
MLS  Laserová terapia
NOVÁ TERAPEUTICKÁ  METÓDA

Z L E P Š U J E  Z V I E R A T Á M  K V A L I T U  Ž I V O T A
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Inovácia a výskum vo 
veterinárnej medicíne
ASAVeterinary je veterinárna sekcia talianskej spoločnosti ASA, ktorá od roku 1983 
predstavuje referenčný bod v oblasti vývoja, dizajnu, výroby a distribúcie 
medicínskych výrobkov pre laserovú terapiu a magnetoterapiu v oblasti ortopédie, 
traumatológie, reumatológie a športovej a rehabilitačnej medicíny. 
MLS® laserová terapia, vyvinutá spoločnosťou ASA je inovavaná terapeutická technika. 
MLS® laserové prístroje sú schválené americkou FDA, MLS® pulz je patentovaný v USA.

Vďaka partnerstvu so spoločnosťou Cutting Edge, výhradným distribútorom 
spoločnosti ASA a jej produktov v USA, MLS® Laserová Terapia získala 
rastúce a priaznivé ohodnotenie od USA veterinárov a stala sa tak jednou z 
terapeutických techník používaných dnes v mnohých veterinárnych klinikách.
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Vedecký výskum – ASAcampus 
referečný bod
ASAveterinary vychádza zo špecifického výskumu robeného v Joint Laboratory Department
of Experimental and Clinical Biological Sciences University of Florence, ktoré vedie Dr. Monica Monici. 
Tu sú vyvíjané vedecké programy v biomedicínskej oblasti, orientované na prehĺbenie interakcie 
medzi bunkami/tkanivom a fyzikálnymi energiami (laserové žiarenie, elektromagnetické polia, 
mechanické a gravitačné záťaže). 

VýVoj SA SklAdá z dVoch oblAStí:

• záklAdný VýSkum, ktorý je orientovaný na výskum nových stratégií terapeutických inštrumentov s použitím: 
 - trojdimenzionálnych bunkových kultúr (3D) 
 - nanočastíc 
 - kmeňových buniek 

• klInIcké Skúšky, ktorých cieľom je validácia terapeutických protokolov

ASAveterinary sa môže tiež spoľahnúť na klinický vývoj robený vlastnou výskumnou skupinou 
zloženou z veterinárov a kolaborácií s Oddelením veterinárnej klinickej vedy Univerzity Padova.
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VlnoVá dĺžka 
Vybrané vlnové dĺžky 
garantujú, že energia 
preniká do väčšej hĺbky 
tkanív

808 nm
905 nm

kombInácIA 
SynchronIzácIe 

Synchronizácia cez MLS® 
systém zvyšuje synergiu a silu 
každého jedného účinku 

kontInuálnA emISIA 
Protizápalové a 

protiopuchové účinky 

Pulzná emISIA
Analgetické účinky

MLS®PULZ 

emISná 
modAlItA

Spôsob emisie 
žiarenia laseru 

určujú prevládajúce 
terapeutické účinky 

TerapeuTické účinky  
Zaznamenané analgetické účinky a intenzívne 
protizápalové a protiopuchové účinky MLS® impulzu 
nastávajú súčasne, a tak  zosilňujú pôsobenie 
jednotlivých zložiek terapeutického laseru. 

Výhody
Významné obmedzenie symptómov už po prvej 
aplikácií a kratšia doba liečby s dlhotrvajúcim účinkom 
aj po skončení liečby. 

Synergia pôsobenia dvoch vlnových dĺžok a zvýšenie terapeutických 
účinkov zintenzívňuje pôsobenie protizápalových a protiopuchových 
účinkov laseru a zosilňuje jeho analgetické účinky.

