
Kúpna zmluva č. Z20226527_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Bratislava
Sídlo: Pažítková 4, 82101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31813861
DIČ: 2021700549
IČ DPH: SK2021700549
Bankové spojenie: IBAN: SK5881800000007000279808
Telefón: +421 248234088

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MEDATECH, spol. s r.o.
Sídlo: 821, 91624 Horná Streda, Slovenská republika
IČO: 50727443
DIČ: 2120439189
IČ DPH: SK2120439189
Telefón: 00421 948 339 740

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Robotizovaný laser triedy IV
Kľúčové slová: laser
CPV: 33128000-3 - Lekársky laser, iný ako pre chirurgiu; 51410000-9 - Inštalácia lekárskych 

zariadení; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Robotizovaný laser triedy IV

Funkcia

Robotizovaný vysokovýkonný laser s analgetickým, biostimulačným, antidematóznym a protizápalovým účinkom. Využitie pri 
ochoreniach pohybového aparátu a súčasť Covidovej a postcovidovej terapie.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Robotizovaný laser triedy IV ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Viaceré terapeutické modality, zahrnuté špecifické 
patológie, liečba bolesti, anti-edémový účinok, 
biostimulácia

áno

Možnosť individuálnej zmeny všetkých liečebných 
parametrov áno

Možnosť nastavenia frekvencie minimálne: od 1 do 2000 Hz v krokoch 1Hz

Možnosť nastavenia času: áno

Automatický výpočet dodanej energie v závislosti od 
nastavených parametroch áno

Tovar nový, nepoužívaný a nerepasovaný. áno
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri predaji a kúpe tovaru a záväzok dodávateľa dodať a 
predať objednávateľovi tovar za podmienok stanovených zmluvou a záväzok objednávateľa dodaný tovar prevziať a zaplatiť 
dodávateľovi  dohodnutú cenu. Tovarom, ktorý je predmetom predaja a kúpy je Robotizovaný laser triedy IV, 2 kusy , podľa 
uvedenej technickej špecifikácie predmetu zákazky.

Súčasťou dodávky tovaru je manuál (návod na obsluhu a údržbu) k tovaru v slovenskom jazyku a všetky platné certifikáty k 
tovaru v  súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej (zvlášť CE certifikát, vyhlásenie o zhode, 
doklad o pridelení ŠUKL kódu /výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, 
ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie/ a pod.), ak sa uplatňujú.

Neoddelietľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácia v mieste plnenia a uvedenia zariadenia do 
prevádzky. Odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti a vrátane zaškolenia požadovaného počtu zamestnancov 
objednávateľa v nevyhnutnom rozsahu.

Dodávateľ do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy (vygenerovaním zmluvy funkcionalitami EKS) predloží objednávateľovi: 
aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých komponentov ( ak sa uplatňujú) a celkovej ceny (ceny za 1 
kus prístroja) v EUR bez DPH, sadzby DPH, cenu s DPH a celkovej ceny ( za 2 ks prístroja) v EUR bez DPH, sadzby DPH a 
cenu s DPH.

Miestom plnenia sú zdravotnícke zariadenia Objednávateľa. 2 miesta plnenia v Bratislave.

Požadovaný termín plnenia: do 10 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

Nástup servisného technika k diagnostikovaniu a odstráneniu poruchy sa požaduje max. do 24 hodín od nahlásenia poruchy (v
pracovných dňoch).

Záručný servis s nástupom na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy v pracovných dňoch. Ak nedôjde k oprave do 48 
hodín môže Dodávateľ ponúknuť náhradné riešenie po dohode s Objednávateľom. V prípade, že nedôjde k odstráneniu 
poruchy alebo k prijatiu náhradného riešenia môže Objednávateľ žiadať pokutu do 0,05 % z kúpnej ceny za každých 24 hodín 
až do odstránenia poruchy.

Záručná doba 24 mesiacov, odo dňa inštalácie v mieste plnenia a uvedenie zariadenia do prevádzky.

Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred 
uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých 
zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku.

Dodávateľ musí byť autorizovaným výrobcom na predaj a servis predmetu zmluvy.

