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LASER Terapi…
FOTOBIOMODULATION (som man kalder LASERTERAPI) ER
ENERGIOVERFØRSEL TIL KROPPENS CELLER VED HJÆLP AF
KRAFTIGT LYS OG MED HENBLIK PÅ BIOLOGISK REGENERATIV STIMULATION PÅ CELLENIVAU OG/ELLER SMERTEDÆMPNING!
Lysbehandling – blå, rød, infrarød og laser er veldokumenteret og en af de foretrukne valg i klinikken som supplement til traditionel behandling, i sportsklubberne til
sportsmedicinsk behandling og i klinikker for kosmetisk
behandling.
Senest også til stimulation/opvarmning før professionel
sportsudøvelse.
Lyset optræder i flere farvenuancer afhængigt af bølgelængden…

Chiroform

Lasere til brug i klinikkerne (Klasse 3 og 4) findes desuden i 2 forskellige typer…
Lasere med konstant lyseffekt ved samme bølgelængde og lasere der udsender pulserende lys ved varierende
bølgelængde (flere farvenuancer) og varierende impulser
(antal lysglimt pr. tid).
Hvilken type laser skal man så vælge, hvis man ønsker at
investere i laserteknologi til behandling af sine patienter?
Og hvilke krav skal man stille til laserudstyret?
Der er sket en stor udvikling i laserteknologi, siden vi begyndte med laserterapi for mange år siden. Først med små 30 mW
lasere, senere med 100-500 mW lasere og nu 200 W lasere.
For at kunne udnytte den stigende effekt i Watt (og undgå
skade på patienter pga. for kraftigt lys med voldsom varmeudvikling) har laserudstyret også udviklet sig fra konstant
belysning ved en bølgelængde til pulserende belysning
ved flere bølgelængder. Valget af udstyr er derfor klart!
Man bør vælge et laserfabrikat, der kan yde pulserende
lys ved varierende impulser (Hz) og ved flere bølgelængder (rødt, infrarødt og laser – og til sportsbrug med akutte sårskader samt til kosmetisk brug med infektionsrisiko
også gerne blåt lys, hvilket kun findes i få fabrikater).

Blåt lys med korte bølgelængde (bakteriedræbende
og til desinfektion). Rødt- og infrarødt lys med medium bølgelængder (til stimulation af celleaktivitet) og laserlys med
lange bølgelængder (til både stimulation og smertedæmpende behandling).

Bevist, kraftfuld, sikker og effektiv

Laser apparatur findes i flere klasser. Fra 1 til 4 – målt i
lyseffekt – Watt…
1.		
2.		
3.
		
4.		
		
		

med lav lyseffekt er lasere til f.eks. fotokopiering.
til f.eks. måleudstyr.
med medium til høj lyseffekt. Er de kendte,
FDA godkendte og mest brugte terapilasere.
med høj kirurgisk skærende/brændende effekt.
Er de nyeste kirurgiske lasere neddroslet til
muskuloskeletal terapibrug.

Multi Radiance Super Pulserende Lasers bruger innovativ teknologi
til at levere let energi til væv, hvilket reducerer smerter
og øger cirkulationen.
Cascading Energy Effect ™ Multi Radiance Super Pulserende Lasere
kombinerer 4 klinisk beviste bølgelængder for at skabe Cascading
Energy Effect ™, hvilket giver mulighed for dybere
gennemtrængning og forbedret optagelse af lys.
460 nm, 660 nm, 875nm, 905nm
Super pulserende laser
Den superpulserende laser (905 nm) producerer højt drevet lys
i milliarder sekunders impulser. Kraften i hver puls driver
fotonerne dybt ind i målvævet. Multi Radiance Medicals
teknologikraft på op til 200W skaber en høj fotontæthed,
hvilket reducerer smerter kraftigt og forbedrer mikro-cirkulationen.
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VIGTIGT er også – at laseren IKKE må udvikle for megen
varme under behandlingen, da – som al forskning viser
– varmeudvikling er ødelæggende for effekten af lysbehandlingen. Varme virker vævsudvidende, karudvidende,
tiltrækker væske og øger kroppens naturlige modstand
mod varmepåvirkning, hvilket reducerer virkningen af lyset betydeligt. Desuden vil opvarmning af huden med
mere end 22 grader over normal temperatur forårsage
skade på patienten med forbrænding og nekrose til følge.
NÆST er det afgørende for lysets indtrængen og effekt, at lyskilden kan placeres tæt på huden og uden at bevæge den.
Øger man afstanden fra lyskilden til vævet, reduceres effekten og bevæger man lyskilden under behandlingen reduceres effekten proportionelt til det øgede areal man belyser.
SIDST er det vigtigt for behandlingsproceduren i klinikken, at laseren kan betjenes håndfrit – altså placeres på
patienten og ”efterlades” der under hele behandlingen, der
normalt tager 3-10 min. (med en laser med optimal effekt).
Når laserudstyret er indkøbt og skal tages i brug, er der
nogle praktiske spørgsmål til selve behandlingen…
Hvordan vælger/opnår man den bedste dosering og virkning?
1:
		
