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Laserterapi:

HUSK - tilbuddet er også for pårørende!

Klinik Lasota skruer op for blusset
Med en såkaldt K-Laser kan klinikken behandle patienter hurtigere og bedre
Af Lars Saugbjerg

LASERTERAPI "Det gør ikke

ondt. Man mærker blot en
behagelig varme."
Klinik Lasota i Fredericia,
der er en privatklinik med speciale i idræts- og bevægeapparatsskader, har netop investeret i en såkaldt "K-Laser".
Det er et stykke teknologisk isenkram, der ved hjælp
af laserterapi kan hjælpe ved
akutte og kroniske skader. For
eksempel slidgigt, seneskader, hælspore - som man døjer
meget med i behandlingssystemet - museskader, forstuvninger, arvæv, knæ-, skulder-,
nakke- og rygsmerter.
"Laserterapi er ikke nogen
ny opfindelse. Det nye ved
denne laser er den høje ydeevne. K-Laseren er meget kraftig. Ydeevnen er cirka 30 gange større end på "almindelige"
lasere," forklarer klinikejer Jan
Lasosa.
"Nu skal vores 10 behandlere, der arbejder med sportsska-

der, igennem et kursusforløb,
så de lærer alt om K-Laser."
Med K-Laseren, der koster
godt 200.000 kroner, bliver det
muligt for Klinik Lasota at give
patienterne en bedre og hurtigere behandling. Hver behandling tager under 10 minutter.
"Den nye laser gør os i stand
til at give en dybere terapeutisk behandling. Vi kommer
dybere ned i vævet på kortere
tid. Blodgennemstrømningen
i vævet øges i så høj en grad, at
vi er sikre på et godt behandlingsresultat. Ikke mindst ved
smertelindring."
Wauw-oplevelse

Lasota er den eneste klinik
i nærområdet, som har en
K-Laser.
"Laseren findes på cira 20
klinikker i Danmark, og hver
måned kommer der et par
stykker mere på listen," fortæller Claus Walther fra MedTech, der forhandler K-Laser i
Skandinavien.
"Vi oplever, at klinikkerne
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Åben rådgivning
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Har du eller en 1 din familie eller omgangskreds
psykiske problemer?
Så kan du henvende dig til PsykInfo Fredericia
• Tirsdag den 12. august k1.12.00 -15.00
• Tirsdag den 2. september k1.12.00 -15.00
• Tirsdag den 7. oktober k1.12.00 -15.00
• Tirsdag den 4. november k1.12.00 -15.00
• Tirsdag den 2. december k1.12.00 -15.00
Rådgivningen er anonym og tager udgangspunkt i dine
ønsker og behov. Der er ikke tale om behandling eller terapi,
men støtte, vejledning og information. Rådgivningen varetages af en psykiatrisk uddannet medarbejder fra PsykInfo
Region Syddanmark.

Jan Lasota er klar til at behandle med K-Laser. Fotos: Lars Saugbjerg

har stor succes med behandling af for eksempel gigtpatienter. Det samme gælder
behandling af diskusprolapsog piskesmældspatienter,"
siger Claus Walther.
Der findes mange undersøgelser, der dokumenterer virkningen af laser.
"Studier viser, at over 80
procent af alle med skader, kan
t
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få gavn af K-Laseren. Allerede
efter en eller to behandlinger
mærker man smertelindring.
Det er virkelig en "wauw-oplevese" for mange patienter,"
lyder det fra Claus Walther.
Antallet af behandlinger er
naturligvis individuelt, men
grundbehandlingen består
som udgangspunkt af 4-6
behandlinger.

Tilbuddet er gratis og der er ingen tidsbestilling. Henvend
dig i receptionen ved indgangspartiet og meld din ankomst.
Henvend dig til PsykInfo Fredericia, Vendersgade 49,
Fredericia
På øvrige tidspunkter kan du som sædvanlig henvende dig
til Psyklnfo på tlf. 99 44 45 46
Læs mere på www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
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