
MLS®

HIGH PEAK 
PULSE



Prístroj MiS kombinuje účinok laserovej 
terapie MLS® a liečby Hilterapia®,  
pričom v jedinom prístroji spája základné 
vedomosti získané v minulosti, know-how  
súčasnosti a nástroje na vytvorenie 
predtým nevídaných aplikačných 
scenárov pre blízku budúcnosť.

Bezpečnosť

Ergonómia  
a praktickosť

Vylepšená laserová 
terapia MLS®

Homogénnosť  
ošetrenia

Prelomová  
technológia

Optické vlákno
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MiS ASA
Spoločnosť ASAlaser sa od svojho založenia v roku 1983 etablovala 
na medzinárodnej scéne laserovej terapie vďaka svojmu využitiu 
v najrôznejších oblastiach: od fyzioterapie po rehabilitáciu, od 
manažmentu bolesti svalov a kĺbov po športovú medicínu a 
veterinárne lekárstvo.

História dlhá viac ako tri desaťročia, ktorej  začiatok sa zhoduje 
so zrodením samotnej laserovej terapie. Spoločnosť ASAlaser sa 
čoskoro stáva synonymom špecializácie – vo vývoji terapeutických 
riešení založených na laserových zdrojoch a magnetických poliach 
– a výskumu: integrovaný a voľný výskum, významný a otvorený 
inováciám, základný spojovník medzi teóriou a praxou, vedou a 
výrobou, etikou a potrebami trhu.

Motivácia, ktorá viedla spoločnosť ASA na 
ceste k nespočetným interdisciplinárnym 
výskumom, bola silná túžba po dosiahnutí 
dobrého zdravotného stavu pacienta 
a zvýšení profesionality terapeuta: 
ciele vytrvalej práce, ktorá kladie 
jednotlivca a vlastné potreby do centra 
svojej činnosti,  v záujme obnovenia 
optimálneho zdravotného stavu pacienta, 
cestou starostlivosti a pozornosti ku 
všetkým liečebným potrebám.
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Spustením laserovej terapie MLS® 
(Multiwave Locked System) spoločnosť 
ASA od roku 2003 urobila prevrat v liečbe 
bolestivých patológií: koordinovaná 
a synchronizovaná emisia viacerých 
laserových emisií s rôznymi vlnovými 
dĺžkami – pulzných a kontinuálnych – 
umožňuje zamerať činnosť na terapeutický 
výsledok moduláciou a riadením emisie.

V roku 2004 uvádza spoločnosť ASA na trh 
terapiu Hilterapia® zameranú na liečbu 
bolestivých ochorení osteoartikulárneho 
a muskulotendinózneho systému, 
ktorá predstavuje nový dôležitý míľnik 
spoločnosti a otvára dlhé obdobie 
medzinárodných ocenení.

MiS História

2003

2004

Teraz spoločnosť ASA predstavuje prístroj 
MiS: výsledok práce špecializovaného 
odborného tímu, ktorý si dokázal 
predstaviť nové horizonty laserovej terapie 
ich konkretizáciou do prístroja s doposiaľ 
nevídaným výkonom, ktorý je schopný 
kombinovať synchronizovaný účinok 
laserovej terapie MLS® s charakteristickým 
pulzným výkonom liečby Hilterapia®.
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Laserová terapia MLS® (Multiwave Locked System) postavila svoj úspech na kvalitnom 
pulze patentovanom ako synchronizácia dvoch vlnových dĺžok (808 nm + 905 nm)  
s rôznymi režimami emisií, kontinuálnymi a pulznými, za účelom získania komplexnej 
energetickej zmesi schopnej podporovať analgetické, protizápalové, protiopuchové  
a obnovovacie účinky na tkanivách.

Laserová terapia MLS® si v priebehu rokov vypracovala svoju terapeutickú účinnosť  
spolu s vysokou úrovňou bezpečnosti vďaka vedomej aplikácii energetických dávok 
a klinickým skúsenostiam, ako aj vďaka globálnemu terapeutickému prístupu 
vyplývajúcemu z vedeckého výskumu v laboratóriu ASAcampus.

