
Energy for life
Laser therapy, design and function



Energy Laser 
Vores største passion er at designe og udvikle brugervenlige, ergonomiske, 
effektive og pålidelige lasere.

Om Energy Laser
Energy Laser A/S blev etableret i 
2018 efter en fusion af virksom-
heder inden for laserindustrien. 
Virksomheden har til huse i Lystrup 
ved Aarhus, hvor vores udvikling 
og produktion finder sted. 

Vi har yderst kompetente medar-
bejdere, som er eksperter indenfor 
hvert sit område. Sammen er vi 
et rigtig godt team, der har over 
25 års erfaring og viden inden for 
udvikling og produktion af Laser 
Photo Therapy (LPT) udstyr.

Vi udvikler, fremstiller og mar-
kedsfører håndholdte enkelt- og 
multidiode lasere i laserklasse 3B, 
samt kraftige stationære lasere i 
laserklasse 3b og 4.

I efteråret 2018 lancerede vi vo-
res nye generation af håndholdte 
lasere, udviklet til behandling af 
sår og smerter og som er de mind-
ste håndholdte lasere i laserklasse 
3B i verden.

Laserne er lavet i et slankt er-
gonomisk design og en unik bru-
gervenlighed og topkvalitet, der 
sætter standarden for fremtidige 
LPT-lasere.

Vores målmarkeder er: rehabilite-
ring, sport, tandlæger, dyrlæger, 
fysioterapeuter og kiropraktorer mv.
Laserne er designet til at blive 
brugt af sundhedsprofessionelle på 
hospitaler, klinikker og privatper-
soner til forskellige sygdomme og 
sundhedsforhold som bla.: arthri-

tis, sportsskader, helbredelse af 
vævsskader, hudlidelser, sårheling, 
arvæv, tinnitus, muskel-, led- og 
seneskade samt til zoneterapi trig-
ger- og akupunkturpunkter.

Firma Mission
At forbedre folks livskvalitet ved, 
at kunne tilbyde revolutionerende 
LPT-lasere med et unikt design og 
funktion, som er medicinsk god-
kendte, til sundhedsudbydere og 
patienter til overkommelige priser.
 
Vi har en passion for at designe 
og udvikle brugervenlige, ergo-
nomiske, effektive og pålidelige 
enheder og et stærkt engagement 
for, at servicere vores kunder til 
de højeste standarder.

Laserlysets særlige egenskaber
Hvordan laserlysets egenskaber adskiller sig 
væsentligt fra almindeligt lys.

Laserlys er en elektromagnetisk 
stråling og må ikke forveksles 
med ultralyd eller andre elektro-
medicinske terapiformer. 

Laserlys er ikke mekanisk, men er 
af elektrisk og magnetisk karakter. 
Laserlys kan ændre den kemiske 
struktur i celler og væv, hvilket 
lyd ikke kan. Laserlysets særlige 
egenskaber adskiller sig derved 
væsentligt fra almindeligt lys.

Den biologiske virkning af laserlys 
Laserlysfotoner har egenskaberne 
til at accelerere celleproliferation 
og helingsprocesser. Det er påvist 
at laserenergien stimulerer de en-
dogene stoffer som f.eks flaviner 
og cytochromer, som er kompo-
nenter i cellens respiration. Den 
absorberede energi omdannes til 
fri ilt, som stimulerer respiratio-
nen og øger ATP-produktion i mi-
tokondrierne. ATP-produktionen 
aktiverer derefter dannelse af DNA 
og RNA, hvilket øger calcium-ion 
koncentrationen i cytoplasmaet. 
Denne process er nødvendig for at 
øge celledelingen, så helingspro-
cessen kan fortsætte. Baggrunden 
for Laser Photo Therapys effekt 
kan kort beskrives ved at laser-
lysets energi afsættes og omdan-
nes direkte i cellerne, som derved 
begynder at optage ilt.

