Behandlinger med high power laser
Med denne innovative metode kan patologiske forandringer af muskler, sener, ligamenter
og det skeletale område systematisk behandles, og allerede efter et par behandlinger vil
de fleste kunne mærke væsentlige forbedringer af tilstanden.
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Alle subakutte og kroniske seneoverbelastningsskader
Smertebehandling efter operation
Betændelsestilstande i skulder
Tennis- eller golfalbue
Springerknæ
Skinnebensbetændelse
Achillessenebetændelse
Irriteret hælpude (herunder også hælspore)
Slidgigt og inflammatoriske tilstande i led
Muskulære spændinger i nakke- og rygmuskler
Overbelastningsskader i inderlåret
Overbelastet håndled
Fibromyalgi
Kroniske gigtsygdomme
Nerveskader
... og mange andre typer skader og smerter - tal med din behandler allerede i dag,
om de muligheder netop du har med high power laserbehandling.
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Terapeutisk high power
laserbehandling

Hvad er terapeutisk high power laser?

Hvordan udføres behandlingen?

Det er allerede klinisk bevist at terapeutisk high power laserbehandling reducerer smerter
og inflammation af skadet væv og bevægeapparat (sener, knogler, muskler og ligamenter).

Terapeuten lokaliserer, undersøger og evaluerer det beskadigede område, og vil herefter
gennemgå diagnosen med dig.

Modsat de første low level lasere, der kun går overfladisk til værks (max. et par cm i dybden), kan high power laseren behandle langt mere effektivt og langt dybere med sin højere
koncentrede ydeevne (stabilt op til 15W). Det betyder, du hurtigere vil kunne mærke en
bedring og dermed spare behandlingstid.

Efter disse forberedelser sendes din specifikt indstillede laserstyrke mod området via et
applikationshoved, der er tilpasset diagnosens type og omfang, og applikationshovedet
bevæges langsomt henover det berørte område.

Behandlingen reducerer smertesymptomer, forbedrer bevægeligheden og muliggør en mere
effektiv genoptræning af skader.

Dette er en non-invasiv og smertefri process helt uden bivirkninger.

Sådan virker det

Hvor effektiv er behandling med high power laser?

High power laserbehandling fremskynder kroppen egen naturlige
ophelingsproces ved en øget blodgennemstrømning,
øget metabolisme, forbedrede lokale ernæringsforhold og optimeret kommunikation mellem
cellerne, forbedret mobilitet af vævet
omkring muskler og sener – skadet væv
regenererer og heler derved hurtigere.

Efter kun et par behandlingssessioner vil langt størstedelen af
alle patienter opleve en markant smertereduktion og forbedring
af mobilitet i det skadede område. En behandling tager typisk
mellem 5-10 minutter afhængigt af skaden. For det meste er der
brug for 2-3 ugentlige behandlinger.

Dette er underbygget af mange publicerede
kliniske studier, hvor lasere fra LiteCure er
blevet brugt.
På www.secma.dk/produkter/terapeutisk-high-power-laser/
kan du se et uddrag af disse dokumenterede studier.
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