Súčasťou dodávky je aj zabezpečenie servisných činnosti počas záručnej doby autorizovaným servisným strediskom a 
zaškoleným servisným technikom na daný typ zariadenia, vrátane dodávky náhradných dielcov.

Cena za tovar je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. 
dohodou zmluvných strán.

Cenou za tovar sa rozumie cena, vrátane obalu, DPH a dopravy do miesta plnenia určeného objednávateľom a vrátane 
ostatných nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR. Dohodnutá cena je maximálna a 
konečná.

Tovar sa bude považovať za dodaný, potvrdením dodacieho listu oprávneným zástupcom objednávateľa. Objednávateľ po 
vykonaní fyzickej kontroly tovaru, overení nepoškodenia obalu tovaru, záručnej doby tovaru, označenia tovaru, súladu 
sortimentu dodaného tovaru so zmluvou, množstva tovaru, vzhľadových vlastností tovaru, potvrdí prevzatie tovaru na 
dodacom liste.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru 
zistí nezrovnalosti – zrejmé chyby a vady tovaru, resp. jeho nesúlad s objednávkou, tovar neprevezme a vystaví protokol 
nezrovnalostí. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zrejmé vady dodávok tovaru odstrániť a to najneskôr do 24 hodín 
hodín od uplatnenej reklamácie.

Úhrada predmetu zákazky bude realizovaná z účelovo vyčlenených finančných prostriedkov pridelených na tento účel zo 
strany poskytovateľa MZ SR. V prípade neakceptovania procesu obstarania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, 
resp. ak finančné prostriedky zo strany poskytovateľa nebudú pridelené, objednávateľ si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť.

Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku 
prostredníctvom finančných úradov zmluvných strán, po dodaní a prevzatí tovaru a podpísaní preberacieho protokolu 
oprávnenými zástupcami objednávateľa a dodávateľa na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 60 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ vystaví faktúru za dodávku tovaru do 3 pracovných dní odo dňa jeho riadneho 
dodania, najneskôr však do piateho pracovného dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového 
dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti dodávateľovi na 
doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej 
faktúry objednávateľovi.
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Ak daná špecifikácia nie je v súlade s požiadavkami objednávateľa, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodobrať a od 
zmluvy odstúpiť. Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí schválenie predloženej špecifikácie, nebude možné dôjsť k plneniu zmluvy.

Objednávateľ požaduje dodať predpísaný tovar, alebo ekvivalent v tom prípade, ak bude mať zhodné alebo lepšie parametre v
porovnaní s predpísaným tovarom.

Ak je v technických požiadavkách uvedený odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, 
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, takýto odkaz má informatívny charakter, a slúži ako minimálny štandard a je použitý 
len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne. V tomto prípade platí, že pre takýto odkaz 
v celej výzve na predkladanie ponúk, platí doplnenie slovami „alebo ekvivalentný“.

Objednávateľ bude akceptovať aj ekvivalent, ktorý v obdobnom alebo vyššom rozsahu splní minimálne požiadavky verejného 
obstarávateľa. Ekvivalentom sa chápe tovar, ktorý dokáže plnohodnotne nahradiť požadované plnenie bez obmedzení, má 
všetky vlastnosti rovnaké alebo lepšie a zaručuje 100% kompatibilitu s požadovaným tovarom bez akýchkoľvek obmedzení 
alebo zmien.

V prípade predloženia ekvivalentných položiek, spolu s prospektom, zašle uchádzač aj porovnávaciu tabuľku, kde uvedie 
všetky požadované hodnoty/vlastnosti a ponúkané hodnoty/vlastnosti (ponúkané hodnoty/vlastnosti treba uviesť konkrétne a 
nie sú nahraditeľné vyhlásením, že hodnotu/vlastnosť ponúkaný tovar spĺňa).

Pred dodaním tovaru je potrebné kontaktovať objednávateľa najmenej tri dni vopred, ktorý zabezpečí proces preberania.

Nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej požiadavky na plnenie bude objednávateľ považovať za nesplnenie požiadaviek pre riadne 
plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa a následné odstúpenie od zmluvy, 
pričom objednávateľ: 1. ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET ET z dôvodu, že dodávateľ porušil svoju 
povinnosť podľa Zmluvy alebo VZP OPET podstatným spôsobom, 2. vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu.

