
 
 

 

Lemmikkien hoito on nyt helppoa.   

B-Cure Laser Vet Pro 
– parantavaa hoitoa 
 kotona, lääkärissä,  
matkalla, missä ja  
milloin tahansa.

Koti- ja  

ammatti- 

käyttöön

Nopeuttaa 
paranemista

Helppo ja 
turvallinen 

kotikäytässä

Korkea 
energia ja 
tehokkuus

Nopea palautuminen 
iloiseen hännän

heilutukseen



Tehokas kannettava pienteholaserlaite 

B-Cure Laser Pro Vet
 
B-Cure Laser Vet Pro on maailman ensimmäinen mukana kannettava  
pienteho laserlaite, jonka parantava teho on sama kuin täysikokoisissa  
kiinteissä, kalliissa, ammattilaisten käyttämissä laserlaitteissa. Pien teho
laserterapiaa käytetään laajalti eri puolilla maailmaa – sairaaloissa, 

yliopistoissa, eläinklinikoilla ja johtavissa laitoksissa.  
 
B-Cure Laser Vet Pro on läpimurto, joka vie laserterapian aivan  
uudelle tasolle. Laite tarjoaa korkeampaa tehokkuutta kohtuu
hintaan niin eläinklinikoilla kuin kotonakin tapahtuvalle  
hoidolle.

Sincerely Good Energies
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B-Cure Laser Vet Pro - Keep ’em healthy, keep ’em happy!

Esimerkkejä laitteen käyttömahdollisuuksista:
•  Tuki ja liikuntaelinten sairaudet: lonkan dysplasia, selkäkipu, niveltulehdus, tendino

patia (SDF:nä, DDFongelmat hevosissa), nivelten erilaiset ongelmat ja kivut sekä lihas
kivut.

• Suun alueen ongelmat: krooninen parodontiitti, kissan suutulehdus, ien tulehdus.

• Ihoongelmat: kostea pinnallinen ihottuma eli ”hot spot”,  joka voi olla hyvin kivulias  
ja vaikeasti hoidettava, kissan akne, postoperatiiviset arvet ja haavat, infektoituneet 
haavat ja huonosti paranevat haavat.

• Kipeät triggerpisteet (triggerpiste on lihaksessa oleva kipupiste).

• Neurologiset oireet: kallonhermon halvaus (kasvojen hermo, trigeminaalinen hermo > 
kolmoishermo, vestibularhermo > kuulo ja tasapainoelimeen liittyvä hermo), perifee
rinen hermohalvaus (radiaalinen hermo, ulnarhermo) tai selkäydinvaurio (nikamaväli
leikkaus  IVDD).

Tärkeimmät edut:
Todistetut tulokset kivun lievittämisestä ja nopeutuneesta paranemisesta.

• Turvallinen jokapäiväiseen käyttöön.

• Luonnollinen paraneminen ja eiinvasiivinen hoito.

• Helppokäyttöinen, kevyt, kannettava ja ladattava.

• Ei haittavaikutuksia eikä yliannostuksen pelkoa.

B-Cure Laser Vet Pro lemmikkisi nopeaan 
paranemiseen ja hyvinvointiiin
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9.  Haavojen parantuminen, huonosti parantuneet 
haavat, nuolugranulooma (pieni ihoalue, jota 
koira nuolee jatkuvasti). Jatkuvan nuolemisen 
seurauksena ärtynyt ihoalue laajenee ja iho 
paksuuntuu. Alue saattaa punoittaa, ja se saattaa 
erittää väritöntä tai värillistä nestettä. Yleisimmin 
granuloomaa esiintyy koirilla jaloissa ja nilkoissa. 
Granu looman ilmaantumista ei voi ehkäistä.

10. Kyynärpään nivelrikko

11.  Krooninen otitis (korvatulehdus)

12. Kasvohermohalvaus

1. Krooninen ientulehdus, parodontiitti, 
stomatiitti

2. Wobbleroireyhtymä (kaulan alueen 
ongelmat)

3. Selkä kipu

4. Anaalirauhasten ja fistelien hoito

5. Lonkkakipu

6. Ristisiteet

7. Jänteiden heikkous 

8. Pododermatitishaavat / haavaumat  
tassuissa

Käyttötapoja ja valon kohdistaminen 
(koira/kissa)
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B-Cure Laser Vet Pro - Keep ’em healthy, keep ’em happy!

• Akuutissa kivussa, onnettomuuden satuttua tai kirurgisessa operaatiossa  
on suositeltavaa hoitaa alue heti onnettomuuden tai leikkauksen jälkeen. 
Suositel tava hoitoaika on 6 minuuttia ja se toistetaan useaan kertaan.

• Kroonisessa kivussa hoito suositellaan aloitettavaksi 1,5 minuutista 2x päivässä, 
jonka jälkeen hoitoaikaa lisätään 30 sekunnilla jokaisella hoitokerralla. Näin 
jatketaan, kunnes saavutetaan suositeltu 6 minuutin hoitoaika, joka toistetaan  
2x päivässä.