A
B 		
C 		

Første vigtige spørgsmål er, hvilken virkning man
ønsker at opnå i det væv, man ønsker at behandle?…
AT stimulere vævets regenerative funktion? – eller…
AT opnå smertedæmpende virkning?
Og i hvilken dybde?

Her er nogle helt afgørende parametre for valg af den rigtige dosering/energi afgivet til vævet. Doseringen (målt
i Joule) og dermed virkningen og dybden er nemlig helt
afhængig af…
A
		
B		
		
C 		
		
D
		
		
		

Den TID man belyser vævet (infrarød, bredspektret 		
infrarød og superpulserende LASER).
Hvilken STYRKE man vælger (Watt/udgangseffekt og
Hz/antal impulser pr. tid).
Hvilke BØLGELÆNGDER man har til disposition i sin 		
laser (målt i Nm).
Hvilke OPTIMERENDE FORHOLD man tager i brug 		
under behandlingen (placering af laser tæt på vævs-		
området, kombination af bølgelængder, sweep funk-		
tion og reduktion af varmeudvikling).

Optimering af behandlingen indebærer naturligvis, at
man har et laserudstyr, der kan tilbyde de nævnte optimeringer. Der er kun et kendt mærke – MultiRadiance
Laser fra USA – der kan præstere alle ovennævnte optimeringer. MR-Laser er derfor det mest brugte laserudstyr i verden i såvel klinikker som i professionelle
sportsklubber. MR-Laser er FDA godkendt og veldokumenteret med et omfattende forskningsmateriale præsenteret for brugere af laseren i THE PILLARS PAPER.
Her er nogle meget vigtigste råd:
1: Hvis man ønsker at stimulere vævets regeneration frem
for at dæmpe smerte. SKAL MAN vælge en lav dosering.
Hvilket vil sige MINDRE ER BEDST! Behandlingstiden skal
holdes under 4 min. og Hz under 500. Og ønskes en effektiv
smertebehandling/inhiberende virkning skal man altså oftest over disse doseringer. Hvilket vil sige MERE ER BEDST!
Men selvfølgelig er der også en grænse for MERE i relation
til varme og forbrænding.

BEHANDLINGSTID - FORMÅL

STYRKE OG DOSERING
Svag stimuli aktiverer fysiologisk respons!
Stærk stimuli blokerer fysiologisk respons!
Regeneration af væv = stimuli = 

Dose.

Smertedæmpning = stimuli =  Dose.
Vævsskade =  Dose.
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2: Watt – altså udgangseffekten/antal fotoner pr. impuls
af lyset er også vigtig. Man skal helst op på en samlet lyseffekt
på 25-50 Watt i en moderne laser. Her er det også vigtigt med
kendskabet til effekten i dioderne, at tage følgende i betragtning for den optimale behandling. Det er f.eks. en fordel at
have 4 eller flere dioder i sin laser, der yder f.eks. 125 mW
pr. diode, end det er at have 1 diode, der yder 500 mW! Det
har noget med belysningsområdet og varmeudviklingen at
gøre (højeste fotontæthed ved laveste temperaturpåvirkning af vævet). Samlet skal man, som nævnt helst opnå 25.000
– 50.000 mW superpulserende lys i selve behandlingen.
Hz/antal lysimpulser pr. tid er normalt tilgængelig fra
1-2000 Hz --- og husk ”den imaginære” grænse på 500 Hz
(grænsen mellem stimulerende regenerativ behandling og
inhiberende smertebehandling – lav Hz ved regeneration
og høj Hz ved smertebehandling).
3: Bølgelængden i nm bestemmer dybden af lysets virkning. Jo længere bølgelængder man har til rådighed i sin
laser, jo dybere kan man behandle i vævet. Her er der dog
en ”SWEET SPOT” mellem 600 til 1100 nm, hvor virkningen af laseren er mest optimal og ikke bliver absorberet af
melanin i huden, fedtvæv eller væske i vævet. Rødt LED/
infrarødt lys med kort bølgelængde er overfladisk virkende, mens laserlysets længere bølgelængder er dybere virkende. Laserlysets bølgelængde vil fortrinsvis ligge omkring 800 til 900 Hz.

