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PHOTIZO VETCARE 
SVENSK


Bruksanvisning

Photizo Vetcare liten, effektiv 
och enkel. En snabb väg 
mot bättre hälsa för dina djur 
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Tack och grattis till ditt köp!
Du är nu stolt ägare av en Photizo® Vetcare.

Och kan förvänta dig många års problemfri och optimal drift av din Photizo® Vetcare.

Stora ansträngningar, tankar, hängivenhet och forskning har ägnats åt att ge dig denna 
fantastiska, funktionella enhet.

Vi hoppas att den här enheten kommer att hjälpa dig och ditt djurs läkning, 
smärtlindring och övergripande hälsa, som många andra har upplevt. Vi är stolta över 
att vara din nya partner på vägen till välbefinnande.

Besök gärna vår hemsida för mer information: www.caball.se

Introduktion

I alla tider (som den tidigaste formen av ljusbehandling) har solljuset varit känt för att 
ha både läkande effekt och hälsoframkallande egenskaper. Ljus är energi, och energi 
upprätthåller liv - det kan inte förstöras, men det kan omvandlas till andra former.

Photizo® Vetcare är en LED-enhet som avger rött och infrarött ljus som tränger in i 
huden för att stimulera energiproduktionen och andra metaboliska processer i de 
berörda områdena. Infrarött ljus är en av de få fysiska behandlingar som arbetar för att 
skapa en läkande effekt.

Celler som är skadade kan faktiskt föryngras genom ljus!

Light Emitting Diodes (LED) levererar inte tillräckligt med ström för att skada 
vävnaden, men de ger tillräckligt med energi för att främja naturlig självläkande och 
smärtlindring. Med sin makt, är det optimerat för att vara mycket effektiv, LED ger en 
mycket mildare leverans av samma helande ljusvåglängder, såsom laser gör, men utan 
risk för oavsiktliga ögonskador etc som lasrar har.

LED-enheter är lämpliga medel för framställning av ljus av specifika våglängder, och 
flera studier har visat att det är ljuset på specifika våglängder bland annat, det 
terapeutiska i naturen.

Alla biologiska system har ett unikt absorptionsspektrum som bestämmer vilka 
våglängder av strålning som kommer att absorberas för att producera en given 

http://www.caball.se
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terapeutisk effekt. De synliga röda och osynliga infraröda delar av spektrumet som 
har visat sig ha högabsorberande och unika terapeutiska effekter i levande vävnad.

LED anordning tillåter ljusstrålen att sprida ut snarare än att vara en smal ljusstråle. 
Bred diffusion av LED gör det enklare att använda, eftersom den ljuseffekt är 
därigenom i stånd att tränga in i en bredare ytarea, vilket resulterar i en snabbare 
handläggningstid för den speciella zonen.

Photizo® Vetcare har en knapptryckning, förprogrammerade, effektiva doser av nära 
infrarött LED-ljus för behandling av smärta och olika inflammatoriska tillstånd. 
Photizo® Vetcare garanterar exakt rätt mängd joule / doser under det angivna 
området.

 
 
Vad kan jag behandla med PHOTIZO® Vetcare?
Photizo® Vetcare är avsett för att behandla:

• Husdjur -hundar och katter

• Stora boskap - nötkreatur, får, getter, grisar, etc.  
• Hästar

Photizo® Vetcare lindrar smärta, stimulerar celler att reparera och läka, minska 
svullnad och inflammation och stimulera immunsystemet i akuta traumatiska tillstånd. 
Photizo® Vetcare är effektiv vid behandling av kronisk smärta och inflammation i 
samband med artrit och  
belastningsskador.Photizo Vetcare stimulerar läkning, lindrar smärta, svullnad och 
inflammation, minskar muskelspasmer och ökar flödet i blod- och lymfkärl, för att 
säkerställa rengöring av avfallsprodukter och inflöde av syre, näringsämnen och 
koncentrationer av läkemedel i området som behandlas.

Hudsjukdomar: t.ex.

Repor, hyalomma fästingbett ,nekros, hot-spots, bölder, sadel sår, habronema, 
kroniska slicksår, blåmärken, öroninfektion, pyoderma (bakterieinfektioner), 
pododermatitis (tassinfektion), hudallergier, eksem, etc.