Významne sa obmedzujú patologické symptómy až do úplného 
vymiznutia. Znižuje sa doba liečby a terapia má dlhodobé účinky.

rýchlejšia a cielenejšia 
terapia
MLS® (Multiwave Locked System) pulz bol vytvorený na báze najnovších 
poznatkov dostupných v klinickej literatúre a na základe výsledkov 
podrobného vedeckého výskumu, ktoré dokazujú efektivitu emisie na 
bunkovej a tkanivovej úrovni. MLS® laserová terapia bola vyvinutá a 
otestovaná za prísnych biomedicínskych a klinických podmienok. 
Účinnosť kombinácie emisie MLS® pulzu bola otestovaná v in vitro 
štúdiách a kontrolovaná klinickými skúškami, ktoré boli uskutočnené 
poprednými vedeckými inštitúciam. 
(Mognato M. et al., Photomedicine and Laser Surgery. 2004 Dec; 22(6):523-6.,
Gigo Benato D. et al., Lasers in Medical Science. 2004; 19(1): 57-65).

lepšia distribúcia, vyššia absorpcia a prienik energie 
Špecifická synchronizácia účinkov MLS laserovej terapie umožňuje získať komplexný svetelný pulz, ktorý je schopný 
dopraviť energiu do buniek a vlákien efektívnejšie ako tradičná laserová emisia. Distribúcia lúča do vlákna je 
homogénna. Fotoreceptory liečenej oblasti sú okamžite aktivované vďaka optimálnej dávke energie a takisto je 
aktivovaný veľký objem vlákien.
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mlS® laserová terapia, jedna terapia pre viacero patológií
MLS® laserová terapia je vďaka svojmu inovatívnemu MLS® pulzu schopná za krátky čas a s dlhotrvajúcimi účinkami 
navodiť protizápalové, analgetické a biostimulačné účinky.

IndIkácIe
• oSteoArtrItídA
• IntrAVertrebálne 
 ochorenIe dISku
• burzItídA
• análne žľazy
• pomliaždeniny, hemaTómy
• akúTne a chronické šľachoViTé lézie
• muSkulárne VytknutIA A námAhy
• muSkuoloSkeletálne ochorenIA 
 (bolesť a pohybliVosť)

• degeneraTíVne kĺboVé ochorenie
• liečba rán
• pooperačná liečba
• granulóm

 

Výhody

• SiLné PrOTiZáPALOVé Účinky
• kráTkE čASy LiEčBy
• ZnížEniE BOLESTi ZA kráTky čAS
• rýChLE hOJEniE SUPErFiCiáLnyCh  
   LéZií, AkO nAPríkLAD POrEZAniA 
   A VrEDy
• rýChLA OBnOVA ŠTrUkTUráLnEJ 
   inTEGriTy POrAnEnýCh TkAníV
• ZLEPŠEniE LOkáLnEJ CirkULáCiE
• rýChLE VSTrEBAniE EDéMU
• CELkOVé ZLEPŠEniE A 
   SkVALiTnEniE žiVOTA ZViErAťA 
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mphi vet 
mlS® laserová terapia dostupná všade 

Mphi vet je kompaktný, ľahký do ruky a ľahký 
na prepravu kdekoľvek.

Mphi bol ocenený ako najlepší nový produkt 
na rehmed-Expo 2010.

Mphi vet, MLS® prenosný prístroj. Poskytuje prenosné, ergono-
mické, ľahko ovládateľné, intuitívne vlastnosti a umožňuje  využitie 
skvelých vlastností MLS® laserovej terapie úplne všade. 
Dostupné sú na klinike alebo priamo u pacienta doma, v stajni, na 
farmách alebo na nepohodlných miestach.
Prístroj je úplne nezávislý s lítiovou batériou malých rozmerov a 
váhy. Mphi vet je vybavený pokročilým užívateľským rozhraním, 
ktorý ma podsvietený a farebný dotykový displej.

Mphi vet poskytuje používateľovi širokú 
škálu prednastavených liečebných programov 
pre psy, mačky a kone.

6



mphi vet 
mlS® laserová terapia dostupná všade 

mphi Trolley vet 
kompletné riešenie pre veterinárne zákroky
Prístroj pre MLS® laserovú terapiu spája kvalitu s inováciou, jednodu-
chým použitím, praktickosťou a terapeutickou efektívnosťou. Vo verzii 
s vozíkom, Mphi prístroj je dodávaný s ergonomickým vozíkom, ktorý 
je vhodný na skladovanie doplnkov a ktorý umožňuje ľahký pohyb 
počas veterinárnych výkonoch. 

