
PRESVEDČTE SA, ŽE NAŠA PRÁCA V 
LABORATÓRIU ASACAMPUS JE SPRÁVNA 
V úzkej spolupráci s medzinárodnou sieťou 
výskumných pracovníkov nám laboratórium 
ASAcampus umožňuje preukázať správnosť  
našej práce:

u rozsiahlym štúdiom fotochemických,  
 fototermálnych a fotomechanických účinkov  
 vyplývajúcich z interakcie medzi pulzom  
 MLS® a biologickým tkanivom
u skúmaním mechanizmov, ktoré sú základom  
 biologickej odpovede, až po molekulárnu  
 úroveň
u posúdením terapeutických účinkov
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Laserová terapia MLS® (Multiwave Locked System) je výsledkom 
dlhodobej snahy vedeckého výskumu a technologických inovácií, 
vedomostí a skúseností získaných počas vývoja laserovej terapie,  
kde spoločnosť ASAlaser získala významné postavenie: od nízkych k 
vysokým výkonom, od CO2 k Nd:YAG, od kombinovaného žiarenia až  
po laserovú terapiu MLS®.
Synchronizácia, ktorá je charakteristická pre pulz MLS®, je 
výsledkom 30-ročných skúseností poznamenaných neustálym 
zlepšovaním výkonu laserového zdroja, vedomostí o biologických 
a klinických účinkoch s odhodlanosťou vytvoriť bezpečnú a 
účinnú terapiu, ktorá bude individuálne prispôsobená pre 
potreby liečby.

MLS®
laserová terapia 3. tisícročia

PATENT USA Č.:
US 8,251,982 B2
Patent získaný v USA oficiálne uznáva jedinečnosť  
a originalitu laserovej terapie MLS®.

808 nm
KONTINUÁLNE EMISIE 

905 nm
PULZNÉ EMISIE

Synchronizácia špecifických kontinuálnych  
a pulzných emisií do jediného pulzu vedie  
k synergii a posilneniu jednotlivých účinkov

MLS® PULZU
KOMBINÁCIA A SYNCHRONIZÁCIA
Vybrané vlnové dĺžky zabezpečujú, že laserová  
energia preniká do väčšej hĺbky

TERAPEUTICKÝ ÚČINOK
Významné analgetické účinky a intenzívne  
protizápalové a protiopuchové účinky pulzu  
MLS® nastávajú súčasne, čím sa navzájom  
posilňujú

VÝHODY
Významné zníženie symptómov už po prvej  
aplikácii. Kratší čas ošetrenia s dlhotrvajúcimi 
výsledkami



LEPŠIA HOMOGENITA A DISTRIBÚCIA ENERGIE. 
Synchronizované pôsobenie špecifické pre laserovú terapiu MLS® 
umožňuje získať komplexný a jemnejší svetelný pulz, ktorý 
je podľa našich štúdií schopný preniesť energiu do cieľových 
anatomických štruktúr s veľmi vysokou účinnosťou. Emitovaná 
energia sa smeruje cez optickú jednotku a rovnomerne sa 
rozkladá na veľkú cieľovú oblasť. Tento spôsob distribuovania 
energie uľahčuje aktiváciu fotoreceptorov v ošetrovanej oblasti, 
pričom energia zároveň preniká do veľkého objemu 
tkaniva pod kožou.

OPÄŤ AKTÍVNI. Vďaka prístrojom s laserovou terapiou MLS® 
môžu pacienti veľmi rýchlo prekonať akútnu fázu bolesti s 
dlhotrvajúcimi výsledkami, získajú kvalitnejší život a budú sa 
môcť v krátkom čase vrátiť k bežným každodenným aktivitám, 
ako sú práca, šport a spoločenský život. Laserová terapia MLS® 
môže nielen pomôcť prekonať bolestivé symptómy typické pre 
muskuloskeletálne patológie, ale zároveň predstavuje cennú 
pomôcku pri rehabilitácii, keďže účinne podporuje obnovenie 

funkcií poškodených úrazom, nadmerných 
používaním a operáciami. 