Belastningsskador: t.ex.

Artrit, seninflammation, myosit (muskel infektion), ligament / senor vrickning / stam, 
blåmärken, frakturer, nack- och ryggsmärtor, spjälor, belastningsskador, synovit 
(ledhinneinflammation), ödem, hematom, muskelskada, muskelkramper, 
triggerpunkter, serom, mastit ( juverinflammation) etc.
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Post-op:

Alla områden som har behandlats kirurgiskt, inklusive hudtransplantation.

Övrigt:

Hornhinnesår , virala/herpesrelaterade tillstånd, bihåleinflammation, retro-orbicular 
trauma.

Läs riktlinjer och instruktioner noggrant före behandling och användning av Photizo® 
Vetcare för att säkerställa en optimal och korrekt användning.

 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Observera att Photizo® Vetcare måste ses som kompletterande behandling, och kan 
användas i samband med medicinsk behandling, leverantörer och distributörer av 
Photizo® Vetcare kommer alltid att råda användning av enheten i samråd med 
terepaut. Photizo® Vetcare är inte avsedd som ett substitut för regelbunden medisinskt 
behandling, medicinering och / eller behandling. Tillverkare, leverantör och 
distributörer av Photizo® Vetcare kan inte på något sätt hållas ansvarig för eventuella 
skador, förluster eller skador, som uppstår när du använder enheten utanför de 
rekommenderade riktlinjer och protokoll behandlingar. Observera också att inte alla 
stater kommer att ha samma effekt av ljusterapi. Använd inte enbart Photizo® Vetcare 
behovet av medicinering, antibiotika eller medel mot svamp. Men att använda 
Photizo® Vetcare tillsammans med medisink behandling, Vara en mycket positivt, 
eftersom effekten av medicineringen kommer att bli bättre.

Cancer:

Ljusterapi kan varken bota eller orsaka cancer. Använd inte ljusterapi vid cancer eller 
misstänkt cancermassa. Ljusterapi kan inte orsaka cancer - inga mutations effekter har 
visats för LED-baserade ljusterapi enheter i någon medicinsk eller vetenskaplig 
litteratur hittills. Ljuset som framställs av Photizo® Vetcare infrarött och nära-
infrarött, icke-joniserande ljus och är vid den motsatta änden av ljusspektrumet för 
skadlig ultraviolett (UV) ljus. Detta Photizo® Vetcare Men Voeren användbara vid 
behandling av många av de biverkningar av cancerbehandling, såsom mukosit, en 
smärtsam bieffekt av strålbehandling.

Graviditet:

Ljusterapibehandling är en säker och effektiv behandling under graviditet. Effekterna 
av rött eller infrarött ljus terapi har inte testats under graviditeten. Fostret kan inte 
påverkas negativt av ljus, vi skulle inte rekommendera att använda Photizo® Vetcare i 
områden som är direkt ovanför embryot.
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Epilepsi:  
Vissa studier tyder på att pulserande synligt ljus på frekvenser 5-10 Hz spridning kan 
framkalla anfall. Photizo® Vetcare har inte en puls 5-10 Hz, men alla med 
krampsjukdomar bör undvika att titta direkt på ljusstrålen från stroben som en 
förebyggande åtgärd.

Överbehandling;

Det kommer inte att leda till snabbare läkning eller smärtlindring. Överdriven daglig 
användning kan leda till överstimulering och fördröjd läkning (hämmande effekt). 
Hos vissa patienter med kroniska sjukdomar, kan initial behandling med ljusterapi 
orsaka lite obehag. Detta är på grund av kroppens reaktion till början av 
läkningsprocessen. Detta är inte en orsak till oro, och behandlingen bör fortsätta.

Inget ögonskydd är nödvändig, men eftersom ljuset är mycket starkt, titta inte direkt 
in i strålen.

Vänligen ta hänsyn till att efter behandling, kan djuret ha en falsk bild av välmående, 
på grund av den smärtstillande verkan. Var försiktig med att överbehandla det skadade 
området.

Det är säkert att använda Photizo® Vetcare på:

Växtsmärtot hos unga djur.  
Patienter med metalliska implantat.

