 
oficiálneho bulletinu ASAcampus “Energy for Health“.

Od roku 1983 je spolčonost ASAlaser referenčným 
bodom v celosvetovom merítku pre vedomosti, 
produkciu a vývoj terapeutických riešení založených 
na laserových zdrojoch a magnetických poliach, 
vďaka neustálemu a multidisciplinárnemu vývoju a 
zdieľaniu informácií medzi odborníkmi v humánnej 
a veterinárnej oblasti medicíny. Angažovanosť 
a vedomie sú súčasťou každej úrovne našej 
spoločnosti s konkrétnym cieľom odovzdať doktorom 
a medicínskemu personálu pokročilé inštrumenty 
schopné čeliť a riešiť efektívne patologickú bolesť vo 
fyzioterapií, ortopédií, traumatológií, reumatológií, 
dermatológií, športovej medicíne a rehabilitácií. 

Technické inovácie, spoľahlivosť a efektivita sú 
hlavné atribúty produktov spoločnosti ASAlaser v 
oblasti laserovej terapie a magnetoterapie. Produkty 
sú prísne testované a sú na nich pravidelne 
vykonávané kontroly kvality, sú distribuované a 

denne využívané v najlepších medicínsky centrách 
vo viac ako 50 krajinách celého sveta.
The affirmation of the international leadership of 
Potvrdenie medzinárodného vodcovstva spoločnosti 
ASAlaser v poznatkoch a vývine pokročilých 
technológií v oblasti “manažmentu bolesti“ bolo 
v roku 2003 významne posunuté vpred a to 
partnerstvom s El. En. Skupinou, ktorá je jedným 
z hlavných svetových protagonistov pre výrobu 
laserových zdrojov a systémov pre medicínske a 
industriálne použitie. 

Je to potvrdenie konkrétnych a dopredu smerujúcich 
projektov pre inováciu a expanziu, spoločne 
zdieľané a rozšírené ľudským kapitálom, ktorý je 
duša a motor spoločnosti ASAlaser včera, dnes a 
do budúcnosti.

ASAlaser, vývoj a terapeutické riešenia

1983

A COMPANY OF

ASAcampus, Vedecká divízia spoločnosti ASAlaser
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Hilterapia® je terapeutická technika založená na exkluzívnej vysoko intenzívnej 
laserovej emisii (HILT® = High Intensity Laser Therapy), ktorá pracuje úplne 
bezpečne a dokáže vytvoriť efektívny hĺbkový účinok. Terapia je ideálna k 
liečbe bolestivých patológií postihujúcich osteo-muskulárny kĺbový aparát, 
od povrchových až k úplne hlbokým postihnutiam. 

Hilterapia® vďaka svojmu inovatívnemu, vysoko intenzívnemu laserovému 
pulzu, známemu tiež ako HILT®, ktorý je patentovaný a schválený U.S. FDA, 
môže dosiahnuť v krátkom čase a s dlhotrvajúcimi účinkami pre pacienta- 
biostimulačný, protizápalový a proti bolestivý účinok. 

Podľa našich znalostí, neboli hlásené žiadne vedľajšie príznaky a bolesti 
počas a po zákroku. Hilterapia® dnes predstavuje najaktuálnejšie riešenie, 
úzko späté s ohromujúcimi inováciami vo vedeckom svete v liečbe a vyliečení 
bolestivých patológií spojených napríklad so šľachami, svalmi a väzmi. 
Terapia poskytuje okamžité riešenie, ktoré je efektívne a má dlhotrvajúci 
účinok pre Vašich pacientov, pre ich plnohodnotný a kvalitný život.

Hilterapia® je efektívna v odstraňovaní bolestivých symptómov a problémov 
v kĺbovej mobilite, umožňujúc okamžité začatie rehabilitačného programu, 
poskytujúc tak okamžitú úľavu pre pacienta.

