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Nowy standard w terapii
+ Zespoły bólowe
+ Gojenie ran
+ Neuropa�e
+ Stany zapalne
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Informacje o producencie:
Firma Erchonia jest światowym liderem w dziedzinie zastosowań 
laserów niskoenergetycznych. W ciągu ostatnich 17 lat  Erchonia 
przeprowadziła  badania z czołowymi specjalistami na całym świecie, 
aby rozwinąć dyscyplinę naukową dotyczącą zimnych laserów. Przed 
wprowadzeniem produktów na rynek, ich bezpieczeństwo 
i skuteczność zostały potwierdzone badaniami klinicznymi. Codziennie 
tysiące laserów Erchonia znajduje zastosowanie w eliminacji bólu, 
przyspieszaniu gojenia, terapii trądziku czy redukcji tkanki tłuszczowej. 
Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź stronę:  
www.erchonia.com.

Odkryj terapię laserową 
i zmniejsz stosowanie

 leków przeciwbólowych
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Zapytaj 
Specjalistę
o korzyści z terapii 
zimnymi laseremi i dowiedz się, 

pomogą w walce z Twoim bólem.

Jak działa zimny laser?
Lasery niskoenergetyczne (LLLT) lub „zimne lasery” są 
bezinwazyjnym, bezbolesnym, nie wymagającym 
przyjmowania leków rozwiązaniem stosowanym 
w szerokim zakresie terapii m.in. ostrego i przewlekłego 
bólu, modelowania sylwetki, trądziku i redukcji widoczności 
cellulitu.
Receptory, znajdujące się w mitochondrium produkującym 
energię komórkową, są zdolne do absorbowania światła 
o określonej długości fali. Receptory te należy traktować 
tak jak inne receptory leków. Kiedy przyjmujemy leki, ich 
składniki są absorbowane przez organizm i lokalizują 
właściwy sobie receptor w oparciu o strukturę molekularną 
i wiążą się z tym receptorem. W momencie gdy lek zwiąże 
się z receptorem wewnątrz komórki następuje reakcja 
wtórna. Podobny mechanizm można zaobserwować 
w przypadku ekspozycji ciała na światło o określonym 
kolorze. W czasie terapii światło przenika przez skórę 
a następnie jest absorbowane przez właściwy receptor. Na 
skutek tej stymulacji wzrasta produkcja energii w komórce, 
zachodzą reakcje biochemiczne, synteza białek i czynników 
wzrostu, oraz proliferacja komórek i zwiększony przepływ 
krwi i tlenu. Nothing Heals Faster®

STAN ZAPALNY 
POWODUJĄCY BÓL

ŚWIATŁO LASERA 
POBUDZA KOMÓRKI

REDUKCJA STANU 
ZAPALNEGO
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Bezpieczeństwo i skuteczność terapii 
potwierdzona przez FDA
Niskoenergetyczne lasery firmy Erchonia oferują klinicznie 
udowodnioną terapię, która jest bezpieczna i efektywna oraz 
została zatwierdzona przez FDA w przypadku: 

► Przewlekłego bólu szyi

► Bólu pooperacyjnego

► Bólu barków

► Bólu związanego z ostrogą piętową

► Bólu dolnej części pleców

Rwy kulszowej

Zespółu bólowego kręgosłupa

►
►

Przeciwskazania do terapii
► Ciąża (okolice brzucha)

► Aktywna choroba nowotworowa

► Epilepsja

mgr Dominika Frankiewicz-Kubacka



Niskoenergetyczne
lasery Erchonia

Bądź o lata świetlne do przodu

Bezbolesna
terapia

Redukcja 
stanów zapalnych

Zwiększona
produkcja
mitochondriów

Szybsze
gojenie

Poprawa
funkcji

Poprawa
mobilności

Przed rehabilitacją!
Po rehabilitacji!

Większość obrażeń powoduje stany 
zapalne, lasery Erchonia działają 
bezpośrednio w miejscu problemu

Oferujemy kompleksową i skuteczną terapię:
► Bólu pooperacyjnego
► Bólu stóp
► Bólu pięty związanego z ostrogą piętową
► Stanu zapalnego ścięgna Achillesa
► Stanu zapalnego rozcięgna podeszwowego
► Przewlekłego bólu szyi
► Bólu barków
► Bólu dolnej części pleców

D.O. Jarosław Połowniak
dyplomowany osteopata, magister fizjoterapii

EVRL
Fioletowy i Czerwony laser 
firmy Erchonia

EVRL laser niskoenergetyczny łączący działanie 
światła o długościach fal 635nm i 405nm. Światło 
czerwone 635nm pobudza komórki organizmu, co 
w efekcie prowadzi do redukcji stanów zapalnych, 
regeneracji komórek i zwiększenia przepływu krwi. 
Światło fioletowe 405nm działa antybakteryjnie 
i antymikrobowo. Terapia laserem EVRL jest 
bezpieczna, nieinwazyjna i nie powoduje bólu, czy 
dyskomfortu pacjenta. Laser EVRL przyspiesza gojenie 
ran, co pozwala na redukcję stanów zapalnych 
i regenerację niegojących się ran. Znajduje 
zastosowanie przy terapii stopy cukrzycowej, 
neuropatii cukrzycowej, bólu różnego pochodzenia 
oraz gojeniu ran.

Przyspieszone gojenie ran 
i działanie antybakteryjne  

Wskazania do stosowania:
• Stany zapalne

• Blizny

• Ból związny z ostrogą piętową

• Infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybicze

• Ból różnego pochodzenia

Zwiększona
produkcja
mitochondriów

E
Fioletowy i Czerwony laser 
firmy Erchonia

EVRL laser niskoenergetyczny łączący działanie 
światła o długościach fal 635nm i 405nm. Światło 
czerwone 635nm 
w efekcie prowadzi do redukcji stanów zapalnych, 
regeneracji komórek i zwiększenia przepływu krwi. 
Światło fioletowe 405nm działa antybakteryjnie 
i antymikrobowo. Terapia laserem EVRL jest 
bezpieczna, nieinwazyjna i nie powoduje bólu, czy 
dyskomfortu pacjenta. Laser EVRL przyspiesza gojenie 
ran, co pozwala na redukcję stanów zapalnych 
i regenerację niegojących się ran. Znajduje 
zastosowanie przy terapii stopy cukrzycowej, 

Przyspieszone gojenie ran 
i działanie antybakteryjne  
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► Nieinwazyjna
► Bezbolesna
► Bez efektów ubocznych
► O udowodnionej skuteczności

TERAPIA

Terapia przed i po 
zabiegach 

chirurgicznych!
Przyspiesza regenerację 
po urazach i złamaniach.


