Tack vare en innovativ teknik blir samspelet mellan
veterinären och lasern enklare. ASAveterinary förser veterinärer med forskningsresultat
och expertishjälp från ASAlaser inom området för den innovativa MLS® Laserterapi-tekniken för kliniker och mottagningar,
godkänd av amerikanska FDA och patenterad i Italien och USA. Vida spridd i USA och genom flitigt användande på
veterinärklinikerna har MLS® Laserterapi visat sin effektivitet vad gäller att förbättra både djurens och djurägarnas
livskvalitet, i så hög grad att denna teknik dagligen används av många veterinärkirurger.
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Kan användas för många
olika sjukdomstillstånd.
Den säkra, icke invasiva och smärtfria MLS® Laserterapi är
ett bra alternativ vid behandling av flera olika tillstånd som
smådjur kan drabbas av.
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Osteoartrit
Diskbesvär
Bursiter
Perianal fistel
Kontusioner / hematom
Akuta och kroniska senskador
Muskeldistorsion och sträckning
Muskel- och skelettskador
Degenerativa ledsjukdomar
Ytliga hudskador (ulcerationer, sår)
Läkning av operationssår
Slickgranulom
Gingivit-Stomatit
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Vad skiljer vår laser från andras?
Tre bokstäver: MLS! Ett viktigt steg i ASAlasers utvecklingsarbete, MLS

Laserterapi (Multiwave
Locked System) flyttar fram gränserna satta inom den traditionella laserterapin och ger trots korta behandlingstider effekt
från första sessionen och med långvarig verkan. Behandlingen är baserad på kombinerad och synkroniserad strålning
och patienten får fördelarna av kontinuerlig/avbruten strålning och pulsad strålning på samma gång och i total säkerhet.
®

FÖRDELAR
Tydlig minskning av symtomen redan
från första behandlingen. Reducerad
behandlingstid och långvarigt bestående
resultat
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905 nm PULSAD STRÅLNING
Har framför allt en smärtstillande effekt

MLS® PULSE
De valda våglängderna gör att laserenergin
når djupt

808 nm KONTINUERLIG STRÅLNING
Har sin största och bästa effekt vid
behandling av inflammationer och ödem

SYNKRONISERAD SAMVERKAN
Synkroniseringen i varje enskild puls av
specifik kontinuerlig och pulsad strålning
ger en synergi och förstärker de enskilda
effekterna

TERAPEUTISK EFFEKT
De starka analgetiska, antiinflammatoriska
och antiödematösa effekterna i MLS ® pulse
har visat sig samtidigt förstärka varandra

Inte vilken laser som helst
utan en laser som arbetar
med perfekt synkronisering.
MLS® (Multiwave Locked System) kombinerar och
synkroniserar specifik kontinuerlig och pulsad strålning av
olika våglängder. Denna synkronisering produceras via denna
patenterade teknik (Multiwave Locked System) som möjliggör
en justering till önskad typ av strålning. Synkroniserad och
kontrollerad laserenergi når djupt in i vävnaden och skapar
en starkare terapeutisk antiinflammatorisk, antiödematös och
analgetisk effekt vilket också påskyndar läkningsprocessen.

En optimal och homogen
fördelning av energin.

Perfekt synkronisering ger
optimalt resultat.

MLS® Laserterapis synkroniserade och specifika verkan
ger en förfinad och komplex ljuspuls som möjliggör en
mer effektiv överföring av ljusenergi till de anatomiska
strukturer som terapin är riktad mot, jämfört med traditionell
laserstrålning. Fördelningen i vävnaderna är homogen.Tack
vare linsens koncentrerade behandlingsyta och sättet att
leverera energi underlättas aktiveringen av fotoreceptorerna
och man når även djupare liggande vävnad.