Laserová terapia MLS®  
je založená na 
globálnom prístupe:  

ošetrenie je rozšírené 
na celé svalové skupiny 

v závislosti od patológie 
a následne je lokalizované 

na spúšťacie body. Laserová 
terapia MLS® je indikovaná na 

liečbu bolesti a svalových spazmov, 
stuhnutých kĺbov a bolesti spôsobenej 

artritídou. Podporuje a zvyšuje krvný 
obeh a uvoľňuje svaly.

APLIKÁCIA
Najúplnejší a najaktuálnejší vedecký obsah,  
technický a praktický (3D animácie, videá, návody,  
informačné letáky...), na tému laserovej terapie 
MLS® podľa anatómie, ochorení a ošetrení.

VÝHODY A INDIKÁCIE.
w	KRÁTKY ČAS LIEČBY
 Pacient môže veľmi rýchlo prekonať akútnu fázu bolesti;  
 zníženie bolesti je zreteľné už po prvej aplikácii.
w	ŽIADNE VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 Vďaka analgetickým a protizápalovým účinkom je laserová  
 terapia MLS® správnou voľbou pre manažment bolesti,  
 pričom umožňuje účinné ošetrenie bez vedľajších účinkov.
w  SIMULTÁNNE PÔSOBENIE
 Kombinácia a synchronizácia špecifických kontinuálnych  
 a pulzných emisií do jediného pulzu vedie k synergii  
 a posilňuje jednotlivé účinky na zápal, opuch a bolesť.

VHODNÉ NAJMÄ NA OŠETRENIE:
w Manažment bolesti
 Poruchy kĺbov, tendinopatie, kontraktúry, bolesti svalov, spúšťacie body

w Opuchy
w Lézie tkanív
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VOZÍK. Prístroje s laserovou terapiou MLS® spájajú kvalitu 
s inováciou pre jednoduché použitie, praktickosť a účinnosť 
terapie. Vo verzii s vozíkom sú prístroje Mphi a Mphi 75 vybavené 
ergonomickým vozíkom, ktorý je vhodný na skladovanie 
príslušenstva a umožňuje ľahký prenos prístroja po klinike, aby 
ste ho mohli mať vždy k dispozícii pre ošetrovanú oblasť.

Mphi Mphi Trolley

Mphi, laserová terapia MLS® 
dostupná všade

MPHI, PRÍSTROJ MLS® „PRENOSNÁ JEDNOTKA”. Jednoducho 
sa prenáša, je ergonomická, jednoducho sa používa a je intuitívna: 
nová príležitosť na sprístupnenie prospešných účinkov laserovej 
terapie MLS® všade, vo vašej klinike alebo u pacienta doma. 
Prístroj je úplne samostatný, dodávaný s lítiovou batériou malých 
rozmerov a nízkou hmotnosťou. Prístroj Mphi je vybavený 
inovatívnym podsvieteným farebným dotykovým displejom, ktorý 
môže obsluha intuitívne ovládať.



Mphi 75:
nový špičkový výkon 75 W

Prístroj Mphi 75 predstavuje ďalší vývoj radu produktov MLS® 
a preberá od svojich predchodcov bezpečnostné vlastnosti 
a jednoduché použitie ako prenosný prístroj s primeranou 
veľkosťou a hmotnosťou. Zdroje MLS® majú špičkový výkon 
75 W a priemerný výkon až 1,2 W, ktorý sa plne využíva na 
synchronizáciu emisií (kontinuálne/frekvenčné a pulzné), čo 
umožňuje preniknúť hlboko do tkanív, čím sa zaisťuje úplná 
bezpečnosť proti tepelnému poškodeniu.

LASEROPUNKTÚRA
Vďaka vymeniteľnému terminálu rukoväti je možné štandardné 
šošovky (cieľová oblasť s priemerom 2 cm) ľahko a rýchlo nahradiť 
vysoko účinným svetlovodom, ktorý je schopný nasmerovať 
laserový lúč na bod, ktorý je predmetom laseropunktúry.