Förberedelse för behandling

Rengöring, underhåll och förvaring. Photizo® Vetcare skall rengöras före och efter 
användning med en ren trasa och kirurgisk alkohol eller med kirurgisk alkohol vid 
behov. Photizo® Vetcare ska alltid förvaras på ett säkert och torrt ställe, helst i 
förvaringsväska. Försiktighet bör iakttas när man arbetar med enheten, och den bör 
inte läggas i vatten.

Photizo® Vetcare har omfattande produktservice och underhållsgaranti. Photizo® 
LED dioderna kan utföra upp till 50.000 timmar utan en betydande förlust av kraft .

Rengör huden innan du applicerar behandlingen, eftersom föroreningar och smuts kan 
blockera ljus. Det är lämpligt att raka det drabbade området, då även päls förhindrar 
inträngning av ljus. Rengör stroben enligt anvisningarna innan behandlingen påbörjas.

Du kan skydda stroben från föroreningar genom att täcka den med genomskinlig 
plast. •

Placera stroben i direkt kontakt med huden, på det område som ska behandlas, och 
tryck på strömbrytaren. Enheten piper två gånger.
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Håll stroben i läge tills enheten piper två gånger igen. Då stängs den av automatiskt. 
Detta tyder på en dos. Om dubbla- eller trippla dosor krävs (se tabellen nedan), håll 
stroben på plats och upprepa dosen enligt anvisningarna.

Flytta stroben till nästa ställe. Tryck på strömknappen igen. Upprepa tills hela det 
drabbade området är täckt.

Hur fungerar PHOTIZO® Vetcare vid smärtlindring, läkning och 
immunstimulering?  
Akuta skador:

Photizo® Vetcare stimulerar energiproduktionen (ATP) i cellen, upp till 250x, vilket 
stimulerar cellerna att fungera på optimal nivå. Det stimulerar ytterligare och reglerar 
DNA och RNA-syntes - programmeringen i cellen - att följa korrekt läkningsprocess 
och reglerar produceringen av ärrvävnad. Detta ökar den naturliga läkningsprocessen 
med upp till 30-40%, och minskar sannolikheten för överskott av ärrvävnadsbildning 
och komplikationer. Photizo® Vetcare stimulerar endorfin och serotonin produktion. 
Detta är kroppens egen smärta och avkopplande "medicin". Photizo® Vetcare 
reducerar effektivt den inflammatoriska processen orsakad av skada, förstörelse eller 
överträning och minskar muskelspasmer och triggerpunkter. Photizo® Vetcare hjälper 
till att minska svullnad genom att öka blodkärlen och lymfans diameter för att 
avlägsna överskott restprodukter från det skadade eller inflammerade området. Detta 
minskar trycket och irritation på nervändar som annars kan orsaka mer smärta, men 
ökar blodflödet till området, så att vävnaden kan absorbera mer näringsämnen och 
syre. Detta bidrar också till att minska överskjutande sår, och minska risken för 
sekundära bakterieinfektioner.

Ökad blodtillförsel till området, garanterar högre nivåer av lokal och systemiska 
läkemedel som levereras till det drabbade området. Photizo® Vetcare stimulerar 
immunceller att svara på infektion.

Photizo® Vetcare stimulera optimalt celltillstånd (hud, ben, nerver, kapsel, brosk och 
muskelvävnad) för att bibehålla frisk vävnad. Detta kan bidra till att förhindra 
degeneration av vävnad, nerver, ben / leder och blodkärl.

 
Överanvändning skador och kroniska sjukdomar:

