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Podjetje ASA je od leta 1983 referenčno stičišče na svetovni lestvici za raziskovanje in razvoj, 
načrtovanje, izdelavo in distribucijo najbolj inovativnih medicinskih aparatov za lasersko in 
magnetoterapijo. Podjetje usmerja svojo energijo v popolno podporo zdravnikom in medicinskemu 
osebju za učinkovito zdravljenje na področju bolečine, kinezioterapije, ortopedije, travmatologije, 
revmatologije, dermatologije, športa in rehabilitacijske medicine. Tehnološke inovacije, zanesljivost 
in učinkovitost so glavne značilnosti proizvodov podjetja ASA. Vsi proizvodi, ki se dnevno uporabljajo 
v najboljših medicinskih centrih v več kot 50-ih državah po vsem svetu, so strogo testirani s 
periodičnim nadzorom kvalitete.  
Mednarodno vodstvo podjetja ASA je z znanjem in razvojem naprednih tehnologij na protibolečinskem 
področju leta 2003 dobilo posebno potrditev s članstvom partnerstva El.En. Group, enega glavnih 
protagonistov za izdelavo laserskih sond in aparatov za medicinsko in industrijsko uporabo. 

ASA, energija za zdravje
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Dve glavni operativni smeri:

• OSNOVNO RAZISKOVANJE, usmerjeno v 
raziskovanje novih terapevtsko uporabnih 
strategij, kot so tri-dimenzionalni (3D) celični 
prikaz (simulacija dogajanja v celici med izvajanjem 
terapije), nanodelci (za razvoj bolj učinkovitih 
terapij in bodočih kliničnih aplikacij) in matične 
celice ( usmeritev v »celično terapijo« za obnovitev 
poškodovanih tkiv).
 

• KLINIČNA TESTIRANJA, usmerjena v potrditev 
učinkovitosti novih terapij, kliničnih aplikacij in 
uzakonitev terapevtskih protokolov. Popolno 
upoštevanje pravil s strani etičnih komisij za 
vpis pacientov, metodologijo, način ocenjevanja in 
analizo podatkov. 

Raziskovalni oddelek ASA 
Asin raziskovalni oddelek ASAcampus je bil zasnovan pod vodstvom dr. Monice Monici z namenom 
premagovanja mej znanja, posredovanja informacij in izdelave konkretnih znanstvenih dognanj. 
Sedež raziskovalnega oddelka je laboratorij Oddelka za klinično fiziopatologijo Univerze v Firencah, 
kjer potekajo raziskave na biomedicinskemu področju, s poudarkom na interakciji celic/tkiv in 
fizikalne energije (lasersko žarčenje, elektromagnetno polje, mehanična in gravitacijska obremenitev). 
Delovanje ASAcampusa je dopolnjeno z mednarodno raziskovalno mrežo, ki vključuje izvedence in 
medicinske strokovnjake z različnih znanstvenih področij in je tesno povezana skupina, ki neprestano 
raste in je odprta za nova sodelovanja, tako v Italiji kot po svetu. ASAcampus sodeluje tudi v državnih in 
mednarodnih raziskovalnih projektih, na konferencah, v publikacijah s številnimi članki v mednarodnih 
in indeksiranih revijah ter v ASAcampus uradnem poročilu »Energija za zdravje«.

MLS LASERSKA TERAPIJA 

PODIJETIJE OD SKUPINE



MLS Multiwave Locked System je rezultat večletnih znanstvenih raziskav in tehnoloških 
inovacij, znanja in izkušenj, pridobljenih iz razvoja laserske terapije, kjer je ASA kot protagonist 
zaznamovala najpomembnejše razvojne stopnje: od kontinuiranih do pulzirajočih diod, 
od nizke do visoke moči, od CO

2
  do Nd:YAG laserjev ter od kombinirane 

do MLS laserske terapije. 
Sinhronizacija, ki predstavlja MLS pulz, je rezultat 30-letnih izkušenj z nenehnimi izboljšavami 
učinka laserskih virov in znanja bioloških in kliničnih učinkov, z namenom ustvariti varno in 
učinkovito terapijo, personalizirano glede na namen zdravljenja. 