Dodávateľ je povinný v prípade omeškania s dodaním tovaru z dôvodov mimoriadnych udalostí, požiadať písomne, formou 
e-mailu kontaktnú osobu Objednávateľa o predĺženie termínu dodania tovaru a uviesť dôvody požadovanej zmeny termínu 
dodania tovaru. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne, formou e-mailu oznámiť Dodávateľovi svoj 
súhlas/nesúhlas s predĺženým termínom dodania.

Objednávateľ nie je povinný prevziať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo  lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie, 
alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou špecifikáciou.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej vygenerovania systémom EKS a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv.

Ostatné právne vzťahy, výslovne touto dohodou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Ulica: Antolská 11, Mickiewiczová 13

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.07.2022 08:00:00 - 05.09.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 2,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 25 700,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 30 840,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226527

V Bratislave, dňa 27.06.2022 16:12:02

Objednávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MEDATECH, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4 





Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226527


Zákazka


Identifikátor Z20226527


Názov zákazky Robotizovaný laser triedy IV


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/325625


Dodávateľ


Obchodný názov MEDATECH, spol. s r.o.


IČO 50727443


Sídlo 821, Horná Streda, 91624, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 24.6.2022 7:34:55


Hash obsahu návrhu plnenia 4XwFP18A95mpSJ3zL5YRx5FMz+5hwilC5T9esE8rKWk=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Výrobca: ASA s.r.l., Taliansko


Prílohy:
2020 katalog MLS.pdf (katalog)










PRESVEDČTE SA, ŽE NAŠA PRÁCA V 
LABORATÓRIU ASACAMPUS JE SPRÁVNA 
V úzkej spolupráci s medzinárodnou sieťou 
výskumných pracovníkov nám laboratórium 
ASAcampus umožňuje preukázať správnosť  
našej práce:



u rozsiahlym štúdiom fotochemických,  
 fototermálnych a fotomechanických účinkov  
 vyplývajúcich z interakcie medzi pulzom  
 MLS® a biologickým tkanivom
u skúmaním mechanizmov, ktoré sú základom  
 biologickej odpovede, až po molekulárnu  
 úroveň
u posúdením terapeutických účinkov
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Laserová terapia MLS® (Multiwave Locked System) je výsledkom 
dlhodobej snahy vedeckého výskumu a technologických inovácií, 
vedomostí a skúseností získaných počas vývoja laserovej terapie,  
kde spoločnosť ASAlaser získala významné postavenie: od nízkych k 
vysokým výkonom, od CO2 k Nd:YAG, od kombinovaného žiarenia až  
po laserovú terapiu MLS®.
Synchronizácia, ktorá je charakteristická pre pulz MLS®, je 
výsledkom 30-ročných skúseností poznamenaných neustálym 
zlepšovaním výkonu laserového zdroja, vedomostí o biologických 
a klinických účinkoch s odhodlanosťou vytvoriť bezpečnú a 
účinnú terapiu, ktorá bude individuálne prispôsobená pre 
potreby liečby.



MLS®
laserová terapia 3. tisícročia



PATENT USA Č.:
US 8,251,982 B2
Patent získaný v USA oficiálne uznáva jedinečnosť  
a originalitu laserovej terapie MLS®.



808 nm
KONTINUÁLNE EMISIE 



905 nm
PULZNÉ EMISIE



Synchronizácia špecifických kontinuálnych  
a pulzných emisií do jediného pulzu vedie  
k synergii a posilneniu jednotlivých účinkov



MLS® PULZU
KOMBINÁCIA A SYNCHRONIZÁCIA
Vybrané vlnové dĺžky zabezpečujú, že laserová  
energia preniká do väčšej hĺbky



TERAPEUTICKÝ ÚČINOK
Významné analgetické účinky a intenzívne  
protizápalové a protiopuchové účinky pulzu  
MLS® nastávajú súčasne, čím sa navzájom  
posilňujú



VÝHODY
Významné zníženie symptómov už po prvej  
aplikácii. Kratší čas ošetrenia s dlhotrvajúcimi 
výsledkami











LEPŠIA HOMOGENITA A DISTRIBÚCIA ENERGIE. 
Synchronizované pôsobenie špecifické pre laserovú terapiu MLS® 
umožňuje získať komplexný a jemnejší svetelný pulz, ktorý 
je podľa našich štúdií schopný preniesť energiu do cieľových 
anatomických štruktúr s veľmi vysokou účinnosťou. Emitovaná 
energia sa smeruje cez optickú jednotku a rovnomerne sa 
rozkladá na veľkú cieľovú oblasť. Tento spôsob distribuovania 
energie uľahčuje aktiváciu fotoreceptorov v ošetrovanej oblasti, 
pričom energia zároveň preniká do veľkého objemu 
tkaniva pod kožou.



