Багато років досліджень
нам добре послужили.

Ми першими
сказали «Дякую».

Завдяки більш ніж 30-річному
досвіду та спеціалізації, завдяки
нашим невтомним дослідженням,
що дозволило ASAlaser виготовити
ефективне медичне обладнання для
лазерної терапії (Hilterapia® і MLS®
лазерна терапія) та магнітотерапії
для використання в галузі
фізіотерапії, ортопедії,
травматології , ревматології,
дерматології, спортивній медицині
та реабілітаційній медицині.
Ветеринарна галузь ASA походить
з точною метою донести
результати лазерної терапії також
до ветеринарної медицини.

Завдяки лазерній терапії кінь та вершник
працюють разом у своїх кращих проявах.

Людина і кінь: два тіла, які через свої м’язи спілкуються і реагують один на одного, щоб створити
ідеальну пару. Пара, що складається з двох різних істот, кожне з яких має власну рівновагу та
особливі фізичні проблеми, які потрібно зрозуміти, розглянути та вирішити. Ця ідеальна пара
може виникнути лише з двох абсолютно здорових тіл. Це мета ASAlaser та її підрозділу, ASA
ветеринарія.

Лазерна та ветеринарна
медицина: ідеальний дует
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ASAveterinary надає ветеринарам дослідження
та експертизу ASAlaser, приносячи до своїх
клінік та операцій інноваційну терапевтичну
техніку лазерної терапії MLS®, затверджену
американським FDA та запатентовану в Італії
та США. Лазерна терапія MLS®, широко
застосовувана у США, показала свою
ефективність у покращенні якості життя як
тварини, так і її власника, настільки, що
сьогодні багато ветеринарних хірургів
вважають технікою, що може застосовуватись
на щоденній основі.

Для багатьох важливих
умов.

Лазерна терапія MLS® безпечна,
неінвазивна і безболісна, показана для
лікування декількох станів у коня.

u Артрит
u Біль у спині
u Бурсит / Синовіт
u Набряк / Гематома
u Епіфізит
u Перелом
u Ламініт (гострий та хронічний)
u М'язова контрактура
u Судинна хвороба
u Остеоартроз
uОстеопериостит (гострий та хронічний)
u Біль (гостра і хронічна)
u Розрив крижово-клубового зчленування
u Розтяжіння
u Тендініт / Десмітит (гострий та хронічний)
u Тригерна точка
u Рана
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Чим наш лазер відрізняється від решти? Три
літери: MLS®.

Важливе досягнення в дослідженні ASAlaser, лазерна терапія MLS® (багатохвильова закрита система)
долає обмеження традиційної лазерної терапії, гарантуючи швидкі методи лікування, які ефективні з
самого першого сеансу та мають тривалі результати. Спираючись на комбіновані та синхронізовані
випромінювання, пацієнт отримує переваги від безперервних / подрібнених та імпульсних
випромінювань одночасно та в цілковитій безпеці.

Не просто лазер, а лазер,
який працює з ідеальною
синхронізацією.

MLS® (багатохвильова закрита система) поєднує та
синхронізує конкретні безперервні та імпульсні
випромінювання з різною довжиною хвилі. Ця
синхронізація виробляється завдяки
запатентованій системі управління
(багатохвильова закрита система), яка дозволяє
модулювати тип випромінювань відповідно до
вимог. Енергія лазера, синхронізована та керована
таким чином, проникає вглиб тканини,
створюючи більш потужний терапевтичний
протизапальний, протинабряковий та
знеболюючий ефект, прискорюючи процес
загоєння.

БЕЗПЕРЕРВНИЙ ІМПУЛЬС
Безперервний режим особливо посилює
протизапальну та протинабрякову дію

905 nm

ІМПУЛЬСНЕ
ВИПРОМІНЮВАННЯ
ІМПУЛЬСНЕ ВИПРОМІНЕННЯ
Імпульсний режим особливо
посилює знеболюючий ефект

808 nm
БЕЗПЕРЕРВНЕ
ВИПРОМІНЮВАННЯ

MLS® ІМПУЛЬС

MLS® ІМПУЛЬС
Вибрані довжини хвиль забезпечують
глибоке проникнення енергії лазера
КОМБІНАЦІЯ ІМПУЛЬСІВ
Синхронізація в одному єдиному імпульсі
конкретних безперервних та імпульсних
випромінювань створює синергію та
посилення одиничних ефектів
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ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЕФЕКТ
Зазначені знеболюючий,
протизапальний і
протинабряковий ефекти імпульсу
MLS® проявляються одночасно,
посилюючи один одного
ПЕРЕВАГИ
Помітне зменшення симптомів вже з
перших сеансів. Скорочення
термінів лікування, тривалий
результат

Оптимальний і
однорідний розподіл
енергії.

