
Hilterapia®:
bilimsel olarak ispatlanmış.



ASAlaser:
kayda değer yenilik.
1983’ten beri, kendimizi başarılı bir şekilde ağrı 
yönetimi ve doku tamirine adayarak, tecrübelerimizi 
günden güne arttırdık. Yorulmaksızın süren 
araştırmalarımız bize fizyoterapi, ortopedi, 
travmatoloji, romatoloji, dermatoloji, sporcu 
sağlığı ve rehabilitasyon alanlarında Lazer terapisi 
(Hilterapia® ve MLS® Lazer Terapisi) ve Manyetoterapi 
cihazları üretebileceğimizi gösterdi.

ASAcampus:
araştırma ve çözüm. 
ASAlaser ve Floransa Üniversitesi Deneysel ve Klinik 
Biyomedikal Bilimleri Bölümü’nün sinerjisinden 
doğan ASAcampus Eklem Laboratuvarı’mız 
(Dr. Monica Monici tarafından yönetiliyor) bize 
yaptığımız işin geçerliliğini ve medikal cihazlarımızın 
etkinliğini kanıtlama şansı verdi. 



ÇALIŞMALARIMIZIN GEÇERLİLİĞİ İÇİN 
ASACAMPUS’E BAKIN.
Uluslararası araştırmacılar ile yapılan yakın 
çalışmaların sonucu olarak, ASAcampus yaptığımız 
işin geçerliliğini kanıtlamamızı şunlarla sağladı: 

u Hilterapia®  atımı ve biyolojik doku arasındaki
 etkileşimden kaynaklanan fotokimyasal,
 fototermal ve fotomekanik etkilerin geniş
 çaplı araştırılması
u Biyolojik yanıtın temelinde yatan
 mekanizmaların moleküler seviyede
 araştırılması
u Terapötik etkilerin değerlendirilmesi.
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Hiterapia®: Gerçek Terapi.
Hilterapia® yüksek yoğunluklu lazer emisyonları üzerine kurulu 
(HILT® = High Intensity Laser Therapy), tamamen güvenli çalışırken 
derin terapötik etkiler yaratan bir tekniktir. En yüzeyden en derine, ağrılı 
kemik, kas ve eklem patolojilerinin tedavisinde kusursuzdur. 

ABD’de patentli HILT®, olarak bilinen yenilikçi yüksek yoğunluklu lazer 
darbeleri sayesinde Hilterapia®, biyostimülasyon, anti-enflamatuar 
ve anti-ağrı etkileri ile hastaya hızlı ve uzun süre etki eden yararlar 
sağlar. Bu teknolojiyi kullanan cihazlar 2005’ten beri FDA onaylıdır.

Bilinen hiçbir yan etki ve uygulama sırasında veya sonrasında ağrı 
rapor edilmemiştir. Bugün, Hilterapia® bilim dünyasında çığır açan 
yeniliklerle, tendon, kas ve ligamentlerle ilişkili ağrılı patolojilerin 
tedavisinde hastaların sağlık ve yaşam kalitelerine avantaj sağlayan 
hızlı, etkili ve uzun süreli bir çözüm sunuyor.

Hilterapia®’nin ağrılı semptomlarda ve eklem mobilitesi üzerinde 
çarpıcı etkileri vardır; bu da rehabilitasyon programına anında 
başlanmasına ve hastanın ağrıdan anında kurtulmasını sağlar.



ASA Laser
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ANA ENDİKASYONLAR

w Osteoartritler ve dejeneratif süreçler

w Bursitler, sinovitler, kapsülitler, tenisç dirseği, impingment
 sendromu

w  Tendinitler ve tenosinovitler

w Ödem ve burkulma travmaları

w Post travma patolojileri, aşırı efora bağlı patolojiler

w Addüktör sendromu, tibio-tarsal burkulmalar, insersiyonel
 enflamasyonlar, patellar kondropatiler ve tüm spor traumaları

BENZERSİZ

w Anında ve uzun süreli etkileri

w Hızlı, güvenli ve ağrısız tedavi

w Bilimsel belgelerin onaylı sonuçları

w Dünyadaki önemli klinikler ve tıp merkezleri tarafından kullanılan
 terapötik teknoloji

w  İtalyan araştırma ve geliştirme 

EKLEMLER

w Artiküler enflamasyonu azaltır ve tamir edici olayları uyarır.

KAS SİSTEMİ

w Kontraktürleri hızlıca çözerek yoğun bir analjezik etki üretir.

DOLAŞIM VE LENFATİK SİSTEM

w Besin maddelerinin arzını ve sıvı birikimlerinin yeniden emilimini
 teşvik eder.