MLS, laserska terapija tretjega tisocletja 

Boljša homogenost in prenos energije 
Sinhronizacija, posebnost MLS laserske terapije, omogoča kompleksni in izboljšani svetlobni 
pulz, ki glede na naše raziskave, prenaša energijo na ciljne anatomske strukture z zelo visoko 
učinkovitostjo. Oddana energija se prenaša preko optične skupine in je enakomerno razporejena 
na ciljno območje. Ta način prenašanja energije pospeši aktivacijo fotoreceptorjev na območju 
zdravljenja in zajema velik volumen podkožnega tkiva. 

VALOVNA DOLŽINA 

Izbrani valovni dolžini 
zagotavljata prenos energije 
v globlja tkiva               

808 nm
905 nm

KOMBINACIJA 
SINHRONIZACIJE

Sinhronizacija MLS sistema  
omogoča dvig sinergije  
in okrepitev vsakega 
posameznega  učinka

KONTINUIRANA EMISIJA
protivnetni in 

proti-edemski učinek             

PULZIRAJOČA EMISIJA
analgetični učinek

MLS pulz

NAČIN EMISIJE 
 

določa prevladujoč 
terapevtski učinek                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                              

TERAPEVTSKI UČINEK  

Izrazit analgetični i učinek in intenzivnost protivnetnega 
učinka MLS pulza se pojavita sočasno 
in se vzajemno okrepita

PREDNOSTI

Znatno izboljšanje stanja od prve terapije, kratko izvajanje 
terapije z dolgoročnim učinkom                                                                                    

Sinergija in okrepitev terapevtskih učinkov: intenziven protivnetni  
in proti-edemski učinek, močni analgetični učinek

Znatno zmanjšanje simptomatologije, do izginotja. 
Zmanjšanje število terapij in dolgoročni rezultati
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Indikacije in prednosti 
• KRATKO TRAJANJE TERAPIJE, od 3 do 10 minut. 

• ZMANJŠANJE ŠTEVILA TERAPIJ: učinki že po prvi terapiji, znanstvene raziskave kažejo, 
da se med 4. in 5. terapijo bolečina zmanjša za vsaj 50%, z izboljšanjem funkcije sklepov.   

• SOČASNI UČINEK  na trojico: bolečina - vnetje - edem. 

MLS laserska terapija je zasnovana na celotnemu pristopu: terapija zajema triger točko 
in vse mišične skupine glede na patologijo. Uporablja se za zdravljenje bolečine in mišičnih krčev, 
togih sklepov, artritisa. Poveča krvni obtok in sprošča napetost v mišicah. 
Posebno primerna za izvine, izpahe, poškodbe, tendinitis, plantaren fasciitis, cervikalno brahialgijo, 
kranofacialno bolečino, bolečino v ramenu, burzitis, bolečine v križu, artritis, osteoartritis, 
bolečine v sklepih, edeme, hematome, rane in razjede. 

Zahvaljujoč MLS laserskim aparatom lahko pacient hitro in za vedno premaga akutno bolečinsko 
stanje, ponovno zaživi kvalitetno življenje in se vrne k vsakodnevnim aktivnostim, kot so služba, 
šport in družabno življenje. 
MLS laserska terapija ne zdravi le bolečinske simptome, značilne za mišično-skeletne bolezni, 
ampak predstavlja tudi pomembno orodje za rehabilitacijo, saj učinkovito pospeši okrevanje 
po operaciji ali zlomih.

