RESIDENCE MEDICAL
• 4032 Debrecen • Bólyai utca 2. •
• Email: rendelo@residence-medical.hu •
• Rendelő: (30) 99-44-994 • Fizioterápia: (30) 83-63-269 •
Tájékoztató a lágylézer kezelésről
Tisztelt Hölgyem/Uram!

A lágylézer kezelés egy fájdalommentes fizikoterápiás eljárás, amely során a testbe juttatott
kis energiájú lézerfény serkenti a szervezet öngyógyító biológiai folyamatait. A sérült szövetek
helyreállításához sok energiára van szükség, ehhez járul hozzá a lézerkészülék által kibocsájtott
fénysugár, ezzel lerövidítve a gyógyulási időt.
A klinikánkon alkalmazott lézer fénye 808 nm-es, infravörös és szabad szemmel nem látható.
Az ilyen készülékek működés közben mesterséges, látható fényt is kibocsátanak, de ez csak a
kezelés “célzására” és a működés jelzésére szolgál. Ez a sugár 5-8 cm mélyen behatol a bőr
alatti szövetekbe. Alkalmas a nagyobb ízületek, ízületi porcok, szalagok és egyéb képletek
kezelésére.
Hatásmechanizmusa:
A testbe hatoló lézersugár energiáját a sejtek ATP (energia) termelésre fordítják. Az energia
felhasználásával a regenerációhoz szükséges anyagok bejutnak a sejtbe és a késztermékek,
továbbá a gyógyulást akadályozó bomlástermékek (toxinok, stb.) kijutnak. A sejtek
energiaellátásának serkentése révén a lágylézer kezelés nemcsak tüneti, hanem gyógyító hatású.
A lézer másik hatása a szövetek felmelegítése és ezzel a vér- és nyirokkeringés fokozása. Ez a
folyamat tovább javítja a gyógyhatást, mivel a gyorsabb keringés több oxigént és regenerációt
segítő anyagot szállít, illetve a toxinokat is gyorsabban viszi el.
A kezelés eredményeként csökken a gyulladás és a fájdalom, ezzel párhuzamosan oldódik a
merevség és visszatér a normál ízületi- és izomműködés. Mindemellett elősegíti a sebek, hegek
gyógyulását.
A lágylézer kezelés hatásának megjelenéséhez időre van szükség! Egy hosszabb ideje
fennálló probléma kezelése több alkalmat igényel, kezdetben leginkább a fájdalomcsökkentő
hatás érvényesül, a gyógyulási folyamat elindulásához nem elegendő egy-két kezelés.
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Lágylézerrel kezelhető problémák:


Ízületi gyulladások, kopásos megbetegedések



Reumatikus megbetegedések



Idegi eredetű fájdalmak



Ínhüvelygyulladás



Izom eredetű fájdalmak



Inak elváltozásaival kapcsolatos megbetegedések



Különböző mozgásszervi eredetű megbetegedések



Bursitis (nyáktömlő gyulladás)

Kezelési ellenjavallatok:


Daganatos megbetegedések



Vérzékenység



Láz, akut megbetegedés



Epilepszia



Sugárkezelés



Hőérzékelés zavara



Fényérzékenység



Anyajegy, tetoválás a kezelendő területen



Terhesség, menstruáció amennyiben a kezelés az alhasi régiót érinti



Beültetett fém, illetve egyéb protézis a kezelendő területen

Tilos a lágylézer alkalmazása a szem, pajzsmirigy és az agy területén.
A kezelés során:


Megtisztítjuk a kezelendő területet.



A kezelés során, mind a kezelést végző személy, mind a páciens védőszemüveget visel.



A kezelés időtartama eltérő lehet a terápia egyes szakaszaiban, illetve különböző
problémák esetében.
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A kezelés lehetséges mellékhatásai:
A kezeléseknek ritkán lehetnek mellékhatásai. A kezelés ideje alatt, illetve rövid idővel a
kezelés elvégzése után a következő mellékhatások jelentkezhetnek:


fokozott melegségérzet a kezelés alatt



a bőr kipirosodása



nagyon ritkán a természetes bőrszerkezet károsodása, felhámsérülés (hólyag, égés)



átmeneti tünetrosszabbodás

Amennyiben bármilyen mellékhatást észlel, azonnal értesítse a kezelést végrehajtó személyt!
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