1 Synergi och förstärkning av de antiinflammatoriska,
analgetiska, antiödematösa effekterna
2 Snabb smärtlindring
3 Snabb läkning av ytliga sår
4 Snabb uppbyggnad av förstörd vävnad
5 Ökning av den lokala blodcirkulationen
6 Ökad livskvalité för både djur och djurägare
7 Kort behandlingstid och få behandlingstillfällen
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På ASAcampus har MLS® testats vetenskapligt. Effektiviteten och
säkerheten hos MLS® Laserterapi har testats vetenskapligt på ASA campus, det gemensamma laboratoriet vid Institutionen
för biomedicinsk och klinisk experimentell vetenskap Joint Laboratory Department of Experimental and Clinical Biomedical
Sciences vid universitetet I Florens-Italy under ledning av Dr Monica Monici. Arbetet har skett i nära samarbete med ett
internationellt nätverk av forskare, bland andra Institutionen för klinisk veterinärvetenskap vid universitetet i Padua, och
ASAcampus har därför gjort det möjligt för oss att visa vårt arbetes giltighet genom identifiering av de specifika biologiska
interaktionerna och de tre viktiga terapeutiska effekterna hos MLS® pulse (fotokemisk, fototermisk, fotomekanisk).

Ett speciellt tack går till alla
våra patienter som dagligen är
levande exempel på värdet av
vårt arbete.

PLAY

VILL DU LÄRA DIG MER OM MLS® LASERTERAPI?
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PLAY

PLAY

BOLOGNESE-HUND MED EN FRÄMRE
KORSBANDSSKADA

STELLA: BUCKALA LESIONER PÅ
EN KATT DRABBAD AV EOSINOFILT
GRANULOMSYNDROM

LABRADOR RETRIEVER MED BILATERAL
ARMBÅGSARTRIT

Med tillstånd av Dr Stefano Biondi
(Klinik Santo Stefano, Bologna)

Med tillstånd av Dr Mila Speciani

Med tillstånd av Dr Juliana C. de Souza

ASAveterinary - till din tjänst.

Arbeta på bästa möjliga sätt.
För att MLS® Laserterapi alltid ska kunna fungera på bästa
sätt ställer ASAveterinary ett flertal tjänster och integrerade
supportnätverk till förfogande för användaren.
UTBILDNING
ASAveterinary erbjuder informativ utbildning på den inköpta
utrustningen, fördjupningsseminarier och nationella och
internationella sammankomster i syfte att ge klar och
utförlig information om fördelarna med MLS® Laserterapi.

VETENSKAPLIGA DATA OCH INFORMATIONSMATERIAL
Alla informationsverktyg från ASAveterinary erbjuds även
i elektroniskt format.
TEKNISK SERVICE
ASA har trettio års erfarenhet som ledande inom branschen
och vår tekniska support står alltid till förfogande för dig
och dina behov.

HEMSIDA www.asaveterinary.com
Via vår hemsida erbjuder vi dig all den information och alla
uppdateringar som kommer från ASAveterinary.

Avkastning på
investeringen - 30* patienter
och lasern har betalt sig själv

ONLINE-HJÄLP på hemsidan
Våra veterinärer finns till ditt förfogande och kan svara på
eventuella tekniska eller vetenskapliga frågor eller frågor
som rör enhetens funktion.

*det genomsnittliga vägledande

7

Mphi
Vet

MLS® Laserterapi – lätt att använda var du än är. Genom att
Mphi Vet har en högsta styrka av 25 W tillåter den ett användande av MLS® Laserterapi i alla miljöer: på kliniken eller hemma
hos patienten.

Linsen täcker en behandlingsyta på 2 cm i diameter
och underlättar aktiveringen av fotoreceptorerna i
behandlingsområdet samtidigt som den involverar ett större
område av underliggande vävnad.

Kompakt i mått, lätt vikt och utrustad med ett
batteri som möjliggör ett mobilt användande
utan kabel.
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Den ergonomiska handenheten har designats för att
garantera en lång livslängd och är idealisk vid både punkt- och
scanningbehandling.

Mphi Vet Trolley: en komplett
lösning, designad för kliniken.
Mphi Trolley är designad för att kombinera den effektiva
MLS® Laserterapi med bästa användarvänlighet. Den
funktionella vagnen passar perfekt till Mphi Vet och dess
tillbehör. Den rullas lätt omkring på kliniken och finns alltid
nära till hands.