Mphi 75 Trolley Mphi 75



Charakteristickou vlastnosťou prístroja M6 je inovatívne  
viaccieľové používanie. Vďaka funkciám  
exkluzívnej multidiódovej optickej  
jednotky MLS® sa veľká oblasť  
ošetruje okamžite, čím sa vytvára  
okamžitá odpoveď ošetrovaného  
tkaniva. Výsledky sú preto 
lepšie a rýchlejšie ako pri 
skenovacom spôsobe v  
tradičnej laserovej terapii.  
Sofistikovaný dizajn  
dosiahol najpokrokovejší  
výsledok v optickej 
technológii a elektromechanike  
vytvorením zdravotníckej  
pomôcky schopnej automaticky  
poskytovať laserovú terapiu  
MLS®.

Prístroj Mphi 5 bol navrhnutý tak, aby sa ľahko dostal ku 
každej oblasti tela a zároveň prenášal vysoko kvalitnú energiu 
pulzu MLS® do presne určenej cieľovej oblasti s priemerom 
5 cm, ktorej tvar a veľkosť boli optimalizované, aby sa zaručili 
vynikajúce terapeutické výsledky. Veľkosť ožarovanej zóny 
umožňuje homogénne liečiť veľké objemy tkaniva, ako napríklad 
veľké časti svalov alebo celé kĺby. Výsledkom je okamžitá 
odpoveď ožarovaných štruktúr. Prednastavené terapeutické 

protokoly uľahčujú obsluhe vybrať druh ošetrenia 
a multidiódový aplikátor Charlie poskytuje 

výhodu pôsobenia na veľkých častiach 
tela v krátkom čase a samostatne, bez 

aktívneho a neustáleho zasahovania zo strany obsluhy.

Mphi 5

Mphi 5
kompletné riešenie

M6, viaccieľový prístroj 
pre laserovú terapiu MLS®
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Robotická hlava pokrýva celú ošetrovanú oblasť 
rovnomerne. To sa dosahuje viaccieľovým 
spôsobom pohybu „Greek key”, ktorý zaručuje 
rovnomerné pokrytie veľkých ošetrovaných 
oblastí vo veľmi krátkom čase. Časy ošetrenia 
sú prísne kalibrované na dosiahnutie 
najlepších výsledkov. Parametre sa zobrazujú 

a dajú sa upravovať cez pokročilé používateľské rozhranie na 
podsvietenom farebnom displeji s dotykovou obrazovkou. Nový 
softvér, koncipovaný pre uspokojenie potrieb obsluhy, poskytuje 
kompletné protokoly znázornené s anatomickými obrázkami a 
ošetrovanými bodmi.

5 PREDNASTAVENÝCH SMEROV POHYBU
Robotická hlava, ktorá obsahuje multidiódovú 
optickú jednotku MLS®, sa môže pohybovať  
v 5 prednastavených smeroch pohybu  
(2 horizontálne, vertikálny, doprava a doľava),  
aby sa zvýšila prispôsobivosť pre ľahké  
dosiahnutie každej časti ošetrovanej oblasti.

OŠETROVANIE VEĽKÝCH OBLASTÍ SÚČASNE. Prístroj M6 
umožňuje použitie automatickej viaccieľovej aplikácie laserovej 
terapie MLS®. Pohyb stojana s ramenom súčasne s 5 robotickými 
smermi laserovej hlavice umožňuje optickej jednotke správne 
dosiahnuť každú oblasť tela určenú na ošetrenie. Vďaka tomu je 
prístroj M6 jedinečný. Ožarovanie sa vykonáva cez automatický 
pohyb cieľovej oblasti na ošetrovanej oblasti: ideálne riešenie 
pri liečbe väčších bolestivých oblastí, ako napríklad celé svalové 
a nervové partie. Široký dosah pohybov robotickej hlavy môže 
byť znížený na liečbu menších oblastí tela, až na rozsah bodovej 
aplikácie. Schopnosť dosahu viacerých cieľov bola navrhnutá 
za účelom minimalizácie straty energie zapríčinenej odrazom 
a rozptylom, a zároveň ako záruka aktivácie fotoreceptorov v 
ošetrovanej oblasti.

vvv
Viaccieľová aplikácia s pohybmi „Greek key”  
zaručuje rovnomerné pokrytie veľkých  
ošetrovaných oblastí vo veľmi krátkom čase.