OPÄŤ AKTÍVNI. Vďaka prístrojom s laserovou terapiou MLS® 
môžu pacienti veľmi rýchlo prekonať akútnu fázu bolesti s 
dlhotrvajúcimi výsledkami, získajú kvalitnejší život a budú sa 
môcť v krátkom čase vrátiť k bežným každodenným aktivitám, 
ako sú práca, šport a spoločenský život. Laserová terapia MLS® 
môže nielen pomôcť prekonať bolestivé symptómy typické pre 
muskuloskeletálne patológie, ale zároveň predstavuje cennú 
pomôcku pri rehabilitácii, keďže účinne podporuje obnovenie 



funkcií poškodených úrazom, nadmerných 
používaním a operáciami. 



Laserová terapia MLS®  
je založená na 
globálnom prístupe:  



ošetrenie je rozšírené 
na celé svalové skupiny 



v závislosti od patológie 
a následne je lokalizované 



na spúšťacie body. Laserová 
terapia MLS® je indikovaná na 



liečbu bolesti a svalových spazmov, 
stuhnutých kĺbov a bolesti spôsobenej 



artritídou. Podporuje a zvyšuje krvný 
obeh a uvoľňuje svaly.



APLIKÁCIA
Najúplnejší a najaktuálnejší vedecký obsah,  
technický a praktický (3D animácie, videá, návody,  
informačné letáky...), na tému laserovej terapie 
MLS® podľa anatómie, ochorení a ošetrení.



VÝHODY A INDIKÁCIE.
w	KRÁTKY ČAS LIEČBY
 Pacient môže veľmi rýchlo prekonať akútnu fázu bolesti;  
 zníženie bolesti je zreteľné už po prvej aplikácii.
w	ŽIADNE VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 Vďaka analgetickým a protizápalovým účinkom je laserová  
 terapia MLS® správnou voľbou pre manažment bolesti,  
 pričom umožňuje účinné ošetrenie bez vedľajších účinkov.
w  SIMULTÁNNE PÔSOBENIE
 Kombinácia a synchronizácia špecifických kontinuálnych  
 a pulzných emisií do jediného pulzu vedie k synergii  
 a posilňuje jednotlivé účinky na zápal, opuch a bolesť.



VHODNÉ NAJMÄ NA OŠETRENIE:
w Manažment bolesti
 Poruchy kĺbov, tendinopatie, kontraktúry, bolesti svalov, spúšťacie body



w Opuchy
w Lézie tkanív
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Robotizedsystem



VOZÍK. Prístroje s laserovou terapiou MLS® spájajú kvalitu 
s inováciou pre jednoduché použitie, praktickosť a účinnosť 
terapie. Vo verzii s vozíkom sú prístroje Mphi a Mphi 75 vybavené 
ergonomickým vozíkom, ktorý je vhodný na skladovanie 
príslušenstva a umožňuje ľahký prenos prístroja po klinike, aby 
ste ho mohli mať vždy k dispozícii pre ošetrovanú oblasť.



Mphi Mphi Trolley



Mphi, laserová terapia MLS® 
dostupná všade



MPHI, PRÍSTROJ MLS® „PRENOSNÁ JEDNOTKA”. Jednoducho 
sa prenáša, je ergonomická, jednoducho sa používa a je intuitívna: 
nová príležitosť na sprístupnenie prospešných účinkov laserovej 
terapie MLS® všade, vo vašej klinike alebo u pacienta doma. 
Prístroj je úplne samostatný, dodávaný s lítiovou batériou malých 
rozmerov a nízkou hmotnosťou. Prístroj Mphi je vybavený 
inovatívnym podsvieteným farebným dotykovým displejom, ktorý 
môže obsluha intuitívne ovládať.