Terapia
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• KĹBY 
Znižuje kĺbové zápaly a 
stimuluje hojace účinky

• SVALOVÝ SYSTÉM
Rýchlo rozkladá kontrakcie 
a vytvára intenzívny 
analgetický efekt

•  OBEHOVÝ A LYMFATICKÝ
SYSTÉM
Podporuje dodávku živín a 
vstrebávanie nahromadených 
tekutín

• Osteoartritída a degeneratívne
procesy

• Burzitída, synovitída, kapsulitída,
tenisový lakeť

• Tendonitída a tenosynovitída
• Edém a traumy z vyvrtnutia
• Post traumatické patológie spôso-
 bené aj z neprimeranej námahy
• Adduktorový syndróm, tibio

tarzálne vytknutia, poškodenia
chrupavky kolena a všetky ostatné
športové traumy

• Okamžité a dlho trvajúce účinky
• Rýchla, bezpečná a bezbolestná

liečba
• Certifikované výsledky z vedeckej

dokumentácie
• Terapeutická technológia

používaná v dôležitých klinikách
a medicínskych centrách po
celom svete

• Taliansky výskum a vývoj

• PATENTOVANÉ V U.S.A. A
SCHVÁLENÉ FDA

HLAVNÉ INDIKÁCIE JEDNODUCHO UNIKÁTNY

The most complete and up to date scientific content,
technical and practical (3D animations, videos, tutorials,

factsheets, ...) dedicated to Hilterapia®

according to anatomy, diseases and treatments.
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Vďaka špecifickému patentovanému impulzu, Hilterapia® dosahuje veľmi 
vysoké energie (1-3 kW) s pulzovým Nd:YAG zdrojom (vlnová dĺžka 1064nm). 
Dosahovaná vysoká intenzita (až do 15.000 W/cm2), nedosiahnuteľná 
momentálne žiadnymi  dostupnými laserovými technológiami, umožňuje 
efektívne liečenie aj hlbokých chronických lézií. V skutočnosti, ak je cieľom 
poskytnúť liečivú terapiu okrem symptomatickej, je nevyhnutné dodať energiu 
najvhodnejším spôsobom. Bolo experimentálne dokázané, že chronické a 
hlboko zasadené lézie a osteo-artritída potrebujú dostať do hĺbky väčšie 
množstvo energie, pre vyvolanie biologickej odozvy. Veľká intenzita a veľký 
dopad energie HILT® impulzu podporuje nielen analgetické, proti zápalové 
a protiopuchové účinky, ale aj reálne uzdravovacie a regeneračné procesy. 
Charakteristika, trvanie a frekvencia HILT® impulzu umožňuje pracovať 
bezpečne a to s prihliadnutím na tepelné uvoľnenie tkaniva za účelom 
vyhnutia sa akýchkoľvek škodlivých účinkov.

Fotomechanický efekt
Fundamentálna odlišovacia charakteristika HILT® pulzu je jeho schopnosť 
vytvoriť fotomechanický druh efektu. Sila takého efektu je priamo proporčná 
laserovej intenzite emisie a opačne proporčná trvaniu pulzu. Vďaka krátkemu 
trvaniu pulzu a veľmi vysokej intenzite, Hilterapia® má pravú charakteristiku pre 
vytvorenie tohto fenoménu a schopnosť vytvorenia dôležitých terapeutických 
efektov. Je známy fakt, že tento druh stimulácie naštartuje sériu biologických 
signálov, ktoré podporujú uzdravujúce a regeneračné procesy v tkanivách. 
Naviac terapia aktivuje lymfatické odvodnenie a mikrocirkuláciu.

Hilterapia®: vysoká intenzita, hĺbka a bezpečnosť v jednej terapii.
Výsledok nedosiahnuteľný žiadnym iným laserovým produktom.