D
		
		
		
		
		
		

At undgå varmeudvikling under behandlingen.
Huden må helst ikke opvarmes! Og hvis huden
opvarmes mere end godt 22 grader over den
normale hudtemperatur på 33 grader C, opstår der 		
en fototoksisk virkning og celle død!
Altså… fotobiomodulation SKAL være en NON
THERMAL proces!

Få mere at vide om Chiroforms kurser og
workshops på

www.chiroform.dk

4: Laserbehandlingen kan OPTIMERES ved følgende:
A Igen… En god laser med kombination af INFRARØD,
		 BREDSPEKTRET INFRARØD og SUPERPULSERENDE 		
		LASERLYS er en stor fordel, da kombinationen af
		 samtidig belysning med flere bølgelængder
		 forstærker virkningen, hvilket er veldokumenteret.
B 		 At bruge SWEEP funktion i behandlingen. Således 		
		 forstået, at laserens Hz VARIERER INDENFOR EN 		
		 FOR UDVALGT FREKVENSGRÆNSE under be		
		 handlingen for at undgå, at kroppen/cellerne 		
		 vænner sig til en bestemt frekvens og dermed danner
		MODSTAND mod selve lysbehandlingen! F.eks. 1-500
		 Hz sweep under stimulerende behandling og 500-		
		 1000 Hz sweep under inhiberende smertebehand-		
		 ling. Kun få lasere har denne funktion.
C 		 At placere laserens lysdioder helt tæt til det vævsom		råde, man ønsker at behandle og uden at bevæge/		
		 flytte den (altså lyskilden helt tæt på huden) og 		
		 evt. have flere laserhoveder til disposition på 		
		 samme tid (til flere samvirkende behandlings-		
		 områder på kroppen). Håndfri betjening under 		
		 behandlingen er vital for driften i en moderne klinik 		
		 med flere personaler involveret i betjeningen/
		behandlingen.
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LASER terapi....

MR4 Laser PROSport

Pakken indeholder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 stk MR4 Enhed - 3-port system
1 stk. LaserShower LS50-4D Emitter (50.000mW)
1 stk. LaserStim Emitter (25.000mW)
1 stk. MR4 ACTIVE håndholdt Laser (25.000mW)
1 stk. Magna vogn
1 sæt Trigger Point Prober
2 stk. beskyttelsesbriller
1 stk. Bæretaske, betjeningsvejledning samt brugervejlednings DVD
3 års garanti

For yderligere information og priser, kontakt chiroform på telefon 86613611
eller e-mail chiroform@chiroform.dk

LASER terapi....

MR5 Activ Pro håndholdt Lasershower

Pakken indeholder:
•
•
•
•
•

MR5 Activ Pro håndholdt Lasershower, 200 W Superpulserende Laser
2 beskyttelsesbriller
Bæretaske
Betjeningsvejledning og brugervejlednings DVD
3 års garanti

For yderligere information og priser, kontakt chiroform på telefon 86613611
eller e-mail chiroform@chiroform.dk
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MR5 ActivPro Laserstim håndholdt Laser

Pakken indeholder:
•
•
•
•
•
•

MR5 ActivPro Laserstim håndholdt Laser, 50.000 mW Superpulserende Laser.
2 beskyttelsesbriller.
Bæretaske.
Betjeningsvejledning og brugervejlednings DVD.
3 års garanti.
Akupunktur/Trigger punkt probe sæt (4 stk.).

For yderligere information og priser, kontakt chiroform på telefon 86613611
eller e-mail chiroform@chiroform.dk

MR4 ACTIV håndholdt Laser

LASER terapi....
Pakken indeholder:
•
•
•
•
•

MR4 ACTIV håndholdt Laser, 25.000 mW Superpulserende Laser
2 beskyttelsesbriller
Bæretaske
Betjeningsvejledning og brugervejlednings DVD
3 års garanti

For yderligere information og priser, kontakt chiroform på telefon 86613611
eller e-mail chiroform@chiroform.dk

LASER terapi....

PainAway Laser 15W håndholdt Laser

Pakken indeholder:
•
•
•
•
•
•

PainAway Laser 15W håndholdt Laser
Bæretaske
2 sæt briller
Manual og brugerguide
Behandlingsprotokol
2 års garanti

For yderligere information og priser, kontakt chiroform på telefon 86613611
eller e-mail chiroform@chiroform.dk
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