Laserlysets effekt
Det medfører en stigning i blod-
gennemstrømningen, ikke bare mi-
krocirkulationen, men også ved at 
åbne blodkarrene, øge iltningen af 
vævet, forøge fibroblast nydan-
nelse, accelerere den kollagene 
bindevævssyntese samt dannelse 
af granulations væv, som i sidste 
ende resulterer i en kraftig inflam-
mations dæmpning, samt nydan-
nelsen af hud og væv. Regenere-
ring af lymfekar påvirkes også af 
Laser Photo Therapy behandlingen, 
hvilket resulterer i lymfedrænage. 
Stimulation af makrofager mod-
virker risiko for sekundær infek-
tion, alt sammen vigtige faktorer 
i helingsprocessen.

Overordnet 
-laserlys har følgende virkning:

•	 Celleaktiviteten	øges
•	 Cellemetabolismen	øges
•	 ATP-produktionen	stiger
•	 Na-K-pumpen	normaliseres
•	 Cellemembranpotentialet	
 normaliseres
•	 Den	 lokale	 koncentration	 af 
 lymfocytter,  leukocytter  og 
 makrofager stiger kraftigt
•	 Blodgennemstrømningen	øges 
•	 Kollagen	dannelsen	stiger
•	 Aktiverer	iltoptagelsen	i	cellerne

Laserlysets 
effekt
1.  
Anti-inflammatorisk. Laser lys sti-
mulerer cellerne som kontrollerer 
den inflammatoriske process. Effek-
ten ses i form af nedsat hævelse, 
nedsat rødme og ømhed.

2. 
Smertehæmmende virkning. Endor-
finer frigives ved stimulering af 
nervecellerne, som ligesom laser 
lyset indflydelse på inflammation 
sænker udledningen af forbindelser, 
der øger smertereceptorernes sen-
sitivitet. Når man arbejder med sti-
mulering af nervepunkter, er denne 
smertehæmmende virkning meget 
værdifuld.

3. 
Øget frigivelse af forskellige byg-
gematerialer fra cellerne. I første 
omgang er protein-kollagenet fra 
fibroplasterne af betydning. Kol-
lagen udgør en del af næsten alt 
væv, og især i de nederste lag af 
huden. En stigning i kollagen-syn-
tesen er afgørende for laserlys ef-
fekt på heling af sår. Desuden er 
produktion af kollagen ansvarlig for 
at sikre, at der ikke opstår nogen 
form for arvæv når væv behandles 
med laserlys.

4. 
Frigivelse af  affaldsprodukter 
fra cellerne. Denne effekt er af stor 
betydning for behandlingen af ex. 
vævsskader og hæmatomer. 



Laserlys til terapeutisk brug
Laserlys kan overføre energi til cellerne uden 
risiko for opvarmning af vævet.

Laser til terapeutisk anvendelse kal-
des	LLLT	=	Low	Level	Laser	Therapy	
eller	LPT	=	Laser	Photo	Therapy 

Laserlys har været benyttet til 
behandling i mere end 40 år.
I dag er den mest brugte laser til 
behandling på 500mW, men der 
findes lasere på helt op til 60.000 
mW. Laserens egenskaber gør den 
nem at tilpasse til den enkelte 
behandlers måde at behandle på 
og går fint i tråd med andre typer 
af behandling. 

Laserlys versus lys
Bølgelængen i laser måles i nm 
(nanometer) og laserlysets energi 
måles i mW (milliwat) og i Joule 
(1000 mW = 1W = 1J pr. sek.). En 
laser er en lyskanon, der udsender 
billioner af fotoner i en specifik 
farve (bølgelængde) som bliver 
forstærket mange gange og sendt 
ud gennem en optisk linse der ind-
samler lyset. På denne måde op-
nås en stor mængde energi i et 
lille område. 
Lys beskrives som billioner af fo-
toner der bevæger sig i bølger. 
Distancen mellem to bølgetoppe 
kaldes bølgelængde (nm) og bestem-
mer om det menneskelige øje kan 
opfatte det og også hvilken farve 
lyset opfattes som. Den synlige del 

af lyset gælder kun bølgelængder 
der spænder fra 380 til 670 nm.
Laserlys til behandling, med en 
bølgelænde på 808 eller 980 nm 
er usynligt for det menneskelige 
øje, mens laserlys udsendt med 
ex. 660 nm er synligt som rødt lys. 
Den afgørende forskel mellem la-
serlys og almindeligt lys er at alle 
laserlys bølger er i fase (bølgerne 
følges ad bølgetop ved bølgetop) 
og at laserlys kan overføre energi.
Laser energien bliver ikke udsendt 
som varme, kun når laserlyset 
rammer en overflade hvor ener-
gien bliver absorberet, som vores 
hud og væv. Almindeligt lys afgi-
ver det meste af sin energi som                                                             
varme, idet energien ikke kan over-
føres direkte. 
En laserstråle vil i teorien kunne 
fortsætte uendeligt, da energien 
først frigives når strålen rammer 
en flade.

