.

Bamboo laser ir Latvijā ražots zemas intensitātes terapeitiskais
lāzers, kas veiksmīgi pielietojams ārstējot dažādas saslimšanas,
piemēram:
- Sāpju mazināšanai pēc operācijām;
- Traumu un brūču dziedēšanai;
- Artrītu, displāziju, diska trūču un citu balsta aparāta
saslimšanu gadījumos;
- Dermatoloģisko saslimšanu gadījumos;
- Kaudālais stomatīts, periodontīts un citas mutes dobuma
saslimšanas;
- Fiziskās veiktspējas palielināšanai un rehabilitācijai pēc
treniņiem;
- Un vēl, vēl, vēl...
Lāzerterapija ir droša un efektīva, tā ļauj izvairīties vai samazināt
potenciāli bīstamu medikamentu devas un sniegt labāku aprūpi
dzīvniekam.

ir GaAlAs tipa infrasarkanais lāzers,
kura izstarotā viļņa garums ir 808 nm atbilst terapeitiskā loga „zelta
standartam”, līdz ar to ir ļoti efektīvs gan virspusēju brūču un iekaisumu
ārstēšanā, gan arī dziļāk lokalizētu locītavu un saišu terapijā.
Terapeitiskais efekts var sasniegt līdz pat 5 cm dziļumu.
izejošā jauda ir 120 mW, kas
nodrošina pietiekamu devu (2 – 2.4 J/cm2) jau ieprogrammētajās 20
sekundēs. Dozācija vienkārša un ērta.
ir viegls, kompakts, ergonomisks un
ērts lietošanai. To viegli paņemt līdzi un tas ir „vienmēr gatavs”!
pieejami speciāli uzgaļi intraorālai
pielietošanai un citiem gadījumiem.
darbību nodrošina augstas ietilpības
Litija jonu akumulators, kuru ērti uzlādēt ar to pašu lādētāju, ar kuru
parasti tiek lādēts mobilais tālrunis (micro USB).
tiek ražots sadarbībā ar A/S Hansa
Matrix atbilstoši medicīnas ierīces standartiem nodrošinot augstāko
kvalitāti un 10 gadu garantiju ierīcei!
Ar finansiāli pieejamo
Jūs spēsiet
izdarīt gandrīz to pašu, ko ar stacionārajām lāzerterapijas iekārtām, kuru
cena var sasniegt pat vairāk kā 20 tūkstošus eiro!

Divi siblingi viena saimnieka pacienti, kuriem vienlaicīgi veikta
ovoriohisterektomija. Pacientam kurš saņēma pēcoperācijas lāzerterapija
ievērojami mazāka iekaisuma reakcija.

Aknes brūču veiksmīga izārstēšana ar 3 ik dienas lāzerterapijas sesijām. Attēlus
šķir divas nedēļas.

”Aktīvi pielietojam klīnikas praksē bamboo laser, mums ir pozitīva
pieredz, īpaši brūču dziedēšanā!”
Veterinārārste Linda Gatiņa, LLU Veterinārā klīnika

SIA EkoMed, Brīvības iela 111-52, Rīga, LV1001, tālrunis 29218847,
e-pasts: bamboolasers@gmail.com; www.eko-med.lv

