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NOWA FALA W OCHRONIE ZDROWIA

  W ciągu ostatnich kilku dekad, zarówno lekarze jak i pacjenci korzystali z bogactwa zmian i unowocześnień w ochronie 
zdrowia. Świat nauki ekscytował się wieloma innowacyjnymi przełomami, badaniami nad skutecznością różnorodnych nowych 
terapii. Wiele z nich wykorzystywało najnowsze osiągnięcia technologiczne, podczas gdy inne korzystały ze starych jak świat 

zasobów i mechanizmów naturalnych. Wiele przykładów, które odniosły sukces łączyły w sobie starożytne i współczesne idee, co 
czyniło je bardziej atrakcyjnymi dla członków społeczeństwa.

Istnieje wielkie zainteresowanie tym, co nauka może nam zaoferować, z jednoczesnym sceptycyzmem dotyczącym skutków 
ubocznych oraz problemów, które nowe leki i terapie mogą wywoływać. Bardziej niż kiedykolwiek, ludzie pragną korzystać z 

wiedzy i mądrości poprzednich pokoleń poszukując terapii którym mogą zaufać. Znacznie częściej niż kiedykolwiek wcześniej 
ludzie zadają pytanie „Czy jest to bezpieczne?” i „Czy są jakieś skutki uboczne?” Chcą poznać i rozumieć wszystkie dostępne 

opcje, w większym stopniu kontrolując własne zdrowie i zdrowie osób im najbliższych.

Ze względu na fakt, iż eksperci medyczni i nie tylko są coraz bardziej holistyczni w swoim podejściu wobec profilaktyki ochrony 
zdrowia i terapii, Terapia Światłem Bioptron stała się nowym dodatkiem na tym polu.

Filozofia uzdrawiania Hipokratesa ponownie zaczęła wpływać na sfery medyczne:
„Po pierwsze nie szkodzić” i „Doceniaj uzdrawiającą moc natury”



PRZEŁOM W MEDYCYNIE – SYSTEM TERAPII ŚWIATŁEM BIOPTRON

 System Terapii Światłem Bioptron to potęga światłoterapii, która jest znamiennym rezultatem zaangażowania wielu specjalistów. 
Na początku lat 80-tych, zespół naukowców odkrył znaczenie światła spolaryzowanego i polichromatycznego. Bazując na tych badaniach 
został stworzony System Terapii Światłem Bioptron. Od roku 1988 zespół naukowców firmy Bioptron AG  inwestował w bardziej 
skomplikowane badania oraz rozwój nowych produktów, które są niezbędnym elementem do osiągnięcia optymalnej skuteczności 
w leczeniu za pomocą  światłoterapii.
 
W rezultacie, System Terapii Światłem Bioptron opiera się na ponad 20 letnim doświadczeniu i jest wykorzystywany przez  lekarzy i 
pielęgniarki w szpitalach, jak również przez całe rodziny i indywidualnych odbiorców oraz wszystkich użytkowników, którzy dbają 
o dobre samopoczucie .
 
Opatentowana technologia Systemu Terapii Światłem Bioptron, dzięki nadzwyczajnym rezultatom i klinicznym sukcesom, daje możliwość 
profilaktyki jak również leczenia  różnych dolegliwości medycznych. Wysoka jakość i innowacyjne wzornictwo, łatwość użytkowania, 
brak znanych efektów ubocznych. Światło Bioptron to  pomocne urządzenie medyczne zarówno dla środowiska medycznego jak i 
gospodarstw domowych.





SYSTEM TERAPII ŚWIATŁEM 
 BIOPTRON
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TERAPIA ŚWIATŁEM –
ZNANA OD TYSIĘCY LAT

Terapia światłem ma długą historię, ponieważ od tysięcy lat na całym 
świecie ludzie doceniali znaczenie światła dla normalnego funkcjo-
nowania ludzkiego ciała.

 Pierwszym źródłem światła stosowanym w medycynie było 
światło słoneczne. Stosowanie światła słonecznego w terapii medycznej 
określane jest helioterapią. Pierwsze anegdotyczne zapiski o stoso-
waniu helioterapii pochodzą z około 1400 roku p.n.e. Pewien Hindus 
leczył zaburzenia skórne pacjentów stosując różne rośliny, po czym 
wystawiał ich na działanie promieni słonecznych. Hipokrates, żyjący 
w piątym wieku p.n.e., zalecał stosowanie światła słonecznego w 
leczeniu wielu chorób. Starożytni lekarze egipscy, greccy, rzymscy i 
arabscy wprowadzili terapię światłem do własnych ogólnych terapii 
medycznych. Chociaż wielu starożytnych lekarzy wierzyło, że terapeu-
tyczne efekty światła słonecznego wynikają ze słonecznego ciepła, w 
tamtych czasach nie istniało naukowe wyjaśnienie terapii światłem.

TERAPIA ŚWIATŁEM BIOPTRON

Pod koniec XIX wieku, helioterapia była uznawana przez wielu 
lekarzy. W 1903 roku, w Lesin, Szwajcaria, dr Rollier otworzył 
pierwszy szpital, w którym leczono gruźlicę i krzywicę z pomocą  
światła słonecznego. W opublikowanej w 1914 roku książce “La 
Cure du Soleil”, opisał on rezultaty stosowania helioterapii.

 Naświetlania światłem słonecznym na wolnym powietrzu 
były szeroko stosowane w leczeniu ran w czasie I wojny światowej 
(1914-1918) i II wojny światowej (1939-1945) w Wielkiej Brytanii, 
Włoszech, Francji i Niemczech.
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TERAPIA ŚWIATŁEM BIOPTRON

REWOLUCYJNY PRZEŁOM W TERAPII ŚWIATŁEM
BIOPTRON

 Na początku rozwoju fotomedycyny, w terapii światłem najczęściej 
stosowano podczerwone i ultrafioletowe części widma.

W początkach lat 80-tych, grupa naukowców rozwinęła ideę stworzenia 
źródła światła w oparciu o technologię laserową, lecz działającą w 
prawie pełnym zakresie widma widzialnego i częścią podczerwieni.2 
Polaryzacja światła została uznana za istotny parametr odpowiedzialny 
za efekty biostymulacji.3 
System Terapii Światłem Bioptron został stworzony na bazie tej 
technologii.          

 ŚWIATŁO JEST NIEODZOWNE DLA NASZEGO 
ŻYCIA I ZDROWIA 
Światło odgrywa niezwykle istotną rolę w naszym życiu. Wiemy, że bez 
światła życie nie istnieje!
 Korzyści wynikające ze światła wykraczają daleko poza osobiste 
odczuwanie komfortu i dobrego samopoczucia: jest ono konieczną częścią 
naszego systemu biologicznego, niezbędnego dla właściwego 
funkcjonowania systemu metabolicznego i immunologicznego. 
Większość enzymów i witamin potrzebuje światła dla właściwego 
funkcjonowania. Przykładem znanym każdemu jest związek pomiędzy 
światłem słonecznym a witaminą D. Bez światła słonecznego, nasz 
organizm nie może produkować witaminy D, a jej brak może wywoływać 
krzywicę. Dobrym przykładem zależności aktywacji wielu enzymów od 
światła są enzymy odpowiedzialne za wyleczenie żółtaczki u 
nowonarodzonych dzieci. Z tego powodu, noworodki poddawane są 
działaniu niebieskiego światła usuwającego tę chorobę.

 Światło spełnia w ludzkim ciele wiele funkcji. Jego brak może 
wywoływać poważne i niekorzystne efekty dla naszego ciała i zakłócać 
normalne procesy fizjologiczne w nim zachodzące. Jeśli prawidłowe 
procesy fizjologiczne i równowaga pomiędzy nimi zostają zakłócone, 
pojawia się choroba. 

• polaryzacja światła

Od helioterapii do fototerapii

Istotne efekty terapeutyczne światła sło-
necznego spowodowały, iż wielu badaczy 
rozwinęło i zastosowało filtrowane promie-
niowanie słoneczne oraz źródła światła 
sztucznego. Z tego powodu fototerapia sta-
ła się alternatywą wobec helioterapii.

W 1893 roku duński lekarz Niels
Ryberg Finsen wynalazł jedno z pierw-
szych urządzeń zdolnych wytwarzać tech-
nicznie zsyntetyzowane „światło słoneczne”. 
Przewaga technicznie zsyntetyzowanego 
światła polega na tym, że jego parametry 
takie jak intensywność i emitowane widmo 
światła można kontrolować. W okresie od 
1895 do 1903 roku, zastosował on swój 
wynalazek na 950 pacjentach cierpiących 
na lupus vulgaris (gruźlicę skóry), poddając 
ich działaniu technicznie zsyntetyzowanego 
„światła słonecznego”.

W 1903 roku otrzymał Nagrodę Nobla 
w dziedzinie medycyny za swoje badania 
nad terapią światłem i uzyskane wyniki te-
rapeutyczne. Z tego też powodu, dr Finsen 
jest uznawany za twórcę nowoczesnej tera-
pii swiatłem.1

Światło niespolaryzowane Światło spolaryzowane
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CZYM JEST ŚWIATŁO?

Światło jest widzialną częścią widma elektromagnetycznego, 
często obserwowanego jako paleta kolorów wytwarzana przez 
tęczę. Różnice pomiędzy tymi kolorami (i powiązanymi formami 
promieniowania) są określane zgodnie z długością fali, którą 
zajmują. Na najwyższych częstotliwościach znajduje się pro-
mieniowanie gamma i rentgenowskie, choć inne formy zawie-
rają ultrafiolet, podczerwień i proste promieniowanie radiowe. 
Łącznie znane są one pod nazwą widma elektromagnetycznego. 
Różnice pomiędzy nimi wynikają z długości ich fal oraz zdolności 
penetrowania tkanki skórnej.

Światło ultrafioletowe
Światło ultrafioletowe znajduje się poniżej widzialnej części widma 
elektromagnetycznego i ma długość fali mniejszą niż 400 nm. Ultra-
fiolet powoduje opalanie skóry. Wiemy, że ultrafiolet jest jednym z 
najważniejszych etiologicznych czynników wywołujących raka skó-
ry (melanomę, rak podstawnokomórkowy) jak i starzenie się skóry. 
Terapia Światłem Bioptron nie zawiera światła ultrafioletowego.

Światło widzialne
Światło  widzialne jest widzialną częścią widma elektromagne-
tycznego i jego długość fali zawarta jest pomiędzy 400 nm a 
780 nm  

Światło podczerwone
Podczerwień znajduje się powyżej widzialnej części widma i 
powyżej światła czerwonego. Długość jego fali zawarta jest w 
przybliżeniu pomiędzy 780 nm a 50000 nm. 
Odbiór podczerwieni przez tkanki powoduje wrażenie ciepła. 
Podczerwień jest obecnie stosowana w reumatologii i medycynie 
sportowej w leczeniu bólu i nadwyrężeń mięśni.

Światło laserowe
W medycynie powszechnie stosuje się laserową technologię 
niskich mocy (niskich energii). Podstawy lasera zostały po raz 
pierwszy sformułowane przez Alberta Einsteina w 1917 roku, 
dopiero w latach 60-tych powstały pierwsze lasery, z czasem 
szeroko stosowane w medycynie.