FDA APPROVED:
510(K) K051537 - K122125

PATENT NO.:
US 6,527,797 B1

APP
En eksiksiz ve güncel bilimsel içerik, anatomiye, hastalıklara ve tedavilere göre 
Hilterapia®’ye özel teknik ve pratik 3D animasyonlar, videolar, eğitimler, özetler…
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Hilterapia®: Neden Benzersiz?
Özel patentli bir atım sayesinde, Hilterapia®, darbeli bir Nd: YAG kaynağı 
(dalga boyu 1064 nm) ile çok yüksek tepe kuvvetlerine (1-3 kW)
ulaşır. Halen diğer lazer teknolojileriyle elde edilemeyen yüksek 
yoğunluk (15.000 W / cm2’ye kadar), derin kronik lezyonları bile etkili 
bir şekilde iyileştirmeyi sağlar. Gerçekten de, eğer amaç semptomatik 
tedavi dışında bir tedavi sunmak ise, enerjiyi en uygun şekilde tedarik 
etmek gerekir. Deneysel olarak kronik ve derin yerleşimli lezyonların ve 
osteoartiritin biyolojik bir cevabı indükleyebilmesi için derin ve yüksek 
bir enerji miktarı alması gerektiği kanıtlanmıştır. HILT® atımlarının 
yüksek yoğunluğu ve büyük etkisi, yalnızca analjezik, anti-inflamatuar 
ve anti-ödem etkisini değil, aynı zamanda gerçek bir onarım ve 
yenilenme sürecini de geliştirir. Dokunun termal relaksasyonuna göre 
HILT® atımlarının süresinin ve frekansının özellikleri, herhangi bir zararlı 
etkiden kaçınarak güvenle çalışılmasını sağlar. 

FOTOMEKANİK ETKİ:  HILT® darbesinin temel bir ayırıcı 
özelliği, fotomekanik tipte etkilere sahip olmasıdır. Bu 
etkilerin gücü, lazer emisyon yoğunluğu ile doğru orantılıdır 
ve darbe süresiyle ters orantılıdır. Kısa pulsasyon süresi ve 
çok yüksek yoğunluk sayesinde Hilterapia®, bu fenomeni 
üretmek için doğru özelliklere sahiptir ve önemli terapötik 
etkileri or taya çıkarır. Aslında bu tür uyarıların dokulardaki 
onarım ve yenileme süreçlerini destekleyen bir dizi biyolojik 
sinyal başlattığı bilinmektedir; dahası lenfatik drenajı ve 
mikrosirkülasyonu aktif hale getirir.

Hilterapia®: tek bir tedavide yüksek 
yoğunluk, derinlik, güvenlik.
Başka lazer cihazlarının elde edemediği
sonuçlar.



Ø 5 mm

Yoğunluk
15.000 W/cm2HILT® ATIMLARI

Zaman

Gü
ç

1.000 W SH1

3.000 W
HIRO 3.0

SH1

HIRO 3.0

TERMAL HASAR EŞİĞİ

37°C

T > 45°C

3.000W

1.000W

Yoğunluk
15.000 W/cm2

Yoğunluk
5.000 W/cm2

SICAKLIK

HILT® ATIMLARI                         SICAKLIK
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M
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Yoğun, derin, güvenli. Ulaşılabilenin ötesinde.
YOĞUNLUK DERİNLİK GÜVENLİK

HILT® atımı en derin doku katmanlarına erişebilir.Derin rejenerasyonu stimüle etmek için gerekli 
olan 15.000 W / cm2’ye kadar yüksek yoğunluk.

HILT® atımları, yüksek enerji dozlarını alıp, tam bir 
emniyetle önemli bir derinliğe aktarır.
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Hilterapia®: Ürünler.

Yalnızca HIRO 3.0 ve SH1 cihazları, Hilterapia®’nın yüksek yoğunluk, 
derinlik ve emniyet seviyelerine aynı anda ulaşabilir. İki model farklı 
ihtiyaçları hedef alıyor. SH1, kas patolojilerinin tedavisindeki etkinliğini 
taşınabilirliğinin sağladığı kullanımı kolaylığı ile birleştirir. HIRO 3.0, 
ağrı yönetiminin yanı sıra, özel DJD başlığı ile derin bir onarım ve 
yenileme eylemini gerçekleştirme olanağı sunar.

Sporcu sağlığı alanındaki deneyimlerimizin sonucunda Hilterapia® artık 
taşınabilir: mükemmel performans küçük boyutlar. Aslında kas ağrısını 
analjezik ve anti-inflamatuar sonuçlar ile derinlemesine etkili bir şekilde ele 
alır ve ödem iyileştirir. Ağrı belirtileri üzerine sonuçlar ilk tedavi seansından 
itibaren görülmeye başlar.