M6



NEBEZPEČENSTVO – VIDITEĽNÉ A NEVIDITEĽNÉ 
LASEROVÉ ŽIARENIE. VYHNITE SA VYSTAVENIU  

OČÍ ALEBO POKOŽKY PRIAMEMU ALEBO  
ROZPTÝLENÉMU ŽIARENIU. 

LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 4.
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S vynoveným logickým rozhraním bol dotykový displej 
prístroja Mphi vyvinutý za účelom priblíženia sa k osobnému 
terapeutickému prístupu obsluhy: 3 rôzne režimy v „manažmente 
bolesti“ a ďalšie 2 na liečbu opuchov a biostimuláciu (zranenia, 
vredy a iné bolestivé miesta). Nový softvér poskytuje rôzne 
možnosti prispôsobenia ošetrenia podľa „fototypu“ a „veľkosti“ 
pacienta: existuje tiež možnosť výberu „akútnych“ alebo 
„chronických“ hodnôt.

PATOLOGICKÝ REŽIM. Obsluha je vedená cez zoznam patológií 
týkajúcich sa jednotlivých oblastí tela. Výberom patológie 
sa zobrazí 3D prezentácia anatómie ľudského tela s jasným 
označením všetkých bodov určených na liečbu.

OBLASTNÝ REŽIM. 
PRE GLOBÁLNY PRÍSTUP. Skladá sa z 2 fáz: manuálne 
skenovanie (skenovacia fáza) a ošetrenie pomocou spúšťacích 
bodov (spúšťacie body). Obsluha je informovaná, ako vykonať 
obidve fázy, vďaka neustálemu zobrazovaniu oblastí, ktoré sa majú 
ošetriť pomocou manuálneho skenovania a spúšťacích bodov. 
Laserová terapia MLS® sa týmto spôsobom aplikuje na konkrétne 
tkanivá v súvislosti s danou patológiou a na celú skupinu svalov, 
ktorých sa patológia priamo alebo nepriamo týka.

ROBOTICKÝ REŽIM (MODEL M6). 
Obsluha môže intuitívne nastaviť veľkosť oblasti určenej na liečbu 
a spomedzi prednastavených smerov vybrať tie najvhodnejšie.

Jednoduchý a intuitívny „výučbový prístroj“  
pre laserovú terapiu MLS®



 TECHNICKÉ VLASTNOSTI
u Multidiódový aplikátor Charlie s optickou 

jednotkou s 3 zdrojmi MLS® s výkonom  
až 3,3 W – špičkový výkon 3 x 25 W 
Cieľová oblasť ø 5 cm vysvietená vysoko  
účinnými červenými svetlami LED

u Rukoväť s optickou jednotkou so zdrojom MLS®  
s výkonom do 1,1 W – špičkový výkon 25 W 

 Cieľová oblasť ø 2 cm vysvietená vysoko 
účinnými červenými svetlami LED

u Farebný dotykový LCD displej s vysokým 
rozlíšením

u Simultánne ovládanie dvoch nezávislých kanálov
u 4 spôsoby ošetrenia:
 A) špecifické patológie
 B) manažment bolesti
 C) proti opuchom 
 D) biostimulácia
u Možnosť prispôsobenia všetkých parametrov 

ošetrenia
u Modulácia MLS® v režime CPW a FPW 
 (Synchronizovaná emisia kontinuálnych 
 pulzných vĺn a frekvenčných pulzných vĺn)
u Modulačná frekvencia od 1 to 2000 Hz  