Синхронізована дія, характерна для лазерної
терапії MLS®, дозволяє отримувати складний і
вдосконалений світловий імпульс, який, згідно з
нашими дослідженнями, здатний передавати
енергію цільовим анатомічним структурам з
дуже високою ефективністю. Випромінювана
енергія спрямовується через оптичну групу і
рівномірно розподіляється по великій цільовій
області. Такий спосіб доставки енергії полегшує
активацію фоторецепторів в обробленій області,
зачіпаючи в той же час великий обсяг тканин під
шкірою.

Ідеальна синхронізація
дорівнює оптимальним
результатам. Ось вони.
1. Синергія та посилення протизапальних,
знеболюючих, протинабрякових ефектів
2. Швидке зниження болю
3. Швидке загоєння поверхневих уражень (ран)
4. Швидке відновлення структурної цілісності
пошкодженої тканини
5. Поліпшення кровообігу
6. Поліпшення якості життя тварини та її власника
7. Коротка тривалість лікування та курси тривалістю
декількох сеансів
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MLS® було науково доведено.
На ASAcampus.

Ефективність та безпека лазерної терапії MLS® науково доведена на ASAcampus, спільній лабораторії
експериментальних та клінічних біомедичних наук Університету Флоренції - Італія, керівництвом
доктора Моніки Монічі. Тісно співпрацюючи з міжнародною мережею дослідників, серед яких
кафедра клінічних ветеринарних наук Університету Падуї, ASAcampus дозволила нам
продемонструвати обгрунтованість нашої роботи шляхом виявлення конкретних біологічних
взаємодій та трьох важливих терапевтичних ефектів MLS® імпульсів (фотохімічний, фототермічний,
фотомеханічний).

Особлива подяка всім
нашим пацієнтам, які
щодня є живим доказом
цінності нашої роботи.

ВІДТВОРИТИ

ХОЧЕТЕ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО MLS®
ЛАЗЕРНУ ТЕРАПІЮ?
www.asaveterinary.com/company/asacampus
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ВІДТВОРИТИ

ВІДТВОРИТИ

Біль у спині коня: швидкий та
ефективний знеболюючий ефект

Розрив сухожилля

Кінь з травмою скакального
суглоба

Надано доктором Mila Speciani

Надано доктором Tatjana Falconi

Надано доктором Rudi Tulini

ASAveterinary для Вас.
Працюйте найкращим
чином.

Для того, щоб MLS® лазерна терапія працювала
найкраще для вас, ASAveterinary надає у ваше
розпорядження кілька сервісів та інтегрованих
мереж підтримки.
НАВЧАННЯ
ASAveterinary організовує інформаційне навчання на
придбаному обладнанні, в рамках глибоких семінарів та
національних та міжнародних конвенцій, які мають на
меті надати чітку та ретельну інформацію про переваги
лазерної терапії MLS®.
НАУКОВІ ДАНІ І ІНФОРМАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ
Всі інформаційні засоби, створені ASAveterinary,
також можуть бути надані вам в електронному
форматі.
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Гарантована понад 30-річним досвідом роботи ASA,
наша технічна служба завжди у вашому
розпорядженні, щоб відповісти на будь-які запитання
або відповісти на будь-які ваші потреби.
САЙТ www.asaveterinary.com
Ми запрошуємо Вас звернутися до нашого вебсайту, щоб отримати повну інформацію та
інформацію про світ ASAveterinary.
ДОПОМОГА ON-LINE на веб-сайті
Наші ветеринарні хірурги у вашому розпорядженні,
щоб відповісти на будь-які технічні, операційні та
наукові запитання, які у вас можуть виникнути.
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Лазерна терапія MLS® проста у використанні, де б
ви не були.