Filtret för hår och smuts säkrar en optimal effektivitet under
behandlingen

Ett avancerat användargränssnitt försett med en grafisk
bakgrundsbelyst pekskärm med display i färg förenklar
arbetet med enheten så mycket som möjligt. Programvaran
är sammanställd för att tillmötesgå alla olika krav och du kan
som terapeut anpassa varje parameter efter patientens behov.
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Mphi
Vet

MLS® Laserterapi är lätt att använda överallt.
och med en toppeffekt på 75 W. Tänk på alla Mphi Vets fördelar: autonomi,
användarvänlig och portabel tack vare sin ringa vikt och kompakta storlek. Lägg därtill all erfarenhet och kunskap som ASA,
genom 30 års forskning, samlat på sig. – Låt oss presentera: Mphi Vet Orange.

MLS®-källan har en toppeffekt på 75 W och en medeleffekt
på upp till 1,2 W, som högst, tack vare den synkroniserade
strålningen (kontinuerlig/avbruten och pulsad), som gör
det möjligt att nå djupt in i vävnaden under total säkerhet
och utan att bränna.

Tack vare den högre toppeffekten kan man påverka
källan till smärtan mer direkt, genom att öka den
antiinflammatoriska effekten, påskynda de antiödemiska
effekterna och hjälpa till att aktivera cellregenerationen.
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Tack vare handenhetens utbytbara huvud kan
standardlinsen (med ett målområde på 2 cm diameter)
snabbt och lätt tas bort och bytas mot högeffektiva
ljusledare som kan rikta laserstrålarna mot mycket mindre
områden för att utföra specifika behandlingar i munhålan
och för laserpunktur.

Den böjda ljusledaren är speciellt lämplig vid behandling av
t.ex. gingivit och stomatit genom att den avsevärt minskar
obehaget för djuret och svårigheterna för den som utför
behandlingen. Den koniska ljusledaren, kort och med
endast 4 mm behandlingsdiameter, har tagits fram för att
optimera laserpunkturbehandlingen.

Programvaran möjliggör
ett ännu personligare
behandlingsupplägg.
Mphi Vet Orange är utrustad med specifika program för
katt, hund och exotiska djur. Valen görs från huvudmenyn
och leder fram till det mest passande programmet. För att
göra behandlingen ännu mera personligt anpassad går det
att enkelt ändra alla inställningar enligt terapeutens egna
önskemål.

Filtret för hår och smuts garanterar maximal effektivitet
under behandlingen.
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Charlie

Charlie: idealisk vid behandling av större områden. Använd
din Mphi Vet på bästa möjliga sätt genom att också använda CHARLIE, en multidiodapplikator med en uteffekt på 3,6 W
och en toppeffekt på 75 W (i versionen avsedd för Mphi Vet Orange) eller 25 W (för Mphi Vet). Denna applikator täcker
en yta av 5 cm i diameter vilket gör det enklare att behandla större ytor. Den hjälper till vid avslappningen av musklerna
i omkringliggande vävnad och reducerar behandlingstiden.
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Mphi Vet
TEKNISK BESKRIVNING
u Handenhet med en optisk grupp bestående
av 1 MLS®-källa med en effekt på upp till
1,1 W och med en toppeffekt på 25 W
Behandlingsområde: 2 cm i diameter
upplyst av högeffektiva röda lysdioder
u Högupplöst LCD-pekskärmsgränssnitt i färg
u 18 förinställda program för Hund och Katt
u 21 förinställda program för Häst
u Möjlighet att patientanpassa varje
behandlingsparameter
u Möjlighet att spara egna program
u MLS®-modulering i CPW- och FPW-läge
(synkroniserad strålning bestående av
kontinuerliga pulsade eller frekvensstyrda
pulsade våglängder)
u Moduleringsfrekvens mellan 1 - 2000 Hz i
steg om 1 Hz
u Effektnivåer: 25%, 50%, 75% och 100%
u Variabel eller fast pulslängd
u Behandlingstid mellan 1 sek - 99 min 59
sek i steg om 1 sekund
u Automatisk uträkning av den avgivna
energin enligt inställda parametrar
ALARM OCH SÄKERHET
u Varningslampa vid laserstrålning
u Interlock
u Ljudsignal som kan väljas av användaren
u Datum och tid
u Lösenord för att kunna använda apparaten
u Val av språk
u Klar att anslutas till en apparat som
signalerar vid laserstrålning
MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR
u 2 par Säkerhetsglasögon
u Väska 		
u Bordshållare för handenheten
u Axelrem för mobilt användand
STORLEK OCH VIKT
u 36 x 28 x 10 cm; 3 kg
STRÖMFÖRSÖRJNING
u Litiumpolymerbatteri 		
u Extern strömkälla: 18 Vdc 50 VA
MÖJLIGA TILLVAL
u Vagn (för Mphi Vet och tillbehör)
u Multidiodapplikator Charlie