Mphi vet je vybavený pokrokovým rozhraním, ktorý má farebný 
podsvietený dotykový displej. nový softvér je navrhnutý tak, aby 
spĺňal všetky potreby obsluhujúceho personálu a zároveň 
pokrýva všetky operačné módy.
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mphi equine  
špeciálna inovácia pre kone 
mphi enquine bol navrhnutý tak, aby dosiahol na každé miesto tela a aby dopravil vysoko kvalitnú 
energiu MLS® pulzu do žiariča priemeru 5cm, ktorého tvar a veľkosť bola optimalizovaná pre garan-
tovanie najlepších terapeutických výkonov. Veľkosť ožarovanej zóny umožňuje liečiť homogénne a 
veľké objemy tkaniva, ako napríklad veľké časti svalov alebo celé kĺby. Výsledkom je okamžitá odozva 
ožarovaných štruktúr, vďaka biostimulačnému účinku MLS® pulzu. navyše zákrok trvá iba niekoľko 
minút. Prednastavené terapeutické programy špecifické pre kone, uľahčujú výber liečby. 
Zároveň viacdiódový aplikátor umožňuje liečbu veľkých častí tela v krátkom čase.
mphi equine bol špeciálne navrhnutý na liečbu koní. Alumíniový obal, ktorý je pevný a 
ľahký do ruky, obsahuje všetko potrebné pre zákroky v stajniach (pevných alebo prenosných).
Viacdiódový aplikátor ChArLiE je dodávaný ako štandardné príslušenstvo.
 

Mphi Equine bol špeciálne navrhnutý na liečbu koní.
Viacdiódový aplikátor CHARLIE je dodávaný ako štandardné príslušenstvo.
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technIcké šPecIfIkácIe
• MLS® zdroj – s výkonom až do 1,1W
• ručný aplikátor s MLS zdrojom a priemerom 2 cm 
 s výkonom 1,1 W
•  Plnofarebný dotykový LCD displej s vysokým 
 rozlíšením
•  24 prednastavených programov pre psy a mačky
•  30 prednastavených programov pre koňov
•   Možnosť individuálnej zmeny všetkých liečebných 
 parametrov
•  CPW a FW MLS modulácia od 1 do 2000 hZ s 1 hZ  
 odstupňovaním
•   Stupeň výkonov 25%, 50%, 75% a 100%
•  Fixný alebo variabilný pracovný  cyklus
•  čas liečby nastaviteľný od 1“ do 99´59“ v krokoch 1“
•  Automatický výpočet dodanej energie v závislosti od 
 nastavených parametroch

alarmy a bezpečnosTné funkcie
•  Výstražné svetlo počas emisie lasera
• Interlock
• nastaviteľná akustická a svetelná signalizácia 
• nastaviteľný jazyk
• Dátum a čas
• Voliteľné heslo k spusteniu prístroja
• Pripravené k pripojeniu k vzdialenému zariadeniu 
 ukazujúce výstražné svetlo pri emisii lasera 

rozmery A VáhA
mphi vet               36 x 28 x 10 cm       6 kg
mphi Trolley vet    63 x 54 x 85 cm     20 kg

nAPájAnIe
Lítium-polymérová batéria
Externý napájací zdroj 18V       50VA
 

technIcké šPecIfIkácIe
• Charlie aplikátor s 3 MLS zdrojmi laserového 
 žiarenia,  ergonomický aplikátor  s  výkonom až do      
 3,3 W   a priemerom žiariča 5 cm
•  ručný aplikátor s MLS zdrojom a priemerom 2 cm 
 s výkonom 1,1 W
• Plnofarebný dotykový LCD displej s vysokým   
 rozlíšením
•  24 prednastavených programov pre psy a mačky
•  30 prednastavených programov pre koňov
•  Možnosť individuálnej zmeny všetkých liečebných 
 parametrov
•  CPW a FW MLS modulácia od 1 do 2000 hZ s 1 hZ 

 odstupňovaním
•  Stupeň výkonov 25%, 50%, 75% a 100%
• Fixný alebo variabilný záťažový cyklus
• čas liečby nastaviteľný od 1“ do 99´59“ v krokoch 1“
• Automatický výpočet dodanej energie v závislosti od 
 nastavených parametroch
•  Alumíniová taška na prenos prístroja