V čom spočíva jedinečnosť
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US FDA potvrdenie 510(k)
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HĹBKA

Inzenzita
15.000 W/cm2

Vysoká intenzita, až do 15.000 W/cm2, 
nevyhnutná pre stimuláciu hĺbkovej regenerácie

HILT® IMPULZY
Čas

En
er

gi
a

1.000 W SH1

3.000 W
HIRO 3.0

Jednoducho mimo dosahu.Intenzívne, hlboko, bezpečne.  
BEZPEčNOSť

HILT® impulz je schopný dosiahnuť najhlbšie vrstvy 
vlákien.
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HILT® impulz dodáva úplne bezpečne vysokú 
dávku energie do značnej hĺbky.

SH1

HIRO 3.0

HrANIčNÁ úrOVEň TErMÁLNEHO POšKODENIA

37°C

T > 45°C

3.000W

1.000W

Inzenzita
15.000 W/cm2

Inzenzita
5.000 W/cm2

TEPLOTA

HILT® IMPULZY                 TEPLOTA

H
IL

T®
 IM

PU
LZ

Y

INTENZíVNE

5 mm



Produkty
Iba produkty HIrO 3.0 a SH1 sú schopné dosiahnuť vysokú hladinu intenzity – hĺbky – 
bezpečnosti Hilterapia® v rovnaký čas. Vyššie uvedené modely sú cielené na rôzne potreby. 
SH1 kombinuje efektivitu liečby svalových patológií s ľahkou prenosnosťou zariadenia. 
HIrO 3.0 umožňuje uskutočniť, okrem liečby bolesti, aj reparatívnu a regeneračnú liečbu 
vo väčšej hĺbe s na to určenou DJD hlavicou.

Ako výsledok našej skúsenosti zo športovej medicíny v spolupráci s Dr. Costa s 
Kliniky Mobile, ktorá pôsobí na majstrovstvách sveta v MotoGP a zo skúseností 
z Talianskeho šermiarskeho tímu, Hilterapia vo verzii SH1 je teraz prenosná: má 
znížené rozmery s vynikajúcim výkonom. V skutočnosti efektívne lieči do hĺbky 
svalovú bolesť s analgetickými a proti zápalovými účinkami a takisto lieči aj edém. 
Výsledky sa dostavia už po prvej aplikácií.

• Vysoko výkonový pulzový laser Nd:YAG
• Max. výkon: 1 kW
• Energia na jeden pulz (max) 150 mJ
• Priemerný výkon: 6 W
• Hustota energie: 760 mJ/cm2

• Trvanie pulzu <150 μs
• Štandardný nástavec Ø 5 mm
• Užívateľské prostredie ovládateľné cez plnofarebný 

dotykový LCD displej s vysokým rozlíšením
• Užívateľsky príjemný softvér
• Program pre nastavenie zmeny parametrov
• Automaticky kalkulované emitovanie energia podľa 

vybraných funkcií

TECHNICKÉ PArAMETrE

Pre terapiu proti bolesti poskytuje medzerník  správne dodanie 
energie pri zvolenom liečebnom objeme.

ŠTANDARDNÝ NÁSTAVEC

Intenzita
5000 W/cm2

SH1

• Akustický signál na začiatku a ku koncu terapie
• Dátum a čas
• Výber jazyka
• Signály a alarmy pri rôznych funkciách produktu
• Bezpečnostné tlačidlo na zastavenie laserovej emisie
• Kontrolka upozorňujúca na laserová emisiu
• Interlock

PríVOD ENErGIE
115/230V~    50/60 Hz 

ALArMY A BEZPEčNOSTNÉ FUNKCIE

rOZMErY A VÁHA
37 x 21 x 43 cm; 14 kg
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HIrO 3.0 je najkomplexnejší prístroj pre Hilterapia®, s FDA schválením. Zariadenie sa 
využíva na liečbu bolesti, zápalov, edémov s veľmi vysokou účinnosťou a taktiež umožňuje   
reparatívnu a regeneračnú liečbu  majúcu pozitívne účinky na inzerčné patológie a osteo 
artritídu.