v krokoch po 1 Hz
u Stupeň výkonu 25%, 50%, 75% a 100%
u Fixný pracovný cyklus pri 50% alebo variabilný
u Čas ošetrenia od 1“ do 99´59“ v krokoch po 1“
u Automatický výpočet emitovanej energie  

v závislosti od nastavených parametrov
 ALARMY A BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE
u Výstražné svetlo počas emisie lasera
u Interlock 
u Nastaviteľná zvuková signalizácia
u Dátum a čas
u Heslo na obsluhu prístroja
u Výber jazyka
u Pripravené na pripojenie k vzdialenému  

zariadeniu signalizujúcemu laserovú emisiu
 DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO
u 2 laserové ochranné okuliare 
u Puzdro na prenos prístroja
u Ramenný popruh na prenosné použitie
u Ergonomický vozík určený na držanie prístroja 

Mphi, s kolieskami chránenými proti nárazu, 
vstavaným držiakom rukoväti a dvomi úložnými 
priestormi

u Rameno pre viacdiódový aplikátor Charlie
 ROZMERY A HMOTNOSŤ
u 63 x 54 x 85 cm; 25 Kg
 NAPÁJANIE
u Lítium-polymérová batéria
u Externé napájanie 18 Vdc 50 VA

 TECHNICKÉ VLASTNOSTI
u Robotická optická jednotka s 3 zdrojmi MLS®  

s výkonom až 3,3 W, špičkový výkon 3 x 25 W 
 Cieľová oblasť ø 5 cm vysvietená vysoko  

účinnými červenými svetlami LED
u Rukoväť s optickou jednotkou  so zdrojom MLS®  

s výkonom až 1,1 W, špičkový výkon 25 W 
 Cieľová oblasť ø 2 cm vysvietená vysoko  

účinnými červenými svetlami LED
u Farebný dotykový LCD displej s vysokým 

rozlíšením 
u Simultánne ovládanie dvoch nezávislých kanálov
u 4 spôsoby ošetrenia:
 A) špecifické patológie
 B) manažment bolesti
 C) proti opuchom
 D) biostimulácia
u Možnosť individuálnej zmeny všetkých 

parametrov ošetrenia
u Modulácia MLS® v režime CPW a FPW 

(Synchronizovaná emisia kontinuálnych  
pulzných vĺn a frekvenčných pulzných vĺn)

u Modulačná frekvencia od 1 to 2000 Hz  
v krokoch po 1 Hz

u Stupeň výkonu 25%, 50%, 75% a 100%
u Fixný pracovný cyklus pri 50% alebo variabilný
u Čas ošetrenia od 1“ do 99´59“ v krokoch po 1“
u Automatický výpočet emitovanej energie  

v závislosti od nastavených parametrov
 ALARMY A BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE
u Výstražné svetlo počas emisie lasera
u Interlock
u Nastaviteľná zvuková signalizácia
u Dátum a čas
u Heslo na obsluhu prístroja
u Výber jazyka
u Pripravené na pripojenie k vzdialenému 

zariadeniu signalizujúcemu laserovú emisiu
 DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO
u 2 laserové ochranné okuliare
 ROZMERY A HMOTNOSŤ
u 106 x 43 x 154 cm; 43 Kg
 NAPÁJANIE
u 85/110VA 100/240Vdc

 TECHNICKÉ VLASTNOSTI
u Rukoväť s optickou jednotkou so zdrojom 

MLS® s výkonom do 1,1 W – špičkový výkon 
25 W Cieľová oblasť ø 2 cm vysvietená vysoko 
účinnými červenými svetlami LED

u Farebný dotykový LCD displej s vysokým 
rozlíšením

u Simultánne ovládanie dvoch nezávislých kanálov
u 4 spôsoby ošetrenia:
 A) špecifické patológie
 B) manažment bolesti
 C) proti opuchom
 D) biostimulácia
u Možnosť prispôsobenia všetkých parametrov 

ošetrenia
u Modulácia MLS® v režime CPW a FPW 

(Synchronizovaná emisia kontinuálnych  
pulzných vĺn a frekvenčných pulzných vĺn)

