
iÏ v antice provozovalo lékafiství
takzvanou helioterapii (vyuÏití
svûtla/slunce k léãebn˘m

úãelÛm). Albert Einstein jiÏ v roce 
1917 pfiedstavil princip laseru, 
ov‰em aÏ do roku 1960 zÛstalo jen
u teoretického znûní. V roce 1960
vstoupil po poãáteãních tûÏkostech na
trh rubínov˘ laser. V prÛbûhu ãasu se
laser doãkal celosvûtového uznání
a obdivu. Laser je zkratka Light
Amplifikation by Stimulated Emission
of Radiation = zesílení svûtla
indukovan˘m vysíláním záfiení.

Rozdûlení laserÛ
Podle podávan˘ch v˘konÛ lasery dûlíme
na: SOFT-LASERY s v˘konem 2 - 10mW,
které jsou s oblibou vyuÏívány pfii
akupunktufie a ke kosmetick˘m úãelÛm. 
MID-LASERY s v˘konem 10 - 50 
nebo dokonce 100mW) nacházejí
uplatnûní v akupunktufie, pfii 
o‰etfiování ran jakoÏ i pfii 

svalov˘ch a kloubních onemocnûních. 
HARD-LASERY s v˘konem v oblasti
wattÛ slouÏí jako svûteln˘ skalpel. 
¤eÏou a pálí a jsou vyuÏívány v chirurgii 
a pfii onemocnûních oãí. O tomto 
typu laseru se v následujícím 
ãlánku uÏ nebudeme zmiÀovat. 
Podle jejich média lasery dûlíme 
také na lasery pevn˘ch, tekut˘ch
a plynn˘ch látek. 

Jak pÛsobí lasery
PÛsobení laserÛ probíhá primárnû ãili
pfiímo prostfiednictvím biochemick˘ch,
bioelektrick˘ch a bioenergetick˘ch
efektÛ. Nepfiímo neboli sekundárnû má
stimulující úãinky na mikrocirkulaci
v organismu. Lasery léãí
prostfiednictvím svého analgetického
(ti‰ícího bolest), protizánûtlivého,
antiedematózního (proti otokÛm)
a biostimulaãního efektu. Proto
nacházejí uplatnûní pfii hojení ran,
mírnûní bolestí, pfii artrózách

a artritidách, pfii syndromu HWS 
jakoÏ i pfii léãbû nemocn˘ch ‰lach
a myopatií (onemocnûní svalstva).
Kontraindikované je pfiedev‰ím
ozafiování endokrinních Ïláz, nádorÛ
a oãí. Zodpovûdní veterináfii, ktefií chtûjí
odbornû zacházet a pracovat s laserem,
nav‰tûvují na toto téma pfiedná‰ky
a semináfie. DokáÏou odhadnout, zda
laserová terapie mÛÏe b˘t prospû‰ná,
jak˘ typ laseru doporuãit a v jakém
rozsahu by mûl b˘t dan˘ terapeutick˘
pfiístroj vyuÏit. To zase závisí na
celkovém i akutním zdravotním 
stavu daného pacienta a je nutno 
to posuzovat naprosto individuálnû.
Pfied pouÏitím laseru je nezbytné
podrobné vy‰etfiení a diagnóza.

V‰eobecné léãebné 
moÏnosti laserové terapie 
Zvlá‰tû v geriatrii (léãení star‰ích psÛ) je
laser s oblibou vyuÏíván, kdyÏ dojde
k oslabení pohybového aparátu,
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Alternativní medicína: Biofyzikální terapie

LASERY ve veterinární medicíně
Laserová terapie patfií k biofyzikálním terapeutick˘m metodám a spoãívá v zesilování
svûtla. Tím jsou aktivovány fotony (uvolnûní nejmen‰ích ãásteãek energie, kvant)
a pÛsobí na buÀky (je aktivována syntéza ATP) nejrÛznûj‰ích tkání organismu. 

J

Na paspárcích
leÏí bod, jehoÏ
lze laserem vyuÏít
pfii léãbû bolesti.
Stimulací tûchto
bodÛ zv˘‰íte
obranyschopnost
organismu.
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pfiedev‰ím bederních obratlÛ, na podporu
a udrÏení mobility psa. V tûchto pfiípadech
se pacientÛm dostane ãtyfi aÏ pûti sezení
v odstupu jednoho t˘dne. ZároveÀ zvífiata
dostávají individuálnû ordinované
homeopatické, fytoterapeutické a/nebo
organoterapeutické preparáty na podporu
a udrÏování celkové vitality. V nûkter˘ch
pfiípadech je namístû také zvlá‰tní dieta
(napfiíklad pfii onemocnûních ledvin) 
nebo pfiíjem dal‰ích lékÛ (napfiíklad 
na podporu srdeãní ãinnosti).
Dobrou moÏnost kombinace pfiedstavuje
pouÏití laseru s akupunkturou. Jak uÏ
jsme se zmínili v˘‰e, svûtelná terapie
prokazatelnû pÛsobí na buÀky rozliãn˘ch
tkání. Kromû toho mÛÏeme stimulací pfies
akupunkturní body ovlivnit tok energie.
Tak napfiíklad lze povzbuzováním urãit˘ch
bodÛ zv˘‰it celkovou obranyschopnost
organismu. Nûkteré body se nacházejí na
konãetinách, to znamená na ménû
osvalen˘ch a spí‰e citliv˘ch oblastech tûla.
Jistí psi píchání v tûchto místech nejsou
ochotni akceptovat. Proti laseru v‰ak nic
nemají, a tak je docela dobfie moÏné
stimulovat akupunkturní 
body právû tímto zpÛsobem. 
Rozhodnutí, zda dát pfiednost pouÏití
laseru pfied akupunkturou, záleÏí na
Ïádoucích úãincích a hloubce proniknutí
do tkánû. K mimofiádnû osvalen˘m
oblastem nelze vÏdy dobfie proniknout 
do hloubky laserovou tuÏkou 
(záleÏí samozfiejmû i na pfiístroji).