Ponovno aktivni

5MLS LASERSKA TERAPIJA 



Mphi, laserska terapija dostopna kjerkoli 

Mphi, prenosni MLS aparat 
ENOSTAVEN ZA PRENOS, ERGONOMIČEN, ENOSTAVEN ZA UPORABO, INTUITIVEN: 
NOVA PRILOŽNOST ZA UČINKOVITO MLS LASERSKO TERAPIJO DOSTOPNO KJERKOLI, 
V VAŠI ORDINACIJI ALI NA DOMU PACIENTA. POPOLNOMA NEODVISEN, 
OPREMLJEN Z LITIJEVO BATERIJO, MAJHNIH MER IN LAHEK, Z INOVATIVNIM 
OSVETLJENIM BARVNIM GRAFIČNIM ZASLONOM NA DOTIK, 
KI KOMUNICIRA Z UPORABNIKOM NA INTUITIVEN NAČIN.

Aparati za MLS lasersko terapijo vključujejo 
kvaliteto, inovacijo in enostavno uporabo, 
praktičnost ter terapevtsko učinkovitost. 
V verziji z vozičkom je Mphi opremljen z 
ergonomičnim vozičkom, v katerem lahko shranite 
dodatke in ga brez težav premikate po prostoru. 

Mphi Trolley +

MOBILE SOLUTIONS
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Mphi 5 je ustvarjen z namenom enostavno doseči vsak del telesa in prenesti visoko kvalitetno energijo 
MLS pulza do ciljnega območja s premerom 5 cm, katerega oblika in velikost je bila optimizirana za zagotovitev 
izvrstnih terapevtskih rezultatov. Velikost obsevanega območja omogoča enakomerno zdravljenje tkiva, 
kot so večji deli mišičnih trakov ali celotnega sklepa ter hiter odziv obsevanih struktur. 
Obstoječi terapevtski protokoli olajšajo terapevtu izbiro vrste terapije, multidiodni aplikator CHARLIE 
pa omogoča izvajanje terapije preko večjega telesnega območja v kratkem času.

Mphi 5,  celovita rešitev +

7MLS LASERSKA TERAPIJA 
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Značilna karakteristika aparata M6 je inovativno več ciljno delovanje. 
Zahvaljujoč značilnostim ekskluzivne MLS optične skupine se široko telesno 
območje obravnava takoj, kar izzove takojšnjo reakcijo zdravljenega tkiva. 
Rezultati so boljši in hitrejši kot pri načinu skeniranja tradicionalne laserske 
terapije. Sofisticiran dizajn pripomore k najbolj naprednim dosežkom v optični 
tehnologiji in elektromehaniki in samodejno izvaja MLS lasersko terapijo.

Gibanje v obliki več ciljnega grškega vzorca omogoča, da robotizirana glava 
enakomerno pokrije celotno področje zdravljenja v zelo kratkem času. 
Trajanje terapij je bilo natančno preverjeno z namenom, 
da se doseže najboljši rezultat.
Parametri so prikazani na ekranu in se lahko spreminjajo s pomočjo 
naprednega uporabniškega vmesnika – barvnega grafičnega zaslona na dotik.
Nova programska oprema zadovolji vse potrebe uporabnika, saj ponuja 
vse protokole ilustrirane z anatomskimi slikami in terapevtskimi točkami. 

M6, vec ciljno delovanje za MLS lasersko terapijo 

Z namenom, da se poveča gibčnost aparata in lažje doseže vsak del območja zdravljenja, 
se lahko robotizirana glava z več diodno optično skupino premika v petih pozicijah 
(2 horizontalni, 1 vertikalna ter desno in levo).

5 POZICIJ ROBOTIZIRANE GLAVE
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Z aparatom M6 lahko izvajate samodejno več ciljno MLS lasersko terapijo.  
Gibanje stebra in roke, skupaj s 5 robotiziranimi pozicijami laserske glave, omogoča optični skupini 
pravilen doseg vsakega področja na delu telesa, ki se zdravi in naredi aparat M6 edinstven. 
Obsevanje se izvaja preko samodejnega gibanja na ciljnem področju in je idealna rešitev 
za zdravljenje širokih bolečih področij, kot so vse mišice in potek živcev.
Široka paleta gibalnih možnosti robotizirane glave se lahko skrči za zdravljenje manjših območij 
ali fiksira kot nepremično aplikacijo. Več ciljno delovanje je bilo ustvarjeno z namenom 
minimiziranja izgube energije, ki nastane ob odsevanju in razsipanju laserskih žarkov 
ter za zagotovitev aktiviranja fotoreceptorjev na območju zdravljenja.