u Modulačná frekvencia od 1 to 2000 Hz  
v krokoch po 1 Hz

u Stupeň výkonu 25%, 50%, 75% a 100%
u Fixný pracovný cyklus pri 50% alebo variabilný
u Čas ošetrenia od 1“ do 99´59“ v krokoch po 1“
u Automatický výpočet emitovanej energie  

v závislosti od nastavených parametrov
 ALARMY A BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE
u Výstražné svetlo počas emisie lasera
u Interlock 
u Nastaviteľná zvuková signalizácia
u Dátum a čas
u Heslo na obsluhu prístroja
u Výber jazyka
u Pripravené na pripojenie k vzdialenému 

zariadeniu signalizujúcemu laserovú emisiu
 DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO
u 2 laserové ochranné okuliare
u Puzdro na prenos prístroja
u Stolný držiak rukoväti
u Ramenný popruh na prenosné použitie
 ROZMERY A HMOTNOSŤ 
u 36 x 28 x 10 cm; 3 Kg  
 NAPÁJANIE
u Lítium-polymérová batéria
u Externé napájanie 18 Vdc 50 VA
 VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
u Vozík na presun

Mphi Mphi 75 Mphi 5 M6

 TECHNICKÉ VLASTNOSTI
u Rukoväť s optickou jednotkou so zdrojom MLS® 

s výkonom do 1,2 W – špičkový výkon 75 W, 
Terapeutický terminál, Cieľová oblasť ø 2 cm 
vysvietená vysoko účinným červenými svetlami 
LED, Terminál na laseropunktúru, Cieľová oblasť 
ø 4 mm vysvietená vysoko účinnými červenými 
svetlami LED

u Farebný dotykový displej s anatomickými 
obrázkami

u Simultánne ovládanie dvoch nezávislých kanálov
u 5 spôsobov ošetrenia:
 A) špecifické patológie
 B) manažment bolesti
 C) proti opuchom
 D) biostimulácia
 E) laseropunktúra
u Možnosť prispôsobenia všetkých parametrov 

ošetrenia
u Vyhradená oblasť na vytváranie a ukladanie 

nových individuálnych programov pre každý 
terminál/aplikátor

u Modulácia MLS® v režime CPW a FPW 
(Synchronizovaná emisia kontinuálnych  
pulzných vĺn a frekvenčných pulzných vĺn)

u Modulačná frekvencia od 1 to 2000 Hz  
v krokoch po 1 Hz

u Stupeň výkonu 25%, 50%, 75% a 100%
u Fixný pracovný cyklus pri 50% alebo variabilný
u Čas ošetrenia od 1“ do 99´59“ v krokoch po 1“
u Automatický výpočet emitovanej energie  

v závislosti od nastavených parametrov
 ALARMY A BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE
u Výstražné svetlo počas emisie lasera
u Interlock
u Nastaviteľná zvuková signalizácia
u Dátum a čas
u Heslo na obsluhu prístroja
u Výber jazyka
u Pripravené na pripojenie k vzdialenému 

zariadeniu signalizujúcemu laserovú emisiu
 DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO
u 2 svetlovody pre laseropunktúru
u 2 laserové ochranné okuliare
u Puzdro na prenos prístroja
u Stolný držiak rukoväti
u Ramenný popruh na prenosné použitie
 ROZMERY A HMOTNOSŤ
u 36 x 28 x 10 cm; 3 Kg
 NAPÁJANIE 
u Lítium-polymérová batéria
u Externé napájanie 18 Vdc 50 VA
 VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
u Vozík na presun

5 SPÔSOBOV OŠETRENIA 
(MODEL MPHI 75). Prístroj Mphi 75 umožňuje spravovať 
viac režimov ošetrenia vrátane laseropunktúry a vlastných 
protokolov v špecifickej vyhradenej oblasti, čo umožňuje 
vytváranie a ukladanie parametrov, ktoré sú kedykoľvek 
pripravené na použitie.
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