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WPROWADZENIE

LASER WYSOKOENERGETYCZNY
REWOLUCJA W TERAPII LASEROWEJ 

Laser wysokoenergetyczny BTL HIL to rewolucyjna technologia oparta na 
sprawdzonej terapii laserowej o niskiej mocy (LLLT). Zastosowanie wysokiej mocy  
do 12 W, do 50 razy wyższej niż w zimnej laseroterapii, pozwala na głęboką 
penetrację, zapewniając przyczynową terapię bólu.

Laser wysokoenergetyczny BTL HIL stymuluje układ krwionośny i limfatyczny 
w obszarze zabiegowym. Dzięki zastosowaniu biostymulacji oraz efektu 
fotomechanicznego, BTL HIL w szybki i skuteczny sposób wpływa na tkankę, 
redukując dolegliwości bólowe oraz przyspieszając jej regenerację.  
Laser wysokoenergetyczny jest zalecany w terapii wielu schorzeń: od urazów  
i stanów zapalnych po zmiany zwyrodnieniowe stawów. Urządzenia BTL HIL są lekkie 
i przenośne, a ekran dotykowy oraz gotowe programy terapeutyczne pozwalają  
w prosty i skuteczny sposób ustawiać parametry terapii.
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W 2014 roku aparat BTL-6000 HIL, dzięki swojej 
wyjątkowej funkcjonalności, innowacyjności, 
parametrom technicznym oraz jakości konstrukcji, 
otrzymał nagrodę Red Dot Design Award, jedną  
z najbardziej prestiżowych nagród na świecie w zakresie
projektowania produktów.
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WIĄZKA LASEROWA 
A TKANKA LUDZKA
•		Moc wyjściowa jest w przybliżeniu 30-50 razy wyższa w porównaniu z konwencjonalną 

laseroterapią niskoenergetyczną i charakteryzuje się bardzo dużą głębokością 
przenikania. Pozwala to laserowi BTL HIL stymulować oraz leczyć dowolny obszar 
w obrębie ciała objęty dysfunkcją i bólem.

•		Wykorzystanie lasera impulsowego o długościach fal wynoszących blisko 1000 nm 
powoduje powstanie fotomechanicznej  fali w tkance podskórnej. Ta fotomechaniczna 
stymulacja działa silnie przeciwbólowo i przynosi natychmiastową ulgę.

LASER 
WYSOKOENERGETYCZNY

BEZBOLESNA 
I NIEINWAZYJNA 
TERAPIA BÓLU

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

REWOLUCJA 
W TERAPII LASEROWEJ
•	Nowa technologia w laseroterapii
•	Głęboka penetracja tkanki
•	Rezultaty potwierdzone klinicznie 
•	Maksymalne bezpieczeństwo

ZAAWANSOWANA  
TECHNOLOGIA 
•		Głęboka penetracja tkanki z wykorzystaniem mocy do 12 W

•	Moc wyjściowa 12 W − do 50 razy wyższa niż w przypadku lasera 
o niskiej mocy (LLLT)

•	Optymalny stosunek pochłaniania oraz głębokości przenikania z wykorzystaniem 
 długości fal 1064 nm lub 810/980 nm

•	Impulsowa praca lasera dla natychmiastowej redukcji bólu 
•	Szeroki zakres wskazań klinicznych
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12 W 7 W 0,1 W (LLLT)

Naskórek
Skóra właściwa

Tkanka podskórna

Tkanka mięśniowa

Kość/staw



NATYCHMIASTOWA, SILNA I DŁUGOTRWAŁA ULGA W BÓLU

Mechanizm ten oznacza zdolność do biologicznego stymulowania wzrostu  
i regeneracji tkanek na poziomie komórkowym. Monochromatyczność i spójność 
światła laserowego pozwala na precyzyjne dawkowanie energii i zaplanowanie z góry 
jego działania. Długości fal wynoszące 810/980 nm i 1064 nm wywierają silny wpływ 
na biologiczne chromofory, pozwalając na maksymalne efekty terapeutyczne bez 
obawy o skutki niepożądane.

Wykorzystanie długości fal światła laserowego bliskich 1000 nm w trybie 
ekstremalnie krótkich impulsów nadaje technologii BTL HIL całkowicie nową 
właściwość terapeutyczną — możliwość wytwarzania mechanicznej fali w tkance 
biologicznej. Lasery 1064 nm oraz 980 nm zaprojektowano tak, by wytwarzane przez 
nie fale mogły być optymalnie pochłaniane przez tkanki. W momencie dotarcia do 
skóry światło laserowe tworzy w ludzkiej tkance falę fotomechaniczną właściwą dla 
danej długości fali. Ta mechaniczna stymulacja wolnych zakończeń nerwowych  
i innych receptorów bólu w tkance podskórnej blokuje bramkę bólową 
i przynosi natychmiastową ulgę w bólu.