Laserklasser
En laser med en laserenergi på over 
5 mW til max. 500 mW, kaldes en 
laserklasse 3B laser, som betyder 
at der kun kræves beskyttelse, 
hvis der er risiko for direkte be-
lysning af øjet!
Laserklasse 3B lasere til behandling 
er som udgangspunkt helt ufarlige 
og sikre af bruge.

En laser med en laserenergi på over 
500 mW, kaldes en laserklasse 4 
laser, som betyder at der er krav 
om apparatsikkerhed og betjening, 
samt beskyttelse af øjne og ube-
skyttet hud.
Laserklasse 4 lasere, kan være 
meget farlige og lave store for-
brændinger i hud og væv, hvis de 
bruges forkert.

Behandling	med	laserlys
Ved lasere som anvendes terapeu-
tisk, må laserenergien ikke over-
stige 500 mW pr. cm2 hud areal, 
da laserenergien ellers vil blive 
omdannet til varme i vævet. Ener-
gien vil afsættes i hudens pigment, 
hårsækkene og blodet, og derved 
lave en forbrænding i vævet.
Hvis laserens energi er kraftigere 
end 500 mW, skal laserenergien 
spredes ved hjælp af optik så ener-
gien fordeles over et antal cm2, 
ex. vil en laser med en laserenergi 
på 5000 mW skulle sprede laserly-
set ud over et areal på ca. 10 cm2, 
for ikke at risikere at opvarme og 
brænde i huden og vævet. Hvis der 
skal bruges en stor laserenergi til 
behandlingen, kan man opnå det 
ved at bruge flere lasere, som ram-
mer hver sit område.
Laseren kan også opbygges med 
flere lasere, som hver må være på 

“ Ordet LASER er engelsk og et akronym for Light 
Amplification of Stimulated Emission of Radiation. 
Laserlys er en stærkt koncentreret stråle af lys som 
er forstærket af stimuleret emission.”

max. 500 mW og som belyser hver 
sit område. På den måde kan en 
laser bygges, så den kan behandle 
et stort område på en gang.
Laserlys i bølgelængde området 
fra ca. 600 nm (synligt rød) til ca. 
1000 nm (usynligt infrarød) kaldes 
det “biologiske vindue”, hvor hu-
den tillader laserlyset at trænge 
igennem og derved spredes i væ-
vet og påvirke cellerne.
Dybdevirkningen ved en bølgelæn-
de på 600 til 700 nm, er ca. 3 – 4 
cm,  og anvendes mest til hud- og 
sårbehandling, mens derved 800 – 
900 nm opnås en dybdevirkning på 
op til 10 cm, som primært anvendes 
til smerte- og vævsbehandling.
Laserlys med en bølgelængde under 
600 nm eller over 1000 nm, stop-
pes effektivt i huden af pigmentet, 
hårsækkene, blodet og kroppens 
vandmonokyler, og kan derfor ikke 
anvendes til behandling.

Overførsel	af	energi
Laserlys er overførsel af energi til 
cellerne. Laserlysets energi træn-
ger igennem huden og igangsætter 
cellernes funktioner. Derved styr-

kes immunforsvaret og blodgen-
nemstrømningen øges! Det faktum 
at laserlys påvirker kroppens im-
munforsvar og evne til hurtigere 
at hele ved sygdom og skader, gør 
at laserens anvendelsesmuligheder 
til behandling er mange.

Godkendt behandlingsmetode 
LPT er godkendt som medicinsk 
behandlingsmetode Laserbehand-
ling er i dag en fuldt ud anerkendt 
behandlingsform og laserudstyr til 
LPT er i EU CE-mærket som me-
dicinsk behandlingsudstyr, eks. 
CE-0051. 