Mphi 75:
nový špičkový výkon 75 W



Prístroj Mphi 75 predstavuje ďalší vývoj radu produktov MLS® 
a preberá od svojich predchodcov bezpečnostné vlastnosti 
a jednoduché použitie ako prenosný prístroj s primeranou 
veľkosťou a hmotnosťou. Zdroje MLS® majú špičkový výkon 
75 W a priemerný výkon až 1,2 W, ktorý sa plne využíva na 
synchronizáciu emisií (kontinuálne/frekvenčné a pulzné), čo 
umožňuje preniknúť hlboko do tkanív, čím sa zaisťuje úplná 
bezpečnosť proti tepelnému poškodeniu.



LASEROPUNKTÚRA
Vďaka vymeniteľnému terminálu rukoväti je možné štandardné 
šošovky (cieľová oblasť s priemerom 2 cm) ľahko a rýchlo nahradiť 
vysoko účinným svetlovodom, ktorý je schopný nasmerovať 
laserový lúč na bod, ktorý je predmetom laseropunktúry.



Mphi 75 Trolley Mphi 75











Charakteristickou vlastnosťou prístroja M6 je inovatívne  
viaccieľové používanie. Vďaka funkciám  
exkluzívnej multidiódovej optickej  
jednotky MLS® sa veľká oblasť  
ošetruje okamžite, čím sa vytvára  
okamžitá odpoveď ošetrovaného  
tkaniva. Výsledky sú preto 
lepšie a rýchlejšie ako pri 
skenovacom spôsobe v  
tradičnej laserovej terapii.  
Sofistikovaný dizajn  
dosiahol najpokrokovejší  
výsledok v optickej 
technológii a elektromechanike  
vytvorením zdravotníckej  
pomôcky schopnej automaticky  
poskytovať laserovú terapiu  
MLS®.



Prístroj Mphi 5 bol navrhnutý tak, aby sa ľahko dostal ku 
každej oblasti tela a zároveň prenášal vysoko kvalitnú energiu 
pulzu MLS® do presne určenej cieľovej oblasti s priemerom 
5 cm, ktorej tvar a veľkosť boli optimalizované, aby sa zaručili 
vynikajúce terapeutické výsledky. Veľkosť ožarovanej zóny 
umožňuje homogénne liečiť veľké objemy tkaniva, ako napríklad 
veľké časti svalov alebo celé kĺby. Výsledkom je okamžitá 
odpoveď ožarovaných štruktúr. Prednastavené terapeutické 



protokoly uľahčujú obsluhe vybrať druh ošetrenia 
a multidiódový aplikátor Charlie poskytuje 



výhodu pôsobenia na veľkých častiach 
tela v krátkom čase a samostatne, bez 



aktívneho a neustáleho zasahovania zo strany obsluhy.



Mphi 5



Mphi 5
kompletné riešenie



M6, viaccieľový prístroj 
pre laserovú terapiu MLS®
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Robotická hlava pokrýva celú ošetrovanú oblasť 
rovnomerne. To sa dosahuje viaccieľovým 
spôsobom pohybu „Greek key”, ktorý zaručuje 
rovnomerné pokrytie veľkých ošetrovaných 
oblastí vo veľmi krátkom čase. Časy ošetrenia 
sú prísne kalibrované na dosiahnutie 
najlepších výsledkov. Parametre sa zobrazujú 



a dajú sa upravovať cez pokročilé používateľské rozhranie na 
podsvietenom farebnom displeji s dotykovou obrazovkou. Nový 
softvér, koncipovaný pre uspokojenie potrieb obsluhy, poskytuje 
kompletné protokoly znázornené s anatomickými obrázkami a 
ošetrovanými bodmi.



5 PREDNASTAVENÝCH SMEROV POHYBU
Robotická hlava, ktorá obsahuje multidiódovú 
optickú jednotku MLS®, sa môže pohybovať  
v 5 prednastavených smeroch pohybu  
(2 horizontálne, vertikálny, doprava a doľava),  
aby sa zvýšila prispôsobivosť pre ľahké  
dosiahnutie každej časti ošetrovanej oblasti.



