
 

 
 
 
 

Tento najnovší laser disponuje ideálnymi parametrami pre veterinárne použitie. 
 
  
4 vlnové dĺžky, každá z nich pre iný terapeutický účinok 
 
 

650nm - pri tejto vlnovej dĺžke laserová terapia inhibuje rast baktérií a podporuje rast buniek v 
povrchových vrstvách tkaniva, čo má za následok lepšie hojenie rán a reguláciu tkaniva jazvy. 
 
810nm - pri tejto vlnovej dĺžke dochádza absorpcia fotónov urýchli bunkovú produkciu ATP pre každý 
cyklus redukcie kyslíka čo zrýchľuje regeneráciu buniek, má biostimulačný účinok. 
 
980nm - lepšia absorpcia laserovej energie vo vode, nižšia kapacita prieniku tkanivami, laserová 
energia transformuje teplo, vytvára hrejivé pocity a má analgetický účinok. 
 
1064nm - lepšia penetrácia do tkaniva bez vody pri adekvátnej dávke lasera do hlbokých tkanív, 
urýchli bunkovú aktivitu predovšetkým v hlbších vrstvách. 
 

 
 
 

Vlastnosti: 
 

Protizápalové 

Laserová terapia pôsobí proti opuchu. Aktivuje lymfatický systém - odvodňuje opuchnuté miesta. V 
dôsledku toho dochádza k zníženiu opuchov spôsobených zápalovým procesom. 

 

Proti bolesti (analgetikum) 

Laserová terapia má vysoko priaznivý účinok na nervové bunky, ktoré prenášajú bolesť do mozgu, čo 
znižuje citlivosť nervov. Tiež z dôvodu zníženia zápalu je veľkosť edémov menšia a menšia je aj bolesť. 

 

Zrýchlená regenerácia tkaniva a rast buniek 

Fotóny z laserov prenikajú hlboko do tkaniva a urýchľujú bunkovú regeneráciu a rast. Laser 

zvyšuje energiu, ktorú má bunka k dispozícii, aby mohla rýchlejšie prijímať živiny a zbavovať sa 
odpadových látok. 

 



Zlepšená vaskulárna aktivita 

Laser výrazne zvýši tvorbu nových kapilár v poškodenom tkanive, čo urýchli hojenie, rýchlo uzatvára 
rany a redukuje tkanivo jazvy. 

 

Zvýšená metabolická aktivita 

Ako dôsledok terapie laserom sa zvyšujú hladiny špecifických enzýmov.  

 

Akupunktúrne body 

Laserová terapia stimuluje akupunktúrne body na neinvazívnej báze, pôsobí úľavu od bolesti 
pohybového aparátu. 

 

 
 

Výnimočné vlastnosti Firelas laseru: 

 
1. Firelas kombinuje všetky výhody predchádzajúcich vyvinutých laserov,  štyri dôležité vlnové dĺžky 
635nm, 810nm, 980nm a 1064nm v jednom laseri s maximálnym výkonom až 26,2Watt. 

Väčšina laserov na trhu funguje tak, že všetky vlnové dĺžky pracujú súčasne. Pri laseri Firelas môžu 
všetky štyri vlnové dĺžky pracovať oddelene aj súčasne, čo umožňuje väčšiu flexibilitu . 

 

2. Firelas pracuje v operačnom systéme Android a má viac ako 1000 profesionálnych prednastavených 
protokolov pre mimoriadne jednoduchú a priateľskú obsluhu. Môžete sledovať dĺžku ošetrenia, 
ukladať protokoly a prezerať profily pacientov v laseri a aktualizovať laserový softvér cez internet, 
vďaka čomu je podpora prístroja jednoduchšia ako kedykoľvek predtým. 

 

3. Kompatibilný s infračervenou kamerou, ktorá umožňuje ľahkú lokalizáciu zapálených oblastí. V 
spojení s laserom Firelas umožňuje rýchle a efektívne ošetrenie. 

 

4. Komplexný sortiment aplikačného príslušenstva, vhodný pre chirurgiu aj terapiu. 

Špeciálny násadec PM5, dodávaný s 5 aplikátormi, vrátane masážneho guľôčkového aplikátora, 5 mm 
akupunktúrneho aplikátora 

 



 
 

5. Robustné puzdro na prenášanie lasera a násadca. 

 

 
 

 

Technická špecifikácia: 

Model FIRELAS CURE 

Vlnové dĺžky  650nm, 810nm, 980nm and 1064nm 

Maximálny výkon 26.2W 

Prevádzkový režim CW, Single, alebo Repeat Pulse 

Trvanie impulzu 10μs-3s 

Opakovacia frekvencia 0.2Hz-20KHz 