Prístroj MiS je výsledkom dôkladných znalostí o terapeutickom 
potenciáli pulzu MLS®, z ktorého preberá vlnové dĺžky, 
charakteristickú synchronizovanú moduláciu kontinuálnych  
a pulzných emisií, bezpečnosť ošetrenia, preukázanú účinnosť  
a vedecké dôkazy o akčných mechanizmoch.

MiS MLS®

Prístroj MiS je prelom v novej generácii terapeutických prístrojov spoločnosti ASA, ktorá 
zhromažďuje technologické a vedecké know-how za posledných dvadsať rokov.
Preukázané výhody synchronizovaného pulzu MLS® vylepšuje technológia optických 
vlákien, v patentovom konaní, a nová modulácia schopná prenášať do tkanív ešte 
intenzívnejšie a hlbšie prenikajúce energetické balíčky.
 
Skúsenosti získané pri liečbe Hilterapia® viedli k zvýšeniu výkonu pulzu so zameraním  
na pulznú zložku 905 nm, ktorá v prístrojoch MiS dosahuje špičkový výkon rádovo v kW!
Veľmi vysoký okamžitý špičkový výkon a regulovaný priemerný výkon sú v súlade so 
snahou o účinnosť pri súčasnom zaistení bezpečnosti pacientov. Modulácia v krátkych 
pulzoch umožňuje „krotiť“ špičkový výkon, pričom úplne bezpečne využíva jeho 
terapeutické prínosy a zabraňuje škodlivým tepelným účinkom.

Vykonané vedecké štúdie ukázali, že osobitosti MiS sa 
neobmedzujú iba na technologické inovácie a zvyšovanie 
biologických účinkov, ktoré sa už dosiahli pri laserovej terapii 
MLS®, ale nad všetky očakávania odhalili nové terapeutické  
účinky, ktoré rozširujú možné aplikácie laserovej terapie  
smerom k patológiám s vysokým sociálnym dopadom.

MiS Prelomová technológia
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MiS
Vylepšená laserová terapia MLS®

Preberá preukázanú účinnosť a terapeutickú 
dokonalosť synchronizovanej emisie MLS®  
a zvyšuje svoj výkon – najmä špičkový výkon  
pulznej zložky – na ešte silnejší a hlbší účinok.  
Tým sa otvárajú možnosti pre nové terapeutické 
ciele, a to najmä v kontexte periférnych 
neuropatických bolestí.

Homogénnosť ošetrenia

Priestorové prekrytie rôznych vlnových  
dĺžok zabezpečuje rozloženie energetickej  
zmesi prístroja MiS v ožarovanej oblasti.  
Použitá optická technológia umožňuje  
konštantný profil lúča a rovnomerné  
rozloženie energie v cieľovej oblasti.

Prelomová technológia

Prekonáva najmodernejšie technológie 
optimalizáciou vláknového spojenia 7-diódových 
laserových zdrojov, pulzných a kontinuálnych,  
čím dosahuje špičkový výkon 1 kW s veľmi vysokou 
úrovňou kvality emisie.

Optické vlákno

V jednom zväzku kombinuje výkon viacerých 
zdrojov, čo maximalizuje terapeutický výkon. 
Flexibilné, praktické a odolné vďaka vnútornému 
oceľovému plášťu.

Bezpečnosť

Veľmi vysoká okamžitá účinnosť, ktorá dosahuje 
rádovo kW, je modulovaná veľmi krátkymi pulzmi, 
ktoré umožňujú stimuláciu terapeutických 
biologických procesov pri súčasnom zachovaní 
kontroly tepelného účinku, a teda aj bezpečnosti 
ošetrenia, ktorá bola vždy základnou požiadavkou  
v prístrojoch od spoločnosti ASA.

Ergonómia a praktickosť

Ľahká, kompaktná a multifunkčná rukoväť. 
Mechanický spojovací systém optických terminálov 
bol navrhnutý s cieľom umožniť okamžitú 
vymeniteľnosť a je vybavený rozpoznávacím 
senzorom na automatické nastavenie emisných 
parametrov.