Słowo laser jest akronimem od “light amplification by stimulated 
emission of radiation”(wzmocnienie światła poprzez wymuszoną 
emisję promieniowania)

Światło laserowe jest inne niż światło naturalne. Głównymi 
cechami niskoenergetycznego światła laserowego są:

- monochromatyczność (jedna długość fali w czasie)

- koherentność (oznacza, że fazy drgań fal świetlnych są ze  

 sobą zsynchronizowane)

- polaryzacja (fale świetlne drgają w równoległych płaszczyznach)

- niskoenergetyczność (używanie niskich energii celem wywołania  

 w komórkach efektu stymulacji bez efektu termicznego)
Lasery mogą stanowić poważne zagrożenie, jeśli są stosowane 
niewłaściwie lub przez nieprzeszkolonych ludzi. 
System Terapii Światłem Bioptron nie jest urządzeniem laserowym i 
jego używanie nie wymaga żadnego szczególnego szkolenia

Światło UV Światło widzialne Światło podczerwone

BIOPTRON
długość fali [λ] nm

Czułość
dla oka
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SYSTEM TERAPII ŚWIATŁEM BIOPTRON

 System Terapii Światłem Bioptron jest urządzeniem 
medycznym ze specjalną jednostką optyczną emitującą 
światło  podobne do części widma elektromagnetycznego 
naturalnie wytwarzanego przez Słońce, pozbawionego 
jednak promieniowania UV.

Biostymulacja i profilaktyka chorobowa

 Światło Bioptron posiada tzw. właściwości biostymu-
lujące:4,5,6  W skórze wystawionej na jego działanie, stymuluje 
czułe na światło struktury wewnątrzkomórkowe i biomolekuły. 
Wywołuje to komórkową reakcję łańcuchową oraz tzw. 
drugorzędne odruchy, które nie są ograniczone jedynie do 
obszaru leczonej skóry, lecz mogą dotyczyć całego ciała.

Terapia Światłem BIOPTRON może pomóc w:

• poprawie mikrocyrkulacji
• wzmocnieniu systemu obronnego
• stymulowaniu procesów regeneracyjnych
 i odtwórczych całego organizmu
• przyśpieszeniu gojenia ran
• usunięciu bólu lub zmniejszeniu jego intensywności

Unikalna technologia Światła BIOPTRON

 Dla uzyskania efektu biologicznego konieczne jest 
zaabsorbowanie światła. Różne tkanki i komórki w ciele po-
siadają właściwe sobie charakterystyki absorpcyjne (właści-
wości optyczne), które określają długości fal niezbędnych 
dla uzyskania odpowiednich efektów terapeutycznych.
 Każda komórka absorbuje światło o określonej 
długości. Również różne długości fal mogą wpływać na różne 
tkanki i komórki ciała. Z tego powodu System Terapii Światłem 
Bioptron zawiera kombinację kilku podstawowych długości 
fal w jednym urządzeniu. Światło BIOPTRON korzysta z 
kombinacji podczerwieni i światła widzialnego, uznanej za 
korzystną w leczeniu różnych typów problemów i ran skórnych.
 Zarówno światło widzialne jak i podczerwień wywołuje 
różne pozytywne zmiany na poziomie komórkowym. Światło 
BIOPTRON nie działa w oparciu o pojedynczy mechanizm. 
Biostymulujące efekty Światła BIOPTRON są wynikiem synergii 
pomiędzy różnymi mechanizmami działania.

BIOPTRON – przyjazna dla użytkownika
i efektywna terapia

 Technologia BIOPTRON stała się szeroko stosowana 
i akceptowana w medycynie jako przyjazne dla użytkownika, 
efektywne oraz niefarmakologiczne urządzenie. 
Przeprowadzane przez ponad 20 lat na całym świecie ba-
dania kliniczne udowodniły, że leczenie światłem BIOPTRON 
jest skuteczna metodą uzupełniającą zachowawcze leczenie 
chorób nabytych i przewlekłych, a także ran pooperacyjnych.
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Zalety Bioptron 
• szeroki zakres zastosowania
• do stosowania w profesjonalnym
 i domowym środowisku
• łatwość użycia 
 (nie wymaga specjalnych umiejętności)
• bezpieczny i nieinwazyjny
• krótki czas terapii
• terapia bezbólowa
• brak promieniowania UV
• brak znanych efektów ubocznych
• ekonomiczny
• relaksujący i uspokajający

• produkowany w Szwajcarii

TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA ŚWIATŁA BIOPTRON 

System Terapii Światłem BIOPTRON został zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby światło emitowane przez to medyczne urządzenie 
mogło być scharakteryzowane jako:

1 Światło Spolaryzowane
Światło BIOPTRON jest światłem spolaryzowanym, jego fale oscylują na równoległych płaszczyznach. Polaryzacja jest osiągana dzięki 
zastosowaniu wyrafinowanego systemu wielopozimowych luster Brewster’a (nazwanego od nazwiska fizyka, który wynalazł tę technologię). 
Lustro Brewster’a jest odpowiedzialne za polaryzację elektromagnetycznego widma emitowanego przez urządzenie BIOPTRON. Odbita 
polaryzacja liniowa, tak jak zastosowana w Systemie Terapii BIOPTRON jest bardzo efektywna, światło emitowane przez urządzenia 
BIOPTRON osiąga polaryzację na poziomie 95%.

2 Światło Polichromatyczne
Inaczej niż w przypadku systemu laserowego, ograniczonego do bardzo wąskiego pasma, Światło BIOPTRON działa w szerokim 
paśmie. Długość fal zawiera się pomiędzy 480 nm a 3400 nm. Widmo zawiera zakres światła widzialnego oraz część promieniowania 
podczerwonego. Widmo elektgromagnetyczne Światła BIOTPTRON nie zawiera promieniowania ultrafioletowego (UV)
Ponieważ nie ma światła UV, nie istnieje ryzyko niekorzystnych efektów promieniowania UV.

3 Światło Niekoherentne
Światło BIOPTRON jest światłem niekoherentnym lub niezgodnym z fazą.        
Inaczej niż w przypadku lasera, Światło Bioptron nie charakteryzuje się czasową lub przestrzenną  synchronizacją wiązek fal światła 
co oznacza, że szczyty fali i z tego powodu intensywność światła nie ulega ani zmniejszeniu ani zwiększeniu.

4 Światło Niskoenergetyczne
Światło BIOPTRON ma niską gęstość energetyczną, docierając do obszaru, który jest leczony ze stałą, stabilną intensywnością. Gęstość energe-
tyczna ma właściwości biostymulujące. Dawkowanie światła może być precyzyjnie określone przy użyciu Systemu Terapii Światłem BIOPTRON.
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PENETRACJA SKÓRY PRZEZ ŚWIATŁO BIOPTRON

 Obok tekstu znajduje się rysunek przekroju skóry  pokazujący w 
jaki sposób światło wywołuje biopozytywne efekty. Pokazuje on również 
dlaczego biopozytywne efekty wywołane przez światło są przekazywa-
ne całemu ciału. Diagram pokazuje trzy warstwy skóry: naskórek, skórę wła-
ściwą i tkankę podskórną (tkanki i tkanki tłuszczowe pod skórą). Możemy 
również zobaczyć jak żyły, arterie i naczynia krwionośne są połączone z 
powierzchnią skóry. Liczba naczyń krwionośnych waha się od 1600 do 
6500 na centymetr skóry. Krew przepływa przez wszystkie tkanki naszego 
ciała z różnymi prędkościami, w naczyniach krwionośnych znajdujących się 
blisko powierzchni skóry krew płynie wolno. Jest to idealna sytuacja dla fo-
to-modelowania krwi. Biopozytywne efekty wywoływane światłem we krwi 
są przenoszone do całego ciała, dostarczając żywotnego tlenu i energii 
każdej komórce.

 Wykres ze skalą długości fal pokazuje średnią głębokość pene-
tracji różnych zakresów długości fal świetlnych emitowanych przez Słońce. 
Jasno widać, że fale światła znajdujące się w zakresie widma widzialne-
go penetrują skórę najgłębiej. Czerwone i ciemnoczerwone fale docierają 
najgłębiej ze wszystkich fal widma widzialnego. Wszystkie fale z zakresu 
widzialnego docierają co najmniej do tkanki podskórnej.

KIEDY STOSOWAĆ TERAPIĘ ŚWIATŁEM BIOPTRON?

 Terapię Światłem BIOPTRON można stosować jako uzupełnienie 
wspierające konwencjonalne terapie medyczne lub jako pojedynczą 
terapię dla pewnych przypadków. Pomimo tego, zalecamy skonsultowanie 
się z lekarzem przed zastosowaniem Terapii Światłem BIOPTRON celem 
uzyskania fachowej porady, czy terapia ta jest zalecana lub należy zastoso-
wać inne leczenie medyczne.

Gęstość Mocy
Inaczej niż w przypadku światła naturalnego, Światło BIOPTRON nie 
podlega dziennym czy sezonowym zmianom. Z pomocą Terapii Świa-
tłem BIOPTRON, jasność i dozowanie może być precyzyjnie określone. 
Ponadto, efekt jaki wywołuje światło jest zależny od gęstości mocy, 
mierzonej w mW/ cm2. Ponieważ pomiar dokonywany jest na powierzchni 

skóry, może być on różny w zależności od intensywności źródła 
światła i jego odległości od obszaru poddawanego zabiegowi.
Gęstość mocy Światła BIOPTRON jest określona na poziomie 
40mW/cm2 przy odległości 10 cm. Jest równe gęstości 
energetycznej (fluencja) średnio 2.4J/cm2 na minutę.

Naskórek

Skóra właściwa

Tkanka
podskórna

Głębokość 
penetracji
(w przybliżeniu)

Przekrój ludzkiej skóry
i tkanek 

Długość fail (λ), nm

Światło BIOPTRON

Podczerwień
Światło UV Światło widzialne
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Terapia Światłem BIOPTRON może być stosowana jako terapia uzupełniająca w 
leczeniu ran przy następujących dolegliwościach :

 • Leczenie ran pourazowych

 • Oparzenia

 • Przeszczepy (transplatacje)

 • Leczenie ran pooperacyjnych

 • Żylne owrzodzenia podudzi 

 • Odleżyny

Normalne gojenie się ran jest skomplikowanym procesem składającym się z działań 
podzielonych na trzy wzajemnie zachodzące na siebie fazy: stan zapalny, proliferacja 
(formowanie się tkanki granulowanej) oraz odtwarzanie. Proces gojenia się wymaga współpracy 
skóry właściwej (dolna warstwa skóry) z naskórkiem (górna warstwa skóry), jak również 
pośrednictwa chemicznych mediatorów (biochemicznych substancji odpowiedzialnych za 
biologiczne działania w ludzkim ciele) wysłanych przez zaognione komórki, fibroblasty i 
keratynocyty (na przykład specjalne komórki odgrywające rolę w gojeniu się rany).