Läkningsfasen av vävnad sker i tre faser, nämligen inflammation, proliferation och 
organisationsfasen. Kronisk "skada" eller överinflammation uppstår när vävnader inte 
slutför denna cykel. Vävnaden förblir i den inflammatoriska fasen och kan inte 
utvecklas till proliferation (självläkning av celler och vävnader) eller 
organisationsfasen. För att dessa "skador" ska kunna läka, behöver kroppen stimulans 
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i celltillämpningar (DNA och RNA), t.ex. slutföra inflammations fas och gå till den 
verkliga läkningsfasen. När inflammationsprocessen organiserar  ärrvävnadsbildning, 
orsakar det adhesioner som hämmar normalt "glidande" av muskler och vävnadsfiber 
och kan orsaka irritation, och ytterligare inflammation, i början av en ond cirkel. 
Photizo® Vetcare kommer att lindra muskelspasmer, stimulera smärtsamma 
triggerpunkter, minska inflammatoriska processer och lindra smärta, och på så sätt 
bryta den onda cirkeln, som ger vävnads möjlighet att starta läkningsprocessen om 
möjligt, eller kroniska sjukdomar, smärtfria perioder. Observera att behandling med 
Photizo® Vetcare bryter inte ner sammanväxningar, men kommer att kontrollera de 
inflammatoriska processerna och obehag, och minska risken för mer 
ärrvävnadsbildning. Börja behandla så fort som möjligt när problemet börjar, eftersom 
detta kommer att bidra till att förhindra kroniska problem.

Kroniska muskelspasmer och triggerpunkter är oftast ett resultat av långvarig över 
eller reaksjonellt muskelskydd i muskelgrupper, förhindrar naturlig föryngring och 
eliminering av avfall, och förhindrar tilførsel av viktiga näringsämnen och syre.  
 
Kronisk smärta:

Alla typer av artrit och oåterkallelig ledskada, kronisk muskelkramp, trigger / 
akupunkturpunkter

Photizo® Vetcare stimulerar endorfin och serotonin produktion. Detta är kroppens 
egen smärta och avkopplande "medicin".

Effektivt minska inflammationsprocessen som orsakas av skada eller överanvändning. 
Minska och slappnar muskelspasmer och släpper snäva triggerpunkter. Bidra till att 
minska svullnad genom att öka blodkärlen och lymfa diametern för att avlägsna 
överskott av restprodukter från den drabbade regionen. Detta minskar trycket och 
irritationen på nervändar som orsakar mer smärta. Ökat blodflöde in i området, 
säkerställer att vävnaden kan absorbera mer näringsämnen och syre.

Minskar ledningshastighet och irritabilitet av smärtledande nerver.

Effektivt minska muskelspasmer och släpper snäva triggerpunkter.

Stimulera optimal celltillstånd (ben, nerver, kapsel, brosk och muskelvävnad) för att 
bibehålla frisk vävnad. Detta kan bidra till att förhindra ytterligare nedbrytning av 
vävnads nerver, ben / leder och blodkärl.

Behandling av akupunkturpunkter har goda behandlingsresultat.  



�9

Villkor och behandling:

Tänk på följande:

För effektiv behandling, smådjur och boskap behöver olika doser.

Photizo® Vetcare är programmerad för att tillhandahålla en tids dos. För bästa resultat 
på olika typer av djur, måste du följa behandlingsriktlinjer nedan:

 

Mjukdels problem, muskler, senor, fascia och ligament:

Akuta skador:

Börja behandla de skadade och smärtande området en gång (1) per dag, under tio (10) 
dagar. Sen om villkoren fortfarande råder eller djuret fortfarande upplever obehag, 
behandla två (2) till tre (3) gånger i veckan. I fall av akut smärta, kan du bearbeta två 
gånger (2) dagligen under två (2) till tre (3) dagar, men sedan gå tillbaka till en tid (1) 
dagligen i tio dagar.

Om muskelspasmer och smärtsam brytpunkt är närvarande, innefattar de områden av 
behandling. Behandling av akupunkturpunkter är också indicerat, med goda 
behandlingsresultat.

Kroniska- och Belastningsskador:

Hantera drabbade områdena en gång (1) per dag för fem (5) till sju (7) dagar; sedan 
tillbaka till behandling två (2) till tre (3) gånger i veckan i upp till tre (3) veckor. Om 
obehag fortfarande är märkbart, återgå till behandling en gång (1) vecka. Om 
problemet kvarstår, måste du tänka tillstånd, eller kontrollera med en veterinär.  

Mastit / Juverinflammation

Ko: Behandla direkt över det drabbade juvret, med en dubbel dos av två (2) till tre (3) 
gånger i veckan, försvinner tillståndet. Sluta inte med lokala eller systemiska 
läkemedel.  
Husdjur: Behandla drabbade området, en gång (1) per dag tills tillståndet försvinner.