EFEKTY TERAPEUTYCZNE

EFEKTY TERAPEUTYCZNE

BIOSTYMULACJA

GŁĘBOKA PENETRACJA TKANKI

Maksymalna moc wynosząca do 12 W pozwala na bardzo głębokie przenikanie 
światła laserowego. Optymalny stosunek pochłaniania oraz głębokości przenikania 
gwarantuje efektywną stymulację tkanek oraz receptorów bólowych do 12 cm 
głębokości. Terapię HIL można zastosować w dowolnym miejscu w obrębie ciała.

Mechaniczna fala stymuluje miejscowe krążenie  
i wspiera drenaż limfatyczny chorego obszaru.
Łącząc biostymulację oraz stymulację 
fotomechaniczną, BTL HIL skutecznie leczy 
tkanki, jednocześnie likwdując ból bez ryzyka 
uzależnienia od tej formy terapii.

POPRAWA MIKROCYRKULACJI
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NAJCZĘSTSZE WSKAZANIA

Aby ułatwić terapeucie przeprowadzenie zabiegu w przypadku tych oraz w wielu 
innych dolegliwości, firma BTL stworzyła encyklopedię terapeutyczną wbudowaną  
w aparat. Ten kliniczny przewodnik objaśnia krok po kroku, jak należy stosować 
terapię HIL w leczeniu najczęstszych dolegliwości.

Zespół bolesnego barku 
(tendinopatia, zespół ciasnoty 
podbarkowej, uraz stożka 
rotatorów)

Zapalenie rozcięgna 
podeszwowego 

Skręcenie stawu 
skokowego

Łokieć tenisisty/golfisty  

Zespół szyjno-barkowy

Zespół przeciążeniowy mięśni 

Punkty spustowe, 
naciągnięcie mięśnia  

Zapalenie stawu 
skokowego

Zapalenie kaletki

Ból odcinka lędźwiowo-
-krzyżowego kręgosłupa 
(zmiany zwyrodnieniowe, 
przeciążeniowe, dyskopatie)  

BTL HIL umożliwia terapię wielu schorzeń: od urazów i stanów zapalnych po zmiany 
zwyrodnieniowe stawów.

NAJCZĘSTSZE WSKAZANIA 7
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BTL – 6000 HIL 12W

BTL – 6000 HIL 12 W

WŁAŚCIWOŚCI 

•		Głęboka penetracja tkanki z wykorzystaniem 
mocy do 12 W 

•		Maksymalne efekty terapeutyczne  
z wykorzystaniem długości fali 1064 nm

•		Impulsowa praca lasera dla natychmiastowej 
redukcji bólu

•		Precyzyjna aplikacja w obszarze zabiegowym
•		Automatyczne przeliczanie parametrów terapii

•		Gotowe programy terapeutyczne dla wygody 
użytkowania

•		Encyklopedia terapii
•		Kolorowy ekran dotykowy

•		Bezpieczeństwo − obsługa za pomocą sterownika 
nożnego

BTL – 6000 HIL 12W

•		Moc do 12 W
•		Długość fali 1064 nm

Aplikator
•	Wyjątkowa ergonomia
•	3 rozmiary nakładek dystansowych
•	Nakładki mocowane magnetycznie

Prosta obsługa
•  Kolorowy ekran dotykowy
•	 	Gotowe programy terapeutyczne
•	 	Lekki i przenośny (7 kg)

Unikalna długość fali
•	1064 nm − długość fali lasera Nd:YAG
•  Optymalny stosunek pochłaniania oraz 

głębokości przenikania
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BTL – 6000 HIL 7 W

BTL – 6000 HIL 7W

Aplikator
•	Wyjątkowa ergonomia
•	3 rozmiary nakładek dystansowych
•	Nakładki mocowane magnetycznie

WŁAŚCIWOŚCI 

•		 Impulsowa praca lasera dla natychmiastowej 
redukcji bólu

•		 Precyzyjna aplikacja w obszarze zabiegowym
•		Automatyczne przeliczanie parametrów terapii