Profesor Mester z Węgier wraz ze współpracownikami w latach 70-tych po raz 
pierwszy zastosował napromieniowanie światłem jako fototerapeutyczną metodę dla 
wywołania lub przyśpieszenia gojenia się ran .2, 7 

 Zastosowanie Terapii Światłem BIOPTRON może przyczyniać się i przyśpieszać 
gojenie się ran oraz prowadzić do szybkiej regeneracji tkanki nabłonkowej (tkanka skóry) na 
krawędziach i w zagłębieniach rany.

Rany chroniczne są często spotykanym problemem u pacjentów starszych i długo 
leżących. Typowymi cechami ran chronicznych jest utrata skóry lub tkanek podskórnych, 
niemożność zagojenia ran metodami konwencjonalnymi.

 Rany chroniczne są trudne w leczeniu i wymagają długiego czasu do osiągnięcia 
pełnego wyleczenia. Względna odporność ran chronicznych na szeroki zakres metod 
terapeutycznych oraz brak jednej terapii w leczeniu ran chronicznych spowodowała, iż wielu 
badaczy rozpoczęło prace nad znalezieniem innych terapii w leczeniu tego typu ran. 
Generalny brak efektywności stosowania tradycyjnych metod w leczeniu ran chronicznych 
spowodował, że lekarze w klinikach rozpoczęli intensywne badania w poszukiwaniu 
uzupełniających metod konwencjonalnej terapii w leczeniu ran chronicznych. Zastosowanie 
różnych źródeł światła w terapii leczenia ran chronicznych zyskało szczególne uznanie w 
ostatnich latach, a wiele badań klinicznych dokonało oceny terapii światłem w leczeniu takich ran.

 Terapia Światłem BIOPTRON może przyczyniać się i przyśpieszać gojenie ran 
poprzez stymulowanie i modyfikowanie procesów regeneracyjnych i odtwórczych, działania 
przeciwzapalne oraz wzmacnianie procesów ludzkiego systemu odpornościowego. Ten 
rodzaj fototerapii może być uznany za wartościową terapię w leczeniu różnych ran i 
zaburzeń w gojeniu się ran.8
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Owrzodzenie podudzi 
 Owrzodzenie podudzi jest definiowane jako rana na nodze, 
poniżej kolana, która nie uległa zagojeniu w ciągu 6 tygodni. Większość 
owrzodzeń to owrzodzenia nóg stanowiąca aż do 80 % owrzodzeń 
mniej rozległych. Ogólnie udział żylnych owrzodzeń waha się od 0.06% 
do 2.2%, z tendencją wzrostową wywołaną starzeniem się populacji. Wy-
stępowanie żylnego owrzodzenia podudzi wśród pacjentów w wieku 70 
lat jest oceniane na 1% do 4%

 Jeśli system żylny nie jest w stanie spowodować powrotu krwi 
do serca pojawia się żylne owrzodzenie podudzi. Jest ono zwykle 
wynikiem niewydolności żylnych zastawek w głębokich żyłach, długiej 
żyły odpiszczelowej, krótkiej żyły odstrzałkowej łydki lub żyłach 
przeszywających łydki. Żyły te znajdują się w kończynach dolnych.

 Z powodu słabych zastawek żylnych, krew z żył głębokich 
wpływa ponownie do żył mniejszych (zwanych żyłami powierzchnio-
wymi), podczas gdy ruch krwi powinien odbywać się w jedną stronę. 
Prowadzi to do zwiększania ilości krwi w żyłach powierzchniowych, 
których praca ulega spowolnieniu, aż wreszcie całkowitemu zatrzymaniu. 
Może wywołać to zaburzenia metabolizmu, szczególnie w okalających 
obszarach skóry. W rezultacie skóra ulega degeneracji, stwarzając 
możliwość pojawienia się zapalenia co w konsekwencji prowadzi do 
wystąpienia wrzodów.

 Żylne owrzodzenia podudzi są trudne do leczenia, a całkowite 
wyleczenie może potrwać nawet lata, albowiem problemem są nawroty 
choroby. Wielu pacjentów z owrzodzeniem nóg cierpi z powodu bólu, 
a część z nich ma problemy ze spaniem i poruszaniem się. Występowanie 
owrzodzenia żylnego w znaczącym wymiarze negatywnie wpływa na 
jakość życia większości pacjentów.

 Pozytywne efekty Terapii Światłem BIOPTRON na komórki i tkanki 

mogą wzmacniać procesy gojenia się u pacjentów cierpiących na żylne 
owrzodzenie podudzi. Światło BIOPTRON zaaplikowane jako pojedyncza 
terapia jest odpowiedzialne za wywołanie procesu gojenia u pacjentów 
cierpiących na żylne owrzodzenia nóg. Terapia Światłem BIOPTRON może 
być również uznana za skuteczną terapię żylnego owrzodzenia podudzi, 
jeśli jest stosowana jak składowa szerszego procesu leczenia.9

Odleżyny
 Odleżyna to owrzodzenie naciskowe, powstające w efekcie 
przedłużonego nacisku na ciało pacjenta w rezultacie długotrwałego le-
żenia w łóżku lub u pacjentów poruszających się na wózku inwalidzkim. 
Odleżyny mają tendencję do występowania na tych obszarach ciała, które 
nie są chronione przez tkankę mięśniową, takich jak: kość ogonowa, 
pięty, łokcie oraz łopatki. Kiedy nacisk odetnie dopływ krwi, komórki i tkan-
ki skóry zostają zniszczone, co daje początek powstaniu owrzodzenia, 
tworząc idealne środowisko dla niebezpiecznych bakterii, kolejnych infek-
cji w coraz większym stopniu odpornych na dostępne antybiotyki.

 Jeden na dziesięciu pacjentów szpitalnych, jeden na ośmiu 
leczonych w domu oraz jeden na czterech pensjonariuszy domów spo-
kojnej starości cierpi z powodu odleżyn. Sytuacja ulega pogorszeniu ze 
względu na starzenie się populacji. Szpitalne pobyty pacjentów z odleżynami 
wydłużają się, wywołując poważne wydatki funduszy i środków.

 Leczenie w zasadzie opiera się na odciążeniu uciskanego ob-
szaru (dlatego pielęgniarki lub pracownicy opieki zdrowotnej przekręcają 
i wymuszają zmianę pozycji pacjentów). Odleżyny są oczyszczane, choć 
czasami konieczna staje się interwencja chirurgiczna. Ponieważ terapia 
światłem jest częścią procesu leczenia pacjentów z odleżynami, Terapia 
Światłem BIOPTRON dowiodła, że jest efektywną terapią przy gojeniu 
ran. Terapia światłem może też odgrywać istotną rolę w zapobieganiu 
powstawaniu odleżyn. 10
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Oparzenia 

Terapia Światłem BIOPTRON jest stosowana w leczeniu ran oparzeniowych od 
wielu lat. Każdy z nas oparzył się kiedyś w przeszłości. Zwykle nie przykładamy 
do tego zbyt wiele uwagi, ponieważ organizm wyleczy się sam, lecz dla pewnych 
ludzi rezultaty oparzeń mogą być poważne. Zdecydowana większosć oparzeń to 
oparzenia dotyczące małych powierzchni naszej skóry. Są one wywoływane przez 
działanie ciepła na skórę w tym promieni słonecznych, otwartego ognia lub kontaktem 
z gorącym piecem lub płynem.

Leczenie oparzeń zależy od ich głębokości i wielkości zranienia.
Stworzono system klasyfikacji takich zranień, określający dokładnie istotę leczenia 
(zachowawcze lub chirurgiczne), które powinno zostać podjęte.

Oparzenia pierwszego stopnia są najlżejszymi formami oparzeń.
Dobrym przykładem  jest zwykłe poparzenie słoneczne. Oparzenia pierwszego 
stopnia są zazwyczaj rozpoznawane po zaczerwieniu skóry, lekkim swędzeniu, 
niewielkim bólu oraz braku komfortu (choć każdy, kto cierpiał z powodu poparzenia 
słonecznego może się z tym nie zgodzić). Nie mniej, objawy poparzeń tego typu 
znikają po kilku dniach, bez pozostawienia jakichkolwiek śladów.

Oparzenia drugiego stopnia dzielą się na powierzchniowe i głębokie. 
Powierzchniowe oparzenia II stopnia charakteryzują się tym, że część skóry właściwej 
ulega zniszczeniu.

Tym nie mniej, ponieważ głębokość oparzenia jest relatywnie płytka, zazwyczaj 
nie następuje zniszczenie przydatków naskórka takich jak : mieszków włosowych, 
gruczołów potowych czy zakończeń nerwów. Zniszczona skóra jest w stanie się 
zregenerować w ciągu około 2 tygodni po oparzeniu.

Głębokie oparzenia drugiego stopnia,  są znacznie bardziej poważne. Ogólnie, 
następuje zniszczenie głębokiej warstwy skóry właściwej, u podstawy rany pozostaje 
jedynie kilka przydatków naskórka. Tego rodzaju rany często wymagają 
chirurgicznego usunięcia martwej tkanki oraz transplantacji skóry. Ponad 50% opa-
rzeń to głębokie oparzenia drugiego stopnia lub pełne oparzenia skóry właściwej.

W oparzeniach trzeciego stopnia (oparzenia pełnej grubości) wszystkie warstwy 
skóry ulegają zniszczeniu, uniemożliwiając ranie naturalne zagojenie się (chyba, 
że jest to oparzenie na małej powierzchni). Rany są blade i niewrażliwe, a jedyną 
możliwą drogą leczenia jest operacja. Największym problemem w leczeniu takich 
ran jest występowanie infekcji jak i występowanie niepożądanych blizn (blizny 
hipertroficzne oraz keloidy) oraz przykurczów.

BIOPTRON W GOJENIU RAN
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BIOPTRON w gojeniu ran oparzeniowych 1-szego stopnia
i powierzchniowych 2-stopnia

 Rany oparzeniowe 1-szego stopnia oraz powierzchniowe 2-giego stopnia 
można leczyć z pomocą medycyny zachowawczej w połączeniu z Terapią Światłem 
BIOPTRON. Badania wykazały, że regularne korzystanie z Terapii Światłem BIOP-
TRON w trakcie leczenia tych ran w istotny sposób redukuje czas konieczny na pełne 
narośnięcie nabłonka (regenerację skóry) na obszarze zniszczonej skóry (pełne za-
gojenie), redukując ryzyko powstania nieestetycznych blizn, które mogą również nie-
korzystnie wpłynąć na sprawność ruchową. Terapia Światłem BIOPTRON redukuje 
potrzebę przeprowadzenia operacji w leczeniu głębokich oparzeń skóry właściwej,  
szczególnie tych zlokalizowanych na obszarach o bardzo wysokim ryzyku powstania 
blizn pooperacyjncyh (np. ręce, głowa, okolice szyi).12

Zgodnie z badaniami klinicznymi, zastosowanie terapii uciskowej, która jest częścią 
leczenia w przypadkach oparzeń może rozpocząć się wcześniej, jeśli obszar 
poparzony został uprzednio poddany działaniu Światła BIOPTRON.

