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TERAPIA LASEREM  
WYSOKOENERGETYCZNYM  
BTL-6000 HIL

PRZYWRACANIE 
SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ

LASER WYSOKOENERGETYCZNY 
BTL-6000 HIL

Zapytaj Twojego lekarza lub specjalistę  
o więcej informacji:

WIOdąCA tECHNIkA W lECZENIU bólU, 
PROCESIE gOJENIA SIę tkANEk ORAZ 

REPRZYWRACANIA SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ.

NAtYCHMIAStOWE EFEktY 
tERAPEUtYCZNE  
bEZ bólU I bEZ lEkóW

KORZYŚCI

Dzięki wyjątkowym parametrom technicznym 
lasera wysokoenergetycznego, urządzenie to może 
stymulować i leczyć każde bolące miejsce w ciele 
pacjenta.

Fotomechaniczna stymulacja hamuje odczucie bólu  
i przynosi natychmiastową ulgę.

Terapia laserem wysokoenergetycznym nie tylko 
redukuje ból, ale także poprawia mobilność  
i funkcjonalność.

Nie powoduje uzależnienia i nie wywołuje żadnych 
skutków ubocznych. 
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Terapia laserem wysokoenergetycznym stymuluje regenerację 
tkanek i ich gojenie się na poziomie komórkowym. 
Maksymalna moc wynosząca do  
12 watów pozwala na bardzo głębokie  
przenikanie światła laserowego. 
Terapia ta jest szybką i skuteczną  
metodą leczenia niewywołującą  
efektów ubocznych, którą można  
zastosować w dowolnym miejscu  
w obrębie ciała.

LECZENIE BÓLU I STYMULACJA METABOLIZMU

W momencie dotarcia do skóry światło laserowe tworzy  
w ludzkiej tkance falę fotomechaniczną właściwą dla danej 
długości fali. Ta mechaniczna stymulacja wolnych zakończeń 
nerwowych i innych receptorów bólu w tkance podskórnej 
blokuje ścieżki bólowe w układzie nerwowym i przynosi 
natychmiastową ulgę w bólu.
Ponadto, mechaniczna fala stymuluje miejscowe 
mikrokrążenie i wspiera drenaż limfatyczny chorego obszaru.
Łącząc biostymulację oraz stymulację fotomechaniczną, BTL 
HIL skutecznie leczy tkanki, jednocześnie dostarczając silnej
i nieuzależniającej formy leczenia bólu.

TERAPIA LASEREM WYSOKOENERGETYCZNYM NAjCZęSTSZE WSKAZANIA ZWALCZANE dOLEGLIWOŚCI

Wiele badań dowiodło, że terapia laserem 
wysokoenergetycznym jest skuteczna w schorzeniach  
takich jak :

 Bóle barków

 Zespół szyjno-barkowy

 Zapalenie kaletki

 Łokieć “tenisisty”, 
łokieć“golfisty”

 Bóle krzyża

 Naciągnięcie mięśnia

 Zapalenie stawu  
kolanowego

 Powięziowe 
punkty spustowe, 
skurcze mięśni

 Zwichnięcie kostki, 
zniekształcenie 
piszczelowo-stępowe

 Zapalenie powięzi 
podeszwowej, 
ostroga piętowa 

Biologiczna stymulacja wywołana światłem lasera tworzy 
optymalne środowisko, w którym goją się tkanki. W miarę jak 
obszar wymagający leczenia stopniowo odzyskuje prawidłowy 
stan, wraca również funkcjonalność i ustępuje ból.

ZALETY TErApII LASErEM wYSOkOENErgETYCZNYM:

 Szybka i skuteczna terapia

 Efekt terapeutyczny osiągalny już po 3-4 zabiegach

 Terapia nie uzależnia i nie wywołuje skutków ubocznych

 Bezbolesne zabiegi

Bóle barków Ból biodra

Łokieć “tenisisty” Zespół kanału nadgarstka 

Zapalenie stawu 
kolanowego

Ból krzyża 

Ostroga piętowa Ból grzbietu 