SH1

STANDART BAŞLIK 
Ağrı terapisi için doğru miktarda enerji aktarmak 
amacıyla bir aralayıcı içerir.

Yoğunluk 5.000 W/cm2
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HIRO 3.0
HIRO 3.0 Hilterapia® için en eksiksiz cihazdır ve FDA onaylıdır. Aslında, 
antaljik ve anti-inflamatuar seviyedeki ve ödemli kas patolojilerinin 
etkin ve derin tedavisinin yanı sıra, onarıcı ve rejeneratif prosesleri 
teşvik eder, bu sayede eklem patolojileri ve osteoartrit üzerinde etkili 
bir tedaviye imkân tanır. 

 TEKNİK ÖZELLİKLER
u Patentli HILT® atımını kullanan lazer sistemi
u Yüksek Yoğunluklu Darbeli Nd: YAG Lazer
 - Tepe Güç (maks.): 1 kW
 - Maksimum yoğunluk: 5.000 

aydınlatmalı renkli dokunmatik ekranlı kullanıcı 
ara yüzü

u Yeni işletim sistemi Touch 1.0
 - Vücut bölgesi tedavisi için rehberli protokol
 - Patoloji tedavisi protokolü
 - anti-ödem protokolü
 - standart protokol
u Kişisel parametreleri değiştirmek ve kaydetmek 

için hafızalı programlar
u Seçilen fonksiyonlara göre otomatik olarak 

hesaplanan emisyon enerjisi 

 ALARMLAR VE GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
u Terapi sırasında akustik sinyal
u Tarih ve saat
u Dil seçeneği
u Makine durum sinyalleri ve alarmları
u Lazer emisyonu için acil durdurma düğmesi
u Lazer emisyonu uyarı lambası
u Kilitleme 

 DAHİL AKSESUARLAR
u Nº 2 Lazer Güvenlik Gözlükleri

 BOYUT VE AĞIRLIK
u 38 x 22 x 42 cm; 13 Kg

 GÜÇ KAYNAĞI
u 230Vdc 50-60Hz 750 VA

aydınlatmalı renkli dokunmatik ekranlı kullanıcı 
ara yüzü

u Yeni işletim sistemi Touch 1.0
 - Vücut bölgesi tedavisi için rehberli protokol
 - Patoloji tedavisi protokolü
 - anti-ödem protokolü
 - standart protokol
u Kişisel parametreleri değiştirmek ve kaydetmek 

için hafızalı programlar
u Seçilen fonksiyonlara göre otomatik olarak 

hesaplanan emisyon enerjisi

 ALARMLAR VE GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
u Terapi sırasında akustik sinyal
u Tarih ve saat
u Dil seçeneği
u Makine durum sinyalleri ve alarmları
u Lazer emisyonu için acil durdurma düğmesi
u Lazer emisyonu uyarı lambası
u Kilitleme

 DAHİL AKSESUARLAR
u Nº 2 Lazer Güvenlik Gözlükleri

 BOYUT VE AĞIRLIK
u 30 x 70 x 78 cm; 40 Kg

 GÜÇ KAYNAĞI
u 230Vdc 50-60Hz 1840 VA

SH1 HIRO 3.0

STANDART BAŞLIK
Ağrı terapisi için doğru miktarda enerji aktarmak 
amacıyla bir aralayıcı içerir.

Yoğunluk 15.000 W/cm2

DJD BAŞLIK
Rejeneratif terapi için, HILT® atımlarının dokuya 
transferini optimize eder. Patentli. 

Yoğunluk 15.000 W/cm2

e kadar
u Ağrı terapisi için standart başlık
u İnsan vücudunun görüntüleri ile arka plan 

W / cm²
 - Atım başına enerji (maks.): 150 mJ
 
 - Akış (mx) 760 mJ / cm²
 - Darbe süresi 150 μs’

 TEKNİK ÖZELLİKLER
u Patentli HILT® atımını kullanan lazer sistemi
u Yüksek Yoğunluklu Darbeli Nd: YAG Lazer
 - Tepe Güç (maks.): 3 kW
 - Maksimum yoğunluk: 15.000 W / cm²
 - Atım başına enerji (maks.): 350 mJ
 