Jeśli poparzone obszary są poddane działaniu Światła BIOPTRON, fizjoterapia może 
zacząć się natychmiast oraz bez zakłóceń. Nie dotyczy to przypadków po operacjach 
chirurgicznych rąk, ponieważ wówczas zawsze wymagane jest unieruchomienie. 

BIOPTRON wspiera leczenie głębokich oparzeń 2-giego stopnia

 Terapia Światłem BIOPTRON może być również stosowana wobec pacjen-
tów z głębokimi oparzeniami drugiego stopnia. Terapia Światłem BIOPTRON wspoma-
ga proces gojenia się ran przez co skraca się czas wymaganej hospitalizacji pacjenta. 

Terapia Światłem BIOPTRON stała się terapią wybraną dla leczenia głębokich 
oparzeń skóry właściwej.11

Rozpoczęcie 
Terapii Światłem 

BIOPTRON (TŚB)

Oparzenia II stopnia 

Po 19 dniach TŚB Po 9 miesiącac TŚB





BIOPTRON W UŚMIERZANIU BÓLU
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W dziedzinie leczenia bólu Terapia Światłem BIOPTRON może być stosowana jako 
terapia pojedyncza i/lub terapia uzupełniająca leczenie następujących dolegliwości: 
 

• Reumatologia: choroba zwyrodnieniowa stawów, przewlekłe zapalenie stawów, zwy 

 rodnienie stawów

• Fizykoterapia: ból w dolnej części pleców, bóle ramion i szyi, zespół cieśni nadgarstka, 

 blizny, obrażenia układu mięśniowo-szkieletowego

• Medycyna sportowa. Urazy tkanek miękkich mięśni,  ścięgien i więzadeł; skurcze mięśni, 

 skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia, zapalenia ścięgien, naderwania więzadeł i mięśni, ło 

 kieć tenisisty

BIOPTRON WALCZY Z REUMATYZMEM

 Terapia Światłem BIOPTRON  pomaga uśmierzać ból oraz niesprawność u pacjentów 
cierpiących na różne formy reumatyzmu. Terapia ta może być idealną formą leczenia uzupeł-
niającego wielu programów leczenia bólu. Korzystnie wpływa  na ogólny stan pacjenta, a 
także przynosi ulgę, uśmierzając ból.12,18

Terapia Światłem BIOPTRON w leczeniu chorób  reumatycznych może pomóc w: 13,14

• Uśmierzeniu bólu oraz zmniejszeniu jego intensywności

• Wzmocnieniu mięśni i zwiększeniu zakresu ruchliwości ciała

• Zwiększeniu długości i szybkości chodzenia

• Poprawieniu jakości snu

Reumatoidalne zapalenie stawów (przewlekłe)
 Terapia Światłem może być efektywną, uzupełniającą terapią stosowaną w celu uśmierzenia 
bólu, poprawy jakości życia pacjenta cierpiącego na chorobę zwyrodnieniową stawów.

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest chroniczną wielosystemową chorobą. Istnieje wiele sposo-
bów  jej przejawiania się, lecz bardzo charakterystycznym objawem jest przewlekłe zapalenie 
stawów, wywołujące niszczenie chrząstek, erozję kości i w rezultacie trwałą deformację stawów.

W centrach specjalizujących się w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów, 
Terapia Światłem BIOPTRON stała się standardową procedurą terapeutyczną w czasie 
hospitalizacji. Ta forma terapii światłem może  być stosowana w domu,  jako forma wspomagająca 
leczenie i łagodząca ból u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów.
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BIOPTRON WYŁĄCZY TWÓJ BÓL

 Bóle pleców, ramion i szyi, zespołu cieśni nagrastka, 
tkanki bliznowej, urazy mięśniowo szkieletowe są bardzo po-
wszechne, a związane z nimi bóle mogą stać się poważnym pro-
blemem dla Twojego aktywnego życia.
Ból pleców to jedna z najczęściej wymienianych przyczyn destabilizacji 
normalnego życia oraz nieobecności w pracy. Terapia Światłem 
BIOPTRON jest uznawana za doskonałe narzędzie w leczeniu 
bólu pleców.15

Terapia światłem BIOPTRON pomaga w:16, 19

• uśmierzaniu bólu i naprężeń mięśni
• poprawieniu odżywiania tkanek
• zmniejszaniu opuchlizn
• przyśpieszeniu procesów regeneracyjnych i gojeniu się ran

 

Terapia Światłem Bioptron może być też integralną częścią 
programów leczenia realizowanych w fizykoterapii i rehabilitacji.

BIOPTRON UTRZYMUJE SPORTOWCÓW W GRZE!

 Światło BIOPTRON przyśpiesza regenerację tkanki, a 
więc pomaga sportowcom w skróceniu czasu leczenia wielu 
różnych kontuzji.

Terapia Światłem BIOPTRON pomaga sportowcom:16, 17

• uśmierzyć bóle mięśniowe
• złagodzić bóle stawów i mięśni
• zwiększyć zakres aktywności i pasywnych ruchów stawów 
• szybciej odzyskiwać aktywność mięśniową i stawową
• leczyć bolesne kontuzje sportowe, takie jak: problemy ze
 ścięgnami, mięśniami, zwichnięcia, stłuczenia, naderwania,
 naciągnięcia, otarcia
• zredukować stany zapalne i opuchlizny

 Terapię Światłem BIOPTRON można stosować jako metodę 
leczenia różnych kontuzji sportowych, przyspieszającą regenerację 
tkanek i rekonwalescencję. 



25

BIOPTRON TERAPIA W LECZENIU CHORÓB SKÓRY

CHOROBY SKÓRY

Terapia światłem Bioptron może być stosowana jako terapia uzupełniająca 
w leczeniu różnych problemów skórnych takich jak:

 • Atopowe zapalenie skóry

 • Łuszczyca

 • Opryszczka zwykła

 • Półpasiec

 • Powierzchniowe infekcje bakteryjne

 • Trądzik

 • Trądzik różowaty

 • Uszkodzenia błony śluzowej

Powyżej opisane chorobowe zmiany skórne występują powszechnie i więks-
zość osób doświadcza przynamniej jednego z nich na różnych etapach 
życia. Pomimo iż większość chorób skórnych nie zagraża życiu, mogą być 
bardzo uciążliwe dla chorego i wpływać negatywnie na jakość jego życia.

Przykładowo, trądzik występuje u 80% nastolatków i młodych ludzi, zwłaszc-
za u mężczyzn. Obecność wyprysków na twarzy może powodować pro-
blemy natury psychologicznej takie jak utrata poczucia pewności siebie i 
pojawienie się stanów depresyjnych. Kolejnym przykładem jest Atopowe Za-
palenie Skóry, które występuje u 5% dorosłych oraz 15% niemowląt i małych 
dzieci. Świąd i podrażnienia spowodowane Atopowym Zapaleniem Skóry 
mogą być bardzo uciążliwe, szczególnie dla dzieci (i ich rodziców), gdyż 
ból spowodowany uszkodzeniami skóry może wywołać zaburzenia snu.

Niektóre zmiany skórne mogą powodować u chorych poczucie wstydu, 
zwłaszcza jeżeli dotyczą widocznych części ciała takich jak twarz lub ręce. 
Osoby zdrowe mogą mieć błędny obraz choroby np. mogą myśleć, że jest 
zaraźliwa. 

Kolejny problem dotyczy preparatów stosowanych przy leczeniu chorób 
skóry. Większość z nich ma tłustą konsystencję, nieprzyjemny zapach i plami 
ubrania. Terapia Światłem BIOPTRON może wspomóc leczenie, zmniejszyć 
ból i dyskomfort związany z różnymi zmianami skóry. Zabieg jest czysty, bez-
bolesny, a urządzenie Bioptron jest niezwykle łatwe w uzyciu.  

Trądzik
Przed zastosowaniem Terapii Świ-

atłem BIOPTRON
 

Trądzik
Po zastosowaniu Terapii Światłem 

BIOPTRON
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BIOPTRON W LECZENIU SAD

SEZONOWE  ZABURZENIA NASTROJU - SAD 
(„DEPRESJA ZIMOWA”)

Długie noce i ponure zimowe dni mogą prowadzić do pogorszenia 
samopoczucia, powodować tak zwane „sezonowe zaburzenia 
nastroju” lub „zimową depresję”. Do objawów sezonowego zaburzenia 
nastroju należą: przygnębienie, smutek, stany depresyjne, senność, 
zwiększony apetyt (szczególnie na produkty bogate w węglowodany 
– chleb, ziemniaki, makaron itp.), a co za tym idzie przyrost wagi. 
Charakterystyczne objawy zimowej depresji to między innymi przewlekłe 
zmęczenie, obniżony poziom motywacji, nadmierna senność, osłabienie, 
załamanie.

Depresja sezonowa spowodowana jest zaburzeniami produkcji związ-
ków chemicznych (hormonów), które mają wpływ na strefę mózgu od-
powiedzialną za sen. Produkcja ‘hormonu snu’ (zwanego melatoniną) jest 
obniżona rankiem, co ma  związek ze zwiększonym dostępem do światła 
i ponownie wzmożona nocą. 
U osób odczuwających sezonowe zaburzenia nastroju poziom melatoni-
ny nie obniża się w związku z porannym dostępem światła i nadal czują 
się one wyczerpane i senne w ciągu całego dnia.

Głównym zabiegiem polecanym przy sezonowej depresji jest terapia jas-
nym światłem takim jak światło BIOPTRON. Zwiększony poziom światła 
redukuje produkcję ‘hormonu snu’ (melatoniny) i zmniejsza potrzebę snu 
w ciągu dnia.

Za najbardziej efektywną terapię uważa się codzienne 30 minutowe 
zabiegi przy zastosowaniu źródła światła emitującego 10 000 luksów.
Gęstość światła emitowana przez urządzenia BIOPTRON:

BIOPTRON MedAll = ponad 10 000 luksów
BIOPTRON Pro 1 = ponad 10 000 luksów
BIOPTRON 2 = ponad 10 000 luksów

Dla porównania, natężenie sztucznego oświetlenia w pomieszczeniach  
wynosi około 500 luksów, naturalne światło słoneczne (pochmurny dzień) 
emituje ponad 5 000 luksów, natomiast światło emitowane przez południowe 
letnie słońce może sięgać 50 000 luksów.
Terapia Światłem BIOPTRON to idealna metoda  leczenia sezonowego 
zaburzenia nastroju.

•   20-40 min = 20 cm odległość
•   40-60 min = 30 cm odległość
•   60-120 min = 40 cm odległość
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BIOPTRON TERAPIA U DZIECI

Choroby skóry występują powszechnie u dzieci; ponad 
15% dzieci cierpi na alergiczną egzemę i infekcje 
skóry (wirusowe i bakteryjne). Choroby skóry mogą 
być stresujące zarówno dla dzieci jak i ich rodziców, 
powodują podrażnienia naskórka i swędzenie, co 
prowadzi do zaburzeń snu oraz zakłopotania wyglądem 
podrażnionej skóry twarzy i rąk.