• Puhdista alue karvoista/turkista niin hyvin kuin mahdollista, aseta laserlaite  
hellästi ihoa vasten ja anna laitteen olla samassa kohdassa koko hoidon ajan. 
Hoito tulee toistaa, kunnes hoidettava alue on käsitelty kokonaisuudessaan.

• BCure Laser Vet Pron käyttö on turvallista. Tarkempia käyttöohjeita löydät  
Käyttöohjeetkirjasta

Helppo ja yksinkertainen käyttää
Noudata käyttöohjeita. Anna hoitoa seuraavasti:
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Miten se toimii?

Kuinka B-Cure Laser Vet toimii?
Pienteholaserterapia (Low Level Laser Therapy) LLLTlaservalo on yhdensuuntaista koherenttia 
valoa, jota käytetään hoitomuotona erilaisten kiputilojen, tulehduksien ja sairauksien hoidossa. 
Laservalo antaa energiaa soluille, joilla on energiavaje. Solu hyödyntää laservalon energian ja 
käynnistää kehon oman luonnollisen parantumismekanismin. 

Laserhoito on kivutonta eikä sillä ole tunnettuja sivuvaikutuksia. Laserterapiaa pidetään yhtenä 
turvallisimmista fysikaalisten hoitojen muodoista. Matalatehoisella laserhoidolla on saatu hyviä 
tutkimustuloksia kivunlievityksessä ja tulehdusten paranemisen nopeuttamisessa.

Kun keho vastaanottaa lääkintälaserenergiaa, se reagoi usealla eri 
tavalla samanaikaisesti: verenkierto vilkastuu, solujen toiminta 

nopeutuu ja solujen välinen kommunikaatio lisääntyy.

Vaikuttaa solujen läpäisevyyteen, Ca++, Na+, K+ 
-ioneiden välitykseen ja nopeuttaa hermo-
toimintaa.

Lisää ATP (Adenosin Triphosphate) tasoja, 
aktivoi ja stimuloi kohdesoluja ja solujen välisiä 
signaaleja välittäviä cAMP-molekyylejä.

Lisää endorfiinien 
(kipua lieventävien 
hormonien) 
tuotantoa.

Lisää S.O.D (Super Oxide 
Dismutase) entsyymin 
tuotantoa, joka taistelee 
tulehduksia vastaan, lie-
ventää kipua ja vähentää 
vapaiden radikaalien 
aiheuttamia vahinkoja. 

Aktivoi immuunijärjes-
telmän ketjureaktiota, 
kiihdyttää makrofagiso-
luja sekä lisää haavoja 
parantavien solujen 
määrää.

Kiihdyttää kollageenin ja 
elastiinin synteesiä. Lisää 
endoteelisolujen migraati-
ota ja kiihdyttää keratino-
syyttien (orvaskeden solu- 
jen) synteesiä nopeuttaen 
huomattavasti haavan 
parantumisprosessia.

Lopputulos:
Kivun lieveneminen.

Lopputulos:
Tulehduksen 
parantuminen

Lopputulos:
Haavojen ja kudos-
vaurioiden nopeampi 
parantuminen.

Lopputulos:
Haavojen ja ihovaurioiden 
nopeampi parantuminen.

B-Cure® Laser Vet Pron vaikutusmekanismi
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B-Cure Laser Vet Pro - Keep ’em healthy, keep ’em happy!

Tieteellisiä tutkimuksia ja kliinisiä 
todisteita LLLT:n tehosta

LLLT niskakivun hoidossa
LLLT – tehokkuus niskakivun hoidossa. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja metaanalyysi.

Dr Roberta T Chow, MBBS, Prof Mark I Johnson, PhD, Prof Rodrigo AB Lopesartins, PhD,   
Prof Jan M Bjordal, PT. Volume 374, No. 9705, p. 1897–1908, 5 December 2009

Tulosten tulkinta:  
LLLThoito lievittää akuuttia niskakipua välittömästi ja auttaa myös kroonisessa niskakivussa. 
Kipua lieventävä vaikutus saattaa kestää jopa 22 viikkoa.

BCure Laser Vet Pro vaikeiden ihotulehdusten hoidossa
Vuonna 2012 North  American Veterinary Conference (NAVC) julkaisi artikkelin,  jossa yhteen
vetona todettiin: 

• 21 päivää BCure lLaser Vet Pron käytön aloittamisesta todettiin laserhoidon olleen tehokas
ta ja paranemista nopeuttavaa.

• Paraneminen oli erittäin nopeaa.

• Iho parani hyvin eikä siinä ollut arpimuodostumista eikä granulomatoosista reaktiota. Eläin 
liikkui hoidon jälkeen normaalisti.
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Referenssejä eläinlääkäreiltä, eläin
terapeuteilta ja eläintenhoitajilta eläinten 
kuntoutumisesta ja paranemisesta
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4 päivän jälkeen 8 päivän jälkeen 21 päivän jälkeen

Wolfi Wolfi on sekarotuinen koira, jonka jalasta leikattiin kasvain. Leikkauksen 
jälkeen käytettiin toipumisen nopeuttamiseksi BCure Laser Vet Pro laitetta. 
Wolfille annettiin hoitoa 2x päivässä, 6 minuuttia joka päivä, 21 päivän ajan.