OŠETROVANIE VEĽKÝCH OBLASTÍ SÚČASNE. Prístroj M6 
umožňuje použitie automatickej viaccieľovej aplikácie laserovej 
terapie MLS®. Pohyb stojana s ramenom súčasne s 5 robotickými 
smermi laserovej hlavice umožňuje optickej jednotke správne 
dosiahnuť každú oblasť tela určenú na ošetrenie. Vďaka tomu je 
prístroj M6 jedinečný. Ožarovanie sa vykonáva cez automatický 
pohyb cieľovej oblasti na ošetrovanej oblasti: ideálne riešenie 
pri liečbe väčších bolestivých oblastí, ako napríklad celé svalové 
a nervové partie. Široký dosah pohybov robotickej hlavy môže 
byť znížený na liečbu menších oblastí tela, až na rozsah bodovej 
aplikácie. Schopnosť dosahu viacerých cieľov bola navrhnutá 
za účelom minimalizácie straty energie zapríčinenej odrazom 
a rozptylom, a zároveň ako záruka aktivácie fotoreceptorov v 
ošetrovanej oblasti.



vvv
Viaccieľová aplikácia s pohybmi „Greek key”  
zaručuje rovnomerné pokrytie veľkých  
ošetrovaných oblastí vo veľmi krátkom čase.



M6











NEBEZPEČENSTVO – VIDITEĽNÉ A NEVIDITEĽNÉ 
LASEROVÉ ŽIARENIE. VYHNITE SA VYSTAVENIU  



OČÍ ALEBO POKOŽKY PRIAMEMU ALEBO  
ROZPTÝLENÉMU ŽIARENIU. 



LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 4.
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S vynoveným logickým rozhraním bol dotykový displej 
prístroja Mphi vyvinutý za účelom priblíženia sa k osobnému 
terapeutickému prístupu obsluhy: 3 rôzne režimy v „manažmente 
bolesti“ a ďalšie 2 na liečbu opuchov a biostimuláciu (zranenia, 
vredy a iné bolestivé miesta). Nový softvér poskytuje rôzne 
možnosti prispôsobenia ošetrenia podľa „fototypu“ a „veľkosti“ 
pacienta: existuje tiež možnosť výberu „akútnych“ alebo 
„chronických“ hodnôt.



PATOLOGICKÝ REŽIM. Obsluha je vedená cez zoznam patológií 
týkajúcich sa jednotlivých oblastí tela. Výberom patológie 
sa zobrazí 3D prezentácia anatómie ľudského tela s jasným 
označením všetkých bodov určených na liečbu.



OBLASTNÝ REŽIM. 
PRE GLOBÁLNY PRÍSTUP. Skladá sa z 2 fáz: manuálne 
skenovanie (skenovacia fáza) a ošetrenie pomocou spúšťacích 
bodov (spúšťacie body). Obsluha je informovaná, ako vykonať 
obidve fázy, vďaka neustálemu zobrazovaniu oblastí, ktoré sa majú 
ošetriť pomocou manuálneho skenovania a spúšťacích bodov. 
Laserová terapia MLS® sa týmto spôsobom aplikuje na konkrétne 
tkanivá v súvislosti s danou patológiou a na celú skupinu svalov, 
ktorých sa patológia priamo alebo nepriamo týka.



ROBOTICKÝ REŽIM (MODEL M6). 
Obsluha môže intuitívne nastaviť veľkosť oblasti určenej na liečbu 
a spomedzi prednastavených smerov vybrať tie najvhodnejšie.



Jednoduchý a intuitívny „výučbový prístroj“  
pre laserovú terapiu MLS®











 TECHNICKÉ VLASTNOSTI
u Multidiódový aplikátor Charlie s optickou 



jednotkou s 3 zdrojmi MLS® s výkonom  
až 3,3 W – špičkový výkon 3 x 25 W 
Cieľová oblasť ø 5 cm vysvietená vysoko  
účinnými červenými svetlami LED



u Rukoväť s optickou jednotkou so zdrojom MLS®  
s výkonom do 1,1 W – špičkový výkon 25 W 