•		 Gotowe programy terapeutyczne dla wygody 
użytkowania

•		 Encyklopedia terapii
•		 Kolorowy ekran dotykowy

•		 Bezpieczeństwo − obsługa za pomocą 
sterownika nożnego

BTL – 6000 HIL 7W

•		Moc do 7 W
•		Długość fali 810/980 nm

Prosta obsługa
•  Kolorowy ekran dotykowy 
•	 	Gotowe programy terapeutyczne
•	 	Lekki i przenośny (7 kg)
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Dwie długości fali
Jednoczesna emisja dwóch 
długości fali 810/980 nm
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Sterownik nożny Okulary ochronneNakładka dystansowa  
30 mm

LASER 
WYSOKOENERGETYCZNY

AKCESORIA

•		 Obsługa za pomocą sterownika nożnego
•	Światło nawigacyjne
•	Nakładki dystansowe
•	Wyłącznik bezpieczeństwa
•	Okulary ochronne

•		 Wyjątkowa ergonomia aplikatora
•	3 rozmiary nakładek dystansowych
•		 Nakładki mocowane magnetycznie 
•		 Kolorowy ekran dotykowy

AKCESORIA HIL

BEZPIECZEŃSTWO

 10 mm 30 mm 60 mm

KOMFORT UŻYTKOWANIA

Kolorowy ekran dotykowy
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WBUDOWANA ENCYKLOPEDIA TERAPEUTYCZNA:

•		 Anatomiczne ilustracje
•		 Protokoły terapii przedstawiające sesję zabiegową krok po kroku
•	Gotowe parametry 

ENCYKLOPEDIA TERAPII

SKUTECZNA I PROSTA TERAPIA

ENCYKLOPEDIA TERAPII

Wbudowana encyklopedia terapii została zaprojektowana, by ułatwić terapię  
i jednocześnie zapewnić jej skuteczność oraz bezpieczeństwo. Osoby początkujące  
w dziedzinie laseroterapii docenią gotowe protokoły zabiegowe oraz ilustracje, 
które będą prowadzić krok po kroku w trakcie zabiegu. Osoby posiadające większe 
doświadczenie w laseroterapii również skorzystają z protokołów, wykorzystując 
zalecenia stworzone w oparciu o długie doświadczenia kliniczne.
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PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ 

Zespół bolesnego barku Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego

Łokieć tenisisty Zespół cieśni nadgarstka 

Zapalenie więzadła rzepki Ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

Zapalenie ścięgna Achillesa Ból grzbietu 
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BTL – 6000 HIL ze stolikiem BTL – 6000 HIL

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE BTL – 6000  
HIL 12W 

BTL – 6000  
HIL 7W 

Moc maksymalna   12 W w trybie ciągłym 7 W w trybie ciągłym

Długość fali 1064 nm 810/980 nm jednocześnie         

Tryb pracy ciągły, impulsowy, pojedynczy impuls

Liczba protokołów 61

Funkcje bezpieczeństwa wyłącznik bezpieczeństwa
obsługa za pomocą sterownika nożnego

wyłącznik drzwiowy 

Wymiary 320 × 190 × 280 mm

Zasilanie 230 V / 50–60 Hz, 115 V / 50–60 Hz

Klasa lasera IV

Klasa bezpieczeństwa IIB

Akcesoria standardowe sterownik nożny lasera, światło nawigacyjne, moduł kalibracji, nakładka 
dystansowa 30 mm, okulary ochronne 2 sztuki

Akcesoria opcjonalne

Numer katalogowy P6000.412 Nakładka dystansowa 10 mm
Numer katalogowy P6000.414 Nakładka dystansowa 60 mm 

Numer katalogowy P6000.211 Stolik do aparatów BTL – 6000
Numer katalogowy P6000.210 Walizka transportowa

PARAMETRY TECHNICZNE 15
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BTL – 6000 HIL 
RED DOT DESIGN AWARD 2014

Red Dot Design Award to międzynarodowa 
nagroda przyznawana przez Design Zentrum 
Nordrhein-Westfalen w Essen. Od 1955 roku co 
roku jury ogłasza najlepsze projekty produktów 
w 3 kategoriach: design produktu, projekt 
i koncepcja. Zwycięzcy są przedstawiani 
na ceremonii, a zwycięskie produkty są 
wystawione w Muzeum Red Dot Design, 
dawnym historycznym Zollverein Coal Mine 
Industrial Complex w Essen.

NAGRODA RED DOT AWARD

W 2014 roku aparat BTL-6000 HIL 
otrzymał nagrodę Red Dot Design 
Award, jedną z najbardziej prestiżowych 
nagród na świecie w zakresie
projektowania produktów.
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