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مطالعات بالینی پیرامون موضوع لیزر فوتوتراپی )لیزر   4000سال گذشته، بیش از  40دانشمندان و دامپزشکان جهان در 

 .توان( منتشر کرده اند و درمان با لیزر فوتوتراپی مراحل ابتدایی خود را پشت سر گذاشته استکم

 

ها تواند به سلولها کمک کند. نور لیزر میتواند به کاهش مصرف داروها و اثرات جانبی آننوآورانه، میاین روش درمان  

های درمان و بازسازی را پشتیبانی کند. عالوه بر این، متابولیسم، برای ایجاد انرژی جدید یاری برساند و با این کار پروسه

 شود، با استفاده از لیزرهاینامیده می Biostimulation شود و این فرآیندتوسط نور لیزر تحریک می

MEDSOLUTION تواند تا چند سانتیمتر به عمق بافت نفوذ کند. نور لیزر کم  نور لیزر قرمز و مادون قرمز نامرئی می

میایی مانند  کند و این اثر، عمدتاً بر فرایندهایی بیوشیتوان دردناک نیست و مکانیزم های خود بهبودی ارگانیسم را فعال می

کامالً بی  –لیزر جراحی -، تحریک تولید کالژن و افزایش جریان خون است. این نور لیزر برخالف ATP افزایش سنتز

ضرر و بدون درد است و عوارض جانبی از آن دیده نشده است؛ و به همین دلیل است که در سراسر جهان در طب 

 .شوددامپزشکی از آن استفاده می



 
 

فرایند  ATP صحیح هر سلول و متابولیسم )سوخت و ساز( آن، انرژی الزم است و در صورت فقدان برای عملکرد

 .دهدکند و اختالالتی در فرآیند بهبود زخم رخ میبازسازی کاهش پیدا می

دستگاه  ها )مانند زخم دیابتیک و ...( استفاده کرد؛ همچنین این توان برای درمان درد، التهاب، انواع زخماز لیزر می

توان در فرآیند فیزیوتراپی حیوانات بعد از عمل جراحی کاربرد  تواند برای فیزیوتراپی حیوانات نیز استفاده شود. لیزر کممی

تواند باعث بازتوانی و ریکاوری بهتر حیوان بعد از عمل جراحی گردد و سبب شود که حیوان در مدت زمان دارد و می

توان گفت که فیزیوتراپی با دستگاه لیزر کم توان، مکمل کار  گردد؛ به عبارت دیگر میکمتری به شرایط عادی زندگی باز

 .جراحی است



 توانیم با استفاده از لیزر کم تواندانیم که برای آرتروز درمان خاصی وجود ندارد اما ما میهمه ما می 

MEDSOLUTIONها هدیه دهیمتر را به آن، التیام بخش درد آرتروز حیوانات باشیم و یک زندگی باکیفیت. 

 

 

 :توانکاربردهای لیزر کم

 

 التیام زخم – 1

 درمان اختالالت ناشی از آرتروز – 2

 ، تورم(Haematoma) مردگیالتیام کوفتگی، کشش، خون -3 

 (Mastitis) های غده پستانیالتهاب – 4 

 (Neuralgia) دردهای عصبی -5 

 هاماهیچهها، لیگامان و جراحات تاندون – 6

 درمان التهاب دیسک کمر  – 7

 درد دندان و التهاب لثه – 8

 ها سوختگی – 9

 زخم بستر – 10

 (Back Pain) درد کمر – 11 

 (Hip) مشکالت مفصل – 12 

 زخم بخیه – 13

14-Laminitis caused by improper microcirculation 

15-Founder 

 صدمات ناشی از گازگرفتگی و گزش  – 16

 مک به بهبود اسکار )جای زخم(ک – 17

 بورسیت  – 18

 سروما  – 19

 

 :التیام زخم

هایی که کند، تجربیات نشانه داده است که سلولتحریک می ATP نور لیزر، میتوکندری های سلول را به تولید بیشتر 

 .شان را بازیابی کنندتوانند به وسیله نور لیزر انرژیتری دارند میپایین ATP سطح

کند؛ چراکه در جریان آن باید بقایای سلولی و سموم حذف  خم فرایندی پیچیده دارد و انرژی بسیاری را مصرف میبهبود ز 

 های بالقوه نیاز به دفاع دارند و بافت جدید باید ساخته و تثبیت شوند و ها و عفونتشوند، باکتری

کند. گفتنی است  تحریک سنتز فراهم می  ATP وسیله توان است که انرژی موردنیاز برای بهبود زخم را بهاین نور لیزر کم

 .بخش آن بهره ببرندکه همه حیوانات مبتال به اختالالت بهبود زخم، صدمات حاد و درد میتوانند از نور لیزر و اثرات التیام



 
 

 
 

