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MITEN DIODILASERIN VALO ON TEHTY ? 

Diodin toisessa päässä on osittain heijastava pinta, minkä läpi 
fotonit vapautetaan valokuituun 



Luokan III laserit 

Teho alle 500 mW eli 0,5 W 

Luokka IIIa Luokka IIIb 

Laserosoittimet Alhaisen tehon  (LLLT) 
lääkinnälliset terapialaserit 



Luokan IV laserit 

Teho yli 0,5 W -> 15 W (25 W) 

Leikkaava laser 

Tehokas (HPLT) 
terapialaser 



          Luokan III vs. Luokan IV 

                    terapialaserit                                   
  

Luokka III – “LLLT” (Low Level Laser Therapy)    

 

               Teho  (Maximum) – 0.5 W 

   Hyvä hoito pinnallisiin kudoksiin 

 

Luokka IV – “HPLT” (High Power Laser Therapy)   

   Teho (Maximum) – jopa 25 W 

                   Tehokas hoito 

                               sekä pinnallisiin että syvempiin kudoksiin  
     



 FOTONI  eli  VALOKVANTTI  
- Sähkömagneettisen vuorovaikutuksen välittäjähiukkanen 

 

 

- Laserterapiassa käytössä infrapunan aallonpituus 

- 700 – 1000 nm 

- myös näkyvän aallonpituuden 660 nm 



 Lasersäteilyn parametreja 
- Teho  W  W = J / t 

- Energia  J J  = W x t 

- Aika  t 

- Energian määrä neliösenttiä kohden J / cm² 

- Tehon määrä neliösenttiä kohden  W / cm² 

- Säteilyn taajuus 

- CW  Continuous Wave 

- Pulse Wave 10 Hz – 10 000 Hz 

- Super Pulse nanosekuntteja, jopa 120 W 

 



Heijastuminen 

Leviäminen  

Siirtyminen 

Imeytyminen 

Imeytymättömät 
fotonit läpäisevät p 

syvemmälle kudokseen 

LASERVALON OSUESSA KUDOKSEEN 





Aallonpituudella on myös väliä 

632 nm 820 nm 980 nm 

% absorptio 

% läpäisy 
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   Laservalon 

                    aallonpituudesta 

660 nm 
Ihoon imeytyvä aallonpituus, 
joten haavojen paranemista 
nopeuttava vaikutus. Estää 
myös bakteerien kasvua. 
Vähentää arpimuodostusta 



 

 

   Laservalon 

                    aallonpituudesta 

970 nm 
Vereen sitoutuva aallonpituus, 
joka aiheuttaa solutasolla 
lämmön muutoksen. Tämä 
johtaa parempaa 
mikroverenkiertoon. Soluille 
enemmän happea. 



 

 

   Laservalon 

                    aallonpituudesta 

905 nm 
ATP:n muodostumiseen 
liittyvä entsyymi absorboi 
parhaiten tätä valon 
aallonpituutta. ATP:n 
tuotannon kiihdyttäminen 
nopeuttaa solun energian 
tuotantoa. 



 

 

   Laservalon 

                    aallonpituudesta 

800 nm 
Mitä nopeammin happea 
vapautuu verenkierrosta, sitä 
nopeammin paraneminen 
tapahtuu. Hemoglobiiniin 
imeytyy eniten fotoneja tällä 
aallonpituudella. 



 

• 980 nm – suurin diodilasereissa saatavilla oleva  

• 980 nm – absorboituu vähiten pinnallisesti 

• 980 nm – läpäisee parhaiten syviin kudoksiin 

• 980 nm – stimuloi fysiologisesti erinomaisesti  

• 980 nm – vähentää tulehdusta 

• 980 nm – poistaa kipua 

• 980 nm – nopeuttaa kudoksen paranemista 

   Laservalon läpäisevyys on riippuvainen 

                    aallonpituudesta 



MITEN LASERVALO VAIKUTTAA KUDOKSIIN ? 

Koherentin ja monokromaattisen laservalon läpäistessä 
kudoksen se reagoi monin tavoin. Fotonit aiheuttavat 
fotokemiallisia reaktioita. 

 

Laservalo aiheuttaa biokemiallisia reaktioita – tämän 
johdosta näitä tapahtumia kutsutaan fotobiomodulaatioksi. 