Istocasno zdravljenje vecjih podrocij telesa

9

Več ciljna aplikacija s pomočjo gibanja po grškem vzorcu omogoča enakomerno 
pokritost vseh večjih področij telesa v zelo kratkem času.

<<<
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IZBIRA PODROČJA - celovit pristop
OBSTAJATA DVE FAZI: ROČNO SKENIRANJE (SCAN PHASE) IN TERAPIJA TRIGER TOČK (TRIGGER POINTS). TERAPEVT JE VODEN PRI IZVEDBI TEH DVEH 
FAZ S POMOČJO NEPRETRGANE PREZENTACIJE PODROČIJ ZDRAVLJENJA. TAKO SE MLS LASERSKA TERAPIJA USMERI NA DOLOČENO TKIVO GLEDE 
NA PATOLOGIJO IN CELOTNO MIŠIČNO SKUPINO, KI JE NEPOSREDNO IN POSREDNO VKLJUČENA.

PATOLOGIJA
TERAPEVT JE VODEN PO SEZNAMU PATOLOGIJ ZA VSAK DEL TELESA: 
OB IZBIRI PATOLOGIJE SE POJAVI 3D ANATOMSKA PREZENTACIJA 
ČLOVEŠKEGA TELESA, KI JASNO PONAZARJA 
VSE TOČKE, KI JIH JE POTREBNO ZDRAVITI.

S prenovljenim vmesnikom in zaslonom na dotik, se je MLS približal bolj osebnemu terapevtskemu pristopu: 
3 različne uporabniške metode v »Protibolečinski terapiji«, dve za zdravljenje edemov 
in ena za biostimulacijo (poškodbe, čiri, rane). Nova programska oprema omogoča personalizacijo terapij 
glede na fototip kože in težo pacienta ter določitev vrednosti za akutno ali kronično stanje.

Preprost in intuitiven, 
aparat za MLS lasersko terapijo, ki »uci« vas 

10 MLS LASERSKA TERAPIJA 



TEHNIČNI PODATKI 
• Ročna sonda z optično skupino, 
   sestavljena iz 1 MLS vira – moč do 1,1 W,  
   2 cm Ø ciljno območje označeno z rdečo LED svetlobo

• Visoko resolucijski LCD barvni zaslon na dotik 

• Sočasno upravljanje dveh neodvisnih kanalov 

• 4 metode zdravljenja:
   A) specifične patologije    B) protibolečinska metoda 
   C) anti-edem                    D) biostimulacija 

• Možnost prilagoditve vsakega terapevtskega parametra  

• CPW in FW MLS modulacija

• Prilagajanje frekvence od 1 do 2000 Hz v korakih po 1 Hz 

• Stopnja moči 25%, 50%, 75% in 100%

• Variabilen ali fiksni delovni cikel 

• Trajanje terapije od 1” do 99’59” v korakih po 1” 

• Samodejni izračun oddane energije 
   glede na nastavljene parametre 

ALARMI IN VARNOST 

• Opozorilna lučka ob laserski emisiji
• Vmesna ključavnica
• Akustični signali, ki jih določi operater 
• Datum in čas
• Geslo za dostop do upravljanja z aparatom 
• Izbira jezika
• Priključitev za daljinskega upravljavec
   Aparat za signalno lasersko emisijo 

DIMENZIJE IN TEŽA
Mphi                    36 x 28 x 10 cm       3 Kg 
Mphi Trolley         63 x 54 x 85 cm     20 Kg

OMREŽNA NAPETOST
Litij polimer baterija 
Zunanja omrežna napetost 18V        50VA