 :درمان درد 

توسط پمپ یونی و به   ATPدرصد از  40 – 60در کاهش درد نیز نقش مهم و مؤثری دارد.  ATPعالوه بر بهبود زخم، 



شود و با  پتاسیم می –منجر به اختالل در مکانیسم پمپ سدیم  ATPشود. کمبود منظور حفظ شرایط سلولی بهینه مصرف می

دهد که این را افزایش می  ATPشود. نور لیزر تولید تأثیر بر پتانسیل غشا سبب عدم تعادل سلولی و انتقال محرک درد می

 .دهدکند و درد را کاهش میپتاسیم و بازگرداندن عملکرد پتانسیل غشا کمک می –فعالیت پمپ سدیم  کار به عادی سازی

ها کنند، بیماران زیادی هستند که داروهای ضد درد و ضد التهابی در آن اکثر حیوانات در مقابل مصرف دارو مقاومت می

توان یک یک جایگزین مؤثر و آسان برای دارو و ارد لیزر کمکنند. در بسیاری از مومؤثر نیستند یا اثرات جانبی تولید می

توانند از درمان با لیزر  ها، حیوانات اگزوتیک و همچنین پرندگان میها، اسبها، گربهیک درمان غیرتهاجمی است؛ و سگ

 .مند شوندبهره

 
 

 :دستگاه 

کنند و این  مادون قرمز ساطع می ، نور را با طول موجی خاص در طیف قرمز وMEDSOLUTION های لیزردستگاه

های روش درمانی نه تنها حداکثر میزان اثربخشی و حداقل زمان درمان را دارد بلکه به اندازه کافی مالیم است و آسیب

 .گذاردبافتی از خود به جا نمی



  1درمانی کالس های پرتابل لیزر آلمان، سازنده انواع دستگاه MEDSOLUTION شرکت آسینه نماینده انحصاری شرکت

 .مختص دامپزشکی است

PalmLaser Professional 

 دارای طول موج قرمز و مادون قرمز  – 1

 نانومتر   650طول موج قرمز = -2

 نانومتر   808طول موج مادون قرمز =  - 3

 میلی وات  20توان قرمز =  - 4 

 میلی وات  180توان مادون قرمز =  -5

 واتمیلی  200مجموع توان خروجی =  -6

 (CW) حالت کاربری =پیوسته -7

 نوع دستگاه = پرتابل  -8

   1کالس  -9

 بدون نیاز به عینک  -10

   منبع انرژی = باتری قابل شارژ -11

 گرم  150وزن =  -12

 مترمیلی 60متر در میلی 250ابعاد =  -13

 
 

 LaserCAt 500   

 دارای طول موج قرمز و مادون قرمز-1



 نانومتر  650 =(CW -پیوسته) طول موج قرمز-2

 نانومتر  904 = (Pulsed -پالس) طول موج مادون قرمز - 3 

 نانومتر  808 (CW -پیوسته) طول موج مادون قرمز -4

 میلی وات 50مادون قرمز =  2توان  - 6میلی وات  50قرمز =  1توان  -5

 لی وات  می 500توان خروجی مجموع =  -8میلی وات  400مادون قرمز =  3توان  -7 

   قابلیت تنظیم جداگانه هر طول موج از نظر قدرت خروجی -9

    داده( 1000دارای حافظه )قابلیت ذخیره اطالعات تا  -10

 (ریزی شده استاز قبل برنامه LaserCat500 همچنین) ریزیدارای قابلیت برنامه -11 

 (CW و Pulsed) حالت کاربری = پیوسته و پالس -12

 
 

 دستگاه = پرتابل رومیزینوع  -13

   1کالس  -14

   بدون نیاز به عینک-15

   منبع انرژی = برق-16

 کیلوگرم 4,5وزن = -17 

 متر میلی  128متر/ارتفاع: میلی  260متر/عرض:  میلی 342ابعاد = طول:  -18

 ونقل آسان )درمان در خانه( قابلیت حمل

با دستگاه لیزر، استفاده دامپزشک، صاحب حیوان و همچنین خود برای جلوگیری از آسیب رسیدن به چشم در هنگام کار 

 حیوان از عینک محافظ ضروری است اما به دلیل تکنولوژی منحصر به فردی که در ساخت دستگاه لیزر

MEDSOLUTION  بکار رفته است هنگام استفاده از این دستگاه نیازی به استفاده از عینک نیست و این دستگاه برای

و همچنین یک دفترچه راهنما )حاوی پروتکل   CE ضرر است. این دستگاه دارای گواهینامهو حیوانات کامالً بی چشمان شما

 .و پارامترهای درمانی( است

 :برای کسب اطالعات بیشتر در باره این دستگاه با شرکت دارویی و بهداشتی آسینه تماس بگیرید 



 66506990-021تلفن:   

www.asineh.com سایت اینترنتی: 

 3، واحد 75آدرس: تهران، خیابان توحید، پالک 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

  
 


