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Therapeutische voordelen

 

Evidence 

Based

Gedurende de laatste 50 jaar zijn talrijke klinische studies en onderzoeken uitgevoerd naar de gunstige

effecten van lasertherapie voor een hele reeks klinische aandoeningen. Het volgende is een vereenvoudigde

lijst van de meer uitgebreidere bestudeerde biologische effecten van Soft-Laser Therapy.

1. Pijnverlichting

Soft-lasertherapie verlicht pijn door verschillende biologische mechanismen:

1.    Lasertherapie blokkeert de pijnsignalen die worden overgedragen van gewonde delen van het lichaam naar de hersenen. Dit vermindert

de gevoeligheid van de zenuwen en vermindert de perceptie van pijn aanzienlijk.

2.     Lasertherapie vermindert ook pijn door ontsteking en zwelling te verminderen. Dit mechanisme vermindert niet alleen de pijn maar

versnelt de genezingsprocessen.

3.     Lasertherapie vermindert ook de pijn door de productie en afgifte van endorfines en enkefalinen, die natuurlijke pijnstillende chemicaliën

in ons lichaam zijn, te verhogen.

 

2. Ontsteking verminderen

Soft-lasertherapie zorgt ervoor dat de kleinere slagaders en lymfevaten van het lichaam in omvang toenemen - een mechanisme dat

vasodilatatie wordt genoemd. Door deze verhoogde vasodilatatie kunnen ontstekingen, zwellingen en oedeem effectiever worden verwijderd

van verwondingsplaatsen. Vasodilatatie van lymfevaten bevordert ook lymfedrainage die ook helpt bij dit vitale genezingsproces. Blauwe

plekken worden vaak sneller opgelost als gevolg van dit specifieke biologische effect.

 

3. Snellere wondgenezing

Soft-lasertherapie stimuleert de productie van fibroblasten, de bouwstenen die nodig zijn om collageen te creëren. Collageen is het essentiële

eiwit dat nodig is om oud weefsel te vervangen of beschadigd weefsel te repareren. Vanwege dit effect is lasertherapie effectief bij het

behandelen van open wonden en brandwonden.

 

4. Versnelde weefselherstel en celgroei

Fotonen van licht uitgezonden door therapeutische lasers dringen diep in de weefsels van het lichaam door, om de productiecentra van

individuele cellen (mitochondriën) te stimuleren. Deze stimulatie verhoogt de beschikbare energie voor deze cellen waardoor ze

voedingsstoffen sneller opnemen en afvalproducten sneller verdrijven. Dit versnelt het herstel van beschadigd weefsel, wat leidt tot snellere

pezen-, ligamenten en spiergenezing.

 

5. Verbeterde bloedstroom

Soft-lasertherapie verhoogt aanzienlijk de vorming van nieuwe capillairen (kleine bloedvaten) in beschadigde weefsels. Met meer haarvaten

die meer bloed naar de plek van de verwonding brengen, wordt de genezing versneld, worden wonden sneller gesloten en wordt de vorming

van littekenweefsel verminderd.

 

6. Verhoogde metabolische activiteit

Soft-lasertherapie heeft ook een grote invloed op individuele bloedcellen die tijdens de behandeling door de laserstraal gaan. Het laserlicht

verhoogt de zuurstof- en nutriëntbelastingscapaciteit van de rode bloedcellen (RBC's) aanzienlijk. Dit zorgt voor verhoogde metabole

activiteit en productie van bepaalde specifieke enzymen. Beide effecten zijn voelbaar in het hele lichaam en zijn niet alleen beperkt tot het

gebied dat wordt blootgesteld aan het laserlicht.

 

7. Verbeterde zenuwfunctie

Laserlicht versnelt het proces van regeneratie van zenuwcellen, waardoor de tijd die zenuwcellen nodig hebben om te genezen na een

verwonding wordt verkort. Laserlicht verhoogt ook de amplitude (sterkte) van actiepotentialen (signalen verzonden langs zenuwvezels) die

de algehele zenuw- en spierfunctie verbetert. Beide redenen verklaren waarom lasertherapie zo gunstig is bij het verminderen van de

symptomen die verband houden met zenuwletsel - namelijk scherpe pijn, gevoelloosheid, tintelingen en branderig gevoel.

 

8. Verminderde vorming van littekenweefsel

Laser vermindert de vorming van littekenweefsel (vezelachtig weefsel) na weefselschade door snijwonden, brandwonden en chirurgie. Het

kan deze formatie verminderen door het genezingsproces te versnellen, de bloedstroom naar het gewonde gebied te verbeteren en

afvalproducten effectiever weg te voeren. Snellere genezing leidt altijd tot minder littekenweefselvorming.

 

9. Verbeterde immuunfunctie

Fotonen van laserlicht worden direct geabsorbeerd door chromoforen (moleculaire enzymen in cellen) die zijn ingebed in de meeste cellen

van het lichaam. Deze laserlichtabsorptie activeert een specifiek enzymatisch proces dat de productie van ATP in gang zet. ATP (adenosine

trifosfaat) is de belangrijkste vorm van energie die ALLE chemische reacties in ALLE cellen van het lichaam aandrijft. Hogere energieproductie

leidt tot een snellere en efficiëntere functie - vooral voor immuunspecifieke cellen die worden blootgesteld aan lasertherapie. Deze verbeterde

efficiëntie helpt het immuunsysteem bij het bestrijden van ongewenste microben en pathogenen.