I Danmark benytter mange fysio-
terapeuter, kiropraktorer, læger, 
dyrlæger og tandlæger laserlys 
som en del af deres behandling. 
Det skyldes det faktum at flere 
og flere behandlere har indset de 
mange muligheder laserlyset giver 
og at der i dag er over 6000 publi-
cerede, videnskabelige studier og 
forsøg fra hele verden der viser at 
laserlys har en signifikant effekt på 
en række lidelser og behandlinger. 

Positive dobbeltblindede 

kliniske forsøg med Laser 

Photo Therapy LPT/LLLT:

• Artritis

• Epicondylitis

• Fibromyalgi

• Mikrocikulation

• Nervefunktion

• Smerte

• Parestesi

• Tendinitis

• Triggerpunkter

• Sårheling



PERSONAL-LASERTM

L200 Homecare

Håndholdt LPT laser på 200 mW 

- 660 nm. Laseren drives med et 

kraftigt Li-Ion batteri, som sik-

rer lang behandlingstid. Den er 

en effektiv og kraftig all-round 

laser, som er designet specielt til 

hudbehandling. Laserens bølge-

længde på 660 nm sikrer en ef-

fektiv virkning i huden og væv.

PERSONAL-LASER	L200TM

Leveres komplet og klar til brug i

alu-kuffert med følgende tilbehør:

•	 1	stk.	MINI	Li-Ion	batteri

•	 Li-Ion	lader

•	 Beskyttelsesbrille

•	 Behandlingsvejledning

PERSONAL-LASER	L200TM 

•	 Lasereffekt	CW	max.	200	mW

•	 Bølgelængde	660	nm	(synligt/rød) 

•	 Laserklasse	3B

Anvendelsesområder:

•	 Acne

•	 Herpes

•	 Rynker

•	 Sår	og	hud

•	 LS

Patent pending 
no. PA2018_70556

PERSONAL-LASERTM 
L400 Homecare

Håndholdt LPT laser på 400 mW 

- 808 nm. Laseren drives med et 

kratigt Li-Ion batteri, som sik-

rer lang behandlingstid. Den er 

en effektiv og kraftig allround 

laser, som er designet specielt 

til smerte- og skadebehandling. 

Laserens bølgelængde på 808 nm 

sikrer en effektiv dybdevirkning 

i huden og vævet.

PERSONAL-LASER	L400TM	

Leveres komplet og klar til brug i

alu-kuffert med følgende tilbehør:

•	 1	stk.	MINI	Li-Ion	batteri

•	 Li-Ion	lader

•	 Beskyttelsesbrille

•	 Behandlingsvejledning

 

 

PERSONAL-LASER	L400TM

•	 Lasereffekt	CW	max.	400	mW

•	 Bølgelængde	808	nm	(usynlig	IR)

•	 Laserklasse	3B

Anvendelsesområder:

•	 Muskler	

•	 Sener

•	 Led

•	 Gigt

•	 Tinnitus

Patent pending 
no. PA2018_70556

ENERGY-LASERTM

L500pro (Bluetooth)

Håndholdt LPT laser på 500 mW 

– 808 nm infrarød (usynlig laser) 

i Laserklasse 3B.

Kraftig all-round laser til den 

professionelle behandler. La-

seren har indbygget LED guide-

lys og leveres med samleoptik 

(fokus). Laseren er velegnet til 

smerte- og skadesbehandling 

samt til dental og veterinær brug. 

Laserens optik gør den velegnet 

til zone-, aku- og triggerpunkt 

behandling. Programmering og 

styring af laseren med indstil-

ling af tid, effekt og guide-lyd 

udføres nemt og enkelt via ind-

bygget Bluetooth 

funktion i laseren og den tilhø-

rende app (Android). Behand-

lingsdybde: 7-10 cm. 