Terapia Światłem BIOPTRON to przyjazna dzieciom 
metoda leczenia, sprzyjająca leczeniu skóry, łagodząca 
ból i dyskomfort spowodowany zmianami skóry.

U młodszych dzieci szczególnie często dochodzi do 
wirusowych infekcji górnych dróg oddechowych (np. 
nosa i gardła). W niektórych przypadkach dochodzi 
do 8 nawrotów choroby w ciągu roku, co powoduje 
znaczną ilość nieobecności w szkole i może mieć 
przełożenie na osiągnięcia w nauce. 

Terapia Światłem BIOPTRON może wspomóc leczenie tych dolegliwości 
stymulując system odpornościowy i wzmacniając reakcje obronne organizmu dziecka.

Terapia Światłem BIOPTRON może być stosowana w leczeniu ran, łagodzeniu 
bólu w przypadku dolegliwości występujących przy schorzeniach mięśni, 
stawów i kości u dzieci. Terapia Światłem Bioptron stosowana jest jako metoda 
łagodzenia bólu przy różnych typach artretyzmu, deformacjach kręgosłupa lub 
kości kończyn dolnych Wspomaga regenerację po urazach takich jak złamania 
kości, operacje chirurgiczne, skaleczenia itp.

Terapia Światłem BIOPTRON łagodzi ból i wspomaga leczenie stanu zapalnego 
w chorobach dotykających układ nerwowy dzieci. Dotyczy to dziecięcego 
paraliżu, zmian zachodzących w nerwach rąk i nóg, porażenia innych nerwów, 
zmian zachodzących w kręgosłupie i mózgu, zmian wpływających na układ 
nerwowy i mięśniowy.
Badania prowadzone w różnych szpitalach i klinikach potwierdzają, że Terapia 
Światłem BIOPTRON to efektywna, bezpieczna i łatwa metoda leczenia 
schorzeń występujących u dzieci. Zabiegi są bezbolesne i ciche, dlatego podobają 
się zarówno dzieciom jak i ich rodzicom, którzy uznali rezultaty leczenia za 
zadowalające.  

CHOROBY U DZIECI

Terapia Światłem BIOPTRON może być stosowana u dzieci jako dodatkowa metoda łagodzenia bólu i leczenia różnych dolegliwości, takich jak:

 • Pediatryczne dolegliwości skórne

 • Egzema endogenna

 • Infekcje górnych dróg oddechowych

 • Alergiczne choroby dróg oddechowych

 • Pediatryczne zaburzenia układu mięśniowo-

  szkieletowego i zaburzenia neurologiczne

Stosowanie terapii u dzieci poniżej 6 roku życia powinno być przeprowadzane zawsze pod opieką lekarza. 
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BIOPTRON DLA DZIECI

CHOROBY NIEMOWLĄT

Terapia Światłem BIOPTRON może być stosowana u niemowląt, szczególnie 
w przypadkach, w których z różnych względów niezbędna jest hospitalizacja 
dziecka (Oddział Intensywnej Opieki). 
Do najczęściej występujących dolegliwości należą:

 • Zapalenie żył – po zastrzykach, kroplówkach lub krwi, usuwaniu   
  próbek krwi
 • Bolesne rany odleżynowe – u noworodków, które nie mogą   
  normalnie lub samodzielnie się poruszać 
 • Urazy – skaleczenia, otarcia, siniaki
 • Wysypka, podrażnienie skóry (pieluszkowe zapalenie skóry) –  
  spowodowane zakażeniem w okolicy pieluszkowej
 • Problemy i dolegliwości skórne – jak zapalenie żył, odleżyny, odparzenia

Terapia Światłem BIOPTRON wspomaga leczenie dolegliwości łagodząc 
ból, działając przeciwzapalnie, przyspiesza gojenie się ran i pobudza 
system odpornościowy.

Badanie przeprowadzone na niemowlętach z różnymi dolegliwościami 
zostało potwierdzone przez Organizację Ochrony Życia i Oddział 
Intensywnej Opieki (lista dolegliwości wymieniona powyżej)1. Niemowlęta 
poddano Terapii Światłem BIOPTRON w sesjach po 10 minut 3-4 
razy dziennie. Reakcja niemowląt na zabieg była bardzo dobra i nie 
odnotowano żadnych efektów ubocznych;  najlepsze rezultaty osiągnięto 
w leczeniu zapalenia żył. Ból zniknął w ciągu 24 godzin; poprawa stanu 
skóry nastąpiła w ciągu 2 do 3 dni. 
Rodzice niemowląt byli bardzo zadowoleni z efektów leczenia. Lekarze 
uznali Terapię Światłem Bioptron za skuteczny sposób wspomagający 
leczenie niemowląt.

1 Dr. O. Cerná, Wydział Pediatrii i Medycyny Dziecięcej, 
Główny Uniwersytecki Szpital w Pradze, Czechy.
Congress Proceedings Abstract Book, Praga 2005

Stosowanie terapii powinno być przeprowadzane pod opieką lekarza. 
Nie stosuj terapii w okolicach oczu i  skorzystaj z opaski na oczy.  



APLIKACJA 
ŚWIATŁA BIOPTRON
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NR. WSKAZÓWKI UŻYCIA PROBLEMY / SYMPTOMY

SUGEROWA-
NE CZASY 
TRWANIA 
KURACJI

SUGEROWA-
NA LICZBA 

SESJI
KURACJI

SUGEROWANE MIEJSCE
APLIKACJI (S)

1.

Ogólne dobre samopoczucie 
i odprężenie

Na dowolną część ciała, w odprężonej pozycji 4-10 minut 1-2 razy dziennie, 
przez tyle dni ile 
jest wymagane

2.

Poprawa krążenia w małych 
naczyniach krwionośnych 

Na dowolną część ciała, gdzie konieczna jest 
poprawa krążenia, np. na miejsce zranienia

4-10 minut 1-2 razy dziennie, 
przez tyle dni ile 
jest wymagane

Przykład: uraz ręki

3.

Wspieranie gojenia się rany 
a) Leczenie mniejszych
    oparzeń

Powierzchniowe oparzenia – np. łagodne 
oparzenia słoneczne
Niektóre częściowo głębokie oparzenia – np. 
oparzenie gorącym płynem

2-8 minut 1-2 razy dziennie, 
przez tyle dni ile 
jest wymagane

Tam gdzie jest konieczne:

b) Leczenie wrzodów   
    skórnych
    Przeszczepy 

Żylne owrzodzenie nóg
Diabetyczne owrzodzenie stóp
Odleżyny

2-8 minut
2-8 minut
2-8 minut

1-2 razy dziennie, 
przez tyle dni ile 
jest wymagane

c) Leczenie ran
    pooperacyjnych

Cięcia chirurgiczne 2-8 minut 1-2 razy dziennie, 
przez tyle dni ile 
jest wymagane

Przykład: wycięcie wyrostka 
robaczkowego

d) Leczenie urazów
    traumatycznych
     (patrz również punkt 10 poniżej)

Rany cięte
Siniaki

2-8 minut
2-8 minut

1-2 razy dziennie, 
przez tyle dni ile 
jest wymagane

4.

Stymulacja systemu 
immunologicznego
(ochrona organizmu)   

4-10 minut 1-2 razy dziennie, 
przez tyle dni ile 
jest wymagane

5.

Zmniejszenie bólu (ogólnie) Ból w dowolnej części ciała 4-10 minut 1-2 razy dziennie,  
przez tyle dni ile 
jest wymagane

6.

Ból w dolnej partii pleców Mięśniowy i mechaniczny ból dolnej części 
pleców (uraz mięśni pleców, ścięgnien, kręgów 
(kości pleców lub/i połączeń pomiędzy kręgami
Sztywność dolnej części pleców
( skurcz mięśni pleców)
Trudność w chodzeniu
(z powodu bólu pleców i skurczu mięśni)

4-10 minut 1-2 razy dziennie, 
przez tyle dni ile 
jest wymagane

BIOPTRON W USUWANIU BÓLU

Przykład: rozcięcie kolana/palca



NR. WSKAZÓWKI UŻYCIA PROBLEMY / SYMPTOMY

SUGEROWA-
NE CZASY 
TRWANIA 
KURACJI

SUGEROWA-
NA LICZBA 

SESJI
KURACJI

SUGEROWANE MIEJSCE
APLIKACJI (S)

7.

Artretyzm –
a) Osteoartretyzm

Ból /opuchlizna/ sztywność stawu biodrowego
Ból /opuchlizna/ sztywność stawu kolanowego
Ból /opuchlizna/ sztywność ręki, stawu palca

4-10 minut
4-10 minut
4-10 minut

1-2 razy 
dziennie,
przez tyle dni 
ile potrzeba

b) Zwyrodnienie stawów Ból /opuchlizna/ sztywność ręki, stawu palca
Ból /opuchlizna/ sztywność ramienia 
Ból /opuchlizna/ sztywność szyi
Ból /opuchlizna/ sztywność stopy, stawów palców
Ból /opuchlizna/ sztywność w stawie kolanowym

4-10 minut
4-10 minut
4-10 minut
4-10 minut
4-10 minut

1-2 razy 
dziennie,
przez tyle dni 
ile potrzeba

8.

Zespół cieśni nadgarstka Mrowienie, bóle, 
Brak czucia w jednej lub obu rękach
Utrata czucia w palcach
Słaby chwyt
(wywołany słabością mięśni palców)
Ból w nadgarstku ± ręce ± ramieniu

4-10 minut 1-2 razy 
dziennie,
przez tyle dni 
ile potrzeba

9.

Łokieć tenisisty Ból w rejonie łokcia
Ból mięśni wokół łokcia
Sztywność w rejonie łokcia

4-10 minut 1-2 razy 
dziennie,
przez tyle dni 
ile potrzeba

10.

Urazy tkanki miękkiej -
a) Naderwane wiązadła

Ból wokół naderwanego stawu
Opuchlizna naderwanego stawu
Trudność w poruszaniu się 

4-10 minut 1-2 razy 
dziennie,
przez tyle dni 
ile potrzeba

b) Naciągnięty mięsień
    lub ścięgno

Ból wokół obszaru naciągnięcia
Opuchlizna wokół urazu
Trudność w poruszaniu się

4-10 minut 1-2 razy 
dziennie,
przez tyle dni 
ile potrzeba

c) Stłuczenie Ból wokół miejsca urazu
Opuchlizna wokół miejsca urazu

2-8 minut lub 
4-10 minut 

jeśli bardziej 
poważne

1-2 razy 
dziennie,
przez tyle dni 
ile potrzeba

Przykład:stłuczone ramie/kolano  

d) Zapalenie ścięgna
    (zapalenie pochewki
    ścięgna)

Ból w obszarze stanu zapalnego 
Sztywność ścięgna
Osłabienie chorego stawu 

4-10 minut 1-2 razy 
dziennie,
przez tyle dni 
ile potrzeba

Zalecamy skonsultowanie się z lekarzem przed zastosowaniem  Terapii Światłem BIOPTRON celem otrzymania profesjonalnej porady dotyczącej
dalszego korzystania z tej terapii lub czy nie należy zastosować innych zabiegów medycznych.
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NR. WSKAZÓWKI UŻYCIA PROBLEMY / SYMPTOMY

SUGEROWA-
NE CZASY 
TRWANIA 
KURACJI

SUGEROWA-
NA LICZBA 

SESJI
KURACJI

SUGEROWANE MIEJSCE
APLIKACJI (S)

e) Zapalenie kaletki Ból w dotkniętym stawie 
Opuchlizna w obszarze stawu 
Trudności w poruszaniu dotkniętym stawem

4-10 minut 1-2  razy
dziennie,
przez tyle dni 
ile potrzeba

f) Powtarzalne stany
   naciągnięcia (RSI)
    - zapalenie ścięgna
   (zapalenie pochewki ścięgna)
   - zapalenie kaletki

Ból w obszarze dotkniętego stawu 
Opuchlizna dotkniętego stawu
± Osłabienie dotkniętego stawu
Trudność w poruszaniu dotkniętym stawem

4-10 minut 1-2  razy
dziennie,
przez tyle dni 
ile potrzeba

11.