 

Tapahtumat voidaan jakaa: 

• Kudosreaktioihin    

• Solutason muutoksiin 

 

 



Fotoni Krebsin 
sykli 

Solutason muutoksia 

Mitokondrioissa sijaitsevat 
kromoforit absorboivat 
fotonit.  Imeytynyt 
elektromagneettinen 
energia stimuloi Krebsin 
sykliä kehittämään lisää 
ATP:tä, joka on solutason 
energiayksikkö. Lisäksi 
DNA:n ja RNA:n synteesi 
lisääntyy. Solut saadaan 
käyntiin, jolloin metabolia 
kiihtyy.  video 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4v0Z94u09eZxH0m3dj2JcgFc0dO0fJ4I


–ATP : sytokromi-C:n käynnistämänä 
–NO  :  typpioksidi laajentaa suonia 
– ROS :  reaktiivinen happiperhe 

 
– Kasvutekijät  
– Tulehduksen välittäjäaineiden vähentäminen 

 
     

Biokemialliset vaikutukset 

                        



    Välittömästi luokan IV terapialaserilla käsittelyn jälkeen 

 
»Vähentynyt kipu 
»Tulehduksen väheneminen 
»Nopeutunut paraneminen 

 
    Nämä muutokset ovat seurausta biologisten ja biokemiallisten 

reaktioiden yhteisvaikutuksesta 

BIOLOGISET VAIKUTUKSET  –  

                       KLIININEN MERKITYS 





BIOLOGISET VAIKUTUKSET  –  
                       KLIININEN MERKITYS 

 Teholuokan IV terapialaserin  

kipua lievittävät vaikutukset 
  

•  Lisääntynyt kudosten omien endorfiinien määrä  

•  Kipusensoreiden hiljentäminen  

•  Nostaa kynnystä kivun tuntemukseen 

•  Hidastaa hermo-impulsseja  

•  Kivun tuntemuksen vähentäminen 





BIOLOGISET VAIKUTUKSET  –  

                       KLIININEN MERKITYS 

 
Tulehdusta vähentävä vaikutus   

 

• Vähemmän prostaglandiineja  – PGE2 

• Vähemmän tulehduksen välittäjäaineita 

• Imunestekudoksen aktivointi  

• Vähemmän turvotusta  



Silmien suojaaminen 

Silmien suojaaminen 
on erittäin tärkeää 
nelosteholuokan 
lasereiden kanssa 
työskenneltäessä 

 





BIOLOGISET VAIKUTUKSET  –  
                       KLIININEN MERKITYS 

 

Haavojen paraneminen nopeutuu 

 

• Enemmän sytokiineja (kasvutekijä, PDGF) 

• Voimistunut verisuonten toiminta –    

 korjaavien kapillaarien määrä kasvaa   
    

• Enemmän fibroblasteja 

• Lisääntynyt kollageenin tuotanto 

          

 



Kuntouttaminen 

Terapialaserin käyttö 
avaa hyvän 
mahdollisuuden 
eläinklinikan ja 
fysioterapeutin 
yhteistyölle 

 



Energiaa ja laskentaa 

 
Teho = W 

 
Aika = s 

Energia = J 

J = W x s 



Energian tarve 
Pinnalliset kohteet          3-4   J/cm² 
 
Syvät kohteet                     8-10  J/cm² 
 
Käytännössä jatkuvalla säteellä  
 * CW = continuous wave 
        * hoito nopeutuu 
Käden liike 2,5 – 7,5 cm / s 
 
 



Mitä oikeasti tarkoittaa teho W? 

Esim. 40 kg koira lonkkien hoito  
• Syvät kohteet                     8-10  J/cm² 
• Lonkan alue  
• 15 cm x 20 cm   =  300 cm² -> 

  300  x 10 J  = 3 000 J 
Aikaa kuluu 10 W teholla 300 sekuntia = 5 min 
 
Aikaa kuluisi 500 mW 6000 sekuntia = 100 min 

                                                  = 1 h 40 min 
• Ja sitten toisen lonkan kimppuun 
 
 
 



Terapialaser yhdistettynä  

Vähentää lääkitysten tarvetta, muttei poista tarvetta kokonaan 

  

•  Hyvä yhteistyö omistajan kanssa tarpeen 

•  Painonhallinta 

•  Lisäravinteet Kivun arvostaminen 

•  Vesiterapia 

•  Ympäristön ymmärtäminen 

          * autoon nouseminen 

          * ylösnouseminen liukkaalta 

•  Pet Stance Analyzer 



Nivelrikko 



Röntgenkuva on vain osa diagnoosia 





Hoidon suunnittelu 

Hoidon aloitus 

• 2-3 päivän välein 6 hoitokertaa 

 

Siirtymävaihe  

• Viikon välein 

 

Ylläpito 

• 3-4 viikon välein 

 

          

 



ÄLÄ UNOHDA KISSOJA 