9

4

57

8

9

3

2

1

6

1• HLAVA

2• KRČNÁ CHRBTICA

3• RAMENO

4• LAKEŤ

5• ZÁPÄSTIE - RUKA

6• CHRBÁT

7• BEDRÁ

8• KOLENO

9• ČLENOK - CHODIDLO

• Manažment bolesti

Bolesti kĺbov

Tendinopatie

Bolesť svalov

Kontraktúry

Spúšťacie body

• Lézie tkanív

Povrchové rany

Hlboké lézie

• Periférne neuropatie

• Opuchy
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MiS Synchronizácia v akcii MiS Liečba
Špecifické vlastnosti emisií prístroja MiS umožňujú pôsobiť na bolesť  
a jej príčiny, aby sa dosiahol včasný a vedecky preukázaný výsledok.

Protizápalový účinok: ošetrenie prístrojom MiS vykazuje výrazný  
inhibičný účinok na tvorbu prozápalových molekúl.

Účinok na obnovu tkanív: ošetrenie prístrojom MiS urýchľuje hojenie  
a zlepšuje kvalitu novovytvoreného tkaniva.

Pôsobenie na bolesť a jej príčiny: ošetrenie prístrojom MiS zabezpečuje 
krátkodobý a dlhodobý analgetický účinok a podporuje významné a 
dlhotrvajúce funkčné obnovenie, pretože nepôsobí len na bolestivé 
symptómy, ale aj na príčiny, ktoré bolesť spôsobujú.

Okrem terapeutických vlastností typických pre produkty MLS®, prístroj 
MiS nachádza uplatnenie aj v periférnych neuropatiách, ako sa preukázalo 
vedeckým výskumom v laboratóriu ASACampus.

Použitie prístroja MiS v potvrdenom modeli chronickej neuropatickej 
bolesti preukazuje zreteľné a trvalé zníženie bolestivých symptómov 
sprevádzané funkčnou obnovou.

Z biologického hľadiska podporuje ošetrenie prístrojom MiS obnovu 
poškodených nervových vlákien v oblasti lézií, čo potvrdili histologické  
a imunohistochemické analýzy. Najmä reorganizácia plášťa je dôležitá  
tak pre nervový tropizmus, ako aj pre vedenie.  Prístroj MiS sa preto 
indikuje najmä na liečbu neuropatickej bolesti.

PÔSOBENIE
Zreteľný protizápalový účinok a trvalé analgetické pôsobenie. 
Podporuje obnovu a tropizmus poškodených štruktúr.

VÝSLEDOK
Výrazné a trvalé zlepšenie bolestivých symptómov  
a sprievodné funkčné obnovenie.

PERIFÉRNE NEUROPATIE

MANAŽMENT BOLESTI: 
Svalová, Kĺbová, Tendinopatia, Kontraktúra, Spúšťací Bod.

VÝSLEDOK
Výrazné zníženie bolesti sprevádzané  
funkčných zlepšením.

PÔSOBENIE
Zreteľný protizápalový účinok prostredníctvom  
redukcie mediátorov zápalu.

LÉZIE TKANÍV: Povrchové, Hlboké.

PÔSOBENIE
Stimulácia procesov obnovy tkaniva.

VÝSLEDOK
Urýchľuje hojenie, zlepšuje kvalitu obnoveného tkaniva  
a zabraňuje tvorbe fibrotických jaziev.

PÔSOBENIE
Modulácia mikrocirkulácie a redukcia zápalovej  
zložky.

VÝSLEDOK
Podporuje odvodnenie a resorpciu opuchu.

OPUCH
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MiS Technológia

Frekvencia: variabilná v závislosti  
od modulácie

Samostatné kontinuálne/frekvenčne 
modulované žiarenie (808 nm)

Intenzita: od 1 % do 100 %

Čas: od 1 sekundy do 30 minút

Samostatné pulzné žiarenie (905 nm)

Synchronizované kontinuálne/frekvenčne 
modulované a pulzné žiarenie pri 
špičkovom výkone (MLS® HPP 808 + 905 nm)

4 SPÔSOBY EMISIE

Synchronizované kontinuálne/frekvenčne 
modulované a pulzné žiarenie  
(MLS® 808 + 905 nm)

1 laserová dióda s kontinuálnou/frekvenčnou 
moduláciou (CW/FW) @808 nm

Priemerný výkon (max): 6 W ± 20%

Špičkový výkon (max): 1 kW

6 pulzných laserových diód (PW) @905 nm

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Vozík na nástroj s magnetickým 
upevňovacím systémom

