
Al enige tijd heeft Dierenarts Deventer de 
beschikking over Lasertherapie. Wij kunnen u 
deze  behandelmethode aanbieden voor uw 
hond, kat, paard of konijn.

Wat doet lasertherapie?

Laser theLaser therapie vermindert zwelling, ontstekin-
gen en dat leidt tot vermindering van de pijn. 
Lasertherapie is effectief bij de behandeling 
van acute pijn, chronische aandoeningen en 
postoperatieve pijn.
De behandeling is veilig en snel en pijnloos en 
kan zonder het dier onder narcose te brengen 
uitgevoerd worden. Behandelingen aan 
diepere weefsels worden behandeld in 5 tot 
10 minuten. Meestal vertonen zelfs chronische 
patiënten verbetering na 3 tot 5 behandelin-
gen. Lasertherapie maakt gebruik van het 
vvermogen van het lichaam een eigen genezing 
te bevorderen door stimulerende cellulaire ac-
tiviteit. Ondanks de korte behandelingstijden 
wordt er een genezingsproces op gang geb-
racht dat actief blijft en de therapie vermind-
ert de ontsteking voor maximaal 24 uur na de 
behandeling.
Lasertherapie is een klinisch bewezen mo-
daliteit in zowel de humane geneeskunde en 
diergeneeskunde.

Hoe werkt laser therapie?

Laser behandeling in de geneeskunde is niet Laser behandeling in de geneeskunde is niet 
nieuw. Al in het begin van de vorige eeuw 
waren er toepassingen. Voor dat er antibioti-
ca waren werd er al veel onderzoek gedaan 
en zijn er veel laserbehandelingen uitgevo-
erd om infecties te behandelen. Met de 
komst van antibiotica is dit op de achter
grond geraakt. 
De te behandelen aandoeningen en toe-
passingen zijn legio en kunnen variëren van 
oppervlakkige huidaandoeningen, ontstekin-
gen tot diepe weefseltrauma’s of beschad-
igingen en pijn. Denk aan spierblessures, ar-
trose, fracturen, fistels en meer. Het principe 
is dat het genezings- en herstel proces wordt 
gestimuleerd met een krachtige lichtbundel 
van een specifieke golflente en 
hoeveelheid energie waardoor in de cellen 
een verhoogde hoeveelheid ATP (adenosine 
tri fosfaat in de mitochondriën in de cel) 
wordt geproduceerd en een “ boost” geeft 
aan het metabolisme van het betreffende 
weefsel. Het effect is sneller herstel, minder 
pijn, minder litteken weefsel en een ge-
zzonder eind resultaat.

De behandeling? 

De dierenarts stelt voor uw dier een behan-
deplan op. De behandel frequentie is afhan-
kelijk van de aandoening en kan variëren 
van 2 keer tot 10 keer met af en toe herhal-
ing. 

Meer informatie?
Bel nu Dierenarts Deventer.
 0570-623433

Of kijk op de website:
www.dierenartsdeventer.com
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