Mphi Vet Trolley
TEKNISK BESKRIVNING
u Handenhet med en optisk grupp bestående
av 1 MLS®-källa med en effekt på upp till
1,1 W och med en toppeffekt på 25 W
Behandlingsområde: 2 cm i diameter
upplyst av högeffektiva röda lysdioder
u Högupplöst LCD-pekskärmsgränssnitt i färg
u 18 förinställda program för Hund och Katt
u 21 förinställda program för Häst
u Möjlighet att patientanpassa varje
behandlingsparameter
u Möjlighet att spara egna program
u MLS®-modulering i CPW- och FPW-läge
(synkroniserad strålning bestående av
kontinuerliga/pulsade eller frekvensstyrda/
pulsade våglängder)
u Moduleringsfrekvens mellan 1 - 2000 Hz i
steg om 1 Hz
u Effektnivåer: 25%. 50%, 75% och 100%
u Variabel eller fast pulslängd
u Behandlingstid mellan 1 sek - 99 min 59
sek i steg om 1 sekund
u Automatisk uträkning av den avgivna
energin enligt inställda parametrar
ALARM OCH SÄKERHET
u Varningslampa vid laserstrålning
u Interlock
u Ljudsignal som kan väljas av användaren
u Datum och tid
u Lösenord för att använda lasern
u Val av språk
u Klar att anslutas till en apparat som
signalerar vid laserstrålning
MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR
u Vagn
u 2 par säkerhetsglasögon
u Väska Bordshållare för handenheten
u Axelrem för mobilt användande
STORLEK OCH VIKT
u 63 x 54 x 85 cm; 20 kg
STRÖMFÖRSÖRJNING
u Litiumpolymerbatteri
u Extern strömkälla: 18 Vdc 50 VA
MÖJLIGA TILLVAL
u Multidiodapplikator Charlie

Charlie
TEKNISK BESKRIVNING
u		
Multidiodapplikator med en optisk grupp
bestående av 3 MLS®-källor med en effekt på
upp till 3,3 W och med en toppeffekt på
3 x 25 W. Behandlingsområde: 5 cm i diameter
upplyst av högeffektiva röda lysdioder
u Levereras med:
· Väska
· Avståndsmätare för korrekt
behandlingsavstånd
· Pistolhandgrepp
STORLEK OCH VIKT
u 11 x 16 x 25 cm; 1 kg