Його головна особливість - максимальне випромінення в 25 Вт, апарат Mphi Vet дозволяє вам
отримати переваги лазерної терапії MLS® в будь-якому місці: при хірургічній операції або на дому
у пацієнта.

Mphi Vet
+
Charlie
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Лінза рукоятки охоплює цільову
область діаметром 2 см, що
полегшує активацію
фоторецепторів оброблюваної
ділянки і залучає одночасно
велику площу основної тканини.

Ергономічний наконечник, ідеальний для
точкової обробки або загального сканування, був
розроблений таким чином, щоб гарантувати
максимальну продуктивність.

Charlie: ідеально підходить для
обробки великих ділянок тіла.

Компактний за розміром і легкий, оснащений
акумулятором, так що його можна
використовувати зовні, без електричного кабелю.

Використовуйте свій Mphi Vet, додавши Charlie,
мультидіодний аплікатор, який має потужність до 3,3 Вт з
піковою потужністю 25 Вт (для Mphi Vet). Цей аплікатор
може охоплювати цільову зону діаметром 5 см, що
полегшує обробку великих ділянок тіла, сприяючи
міорелаксації навколишніх зон і скорочуючи час
лікування.
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Mphi
Equine
Mphi Vet ORANGE
+
Charlie ORANGE
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Лазерна терапія MLS® проста у використанні, у
будь-якому місці. І з піковою потужністю 75 Вт.

Уявіть усі якості Mphi Vet: автономність, зручність у користуванні завдяки своїй портативній
легкій та компактній натурі. Тепер додайте до всього цього досягнення ASA-досліджень: ми хотіли
б познайомити вас з Mphi Vet Orange.
Джерела MLS® мають пікову потужність
75 Вт і середню потужність до 1,2 Вт,
використовувані в повному обсязі завдяки
синхронізації випромінювання (безперервного /
подрібненого та імпульсного), що дозволяє
досягти глибини тканини, одночасно
забезпечуючи повну безпеку від пошкоджень від
опіків. Завдяки більшій піковій силі, людина
може діяти на джерело болю безпосередньо,
збільшуючи протизапальні ефекти,
прискорюючи ефект проти набряку та
сприяє активації процесів регенерації
клітин.

Ергономічний наконечник, покриває цільову
область діаметром 2 см, ідеально підходить для
точкової обробки або загального сканування.
Обробку великих площ можна легко здійснити
за допомогою Charlie Orange, мультидіодний
аплікатор, який може охоплювати цільову
область діаметром 5 см з потужністю до 3,6 Вт і
піковою потужністю 75 Вт.

Завдяки змінній головці наконечника,
стандартну лінзу (цільова площа діаметром 2 см)
можна швидко та легко зняти та замінити
високоефективною направляючою насадкою, яка
здатна направляти промінь лазера на набагато
менші місця для проведення конкретних
процедур для пероральних станів і для лазерної
пункції.

Насадка для лазерної пункції, з точкою
діаметром лише 4 мм, була розроблена для
лазерної пункції.

Фільтр від волосся та бруду забезпечує
максимальну ефективність під час лікування.

Програмне забезпечення
для ще більш
персоналізованого
терапевтичного підходу.

Mphi Vet Orange оснащений програмним
забезпеченням із спеціальними протоколами для
котів, собак, коней та екзотичних тварин. Для
ще більш персоналізованого терапевтичного
підходу можна змінити особливості лікування
заздалегідь визначеними протоколами та
створити власні протоколи лікування.
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Mphi Equine