Uśmierzanie bólu u osób 
starszych - 
a) Artretyzm

Ból, sztywność, utrata normalnej funkcji stawu 4-10 minut 1-2  razy dziennie, 
przez tyle dni ile 
potrzeba

b) Uraz tkanki miękkiej Naderwania i naciągnięcia
Ból ogólny  oraz tępy

4-10 minut 1-2  razy dziennie, 
przez tyle dni ile 
potrzeba

c) Rehabilitacja Po hospitalizacji lub długiej chorobie 4-10 minut 1-2  razy dziennie, 
przez tyle dni ile 
potrzeba

d) Wspieranie gojenia się ran Wrzody skóry oraz owrzodzenia – żylne owrzodzenie, 
diabetyczne owrzodzenie stóp, odleżyny
Rany chirurgiczne
Przecięcia i stłuczenia

2- 8 minut
2- 8 minut
2- 8 minut

1-2  razy
dziennie,
przez tyle dni 
ile potrzeba

e) Poprawa krążenia krwi
    w małych naczyniach
    krwionośnych

Na przykład – miejsce urazu 4-10 minut  1-2  razy dziennie, 
przez tyle dni ile 
potrzeba

f) Ogólne samopoczucie
    i relaksacja

Pomoc w pozbyciu się stresu oraz napięć 
mięśniowych

4-10 minut 1-2  razy dziennie, 
przez tyle dni ile 
potrzeba



BIOPTRON W USUWANIU BÓLU

NR. WSKAZÓWKI UŻYCIA PROBLEMY / SYMPTOMY

SUGERO-
WANE 
CZASY 

TRWANIA 
KURACJI

SUGEROWANA LICZBA 
SESJI

KURACJI

SUGEROWANE MIEJSCE
APLIKACJI (S)

12.

Zmiany skórne
Łagodzenie bólu i wspomaganie 
leczenia:
a) Trądzik

Zmiany trądzikowe 4-10 minut 1-2 razy dziennie, przez 
tyle dni ile jest wymagane 
(do uzyskania widocznego 
efektu)

b) Atopowe Zapalenie 
Skóry (egzema)

Zmiany atopowe skóry 4-10 minut 1-2 razy dziennie, przez 
tyle dni ile jest wymagane 
(do uzyskania widocznego 
efektu)

c) Łuszczyca Zmiany łuszczycowe 4-10 minut 1-2 razy dziennie, przez 
tyle dni ile jest wymagane 
(do uzyskania widocznego 
efektu)

d) Infekcje skóry Infekcje wirusowe
(np. Opryszczka zwykła)
Infekcje bakteryjne

4-10 minut 1-2 razy dziennie, przez 
tyle dni ile jest wymagane 
(do uzyskania widocznego 
efektu)

e) Zmiany skórne w 
    okolicy ust

Owrzodzenie, choroby dziąseł, 
zapalenie skóry wokół warg,
zapalenie warg itp.

4-10 minut 1-2 razy dziennie, przez 
tyle dni ile jest wymagane 
(do uzyskania widocznego 
efektu)

13.

Sezonowe Zaburzenia Nastroju 
(SAD) (Zimowa depresja)
Terapia jasnym światłem w mie-
siącach zimowych 
zapobiega wystąpieniu
następujących symptomów:

Przygnębienie
Pogorszenie nastroju
Senność
Przemęczenie
Zwiększony apetyt
Przybieranie na wadze

20-120
minut w 
zależności 
od 
odległości

1 raz dziennie, wczesnym 
rankiem (w godzinach 
06.00- 08.00)

14.

Choroby u dzieci
Łagodzenie bólu i wspomaganie 
leczenia
a) Zmiany skóry

Alergiczna egzema
Infekcje skóry

4-10 minut 1-2 razy dziennie, przez 
tyle dni ile jest wymagane 
(do uzyskania widocznego 
efektu)



BIOPTRON W USUWANIU BÓLU

Przed zastosowaniem Terapii Światłem BIOPTRON prosimy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania profesjonalnej porady, 
czy taka terapia jest wskazana lub czy konieczne jest inne leczenie. 

NR. WSKAZÓWKI UŻYCIA PROBLEMY / SYMPTOMY

SUGEROWA-
NE CZASY 
TRWANIA 
KURACJI

SUGEROWANA 
LICZBA SESJI

KURACJI

SUGEROWANE MIEJSCE
APLIKACJI (S)

b) Infekcje górnych 
    dróg oddechowych 
    (problemy z oddychaniem)

Przeziębienie
Zapalenie zatok
Zapalenie migdałków

10 minut 
w miejscu 
dotkniętym 
bólem

2 razy dziennie, 
przez tyle dni ile 
jest wymagane (do 
uzyskania efektu)

c) Zmiany w mięśniach,   
    stawach i kościach

Deformacja kręgosłupa / kończyn
dolnych / stóp. Urazy (złamania
kości, lekkie naruszenie tkanek 
skaleczenia itp.)

4-10 minut 2 razy dziennie, 
przez tyle dni ile 
jest wymagane (do 
uzyskania efektu)

d) Choroby układu 
     nerwowego

Paraliż dziecięcy
Uszkodzenie nerwów
Zmiany zachodzące w mózgu / nerwach 
rdzeniowych Zmiany dotykające nerwów 
i mięśni

10 minut 2 razy dziennie, 
przez tyle dni ile
jest wymagane

15.

Choroby występujące u 
małych dzieci (na Oddziale
Intensywnej Opieki Me-
dycznej) Łagodzenie bólu i 
wspomaganie leczenia:
a) Urazów

Okaleczeń, otarć skóry, stłuczeń 2-8 minut 1-2 razy dziennie, 
przez tyle dni ile 
jest wymagane (do 
uzyskania wido-
cznego efektu)

b) Zapalenie żył Spowodowane zastrzykami, dożylnym 
podawaniem leków itp.

10 minut 1-2 razy dziennie, 
przez tyle dni ile jest 
wymagane

c) Odleżyny U niemowląt 2-8 minut 1-2 razy dziennie, 
przez tyle dni ile 
jest wymagane (do 
uzyskania wido-
cznego efektu)

d) Wysypka (pieluszkowe  
     zapalenie skóry)

Spowodowane drożdżakową infekcją w 
strefie pachwin

10 minut 1-2 razy dziennie, 
przez tyle dni ile jest 
wymagane





BIOPTRON DLA PIĘKNA
I DOBREGO SAMOPOCZUCIA
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TWOJEJ URODZIE POTRZEBA WIELE ŚWIATŁA

 Stres i zanieczyszczone powietrze powoduje, że cera staje 
się nadwrażliwa, sucha, mało elastyczna, wreszcie starzeje się 
przedwcześnie. Terapia Światłem BIOPTRON może pomóc w 
wyeliminowaniu tych nieprzyjemnych efektów. 

 Świało BIOPTRON wspomaga odnawianie komórek, prze-
pływ składników odżywczych oraz syntezę kolagenu, utrzymuje cerę 
w stanie elastyczności. Z tego powodu, BIOPTRON może wygładzić 
istniejące zmarszczki zapobiegając przedwczesnemu formowaniu się 
nowych.

 BIOPTRON nie jest pełnym substytutem terapii kosmetycznych, 
ale stanowi ich istotne uzupełnienie. Wspiera dobre przyswajanie 
aktywnych substancji zawartych w kosmetykach, tym samych wzmacnia 
ich działanie.

ŚWIATŁO WPRAWI CIĘ W DOBRY NASTRÓJ

 Światło jest źródłem dobrego nastroju, dużej koncentracji, 
aktywności i witalności. Nasz nastrój jest zależny od hormonów 
serotoniny i melatoniny, których ilości zmieniają się w zależności od 
pory dnia, jak też od pory roku. Dowiedziono, że oglądanie zachodu 
słońca tworzy ten nastrój wpływając poprzez siatkówkę oka na 
produkcję hormonów, podczas gdy patrzenie w ciemność powoduje 
zatrzymanie ich produkcji. To z tego powodu, populacje żyjące w 
rejonach słonecznych mają znacznie niższe wskaźniki depresji niż 
populacje żyjące w regionach z małą ilością słońca.  

Z pomocą  Terapii Światłem BIOPTRON możesz zapewnić swojemu 
ciału światło w całkowicie naturalny sposób. Światło słoneczne 
zawiera promieniowanie UV, które może negatywnie wpływać na 
ludzkie ciało, natomiast Światło BIOPTRON NIE zawiera go, tym 
samym nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia. 

BIOPTRON DLA PIĘKNA I DOBREGO SAMOPOCZUCIA
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APLIKACJA ŚWIATŁA BIOPTRON 

 Terapia Światłem BIOPTRON musi być przeprowadzana indywidualnie. Czas trwania każdej sesji jak i całej terapii zależy przede 
wszystkim od problemów zdrowotnych oraz obszaru, który ma być poddany terapii. W zależności od wskazania, Terapia Światłem  BIOPTRON 
zajmie kilka minut raz lub dwa razy dziennie. Terapię należy przeprowadzać, kiedy masz czas na relaks i możesz z niej czerpać radość.

Krok 1 Przed rozpoczęciem Terapii Światłem BIOPTRON oczyść powierzchnię skóry, którą chcesz poddać zabiegowi.
 Uwaga: Przed zabiegiem należy usunąć wszelkie substancje, którymi wcześniej pokryta była powierzchnia skóry.

Krok 2 Zrelaksuj się i skieruj wiązkę światła na obszar, który ma być poddany terapii. Utrzymuj urządzenie pod kątem 90°
 i w odległości około 10 cm . Wiązka światła nie powinna poruszać się w trakcie zabiegu. Duże powierzchnie skóry
 naświetlaj punktowo, fragment po fragmencie, aż do naświetlenia całej powierzchni.

Krok 3 Stosuj Terapię Światłem BIOPTRON raz lub dwa razy dziennie (np.każdego poranka lub/i każdego wieczora) przez
 od 4 do 10 minut lub zgodnie zaleceniami swojego lekarza.

Krok 4 Powtórz powyższe kroki dla każdej powierzchni swojego ciała, która ma zostać poddana terapii.