Leveres komplet og klar til brug 

i	alu-kuffert	med:

•	 1	stk.	Li-Ion	MAXI	batteri

•	 1	stk.	Li-Ion	lader	

•	 1	stk.	beskyttelsesbrille

•	 Quick	guide	og	manual

ENERGY-LASERTM	L500pro	

•	 Lasereffekt	CW	max.500	mW

•	 Bølgelængde	808	nm	(usynlig	IR) 

•	 Laserklasse	3B

Anvendelsesområder:

•	 Muskler	

•	 Sener

•	 Led

•	 Gigt

•	 Tinnitus

Patent pending 
no. PA2018_70556



ENERGY-LASERTM

L800pro (Bluetooth)

Håndholdt LPT laser på 4 x 200 mW  

= tot. 800 mW – 660 nm. Kraftig 

og effektiv all-round laser til den 

professionelle behandler. Laseren 

er med sprede optik, der gør den 

specielt velegnet til hudbehand-

ling og veterinær brug.

Programmering og styring af la-

seren med indstilling af tid, ef-

fekt og guide-lyd udføres nemt 

og enkelt via indbygget Blueto-

oth funktion i laseren og den til-

hørende app (Android).

Laserens bølgelængde på 660 nm

sikrer en effektiv dybdevirkning i 

huden og vævet op til 4 cm. 

Leveres komplet og klar til brug 

i	alu-kuffert	med:

1 stk. Li-Ion POWER batteri

1 stk. Li-Ion lader 

1 stk. beskyttelsesbrille

Quick	guide	og	behandlingsmanual

ENERGY-LASERTM	L800pro	

•	 Lasereffekt	CW	max.	4	x	200 

 mW = total 800 mW

•	 Bølgelængde	660	nm	(synlig	rød) 

•	 Laserklasse	3B

Anvendelsesområder:

•	 Acne

•	 Herpes

•	 Rynker

•	 Sår	og	hud

•	 LS

ENERGY-LASERTM

L2000pro (Bluetooth)

Håndholdt LPT laser på 4 x 500 

mW = tot. 2000 mW – 808 nm. 

Meget	kraftig	all-round	laser	til	

den professionelle behandler. La-

seren er bygget med sprede op-

tik der gør den specielt velegnet 

til smerte- og skadebehandling, 

samt til veterinær brug. 

Programmering og styring af la-

seren, indstilling af tid, effekt og 

guide-lyd udføres via indbygget 

bluetooth funktion i laseren og 

tilhørende app (Android).

Laserens bølgelængde på 808 nm

sikrer en effektiv dybdevirkning 

i huden og vævet op til 10 cm.

Leveres komplet og klar til brug 

i	alu-kuffert	med:

1	stk.	Li-Ion	MEGA	batteri

1 stk. Li-Ion lader 

1 stk. beskyttelsesbrille

Quick	guide	og	behandlingsmanual

ENERGY-LASERTM	L2000pro	

•	 Lasereffekt	CW	max.	4	x	500 

 mW = total 2000 mW

•	 Bølgelængde	808	nm	(usynlig	IR) 

•	 Laserklasse	3B

Anvendelsesområder:

•	 Muskler	

•	 Sener

•	 Led

•	 Gigt

Patent pending 
no. PA2018_70556

Patent pending 
no. PA2018_70556



ENERGY-LASERTM

X1-L1200 SKIN

Stationær LPT laser på 6 x 200 

mW = tot. 1200 mW  - 660 nm 

Meget	kraftig	stationær	laser-

system til den professionelle 

klinik. Laseren er specielt vel-

egnet til hudbehandling, samt  

til veterinær brug. Laseren be-

tjenes nemt og hurtigt og sty-

res med tidsprogram 0-99 min. 

Laserens bølgelængde på 660 nm 

sikrer en effektiv dybdevirkning 

i huden og vævet op til 4 cm.

ENERGY-LASERTM		X1-L1200	SKIN 

•	 Lasereffekt	CW	max.	6	x	200 

  mW = total 1200 mW

•	 Bølgelængde	660	nm	(synlig	rød) 

	•	 Laserklasse	3B

Leveres	komplet	og	klar	til	brug:

•	 Rustfri	JBM	Trolley

•	 Laserarm	med	kugleled

•	 Patient-stopknap

•	 2	stk.	beskyttelsesbrille

•	 Quick	guide	og	manual

Anvendelsesområder:

•	 Acne

•	 Herpes

•	 Rynker

•	 Sår	og	hud

•	 LS

ENERGY-LASERTM

X1-L3000 MULTI

Stationær LPT laser på 6 x 500 

mW = tot. 3000 mW  - 808 nm. 