• Vysoko výkonový pulzový laser Nd:YAG
• Max. výkon: 3kW
• Energia na jeden pulz (max) 350 mJ
• Priemerný výkon: 10,5 W
• Hustota energie: 1780 mJ/cm2

• Trvanie pulzu <120 μs
• Štandardný nástavec Ø 5 mm
• Užívateľské prostredie ovládateľné cez plnofarebný 
 dotykový LCD displej s vysokým rozlíšením
• Užívateľsky príjemný softvér
• Programy pre nastavenie zmeny parametrov
• Automaticky kalkulované emitovanie energia podľa 
 vybraných funkcií
 

TECHNICKÉ PArAMETrE

Pre reparatívnu liečbu, optimalizuje dodávku HILT® pulzu do 
tkaniva. Patentované.

DJD NÁSTAVEC

Intenzita
15000 W/cm2

HIRO 3.0

• Akustický signál na začiatku a ku koncu terapie
• Dátum a čas
• Výber jazyka
• Signály a alarmy pri rôznych funkciách produktu
• Bezpečnostné tlačidlo na zastavenie laserovej emisie
• Kontrolka upozorňujúca na laserová emisiu
• Zámok

PríVOD ENErGIE
115/230V~    50/60 Hz 

ALArMY A BEZPEčNOSTNÉ FUNKCIE 

Pre terapiu proti bolesti poskytuje medzerník  správne dodanie 
energie pri zvolenom liečebnom objeme.

šTANDArDNÝ NÁSTAVEC

Intenzita
15000 W/cm2

rOZMErY A VÁHA
30 x 70 x 78 cm; 40 kg
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Dr. Kang Ho-Jung
Oddelenie ortopedickej chirurgie, Yongdong Severance 
NemocnicaYonsei Univerzita, Fakulta Medicíny, SOUL - Korea

“Používame Hilterapiu v našej každodennej praxi s maximálnou 
spokojnosťou s ohľadom na terapeutické výsledky pri liečbe 
pacientov. Pri klasickej Nd:YAG laserovej terapie nie sme schopní 
dodať vysokú dávku energie do hĺbky, lebo tepelná akumulácia 
zapríčiňuje u pacientov popáleniny. Hilterapia je schopná dodať 
vďaka svojmu špecifickému pulzu hĺbkovú efektívnu liečbu 
bez termálneho poškodenia kože. Ďalšou nepopierateľnou 
výhodou Hilterapie je, že pacienti nemajú bolesti, ani žiadne iné 
nežiaduce účinky počas liečby a preto máme veľmi vysoký index 
spokojnosti pacientov.”

Dr. Corzilius Hans Ulrich
Ortopedická prax, Neuwied – Nemecko, člen ASLMS 
(Americká asociácia laserových a medicínskych výkonov)

“Hilterapia je jednou z našich najdôležitejších liečebných 
prístupov v našom laserovom centre. Dosahuje veľký úspech 
kvôli svojej efektívnosti a liečbe bolesti ako aj zápalov. Hilterapia 
sa stala neoddeliteľnou súčasťou pri liečbe chronickej bolesti 
u pacientov s chronickou tenditídou alebo burzitídou. Taktiež 
zložité patológie ako napríklad syndróm karpálneho tunela 
alebo trochanterická burzitída sú liečené úspešne. Počas 8-10 
liečebných sedení väčšina symptómov úplne vymizne. úspešne 
liečime špičkových atlétov, ktorým sme prinavrátili schopnosť 
súperiť na medzinárodnej úrovni“.

Dr. Gleiser Jacobo
Aleve Klinika,
BOGOTA – Kolumbia

“Sme hrdí na to, že sme úspešne prijali túto novú technológiu 
ako prví v Bogote. Veľké množstvo pacientov liečených 
pomocou Hilterapie vykazuje, že iba niekoľko liečebných 
sedení stačí na to, aby sme bezpečne odstránili veľké 
množstvo patológií, ako napríklad tendonitída, traumy, 
hematómy, syndrómy z preťaženia, zápalové procesy a to 
všetko s vynikajúcimi výsledkami od prvých liečebných 
sedení“.