u Наконечник з оптичною групою, що
складається з джерела MLS® потужністю до 1,1
Вт - Максимальна потужність 25 Вт. Цільова
площа Ø 2 см, що підсвічується
високоефективними червоними світлодіодами
u Користувальний інтерфейс з кольоровим
сенсорним екраном високої роздільної здатності
u Одночасне управління двома незалежними
каналами
u 18 попередньо встановлених програм для собак
та котів
u 21 попередньо врегульовані програми для
коней
u Можливість налаштувати кожен параметр
лікування
u Особиста область для збереження
користувацьких протоколів
u Модуляція MLS® в режимі CPW і FPW
(Синхронізована емісія безперервних імпульсних
хвиль і частотних імпульсних хвиль)
u Частота модуляції від 1 до 2000 Гц з кроком
1 Гц
u Рівень потужності 25%, 50%, 75% і 100%
u Фіксований робочий цикл на рівні 50% або
змінний
u Тривалість лікування від 1 ”до 99’59” з 1”
кроком
u Автоматичний розрахунок випромінюваної
енергії відповідно до встановлених параметрів
СИГНАЛІЗАЦІЯ І ОСОБЛИВОСТІ БЕЗПЕКИ:
u Лампа попередження про випромінювання
лазера
u Блокування
u Акустичний сигнал вибирається оператором
u Дата і час
u Пароль для управління пристроєм
u Мовний варіант
u Готовий до підключення до дистанційного
пристрою сигналізації лазерного випромінювання
АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ:
u Захисні окуляри
u Сумка для зберігання
u Тримач настільного наконечника
u Плечовий ремінь для портативного
використання
РОЗМІР І ВАГА:
u Mphi Vet 36 x 28 x 10 см; 3 кг
u Charlie 11 х 16 х 25 см; 1 кг
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ:
u Літій-полімерний акумулятор
u Зовнішнє джерело живлення 18Vdc 50VA
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Mphi Vet

Charlie

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
		
u Наконечник з оптичною групою, що
складається з джерела MLS® потужністю
до 1,1 Вт - Максимальна потужність 25
Вт. Цільова площа Ø 2 см, що
підсвічується високоефективними
червоними світлодіодами
u Користувальний інтерфейс з
кольоровим сенсорним екраном
u В комплекті з:
високої роздільної здатності
- Сумка для зберігання
u Одночасне управління двома
- Розпірка для правильного
незалежними каналами
розміщення
u 18 попередньо встановлених програм для
- Пістолет рукоятка
собак та котів
РОЗМІР І ВАГА:
u 21 попередньо встановлених програми
u 11 х 16 х 25 см; 1 кг
для коней
u Можливість налаштувати кожен
параметр лікування
u Можливість збереження
користувацьких протоколів
u Модуляція MLS® в режимі CPW і FPW
(Синхронізована емісія безперервних
імпульсних хвиль і частотних імпульсних
хвиль)
u Частота модуляції від 1 до 2000 Гц з
кроком 1 Гц
u Рівень потужності 25%, 50%, 75% і 100%
u Фіксований робочий цикл на рівні 50%
або змінний
u Тривалість лікування від 1 ”до 99’59” з
кроком 1”
u Автоматичний розрахунок
випромінюваної енергії відповідно до
встановлених параметрів
СИГНАЛІЗАЦІЯ І ОСОБЛИВОСТІ
БЕЗПЕКИ:
u Лампа попередження про
випромінювання лазера
u Блокування
u Акустичний сигнал вибирається
оператором
u Дата і час
u Пароль для управління пристроєм
u Вибір мови
u Готовий до підключення до
ORANGE
дистанційного пристрою сигналізації
лазерного випромінювання
АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ:
АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ:
u Насадка для лазерної пункції
u Захисні окуляри
u Посібник з лікування
u Сумка для зберігання
внутрішньочеревної патології
u Тримач настільного наконечника
u Захисні окуляри
u Плечовий ремінь для
u Сумка для зберігання
портативного використання
u Тримач настільного наконечника u
РОЗМІР І ВАГА:
Плечовий ремінь для портативного
u 36 х 28 х 10 см; 3 кг
використання
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ:
РОЗМІР І ВАГА:
u Літій-полімерний акумулятор
u Mphi Vet Orange 36 x 28 x 10 см; 3 кг
u Зовнішнє джерело живлення
u Charlie Orange 11 х 16 х 25 см; 1 кг
18Vdc 50VA
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ:
ОПЦІЙНІ АКСЕСУАРИ:
u Літій-полімерний акумулятор
u Візок
u Зовнішнє джерело живлення 18Vdc
u Мультидіодний аплікатор Charlie
50VA