 Cieľová oblasť ø 2 cm vysvietená vysoko 
účinnými červenými svetlami LED



u Farebný dotykový LCD displej s vysokým 
rozlíšením



u Simultánne ovládanie dvoch nezávislých kanálov
u 4 spôsoby ošetrenia:
 A) špecifické patológie
 B) manažment bolesti
 C) proti opuchom 
 D) biostimulácia
u Možnosť prispôsobenia všetkých parametrov 



ošetrenia
u Modulácia MLS® v režime CPW a FPW 
 (Synchronizovaná emisia kontinuálnych 
 pulzných vĺn a frekvenčných pulzných vĺn)
u Modulačná frekvencia od 1 to 2000 Hz  



v krokoch po 1 Hz
u Stupeň výkonu 25%, 50%, 75% a 100%
u Fixný pracovný cyklus pri 50% alebo variabilný
u Čas ošetrenia od 1“ do 99´59“ v krokoch po 1“
u Automatický výpočet emitovanej energie  



v závislosti od nastavených parametrov
 ALARMY A BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE
u Výstražné svetlo počas emisie lasera
u Interlock 
u Nastaviteľná zvuková signalizácia
u Dátum a čas
u Heslo na obsluhu prístroja
u Výber jazyka
u Pripravené na pripojenie k vzdialenému  



zariadeniu signalizujúcemu laserovú emisiu
 DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO
u 2 laserové ochranné okuliare 
u Puzdro na prenos prístroja
u Ramenný popruh na prenosné použitie
u Ergonomický vozík určený na držanie prístroja 



Mphi, s kolieskami chránenými proti nárazu, 
vstavaným držiakom rukoväti a dvomi úložnými 
priestormi



u Rameno pre viacdiódový aplikátor Charlie
 ROZMERY A HMOTNOSŤ
u 63 x 54 x 85 cm; 25 Kg
 NAPÁJANIE
u Lítium-polymérová batéria
u Externé napájanie 18 Vdc 50 VA



 TECHNICKÉ VLASTNOSTI
u Robotická optická jednotka s 3 zdrojmi MLS®  



s výkonom až 3,3 W, špičkový výkon 3 x 25 W 
 Cieľová oblasť ø 5 cm vysvietená vysoko  



účinnými červenými svetlami LED
u Rukoväť s optickou jednotkou  so zdrojom MLS®  



s výkonom až 1,1 W, špičkový výkon 25 W 
 Cieľová oblasť ø 2 cm vysvietená vysoko  



účinnými červenými svetlami LED
u Farebný dotykový LCD displej s vysokým 



rozlíšením 
u Simultánne ovládanie dvoch nezávislých kanálov
u 4 spôsoby ošetrenia:
 A) špecifické patológie
 B) manažment bolesti
 C) proti opuchom
 D) biostimulácia
u Možnosť individuálnej zmeny všetkých 



parametrov ošetrenia
u Modulácia MLS® v režime CPW a FPW 



(Synchronizovaná emisia kontinuálnych  
pulzných vĺn a frekvenčných pulzných vĺn)



u Modulačná frekvencia od 1 to 2000 Hz  
v krokoch po 1 Hz



u Stupeň výkonu 25%, 50%, 75% a 100%
u Fixný pracovný cyklus pri 50% alebo variabilný
u Čas ošetrenia od 1“ do 99´59“ v krokoch po 1“
u Automatický výpočet emitovanej energie  



v závislosti od nastavených parametrov
 ALARMY A BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE
u Výstražné svetlo počas emisie lasera
u Interlock
u Nastaviteľná zvuková signalizácia
u Dátum a čas
u Heslo na obsluhu prístroja
u Výber jazyka
u Pripravené na pripojenie k vzdialenému 



zariadeniu signalizujúcemu laserovú emisiu
 DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO
u 2 laserové ochranné okuliare
 ROZMERY A HMOTNOSŤ
u 106 x 43 x 154 cm; 43 Kg
 NAPÁJANIE
u 85/110VA 100/240Vdc