Problem Husdjur Storfe og hästar

Hud problem 1 dos 1 dos
 Ytligt muskel / sena / 
ligament 

1 dos 2 dos

Djupmuskel / sena / 
ligament

1 dos 3 dos

Ledd och ben 1 dos 2 dos
Akupunkturpunkter 1 dos 1 dos
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Hudproblem;

Akuta skador: Börja behandling så snart som möjligt för att stimulera cellreparation. 
Hantera alla akuta hudskador dagligen tills läkt.

Såsom sår, skrubbsår, hyaloma fästingbett nekros, hot-spots, bölder, sadel sår, 
habronema, akralt slickgranulom, blåmärken, extern otit, pyoderma, pododermatitis, 
hudallergier, eksem, etc.

Kroniska hudproblem: 
Behandla en gång (1) dagligen under fem (5) till sju (7) dagar, sedan behandla två 
gånger (2) varje vecka. Man kan reducera behandlingen när förhållandet stabiliseras 
vid en tidpunkt (1) varje vecka för att upprätthålla frisk hud. Infektionssjukdomar, 
t.ex. bölder, hot spots, habronema, Coryne bactereosis, etc. Behandling med Photizo® 
Vetcare, är inte en ersättning för antibiotika eller andra receptbelagda läkemedel, men 
kommer att bidra till läkningsprocessen genom att stimulera immunförsvaret, 
påskynda läkning och hjälpa medicinering som skall levereras till de drabbade 
områdena. Kirurgisk dränering av bölder i vissa fall rekommenderas för optimal 
behandling kommer att vara effektiva.

Ledproblem, stressfrakturer och broskskador:

Akuta skador:  
Börja behandlingen så snart som möjligt. Hantera alla forbindelseslinjer eller det 
skadade området. Hantera dagligen under tio (10) dagar, och gå tillbaka till 
efterbehandling tre (3) gånger i veckan tills läkt.

Kroniska ledtillstånd såsom artrit, höftdysplasi :   
Behandla (1) dagligen under fem (5) till sju (7) dagar för att minska 
inflammationsprocessen och begrensa smärta. Behandla sedan två (2) till tre (3) 
gånger i veckan under två (2) veckor. Minska behandlingsfrekvens när tillståndet 
stabiliseras till en tid (1) vecka. Täck hela forbindelseslinien, front, sidor och bak.

Djupa blåmärken och hematom:

Börja behandla så snart som möjligt efter det att skadan har inträffat, och behandla 
hela det påverkade området. I de fall där ödem förekommer behandla även 
närliggande lymfkörtlar, för att säkerställa snabbare dränering av avfall, och 
proteinföreningar. Hantera dagligen tills det är läkt.  
 
 
Post-operativa behandlingar:

Börja behandling omedelbart efter operation, särskilt efter kirurgi på hästar. 
Behandlingen kommer att bidra till att förhindra ärrvävnadsbildning. Hantera 
dagligen under fem (5) till tio (10) dagar.
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Behandlingen ger fördelar som smärtlindring, snabbare läkning, mindre ärrbildning, 
immunstimulering och mindre risk för svullnad.

Övrigt:

Endast rekommenderad av en kvalificerad veterinär!  
Ögonskador, hornhan magsår, virala / herpesrelaterade tillstånd, bihåleinflammation, 
retro-orbicular trauma.

 
Ögonskador:

Även om Photizo® Vetcare  är ljus, kommer det inte att skada ögat, och behandling 
av ögonskador kommer att förbättra läkningen. Om djuret är rädd för ljus, kan du 
utföra behandling från sidan av huvudet, då tränger ljuset in i benet. Hantera (1) gång 
per dag under fem (5) till sju (7) dagar.

Infektion:

Viral / Herpes relaterade tillstånd, bakterie- eller svampinfektioner. Vänligen sluta inte 
med medicinering. Hantera tre (3) till fem (5) gånger i veckan under fyra (4) veckor 
eller tills tillståndet har blivit bra. Photizo® Vetcare stimulerar det lokala och 
systemiska immunförsvaret, och kan ge upphov till att bilda antikroppar mot 
patogenen.

Drift PHOTIZO® Vetcare:

Ladda över natten, laddas minst 4 timmar om den gått tom. Borde gå tom någon 
gång i en stund för längre hållbarhet på batteriet. Photizo® Vetcare arbetar på batteri 
eller nätström. För att slå på, tryck på strömknappen. Indikation tänds och enheten 
piper två gånger.