Krok 5 Wyłącz urządzenie z sieci po zakończeniu użytkowania.

•   Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji Użytkowania





PRODUKTY BIOPTRON 
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PAG-880-SET

PAG-882

PAG-883-Y

15 cm

PAG-881

PAG-880

PRODUKTY BIOPTRON 

BIOPTRON 2

Urządzenie do Terapii Światłem, BIOPTRON 2 jest 
urządzeniem zaprojektowanym przede wszystkim dla pla-           
cówek ochrony zdrowia. Urządzenie jest dostępne z różny-
mi statywami (profesjonalny, podłogowy), co zapewnia 
najlepsze dostosowanie go do potrzeb. Łatwe ustawianie 
pozwala na wygodne prowadzenie terapii zarówno dla 
pacjenta jak i pracowników służby zdrowia.
Panel kontrolny pozwala na ustawnienie czasu trwania 
każdej sesji aż do 95 minut, podzielonej na minutowe 
etapy. Średnica filtra (około 15 cm) pozwala na stosowanie 
urządzenia na dużych powierzchniach skóry, co 
zwiększa czasową efektywność terapii. BIOPTRON 2 
gwarantuje wysoki poziom wygody stosowania przy 
każdej aplikacji oraz, jak każde inne urządzenie do 
Terapii Światłem BIOPTRON, jest łatwy w użyciu.

Producent zastrzega sobie 
prawo do wprowadzenia 
zmian technicznych
i modyfikacji w projekcie.

Dane Techniczne

• Zasilanie 100-240 V~, 50/60 Hz
• Zużycie energii  1,4-1,0 A
• Bezpiecznik T2A/250V
• Moc halogenu 90 W
• Klasa Ochrony   Class  I, IP 20
• Waga bez statywu 4,3 kg
• Zakres temperatur 
   - Otoczenia  +10° C do +30° C
   - Przechowywania 0° C do +40° C
• Długość fali  480-3400 nm
• Stopień polaryzacji >95% (590-1550 nm) 
• Gęstość mocy śr. 40 mW/cm2

• Energia światła na minutę średnio 2,4 J/cm2

• Natężenie światła  min. 10 000 luksów
• Etykieta CE 



PAG-990

PAG-991
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BIOPTRON Pro 1 
(ZE STATYWEM STOŁOWYM I STATYWEM PODŁOGOWYM)  

Urządzenie do Terapii Światłem, BIOPTRON Pro 1 zostało zaprojektowane do stosowania 
w domu, szpitalu oraz centrach terapeutycznych. Urządzenie dostępne jest z funkcjonalnym 
statywem podłogowym lub/i ergonomicznym statywem stołowym, zapewniającym elastyczne 
stosowanie urządzenia w środowisku domowym jak i profesjonalnym. Łatwo regulowana wy-
sokość, jak też kąt pochylenia głowicy wraz z możliwością obracania w zakresie do 360° 
pozwala na wygodne użycie urządzenia prawie w każdej pozycji. Czas trwania zabiegu 
można łatwo mierzyć z dokładnością do 30 sekund za pomocą panelu kontrolnego. Zintegrowa-
ny drążek pomiarowy ułatwia ustawienie odpowiedniej odległości od powierzchni skóry. Statyw 
stołowy jest dodatkowo wyposażony w pokrowiec chroniący przed kurzem, jak i wygodną matę 
(wymienną, nadającą się do prania oraz dezynfekcji). Średnica filtra w BIOPTRON Pro 1 (oko-
ło 11 cm) pozwala na stosowanie urządzenia na mniejszych i większych powierzchniach skóry. 
BIOPTRON Pro 1 gwarantuje wysoką wygodę w każdej sytuacji, i jak każde inne urządzenie do 
stosowania Terapii Światłem BIOPTRON, jest łatwe w użyciu. Statyw podłogowy jest wyposa-
żony w płaskie podłoże, jednak opcjonalnie jest dostępny także zestaw wyposażony w kółka.

Dane Techniczne

• Zasilanie 100-240 V~, 50/60 Hz
• Zużycie energii  90 VA
• Moc halogenu 50 W
• Klasa ochrony   Class  II,       IP 20
• Waga ze statywem stołowym 3,4 kg
    - ze statywem podłogowym 7,8 kg
• Zakres temperatur
    - Otoczenia +10° C do +30° C
    - Przechowywania 0° C do +40° C
• Długość fali 480-3400 nm
• Stopień polaryzacji >95 % (590-1550 nm) 
• Gęstość mocy śr. 40 mW/cm2

• Energia światła na minutę śr. 2,4 J/cm2

• Natężenie światła  min. 10 000 luksów
• Etykieta CE 

Producent zastrzega sobie 
prawo do wprowadzenia 
zmian technicznych i 
modyfikacji w projekcie.

11 cm
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BIOPTRON MedAll
Łatwe w stosowaniu, całkowicie bezpieczne, o niesamowitej mocy, ale 
też delikatne, wyróżniające się stylowym wzornictwem oraz najnowszą, 
najbardziej zaawansowaną technologią – BIOPTRON MedAll - to 
urządzenie medyczne zaprojektowane do stosowania w domu, w szpi-
talach, terapeutycznych i sportowych centrach. Ergonomiczne, łatwe w 
stosowaniu i przenośne, można zaprogramować i stosować wszędzie 
i o każdej porze, dzięki wyposażeniu w zintegrowany timer i zaawan-
sowany technologicznie wyświetlacz.  Filtr o średnicy 5 cm umożliwia 
wygodne przeprowadzanie zabiegów terapeutycznych na całym ciele, 
od najmniejszych powierzchni do tych większych. Gwarantuje oszczęd-
ność energii, czasu i pieniędzy, ponieważ innowacyjna funkcja – tryb 
wstrzymania standby – zapewnia zużycie tylko 0,5 W energii, więc 
urządzenie jest w gotowości do przeprowadzenia zabiegu zawsze, 
kiedy tylko tego potrzebujesz, bez marnowania energii. Urządzenie jest 
dostępne ze statywem podłogowym oraz poręcznym podróżnym etui 
dla bezpiecznego przechowywania i przemieszczania.

Dane Techniczne

• Zasilanie 100-240 V~, 50/60 Hz
• Zużycie energii 0,29 - 0,12 A
• Moc halogenu 20 W
• Klasa ochrony Class  II ,    IP 20
• Waga bez statywu 0,5 kg
• Zakres temperatur
- Otoczenia +10 °C do +30 °C
- Przechowywania 0 °C do +40 °C
• Długość fali 480-3400 nm
• Stopień polaryzacji >95 % (590-1550 nm) 
• Gęstość mocy  śr. 40 mW/cm2
• Energia światła na minutę śr. 2,4 J/cm2
• Natężenie światła min. 10 000 luksów
• Etykieta CE      

Producent zastrzega sobie 
prawo do wprowadzenia 
zmian technicznych i 
modyfikacji w projekcie.

PRODUKTY BIOPTRON 

PAG-960-SET

PAG-960

5 cm
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Zestaw do Koloroterapii BIOPTRON poprzez bioinformację punktów uciskowych i stymulację czakr składa się z 7 szkla-
nych, kolorowych filtrów oraz 3 produktów kosmetycznych, wzbogaconych w bioinformacje, które razem zwiększają efek-
tywność każdego zabiegu koloroterapii. Siedem kolorowych szklanych filtrów: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, 
niebieski, indygo i fioletowy zostało wykonanych w szczególny sposób, aby ich właściwości były najbardziej, na ile to możliwe, 
zbliżone do właściwości źródeł naturalnych tych kolorów. Poza tym, że są wykonane ręcznie, z dołożeniem wszelkich 
umiejętności i staranności, są one wzbogacone w bioinformacje. Posługując się metodami i urządzeniami biofizycznymi, 
Instytut Bioinformatyki w Zurichu przez lata pracował nad rozwojem wysoce wyspecjalizowanych regeneracyjnych wzorców 
informacyjnych. Te wzorce otrzymywane są z roślin, cennych kamieni szlachetnych, pierwiastków śladowych, jak również 
gazów szlachetnych, substancji fermentujących i innych.

KOLOROTERAPIA ŚWIATŁEM BIOPTRON 

 Koloroterapia światłem BIOPTRON zapewnia dobre samopoczucie osobom, dbającym o zdrowie. Opierając się na siedmiu kolorach spektrum, 
Koloroterapia BIOPTRON przywraca równowagę i wzmacnia energię w naszym organizmie, a także pomaga stymulować jego proces samoleczniczy.

CZERWONY POMARAŃCZOWY ŻÓŁTY ZIELONY NIEBIESKI INDYGO FIOLETOWY

5 programów w 14 schematach terapeutycznych: Łagodnie-Szybko-Skutecznie

Zasoby energii • Brak zapału • Słaba koncentracja i pamięć • Zachowanie wewnętrznej harmonii

Siła odporności • Wzmacnia system odpornościowy 

Dobre samopoczucie • Wewnętrzna harmonia • Iskra życiowa • Relaks • Łagodzenie napięć
• Spokojny sen

Metabolizm • Wydalanie i oczyszczanie • Trawienie

Tkanki skóry i ciała • Problemy skórne twarzy i ciała • Uczucie ociężałych nóg i stóp • Dobry wygląd

Produkty kosmetyczne wzbogacone w bioinformacje 

 Ze względu na wysokiej jakości aktywne składniki roślinne oraz zawierające bioinformacje lotne esencje tych preparatów, oprócz funkcji wspierającej 
Koloroterapię BIOPTRON, są zasadniczą, wręcz kluczową częścią jej skuteczności. Dodatkowo, wszystkie mogą być stosowane do codziennej pielęgnacji 
skóry i ogólnych zabiegów kosmetycznych.
.  

PAG-965

ZESTAW DO KOLOROTERAPII BIOPTRON POPRZEZ BIONFORMACJĘ PUNKTÓW UCISKOWYCH ORAZ 
STYMULACJĘ CZAKR

PRODUKTY DLA DOBREGO SAMOPOCZUCIA

MOC KOLORÓW 21

Kolory podstawowe
Czerwony: dodaje energii, wzmacnia siły witalne, pomaga wyzwolić  
 zablokowane pokłady energii, aktywizuje procesy,   
 które uległy spowolnieniu, wyostrza zmysły. 
Niebieski:  łagodzi, wzmacnia koncentrację, wycisza i uspokaja, 
 dodaje energii, redukuje nadpobudliwość i stany zapalne,  
 uspokaja umysł. 
Żółty:  dodaje sił, uspokaja, rozwesela, wzmacnia pokłady energii,  
 wzmacnia funkcjonowanie osłabionych systemów w   
 organizmie, łagodzi napięcia, wzmacnia nerwy. 