Meget	kraftig	stationær	laser-

system til den professionelle 

klinik. Laseren er specielt vel-

egnet til smerte- og skadebe-

handling, samt til veterinær brug. 

Laseren betjenes nemt og hur-

tigt og styres med tidsprogram 

0-99 min. Laserens bølgelæng-

de på 808 nm sikrer en effektiv 

dybdevirkning i huden og vævet 

op til 10 cm.

ENERGY-LASERTM	X1-L3000	MULTI 

•	 Lasereffekt	CW	max.	6	x	500	mW 

 = total 3000 mW

•	 Bølgelængde	808	nm	(usynlig	IR)

•	 Laserklasse	3B

 

Leveres	komplet	og	klar	til	brug:

•	 Rustfri	JBM	Trolley

•	 Laserarm	med	kugleled

•	 Patient-stopknap

•	 2	stk.	beskyttelsesbrille

•	 Quick	guide	og	manual

 

Anvendelsesområder:

•	 Muskler	

•	 Sener

•	 Led

•	 Gigt

•	 LS

ENERGY-LASERTM

X1-L5000 POWER

Stationær LPT laser på 5000 mW 

-	808	nm.	Meget	kraftig	statio-

nær lasersystem til den profes-

sionelle klinik. Laseren er spe-

cielt velegnet til smerte- og ska-

debehandling. Laseren betjenes 

nemt og hurtigt og styres med 

tidsprogram 0-99 min.

Laserens bølgelængde på 808 nm 

sikrer en effektiv dybdevirkning 

i huden og vævet op til 10 cm.

ENERGY-LASERTM	X1-L5000	POWER

•	 Lasereffekt	CW	max.	5000	mW

•	 Bølgelængde	808	nm	(usynlig	IR)

•	 Laserklasse	4

Leveres	komplet	og	klar	til	brug: 

•	 Justerbar	apparatbord

•	 Laserarm	med	kugleled

•	 Patient-stopknap

•	 2	stk.	beskyttelsesbrille

•	 Quick	guide	og	manual

Anvendelsesområder:

•	 Muskler	

•	 Sener

•	 Led

•	 Gigt

•	 Modic	forandringer

•	 Diskusprolaps

•	 Tinnitus

Patent pending 
no. PA2018_70556

Patent pending 
no. PA2018_70556
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Bølgelængde 660 nm 808 nm 808 nm 660 nm 808 nm 660 nm 808 nm 808 nm

Max	power 200 mw 400 mw 500 mw 4x200mw 4x500mw 6x200mw 6x500 mw 5000 mw

Max	total	power 200 mw 400 mw 500 mw 800 mw 2000 mw 1200 mw 3000 mw 5000 mw

Operations mode
(CW continus wave)

CW CW CW CW CW CW CW CW

Spot/Beam/AP 
(Divergens)

Spread
20�x 30�

Spread
10�x 10�

Focus Spread 
4x20�x30�

Spread 
4x10�x10�

Spread 
6x20�x30�

Spread 
6x10�x10�

Spread
10�x 10�

Guide	LED	red No No Yes No Yes No Yes Yes

Laser Class 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 4

Energy pr. 10 sek. 2 joule 4 joule 5 joule 8 joule 20 joule 12 joule 30 joule 50 joule

Laser Penetration 3-4 cm 7-10 cm 7-10 cm 3-4 cm 7-10 cm 3-4 cm 7-10 cm 7-10 cm

Cooling No No No Air Air Air Air Air

Bluetooth No No Yes Yes Yes No No No

Batteri Li-Ion 700 mA 700 mA 700 mA 1400 mA 2100 mA No No No

Treat. time per. chart. 3 h 2 h 1,5 h 1,5 h 1 h No No No

Powersupply No No No No No 130/230 v 130/230 v 130/230 v

Energy Laser A/S 
Sønderskovvej 12A

DK-8520 Lystrup

Tlf.: +45 40508821
info@energy-laser.com
www.energy-laser.com

  Registered as medical equipment