Pfiíklady
● Jacco, kfiíÏenec briarda, je uÏ velmi
star˘. KdyÏ se mûní poãasí, ochlazuje 
se a vlhne vzduch, má Jacco problémy 
se vstáváním. Nechce bûhat 
a podkluzují mu zadní nohy. 
V akutních pfiípadech ho proto jeho
majitel dennû vodí do „laserové sprchy".
V tomto pfiípadû se jedná o Mid-laser, jenÏ
je formou sprchy spojen˘mi laserov˘mi
paprsky nûkolika v˘stupy rozprostírán na

vût‰í plo‰e. Díky analgetickému
a biostimulaãnímu efektu se pes 
rychle znovu postaví na nohy.
● Rozpustilost má své hranice. To se
musel nauãil i sedmilet˘ Bauz. Tento
drsnosrst˘ jezevãík se odmítal vzdát své
oblíbené kratochvíle, totiÏ pravidelného
provokování vût‰ích psÛ. Ov‰em jednou
své schopnosti pfiecenil, a tak ho jist˘
retrívr velmi neurval˘m zpÛsobem 
odkázal do patfiiãn˘ch mezí. Onen retrívr,
jinak velmi pokojn˘ a mírumilovn˘ pes,
chytil Bauze za krkem, zvedl do v˘‰ky
a zatfiepal s ním. Tolik na úvod. 
KdyÏ jsem se pak s Bauzem setkala
v ordinaci, velmi bolestivû reagoval v celé
oblasti ‰íje. Na levé lopatce byla nápadná
asi pûticentimetrová díra. ProtoÏe rána
byla uÏ infikovaná, bylo nutné ji
pravidelnû vym˘vat. Pfii tom se zjistilo, Ïe
‰kára byla na velké plo‰e oddûlena od
kÛÏe. Nezb˘valo neÏ poãkat, do jaké míry
budou po‰kozeny tkánû a jak se budou
odchlipovat. Pfiirozenû bylo nutno zahájit
léãbu antibiotiky. Krátce nato koneãnû
vyplul na povrch skuteãn˘ rozsah
poranûní. Nekrotické koÏní oblasti
(odumfielé tkánû) bylo nutno odstranit. Na
obou stranách byly patrné 3 díry o celkové
plo‰e asi jedna a pÛl dlanû. S tlust˘m
obvazem kolem celé oblasti ramen Bauz
pravidelnû docházel do ordinace na
vym˘vání ran a laserovou terapii. 
Okraje ran byly zpracovávány laserovou
tuÏkou, na plochy byla aplikována laserová
sprcha. Bez vyuÏití laseru by úplné
vyléãení tak velk˘ch poranûn˘ch 
ploch nebylo bûhem tak krátké doby 
(4 a pÛl t˘dne) vÛbec moÏné. 
● Emma, je‰tû velmi ãilá star‰í fenka
velkého kníraãe, to jednou v lese na
procházce s aktivitou trochu pfiehnala.
Zfiítila se pfii pfieskakování pfiíkopu
a svalila se na zem. Od té doby chodila
jako ochrnutá a vÛbec nebylo moÏno 
se jí dotknout na pravé lopatce, aniÏ by
vykvikla nebo se dokonce ohnala. 
Po dÛkladné prohlídce bylo rázem 
zfiejmé, Ïe fenka utrpûla na pravém rameni
tûÏk˘ v˘ron doprovázen˘ lokálním
podráÏdûním nervÛ. Právû taková
neuralgické onemocnûní lze skvûle
pozitivnû ovlivnit laserov˘m záfiením,
které zmírÀuje bolesti a zánûty. Navíc byla
fence podávána homeopatika a Bachovy
kvûty. Speciální prostfiedky proti bolesti
naproti tomu podávány nebyly. 
JiÏ po tfiech dnech se po kaÏdodenní
laserové léãbû fence vedlo v˘raznû lépe
a po dal‰ích tfiech léãeních v ãasov˘ch
odstupech o nûco vût‰ích se bolestivost
i omezená pohyblivost úplnû vytratily.

A. Dombergová

Psychogennû
úãinn˘ bod
na hlavû,
patrné je
laserové
svûtlo
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