Odkladací priestor na okuliare

4 otočné kolieska so samozatváracím 
mechanizmom vhodné pre  
všetky podlahy

VOZÍK

Rameno držiaka rukoväti na použitie  
vo fixnom bode vybavené guľou  
a kĺbmi

KĹBOVÉ RAMENO

Viac ako 25 regulačných senzorov  
pre veľmi vysokú úroveň výkonu  
a bezpečnosti

Inteligentná batéria, ktorá udržuje 
prístroj v pohotovostnom režime,  
keď nie je pripojený k sieti 

VLASTNOSTI

10” LCD dotykový displej s vysokým 
rozlíšením

Integrovaný držiak rukoväti a držiak 
optických terminálov

Rozmery: 47,3 x 70 x 136 cm

Hmotnosť: 27 kg

Napájanie: 100-240V 50-60Hz

NAPÁJANIE, ROZMERY, HMOTNOSŤ

LASEROVÝ APLIKÁTOR

Mechanický systém v patentovom 
konaní na rýchle spojenie medzi 
rukoväťou a optickým terminálom, so 
zabudovaným rozpoznávacím systémom 

Ergonomická rukoväť s tlačidlom  
na reguláciu emisií a viacfarebnou LED 
diódou na indikovanie stavu prístroja  
v ktoromkoľvek momente

Optické vlákno 1500 μm

Homogénna cieľová oblasť  
s priemerom 2 cm

Rukoväť s 2 cm optickým terminálom 

Kolimovaný lúč na udržanie veľkosti  
bodu tak pri kontakte, ako aj z diaľky

Ideálne na ošetrenie spúšťacích  
bodov, intraartikulárnych oblastí, 
svalových vlákien

Ø 5 cm

Ø 2 cm

Homogénna cieľová oblasť 
s priemerom 5 cm

Rukoväť s 5 cm optickým terminálom 

Automatické nastavenie parametrov  
na optimalizáciu intenzity na tkanive 

Ideálne na ošetrenie veľkých 
anatomických oblastí rovnomerným 
spôsobom, čím sa skráti čas ošetrenia

DANGER - VISIBLE AND INVISIBLE LASER 
RADIATION AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE

TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION.

CLASS 4 LASER PRODUCT.
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Aby bola zaručená maximálna  
bezpečnosť a vysoká úroveň výkonu, 
systém je schopný generovať  
dynamické QR kódy na odosielanie  
údajov do služby ASA umožňujúcej 
diaľkové ovládanie prístroja.

Inováciu v prístroji MiS je možné pozorovať  
aj v používateľskom rozhraní, kde sa 10“ 
dotykový displej s vysokým rozlíšením 
kombinuje s pokročilým, všestranným  
a intuitívnym softvérom.
Vysoká prevádzková flexibilita umožňuje 
rozhraniu prispôsobiť sa skúsenostiam 
rôznych používateľov a jednoducho  
sa aktualizuje prostredníctvom USB.

Systém obsahuje preddefinované protokoly, ktoré sa dynamicky určujú  
podľa vybranej anatomickej oblasti, patológie, vlastností pacienta  
a klinickej fázy.

Každý preddefinovaný protokol obsahuje obrázky a videá na označenie  
oblasti, ktorá sa má ožarovať; užívateľ môže tiež nastaviť rozmery ošetrovanej 
oblasti tak, že ich nakreslí priamo na obrazovke.

Úplná autonómia pri nastavovaní parametrov ošetrenia v manuálnej oblasti  
a možnosť nastavenia a ukladania programov v osobnej oblasti.

MiS Softvér
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Corporate Headquarters 
Registered Office 
 
          ASA srl
Via Galileo Galilei, 23
36057 Arcugnano (VI) - Italy
asalaser@asalaser.com
asalaser.com
t. +39 0444 28 92 00
f. +39 0444 28 90 80

Research Division / Branch
Joint Laboratory
Dipartimento di Scienze
Biomediche Sperimentali e Cliniche
Università di Firenze

Viale G. Pieraccini, 6
50139 Firenze - Italy
asacampus@asalaser.com

Distribútor pre Slovenskú Republiku
MEDATECH, spol. s r.o.
916 24  Horná Streda 821
www.medatech.sk
t. +421 948 339 740
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