När cykeln är klar kommer det att pipa två gånger och stängs av automatiskt.

För att stänga av enheten under behandlingscykeln, tryck och håll ned strömknappen i 
1 sekund.

När du kör på batterivill indikatorn lysa grönt, grönt, orange eller röd. Grönt anger ett 
fulladdat batteri och röd ett tomt batteri. När batteriet är tomt, kommer den att stängas 
av automatiskt och piper två gånger. Enheten kommer inte att kunna vända tillbaka 
innan den är ansluten till strömsladden. Är du mitt i en behandling kan man utföra 
resten med en strömsladd. Enheten ska ha gått helt tom laddas minst 4 timmar.

När du kopplar in strömmen, piper den en gång, och efter en 3-sekunders fördröjning 
kommer indikeringslampan börjar blinka. Om batteriet är urladdat kommer det att 
börja blinka rött, sedan orange, sedan grönt när batteriet laddas. När batteriet är 
fulladdat, slutar indikeringslampan att blinka och lyser permanent grönt, min 4 
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timmar innan det är fulladdat även om det i det gröna ljuset i vissa fall upplysta 
tidigare.

När du kopplar ur strömmen, kommer enheten att pipa en gång och laddningssignalen 
slocknar.

Felsökning: 
 

Specifikationer:

Enheten har en Ijusemitterande diod (LED) med högeffektiva röda och infraröda 
lysdioder.

Effekt: 1300 mW

Täckning: 4.7cm2

Våglängder: 633 nm rött, 850nm infrarött

Online: 100 ~ 240VAC

Batterispänning: 7.2V DC Batteri: 12V, 1A

Vikt: 280 gram

Laddning till 3 - 4 timmar

Cykler per laddning: 100 -130

Standardutrustning:

Strömkabel Bruksanvisning Förpackning

Photizo® Vetcare har utvecklats av ett team av sjukgymnaster, biologer, veterinärer, 
och ingenjörer för att ge ett förenklat, användarvänligt system. Vi är stolta över att 
denna produkt är tillverkad enligt högsta standard, bara genom att använda 
komponenter av högsta kvalitet. Observera att PHOTIZO® Vetcare inte en ersättning 

Problem Løsning
Enheten startar inte - batteriet behöver laddas
Enheten laddar inte - Är laddaren ansluten till enheten / 

ansluten till elnätet och påslagen? 
Alla anslutningar sitter som de 
ska?

2 stora LED-joner verkar inte vara 
på / för att arbeta -

 Dessa LED våglängd ligger inom 
den osynliga regionen och 
kommer därmed inte att ses med 
blotta ögat. 
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för medicinsk rådgivning eller behandling, men är en hjälpande behandlingsenhet. 
Förutsätt inte att alla villkor är lämpliga för behandling med ljusterapi.

PHOTIZO® Vetcare ÄR INTE ett diagnostiskt verktyg, och är inte avsedd att ersätta 
medicinsk behandling.

KONTAKT:

Photizo Sweden  
Caball Sweden  
070 417 7074 
 
Caball Therapy Systems  
Danmark  
+45 2815 5673 
E-post: infocaball@gmail.com  
www.caball.biz  
www.photizo.info

 
 

VARNING!

Använd bara PHOTIZO® den laddare som medföljer med enheten för att ladda 
batterierna. En annan laddare kan skada batterierna eller din Photizo® Vetcare

GARANTI

Denna produkt levereras med en 1-års carry-in garanti från inköpsdatum, och 2 år 
annonserade reklamationsrätt, förutsatt att det ursprungliga inköpsbevis kan uppvisas. 
Garantin härrör från skadegörelse, batteriläckage, vattenskador, eller organiska skador 
lösningsmedel kommer att avvisas. Batterierna är uttryckligen undantagna enligt 
denna garanti. Observera att specifikationerna kan variera från de som presenteras i 
den här handboken.

Om du behöver hjälp eller erfarenhet om produkten inte fungerar, kontakta din 
närmaste återförsäljare eller e-post Caball Therapy systems : post@photizo.info

http://www.caball.biz
http://www.photizo.info