 TECHNICKÉ VLASTNOSTI
u Rukoväť s optickou jednotkou so zdrojom 



MLS® s výkonom do 1,1 W – špičkový výkon 
25 W Cieľová oblasť ø 2 cm vysvietená vysoko 
účinnými červenými svetlami LED



u Farebný dotykový LCD displej s vysokým 
rozlíšením



u Simultánne ovládanie dvoch nezávislých kanálov
u 4 spôsoby ošetrenia:
 A) špecifické patológie
 B) manažment bolesti
 C) proti opuchom
 D) biostimulácia
u Možnosť prispôsobenia všetkých parametrov 



ošetrenia
u Modulácia MLS® v režime CPW a FPW 



(Synchronizovaná emisia kontinuálnych  
pulzných vĺn a frekvenčných pulzných vĺn)



u Modulačná frekvencia od 1 to 2000 Hz  
v krokoch po 1 Hz



u Stupeň výkonu 25%, 50%, 75% a 100%
u Fixný pracovný cyklus pri 50% alebo variabilný
u Čas ošetrenia od 1“ do 99´59“ v krokoch po 1“
u Automatický výpočet emitovanej energie  



v závislosti od nastavených parametrov
 ALARMY A BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE
u Výstražné svetlo počas emisie lasera
u Interlock 
u Nastaviteľná zvuková signalizácia
u Dátum a čas
u Heslo na obsluhu prístroja
u Výber jazyka
u Pripravené na pripojenie k vzdialenému 



zariadeniu signalizujúcemu laserovú emisiu
 DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO
u 2 laserové ochranné okuliare
u Puzdro na prenos prístroja
u Stolný držiak rukoväti
u Ramenný popruh na prenosné použitie
 ROZMERY A HMOTNOSŤ 
u 36 x 28 x 10 cm; 3 Kg  
 NAPÁJANIE
u Lítium-polymérová batéria
u Externé napájanie 18 Vdc 50 VA
 VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
u Vozík na presun



Mphi Mphi 75 Mphi 5 M6



 TECHNICKÉ VLASTNOSTI
u Rukoväť s optickou jednotkou so zdrojom MLS® 



s výkonom do 1,2 W – špičkový výkon 75 W, 
Terapeutický terminál, Cieľová oblasť ø 2 cm 
vysvietená vysoko účinným červenými svetlami 
LED, Terminál na laseropunktúru, Cieľová oblasť 
ø 4 mm vysvietená vysoko účinnými červenými 
svetlami LED



u Farebný dotykový displej s anatomickými 
obrázkami



u Simultánne ovládanie dvoch nezávislých kanálov
u 5 spôsobov ošetrenia:
 A) špecifické patológie
 B) manažment bolesti
 C) proti opuchom
 D) biostimulácia
 E) laseropunktúra
u Možnosť prispôsobenia všetkých parametrov 



ošetrenia
u Vyhradená oblasť na vytváranie a ukladanie 



nových individuálnych programov pre každý 
terminál/aplikátor



u Modulácia MLS® v režime CPW a FPW 
(Synchronizovaná emisia kontinuálnych  
pulzných vĺn a frekvenčných pulzných vĺn)



u Modulačná frekvencia od 1 to 2000 Hz  
v krokoch po 1 Hz



u Stupeň výkonu 25%, 50%, 75% a 100%
u Fixný pracovný cyklus pri 50% alebo variabilný
u Čas ošetrenia od 1“ do 99´59“ v krokoch po 1“
u Automatický výpočet emitovanej energie  



v závislosti od nastavených parametrov
 ALARMY A BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE
u Výstražné svetlo počas emisie lasera
u Interlock
u Nastaviteľná zvuková signalizácia
u Dátum a čas
u Heslo na obsluhu prístroja
u Výber jazyka
u Pripravené na pripojenie k vzdialenému 



zariadeniu signalizujúcemu laserovú emisiu
 DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO
u 2 svetlovody pre laseropunktúru
u 2 laserové ochranné okuliare
u Puzdro na prenos prístroja
u Stolný držiak rukoväti
u Ramenný popruh na prenosné použitie
 ROZMERY A HMOTNOSŤ
u 36 x 28 x 10 cm; 3 Kg
 NAPÁJANIE 
u Lítium-polymérová batéria
u Externé napájanie 18 Vdc 50 VA
 VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
u Vozík na presun



5 SPÔSOBOV OŠETRENIA 
(MODEL MPHI 75). Prístroj Mphi 75 umožňuje spravovať 
viac režimov ošetrenia vrátane laseropunktúry a vlastných 
protokolov v špecifickej vyhradenej oblasti, čo umožňuje 
vytváranie a ukladanie parametrov, ktoré sú kedykoľvek 
pripravené na použitie.
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