TEHNIČNI PODATKI 
• Multidiodni aplikator CHARLIE z optično skupino, 
   sestavljeno iz treh MLS virov – moč do 3.3 W,
   5 cm Ø ciljno območje osvetljeno z visoko efektivno 
   rdečo LED svetlobo

• Ročna sonda z optično skupino sestavljeno 
   iz 1 MLS vira – moč do 1.1 W
   2 cm Ø ciljno območje osvetljeno z visoko 
   efektivno rdečo LED svetlobo 

• Visoko resolucijski LCD barvni zaslon na dotik 

• Sočasno upravljanje dveh neodvisnih kanalov

• 4 metode zdravljenja:
   A) specifične patologije     B) protibolečinska metoda 
   C) anti-edem                     D) biostimulacija

• Možnost prilagoditve vsakega terapevtskega parametra 

• CPW in FW MLS modulacija

• Prilagajanje frekvence od 1 do 2000 Hz v korakih po 1 Hz

• Stopnja moči 25%, 50%, 75% in 100%

• Variabilen ali fiksni delovni cikel 

• Trajanje terapije od 1” do 99’59” v korakih po 1” 

• Samodejni izračun oddane energije 
   glede na nastavljene parametre 

ALARMI IN VARNOST 

• Opozorilna lučka ob laserski emisiji
• Vmesna ključavnica
• Akustični signali, ki jih določi operater 
• Datum in čas
• Geslo za dostop do upravljanja z aparatom 
• Izbira jezika
• Priključitev za daljinskega upravljavec
   Aparat za signalno lasersko emisijo 

DIMENZIJE IN TEŽA
63 x 54 x 85 cm     25 Kg 

MREŽNA NAPETOST
Litij polimer baterija 
Zunanja omrežna napetost 18V        50VA

Tehnicni podatki

Mphi / Mphi Trolley

TEHNIČNI PODATKI
• Robotizirana optična skupina 
   z 3 MLS viri - moč do 3.3 W,
   5 cm Ø ciljno območje osvetljeno z visoko efektivno 
   rdečo LED svetlobo 

• Ročna sonda z optično skupino sestavljeno 
   iz 1 MLS vira – moč do 1.1 W
   2 cm Ø ciljno območje osvetljeno z visoko 
   efektivno rdečo LED svetlobo 

• Visoko resolucijski LCD barvni zaslon na dotik

• Sočasno upravljanje dveh neodvisnih kanalov 

• 4 metode zdravljenja:
   A) specifične patologije     B) protibolečinska metoda 
   C) anti-edem                     D) biostimulacija

• Možnost prilagoditve vsakega terapevtskega parametra 

• CPW in FW MLS modulacija

• Prilagajanje frekvence od 1 do 2000 Hz v korakih po 1 Hz

• Stopnja moči 25%, 50%, 75% in 100%

• Variabilen ali fiksni delovni cikel 

• Trajanje terapije od 1” do 99’59” v korakih po 1” 

• Samodejni izračun oddane energije glede 
   na nastavljene parametre 

ALARMI IN VARNOST  

• Opozorilna lučka ob laserski emisiji
• Vmesna ključavnica
• Akustični signali, ki jih določi operater 
• Datum in čas
• Geslo za dostop do upravljanja z aparatom 
• Izbira jezika
• Priključitev za daljinskega upravljavec
   Aparat za signalno lasersko emisijo

DIMENZIJE IN TEŽA
68 x 42 x 158 cm;   43 Kg 

MREŽNA NAPETOST
115/230V~ 50/60Hz   100VA

Mphi 5 M6

ROBOTARIZIRANA GLAVA  (model M6) 
TERAPEVT LAHKO  IZBERE NAJBOLJ PRIMERNO 
SMER IN VELIKOST PODROČJA ZDRAVLJENJA. 
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Manet d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana
t: +386 01 2323947 - fax: +386 01 2317270

www.manet.si - info@manet.si

EKSKLUZIVNI DISTRIBUTER          ZA SLOVENIJO