Mphi Vet ORANGE
TEKNISK BESKRIVNING
u Handenhet med en optisk grupp bestående
av 1 MLS®-källa med en effekt på upp till
1,2 W och med en toppeffekt på 75 W
Behandlingsområde: 2 cm i diameter
upplyst av högeffektiva röda lysdioder
u Högupplöst LCD-pekskärmsgränssnitt i färg
u 20 förinställda program för Hund & Katt
u 21 förinställda program för Häst
u 41 förinställda program för Exotiska djur
uppdelade i Reptiler, Fåglar och Däggdjur
u Program för Laserpunktur
u Pragram för intraorala patologier
u Möjlighet att patientanpassa varje
behandlingsparameter
u Möjlighet att spara egna program
u MLS®-modulering i CPW- och FPW-läge
(synkroniserad strålning bestående av
kontinuerliga pulsade och frekvensstyrda
pulsade våglängder)
u Moduleringsfrekvens mellan 1 - 2000 Hz i
steg om 1 Hz
u Effektnivåer: 25%, 50%, 75% och 100%
u Variabel eller fast pulslängd
u Behandlingstid mellan 1 sek - 99 min 59
sek i steg om 1 sek.
u Automatisk uträkning av den avgivna
energin enligt inställda parametrar
ALARM OCH SÄKERHET
u Varningslampa vid laserstrålning
u Interlock
u Ljudsignal som kan väljas av användaren
u Datum och tid
u Lösenord för att använda lasern
u Val av språk
u Klar att anslutas till en apparat som
signalerar vid laserstrålning
MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR
u Laserkit
u Guideljus för behandling i munhålan
u 2 par säkerhetsglasögon
u Väska
u Bordshållare för handenheten
u Axelrem för mobilt användande
STORLEK OCH VIKT
u 36 x 28 x 10 cm; 3 kg
STRÖMFÖRSÖRJNING
u Litiumpolymerbatteri
u Extern strömkälla: 18 Vdc 50 VA
MÖJLIGA TILLVAL
u Vagn (för Mphi Vet och tillbehör)
u Multidiodapplikator Charlie Orange

Mphi Vet Trolley ORANGE
TEKNISK BESKRIVNING
u Handenhet med en optisk grupp bestående
av 1 MLS®-källa med en effekt på upp till
1,2 W och med en toppeffekt på 75 W.
Behandlingsområde: 2 cm i diameter
upplyst av högeffektiva röda lysdioder
u Högupplöst LCD-pekskärmsgränssnitt i färg
u 20 förinställda program för Hund & Katt
u 21 förinställda program för Häst
u 41 förinställda program för Exotiska djur
uppdelade i Reptiler, Fåglar och Däggdjur
u Program för Laserpunktur
u Program för intraorala patologier
u Möjlighet att patientanpassa varje
behandlingsparameter
u Möjlighet att spara egna program
u MLS®-modulering i CPW- och FPW-läge
(synkroniserad strålning bestående av
kontinuerliga pulsade och frekvensstyrda
pulsade våglängder)
u Moduleringsfrekvens mellan 1 - 2000 Hz i
steg om 1 Hz
u Effektnivåer: 25%, 50%, 75% och 100%
u Variabel eller fast pulslängd
u Behandlingstid mellan 1 sek – 99 min 59
sek i steg om 1 sek
u Automatisk uträkning av den avgivna
energin enligt inställda parametrar
ALARM OCH SÄKERHET
u Varningslampa vid laserstrålning
u Interlock
u Ljudsignal som kan väljas av användaren
u Datum och tid
u Lösenord för att använda lasern
u Val av språk
u Klar att anslutas till en apparat som
signalerar vid laserstrålning
MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR
u Vagn
u Laserkit
u		Guideljus för behandling i munhålan
u 2 par säkerhetsglasögon
u Väska
u Bordshållare för handenheten
u Axelrem för mobilt användande
STORLEK OCH VIKT
u 63 x 54 x 85 cm; 20 kg
STRÖMFÖRSÖRJNING
u Litiumpolymerbatteri
u Extern strömkälla: 18 Vdc 50 VA
MÖJLIGA TILLVAL
u Multidiodapplikator Charlie Orange

Charlie ORANGE
TEKNISK BESKRIVNING
u Multidiodapplikator med en optisk grupp
bestående av 3 MLS®-källor med en effekt
på upp till 3,6 W och med en toppeffekt på
3 x 75 W. Behandlingsområde: 5 cm i
diameter upplyst av högeffektiva röda
lysdioder
u Levereras med:
· Väska
· Avståndsmätare för korrekt
behandlingsavstånd
· Pistolhandgrepp
STORLEK OCH VIKT
u 11 x 16 x 25 cm; 1 kg
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