 - Akış (max) 1780 mJ / cm²
 - Darbe süresi 200 μs’e kadar
u Ağrı terapisi için standart başlık
u Rejeneratif terapi için patentli DJD el aleti
u İnsan vücudunun görüntüleri ile arka plan 
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Asalaser eğitimi: gerçek yenilik birlikte gelişiyor.
EĞİTİMİN DEĞERİ. BİZİM İÇİN, ASALASER İÇİN. Basit ve 
kullanışlı olan son teknolojiye dayanan yüksek performanslı makineler 
geliştirmek inovasyonun tek bileşeni değildir. Bütün bunlarda, eğitimin 
çok önemli bir rol oynadığına ve işinizi ve terapötik sonuçlarınızı 
sürekli olarak geliştirmek için biyo-medikal teknolojinin gelişimine 
eşlik ettiğine inanıyoruz. Bize göre eğitim, bizim cihazlarımızdan 
önce gelen ve onlara eşlik eden bilimsel sonuçları sizlerle paylaşmak 
ve bunun yanı sıra kesinlikle inandığımız şeyleri iletebilmemizdir: 
bilimin değeri ve kendi uzmanlığımızı ve ürünlerimizi kullananlarınkini 
mükemmelleştirme hedefiyle sürekli güncellenmek.

ASALASER EĞİTİMİ: WEB SİTESİNE GİRİN VE 
DAHA FAZLASINI ÖĞRENİN.

Pratik bölüm, lazer sistemlerini doğru 
bir şekilde nasıl kullanacağınızı ve 
hastalarınız üzerinde en iyi sonuçların 
nasıl elde edileceğini öğrenmenizi 
sağlayacak.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ. SİZİN İÇİN. ASAlaser teknolojisi ile 
çalışmanızla ilgili olarak ihtiyacınız olabilecek tüm bilgi ve cevapları 
sunmayı hedefliyoruz: uygulama modalitelerinden faydalarına, 
spesifik durumların iyileştirilmesine yönelik özel hazırlanmış 
ayarlardan, cihaz yazılımına kadar kullanımı en uygun hale getirene 
ve en iyi sonuçları alana değin başarı hikayelerinin tam ve ayrıntılı 
analizleri sayesinde verimli sonuçlar elde etmenizi sağlar.
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WEB SİTESİ
Web sitesinin bir bölümü Hilterapia® bilgisinin 
yayılması için ayrılmıştır ve uygulama, kurs, 
bilimsel ve klinik araştırmalar, haberler ve 
Hilterapia® etkinliklerini konu alan bölümlerle 
profesyonelleri desteklemeyi amaçlar.

www.asalaser.com

SOSYAL AĞLAR
ASAlaser dünyasıyla her gün iletişime geçin. 
Haber, özel tarihler ve etkinlikler hakkında 
güncellemeleri alın. Bilgilerinizi ve ilginç haberleri 
profesyoneller ve uzmanlarla paylaşın. Sosyal 
ağlarımız vasıtasıyla bizimle ve daha fazla 
konuşun.

Katılımcılar ilk elden eğitimin 
değerini ifade ettiler ve terapötik 
yaklaşımlarında ve yalnızca tek bir 
terapi uygulamasını takiben elde 
ettikleri sonuçlarda dikkate değer bir 
gelişme olduğunu söylediler.

ASALASER EĞİTİM PLATFORMU: ETKİLİ, FAYDALI, KULLANICI 
DOSTU. TIPKI CİHAZLARIMIZ GİBİ. İnandığımız eğitim cihazlarımızın 
olduğu her yerde olmalı: tüm dünyada. Aynı zamanda, her bir müşteriye 
özel olarak düzenlenmeli ve ayarlanmalıdır: Bu nedenle eğitim 
platformumuz birçok seviyelerde (İler, Master ve Master Sınıf Kursları) 
organize edilmekte, teorik ve pratik bölümlere ayrılmakta, yenilikçi 
teknik araçlar (iPad ve Android uygulamaları, 3D görüntüler ve videolar) 
ve son derece profesyonel öğretim materyalleri (kullanıcı rehberleri ve 
bilimsel yayınlar) kullanılarak nitelikli öğretim elemanları (doktorlar ve 
fizyoterapistler) tarafından verilmektedir.

ASAlaser eğitiminin net bir hedefi 
vardır: daha iyi değerlendirme ve 
terapötik yaklaşımları planlayarak 
ve bu sayede profesyonellere 
terapinin tüm potansiyelini 
keşfetme imkânı tanıyarak,
anında etkiler yaratmak

İLETİŞİM DESTEĞİ
Uzmanları ve hastaları Hilterapia® ‘yı, uygulama 
kapsamını ve ulaşılabilir sonuçları anlamayı 
kolaylaştırmak için destek oluşturur.

APP
En eksiksiz ve güncel bilimsel içerik, anatomiye, 
hastalıklara ve tedavilere göre Hilterapia®’ye 
özel teknik ve pratik 3D animasyonlar, videolar, 
eğitimler, özetler…