Mayla Mayla on neljän vuoden ikäinen naaraspuolinen villakoira. Maylalta oli aiem
min leikattu kasvain vasemmasta keuhkosta, mutta haava ei alkanut hoidoista 
huolimatta parantua. Hoitoihin kuuluivat normaalisti käytettävä haavahoito ja 
antibioottihoito. 

Ohjeistin omistajaa käyttämään BCure Laser Vet Pro laitetta 4 kertaa päivässä 
6 minuuttia kerrallaan kahden viikon ajan. Hoidon loputtua haava oli parantunut 
ja umpeutunut täydellisesti. Mielestäni BCure Laser Vet Pro on erinomainen 
työväline, helppo käyttää, ja mikä tietenkin tärkeintä: tulokset ovat hyviä!

Dr. Omri Ziv, DVM MRCVS,  Norway

Ennen Jälkeen



B-Cure Laser Vet Pro - Keep ’em healthy, keep ’em happy!

Täydellinen paraneminen

Loistavia kliinisiä tuloksia

Lehmien kuntoutuminen

Hannoveranerin hevonen

9 

Coco Coco oli kaksivuotias urospinseri, joka tuli sairaalaamme päähän osuneen iskun 
vuoksi. Tutkimuksessa kävi selville, että sen eturaajat olivat jäykät. Silmien pupil
lit eivät reagoineet valoon tutkimuksen aikana. Koira oli mitä ilmeisimmin shokis
sa. Shokkia vastaan sille annettiin dexametasonia, mannitolia sekä furosemidiä 
suonen sisäisesti nesteenä. Näistä ei ollut kuitenkaan apua, ja koira kotiutettiin 
48 tunnin sairaalassaolon jälkeen. Kotihoitoohjeeksi annettiin Bcure Vet Pron 
käyttöohje seuraavasti: 2x päivässä 2 viikon ajan 6 minuuttia kerrallaan. 7 päivää 
myöhemmin Coco oli parantunut täydellisesti ja käveli taas kuten ennenkin.

Dr. Joan Cunill, Veterinarian Hospital Delphis, Barcelona, Catalonia, Spain

Olen hoitanut BCure Laser Vet Pro laitteella useita hevosia, lampaita ja koiria 
viimeisten kuukausien aikana. Tulokset ovat olleet kerrassaan loistavia. Suositte
len BCure Laser Vet Prota käytettäväksi eläimillä hyvien tulosten takia. 

Shiri Koren, Complementary and Alternative Veterinary Therapist, Israel

Hoidan lehmiä ja myös muita eläimiä erilaisten ongelmien ja sairauksien takia. 
Pääasiassa keskityn kuitenkin eläinten kuntouttamiseen. Olen käyttänyt eläinten 
kuntoutuksessa useita kuukausia BCure Laser Vet Prot laitetta ja nähnyt, miten 
lehmät ovat alkaneet käyttäytyä jälleen normaalisti ja maidontuotanto palautu
nut ennalleen.

Olen hoitanut 7vuotiasta isoa Hannoveranerin hevosta BCure Laser Vet Prolla 
niin hyvällä menestyksellä, että kiropraktikkoni osti itselleen saman laisen lait
teen.

Andrea V.



B-Cure Laser Vet Pro on absoluuttisen 
ylivoimainen muihin kannettaviin pien
teholaserlaitteisiin verrattuna
Arvioitaessa pienteholaserin laatua ja tehokkuutta seuraavat ominaisuudet ovat avainasemassa: 
täysi koherenttius, hoitoalueen koko ja käsittelyaika, huipputeho, keskimääräinen energiatiheys ja 
huippu teho minuutissa. Mitä korkeammat mittaustulokset näissä ominaisuuksissa ovat, sitä suurempi 
on laserin suorituskyky. Tulokset ovat mitattavissa laadun, täydellisen parantumisen, ajan ja hoidon 
keston suhteen.

•  Laserin maksimivirta 250 mW

•  Laserin aallonpituus: 808nM

•  Pulssi frequency: 13kHz

•  GaAlAs (galliumalumiiniarsenidi)

•  Laserdiodin elinaika: yli 3 000 tuntia

• LEDlamppu: 520nM

•  Laservalon mitat: 10x45 mm

• Paristo 3xAAA

• Täyteen ladatulla laitteella voidaan hoitaa yli 2 tuntia

• Paristojen latausaika: noin  5–7 tuntia

•  Virran syöttö: 100–240 volttia

•  Virran lähtöjännite: 9 volttia

•  Paino: 175 g
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Erika-Carmel LTD, 5 Nachum Heth St., Haifa, Israel 3508504 

Tel: +972 73 7293001/2 

info@gdenergies.com

Hyväksynnät & turvallisuusertifikaatit
• Euroopan yhteisön hyväksymä CEmerkitty laite 

Maahantuoja:

Terveystekniikka Valko Oy
e-mail: info@terveystekniikka.fi

tel. 045 609 9000
www.terveystekniikka.fi

www.bcurelaser.fi