Dr. Ziad Elchami
špecialista na rôzne bolesti u pacientov, Medzinárodné 
medicínske centrum, JEDDAH –Saudská Arábia

“Naše centrum je poctené, že má vlastnú vysoko intenzívnu 
laserovú terapiu (Hilterapia), ktorá je používaná hlavne pre 
liečbu pacientov s osteoartritídou a degeneratívnymi procesmi 
a traumami z prekrútenia. Všimli sme si z našej vlastnej 
skúseností, že jedinečné vlastnosti Hilterapie poskytujú 
značné výhody. Tieto charakteristiky dávajú výrobku dobré 
prijatie u všetkých našich pacientov, tu na Strednom Východe, 
kedy si niekedy ľudia nemôžu alebo nechcú vykonať 
intervenčné zákroky na odstránenie bolesti”.

Hilterapia® je efektívna terapeutická metóda, vykonávaná každý 
deň vo svete v dôležitých zákrokoch a klinikách, či už súkromných 
alebo štátnych, ako potvrdzujú nasledovné vyhlásenia.

Hilterapia® Celosvetovo

MEDZINÁrODNÉ rEFErENCIE
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“Objav, že Nd:YAG pulz 
napomáhajú vytváraniu ECM a 
správnemu zostavovaniu 
fibronektinov, rozdeľovanie 
spojených tkanív a buniek, 
formovanie monovrstiev 
endotelia indikujú, že liečba 
s Nd:YAG laserovým pulzom, 
môže efektívne podporiť procesy 
obnovy a hojenia tkanív...”
Dr. Monica Monici

“HILT potvrdzuje, že je to účinný 
nefarmakologický nástroj pre 
okamžitú kontrolu bolesti s 
následným zlepšením kvality 
života pacienta. Dôležité pokroky 
sú dosiahnuté už po niekoľko 
málo HILT terapeutických 
sedeniach...”
Dr. Tamara Viliani

“Hilterapia je inovatívna 
terapia, ktorá môže urýchlene 
znížiť symptomatickú bolesť a 
zápalové procesy vo väzivových 
štruktúrach...”
Dr. Andrea Santamato

“Pozitívne výsledky získané 
po HILT liečbe boli zachované 
a dokonca aj zlepšené počas 
3 mesačnej doby sledovania. 
Najdôležitejší faktor je, že sme 
schopný podporiť klinické vý-
sledky s názorným predvedením 
zlepšenia zdokumentovaného 
pod ultrasonografiou a neurofy-
ziologickým výskumom...”
Dr. Giancarlo Bodini

TrÉNING HILTErAPIA®

Tréning je možný vďaka expertom a 
kvalifikovaným trénerom a vďaka 
vytvorenej intenzívnej e-výučbe za pomoci 
edukačného programu, ktorý je dostupný 
pre odborníkov. On line kurz napomáha 
výučbe pomocou interaktívneho prístupu 
spájajúc teoreticko-praktický koncept 
Hilterapia® a aplikácií modalít súvisiacich 
s rôznymi patológiami.

INTErNETOVÁ STrÁNKA
Je určená na rozširovanie vedomostí o 
Hilterapia® a podpory odborníkov so s
ekciami venovanými aplikácií, kurzom, 
vedeckému a klinickému vývoju, novinkám 
a udalostiam v Hilterapia®.

www.hilterapia.com

VEDECKÁ 
DOKUMENTÁCIA
Vedecké dokumenty a multimédia 
obsahujú posledné výsledky 
medicínskeho vývoja v Hilterapia® 
a sú vždy zákazníkom k dispozícií.

•
•
•

•

•

•

•

•

ZDROJE SPOLU rASTIEME
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