alarmy a bezpečnosTné funkcie
•  Výstražné svetlo počas emisie lasera
• Interlock
• nastaviteľná akustická a svetelná signalizácia 
• nastaviteľný jazyk
• Dátum a čas
• Voliteľné heslo k spusteniu prístroja
• Pripravené k pripojeniu k vzdialenému zariadeniu  
 ukazujúce výstražné svetlo pri emisii lasera 

rozmery A VáhA
Mphi vet          36 x 28 x 10 cm      6 kg  
Charlie            30 x 18 x 13 cm     1,5 kg   

nAPájAnIe
Lítium-polymérová batéria 
Externý napájací zdroj 18V       50VA

technická špecifikácia
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ViDiTEľná A nEViDiTEľná LASErOVá rADiáCiA.
VyhniTE SA VySTAVEniU PriAMEhO A 

rOZPTýLEnéhO žiArEniA OčiAM A kOži 

PrODUkT kATEGóriE 4



klinické štúdie, mlS® laserová terapia v praxi

Druh: pes
Plemeno: Francúzky buldog
Vek: 16 mesiacov
Pohlavie: F
Meno: Saphie
Ošetrujúci lekár Dr. Silvia Macelloni
Terapia: MLS® laserová terapia a diatermia. 
Bolo vykonaných 10 liečebných zákrokov počas 2 mesiacov.

francúzky buldog s edémom 

Počas 1. vyšetrenia Po 4. MLS® laserovej terapii Po 9. MLS® laserovej terapii

Druh: pes
Plemeno: nemecký drôtosrstý stavač
Vek: 3 roky
Meno: rufus
Ošetrujúci lekár Dr. Chiara Chiaffredo
Terapia: Antibiotická liečba, denné ošetrovanie rán a MLS® 
laserová terapia.
Ošetrovanie rána a MLS® laserová terapia bola 
vykonávaná 2 mesiace.

nemecký drôtosrstý stavač s ranami

Počas 1. vyšetrenia Po 5. MLS laserovej terapii Po 15. MLS laserovej terapii

Druh: pes
Plemeno: Jorkšírsky teriér
Vek: 10 rokov
Meno: Taro
Ošetrujúci lekár Dr. Francesca Cazzola
Terapia: Antibiotická liečba, denné ošetrovanie rán a 
MLS® laserová terapia.
Ošetrovanie rána a MLS® laserová terapia bola 
vykonávaná denne po dobu 6 dní. Potom už len každý 
druhý deň, celkovo 8 ráz.

Jorkšírsky teriér s hryznými ranami 

Počas 1. vyšetrenia Po 3. MLS laserovej terapii Po 14. MLS laserovej terapii

V
ID

E
O

Ošetrujúci lekár 
Dr. Silvia Macelloni, italia

Terapia: Fraktúra lopatky bola 
riešená operatívne. V pooperačnej 
fáze bol pacient liečený MLS® 
laserovou terapiou, diatermiou a 
manuálnou terapiou.

zmiešané plemeno so 
zlomenou lopatkou

cutting edge, 
príbeh shadowa

Ošetrujúci lekár 
Dr. Juliana C. De Souza

Terapia: MLS® laserová terapia, 
termoterapia a manuálna terapia.

novofudlandkse plemeno s 
obojstrannou ramennou osteartritídou

Klinické prípady www.asaveterinary.com vidieť10

Ošetrujúci lekár 
Dr. kimberly Parkhill, USA

Terapia: Pacient bol liečený iba 
MLS® laserovou terapiou.



ASAveterinary poskytuje sériu služieb 
pre veterinárov, ktorý sa rozhodli 
používať MLS® laserovú terapiu v ich 
klinike za účelom ich rozvoja:

asaveterinary pre 
veterinárov

trénIng 
o zakúpených produktoch;

informačný a Vedecký maTeriál  
Taktiež dostupný v elektronickej forme;

služba  vždy prístupná 
(garantované viac ako 30-ročnými 
skúsenosťami spoločnosti ASA);

WeboVá StránkA 
www.asaveterinary.com 
Pre informácie a aktuality;

on-lIne Pomoc  
na internetovej stránke, kde budú prístupní 
veterinári na zodpovedanie akýchkoľvek 
technických, vedeckých alebo 
prevádzkových otázok.
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