Mphi Equine

Mphi Equine ORANGE

Mphi Vet ORANGE

Charlie ORANGE

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
		
u Наконечник з оптичною групою, що
складається з джерела MLS® потужністю
до 1,2 Вт - пікова потужність 75 Вт.
Цільова площа Ø 2 см, що підсвічується
високоефективними червоними
світлодіодами
u Користувальний інтерфейс з
кольоровим сенсорним екраном високої
u Наконечник з оптичною групою,
u В комплекті з:
роздільної здатності
що складається з джерела MLS®
- Сумка для зберігання
u Одночасне управління двома
потужністю до 1,2 Вт - Максимальна
- Розпірка для правильного
незалежними каналами
потужність 75 Вт Цільова площа
розміщення
u 20 програм для собак та котів
Ø 2 см, що підсвічується
- Пістолет рукоятка
u 21 програма для коней
високоефективними червоними
РОЗМІР І ВАГА:
u 41 програма для екзотичних тварин,
світлодіодами
u 11 х 16 х 25 см; 1 кг
птахів та ссавців
u Користувальний інтерфейс з
u Розділ програми для лазерної пункції
кольоровим сенсорним екраном
u Розділ програми Інтраоральних
високої роздільної здатності
патологій
u Одночасне управління двома
u Можливість налаштувати кожен
незалежними каналами
параметр лікування
u 20 програм для собак та котів
u Місце для збереження
u 21 програма для коней
користувацьких протоколів
u 41 програма для екзотичних тварин,
u Модуляція MLS® в режимі CPW і
птахів та ссавців
FPW (Синхронізована емісія
u Розділ програми для лазерної пункції
безперервних імпульсних хвиль і
u Розділ програми Інтраоральних
частотних імпульсних хвиль)
патологій
u Частота модуляції від 1 до 2000 Гц з
u Можливість налаштувати кожен
кроком 1 Гц
параметр лікування
u Рівень потужності 25%, 50%, 75% і
u Місце для збереження
100%
користувацьких протоколів
u Фіксований робочий цикл на рівні
u Модуляція MLS® в режимі CPW і FPW
50% або змінний
(Синхронізована емісія безперервних
імпульсних хвиль і частотних імпульсних u Тривалість лікування від 1” до
99’59” з кроком 1”
хвиль)
u Автоматичний розрахунок
u Частота модуляції від 1 до 2000 Гц з
випромінюваної енергії відповідно до
кроком 1 Гц
u Рівень потужності 25%, 50%, 75% і 100% встановлених параметрів
u Фіксований робочий цикл на рівні 50% СИГНАЛІЗАЦІЯ І ОСОБЛИВОСТІ
БЕЗПЕКИ:
або змінний
u Тривалість лікування від 1 ”до 99’59” з u Лампа попередження про
випромінювання лазера
кроком 1”
u Блокування
u Автоматичний розрахунок
u Акустичний сигнал вибирається
випромінюваної енергії відповідно до
оператором
встановлених параметрів
u Дата і час
СИГНАЛІЗАЦІЯ І ОСОБЛИВОСТІ
u Пароль для управління пристроєм
БЕЗПЕКИ:
u Вибір мови
u Лампа попередження про
u Готовий до підключення до
випромінювання лазера
дистанційного пристрою сигналізації
u Блокування
лазерного випромінювання
u Акустичний сигнал вибирається
АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ:
оператором
u Насадка для лазерної пункції
u Дата і час
u Посібник з лікування
u Пароль для управління пристроєм
внутрішньочеревної патології
u Мовний варіант
ORANGE
u Готовий до підключення до
u Захисні окуляри
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ:
дистанційного пристрою сигналізації
u Сумка для зберігання
u Літій-полімерний акумулятор
лазерного випромінювання
u Тримач настільного наконечника
u Зовнішнє джерело живлення
u Плечовий ремінь для портативного
18Vdc 50VA
використання
ОПЦІЙНІ АКСЕСУАРИ:
РОЗМІР І ВАГА:
u Візок
u 36 х 28 х 10 см; 3 кг
u Мультидіодний аплікатор Charlie
		

Mphi Vet

Візок
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
u Ергономічний візок, призначений для
утримання Mphi Vet, із захищеними
бампером колесами, вбудованим
тримачем для наконечників та двома
відділеннями для зберігання.
РОЗМІР І ВАГА:
u 63 x 54 x 85 см; 17 кг
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