Kolory uzupełniające:
Zielony:  przywraca równowagę, działa relaksująco i uspokajająco, utrzymuje w 
 równowadze siły fizyczne i mentalne, łagodzi napięcia i ból, wycisza.
Pomarańczowy: przywraca siły, ogrzewa, łagodnie stymuluje (w porównaniu z kolorem   
 czerwonym), pomaga stopniowo gromadzić energię, uwalnia 
 zablokowane procesy w organizmie, działa rozweselająco.
Fioletowy:  inspiruje, wzmacnia koncentrację, dodaje energii, uspokaja, łagodzi 
 rozdrażnienie, uśmierza ból.
Indygo:  oczyszcza przepływ krwi, hamuje krwawienie, wspomaga leczenie 
 dolegliwości układu nerwowego, pomaga w leczeniu schorzeń nosa, 
 astmy, konwulsji i kokluszu.
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PAG-992

ZESTAW DO KOLOROTERAPII ŚWIATŁEM BIOPTRON         
    POPRZEZ STYMULACJĘ CZAKR

 Zestaw do Koloroterapii BIOPTRON składa się z siedmiu 
kolorowych filtrów, które odpowiadają siedmiu kolorom 
światła słonecznego i jednocześnie siedmiu czakrom – siedmiu
 punktom naszego ciała, w których skoncentrowana jest energia.
Oprócz czerwonego, pomarańczowego, żółtego, zielonego, 
niebieskiego, fioletowego w skład zestawu wchodzi także kolor 
indygo. Ten zestaw został  przystosowany do Koloroterapii
BIOPTRON Pro 1.

Uwaga: Koloroterapia BIOPTRON jest przeznaczona do stosowania zgodnie z ogólną 
literaturą na temat koloroterapii w leczeniu i poprawie samopoczucia. Koloroterapia 
Bioptron to terapia dla dobrego samopoczucia, dla Twojego ciała i Ducha.  

5 programów w 14 schematach terapeutycznych: Łagodnie-Szybko-Skutecznie

Zasoby energii • Brak zapału • Słaba koncentracja i pamięć • Zachowanie wewnętrznej harmonii

Siła odporności • Wzmacnia system odpornościowy 

Dobre samopoczucie • Wewnętrzna harmonia • Iskra życiowa • Relaks • Łagodzenie napięć
• Spokojny sen

Metabolizm • Wydalanie i oczyszczanie • Trawienie

Tkanki skóry i ciała • Problemy skórne twarzy i ciała • Uczucie ociężałych nóg i stóp • Dobry wygląd

PAG-961

250 ml

PRODUKTY DLA DOBREGO SAMOPOCZUCIA

  SPRAY OXY

Spray Oxy to czysta woda wzbogacona wysoko skoncentrowanym czystym 
tlenem dla stymulowania schładzania, odświeżania i nawilżania Twojej 
skóry i ciała. 

• nawilża

• odświeża

• ożywia

• przywraca równowagę

• uspokaja

• usuwa płytkie zanieczyszczenia

• chroni  

Light Fluid
Preparat optymalizuje efekt i wspomaga terapię:  

• wspomaga oddziaływanie światła i koloru na skórę 
• oczyszcza skórę, przy wykorzystaniu biodegradowalnych składników 
 roślinnych (kukurydza, kokos, serce palmy) 
• działa uspokajająco i wzmacniająco 
• działa relaksująco na skórę i tkanki 
• reguluje pracę tarczycy 

Balancing Gel
Balancing Gel przynosi odświeżenie, działa relaksująco:

• aktywizuje przepływ energii 
• pomaga usuwać produkty przemiany materii 
• wzmacnia naczynia krwionośne 
• odpręża
• dodaje witalności
• uwalnia zasoby energii w skórze i tkankach 
• wzmacnia system odpornościowy 

Crystal Cream
Crystal Cream stymuluje i usprawnia funkcjonowanie skóry i umysłu:  

• odżywia i regeneruje komórki skóry  

• łagodzi napięcia 

• mobilizuje siły mentalne 

• wyostrza działanie sensorów skóry  

Spray Oxy pomaga w:
• Efektywnym uzupełnianiu codziennej pielęgnacji skóry,
 nawilżając ją i wygładzając
• Zwiększeniu efektów terapii pielęgnacyjnych
• Przygotowaniu skóry pod makijaż
• Wspieraniu funkcji skóry 
• Odświeżaniu skóry, nadając jej młodzieńczy wygląd
• Łagodzeniu podrażnienia skóry po goleniu lub po wystawieniu  
 na działanie słońca
• Wspomaganiu skóry w walce z zanieczyszczeniem środowiska

Spray Oxy można stosować, kiedy tylko chcesz odświeżyć i ożywić skórę. W 
połączeniu z innymi produktami kosmetycznymi może być stosowany w celu 
pełnego oczyszczenia twarzy lub jako końcowy etap codziennej pielęgnacji 
skóry. Subtelnie rozproszony spray pozwala też na zastosowanie go w celu 
utrwalenia makijażu.
 Spray Oxy jest naturalnym i unikalnym produktem stworzonym do na-
wilżenia i ożywiania naszej skóry. Nasza skóra potrzebuje tlenu i wody, żeby 
być zdrową. W procesie starzenia się żywotność naszej skóry zależy w co-
raz większym stopniu od dostaw tlenu i wody. Brak tlenu powoduje zmiany w 
metabolizmie skóry, wywołując spowolnienie jej oddychania, co w rezultacie 
rozpoczyna proces przedwczesnego starzenia się skóry.
 Spray Oxy można stosować nie tylko na skórę twarzy, ale też na 
całe ciało. Rozprowadź cienką warstwę  Spray Oxy na skórę. Nie wcieraj ani 
nie wklepuj, pozwól aby skóra sama wyschła.





BIOPTRON AG
LIDER W KOLOROTERAPII
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 BIOPTRON AG powstał w 1988 roku i poświęcił swoje bada-
nia, prace rozwojowe oraz produkcję urządzeń medycznych Systemowi 
Terapii Światłem BIOPTRON.  

Wiosną 1996  roku, firma połączyła się z Zepter Group, co pozwoliło 
na wykorzystanie zasady synergii oraz potencjału kanałów dystry-
bucji, w efekcie poszerzenie dystrybucji Systemu Terapii Światłem 
BIOPTRON do ponad 50 państw. Nasze aparaty medyczne są 
produkowane w zakładzie należącym do Bioptron AG w Wollerau, 
niedaleko Zurychu – ekonomicznym sercu Szwajcarii.

Produkty BIOPTRON są rozwijane w ścisłej współpracy z badaw-
czymi jednostkami uniwersyteckimi, klinikami i najwyższej klasy spe-
cjalistami. Nieustannie testujemy i ulepszamy nasze urządzenia 
w oparciu o 
badania naukowe prowadzone przez niezależne instytucje.

Wszystkie produkty są wytwarzane w naszym zakładzie produkcyj-
nym przez wysoko wykwalifikowanych pracowników, wspieranych 
przez nowoczesne systemy produkcyjne. Prowadzimy rozległe 
kontrole jakości na każdym etapie produkcji, co zapewnia naszym 
produktom najwyższą jakość.
BIOPTRON AG stworzył System Zarządzania Jakością  zgod-
ny z wymaganiami ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, CMDR/ 
CMDCAS, spełnia wymagania  QSR/GMP.

Nasze produkty spełniają wszystkie wymagania dyrektyw 
medycznych 93/42/EEC Wspólnoty Europejskiej, jak też 

szczegółowe narodowe kryteria na konkretnych rynkach.

BIOPTRON AG szczerze wierzy, że pacjenci pragną współpracować z 
ekspertami medycznymi, stosującymi Terapię Światłem. Dla pacjentów, 
którzy chcą stosować terapię indywidualnie, BIOPTRON w każdym 
momencie dostarcza potrzebnych informacji, wskazówek i wsparcia.

Odwiedź naszą stronę: www.bioptron.com - www.zepter.com

BIOPTRON AG LIDER W KOLOROTERAPII
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ZEPTER. ŻYCIODAJNA ENERGIA

Zepter International to międzynarodowy holding, którego 
główna siedziba znajduje się w Szwajcarii. Firma Zepter produkuje i 
sprzedaje najwyższej jakości produkty skierowane do indywidualnych 
użytkowników oraz ich rodzin. Wszystkie nasze produkty mają na 
celu poprawę jakości życia naszych klientów.

Żyj Lepiej. Żyj Dłużej

 Nasza Misja Zdrowia i Urody jest skierowana do każdego z 
Was. Inspirowani prawdziwym geniuszem i  wizjonerstwem 
naszego założyciela Philipa Zeptera, setki tysięcy pracowników 
na całym świecie, pracuje codziennie, aby:

• chronić zdrowie każdego  człowieka i każdej rodziny

• uczynić nasze życie dłuższym, zdrowszym i pełnym radości.

• poprawiać standardy życia

W Zepter International wprowadzane są zmiany na poziomie lo-
kalnym i globalnie. Pragniemy, aby najlepsze twórcze umysły i naj-
wyższej jakości technologia służyła ogólnemu dobru naszej planety. 
Oferujemy rozwiązania dla każdego Reprezentanta, które są dosto-
sowane do indywidualnych potrzeb, które mają na celu wartości naj-
wyższe – zdrowie, urodę oraz dłuższe i szczęśliwsze życie.

Nasza Misja Zdrowia i Urody dociera obecnie do ponad 65 milionów 
ludzi na całym świecie. Fakt, który obrazuje zasięg  naszej misji, z której 
jesteśmy tak bardzo dumni: co 10 sekundy ktoś na świecie rozpoczyna 
prezentację naszego produktu. Ten materiał jest również częścią tego 
fenomenu biznesowego.

Produkty Zepter – Pomost pomiędzy człowiekiem i naturą

Zepter zdobył uznanie i zaufanie klientów na całym świecie, dzięki 
najwyższej jakości produktom oraz obsłudze klienta na najwyższym 
poziomie.

Sekretem sukcesu naszej Misji Zdrowia i Urody jest to, że stworzyliśmy 
bezpieczny i długotrwały pomost pomiędzy człowiekiem i naturą. Z 
produktami Zepter wróciliśmy do naturalnego zdrowego sposobu 
życia.

Asortyment firmy Zepter podzielony jest na 5 Brandów:

•  Medical  •  Cosmetics  •  Luxury  •  Home Art  •  Home Care

Jakość, funkcjonalność oraz projekty produktów Zepter są perfekcyjne. 
Tam gdzie znajdziesz logo Zepter, znajdziesz najwyższą jakość,      
wykwintny styl, trwałe wartości dla wszystkich pokoleń.
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Dzięki najwyższej jakości  produktów i obsługi klienta,
Zepter stał się częścią codziennego życia ludzi na całym świecie posiadając:

• sieć sprzedaży w ponad 60 krajach, na pięciu kontynentach

• ponad 100 000 przedstawicieli 

• ponad 65 milionów uczestników prezentacji Zepter rocznie

• ponad 80 milionów zadowolonych klientów

• 7 fabryk w Niemczech, Włoszech i Szwajcarii

• ponad 320 000 m2 powierzchni biznesowej

Odwiedź naszą stronę: www.zepter.com

ZEPTER MEDICAL DLA TWOJEGO ZDROWEGO ŻYCIA

Produkty i usługi Zepter Medical zostały stworzone z myślą o poprawie jakości życia 
i zdrowia całej rodziny. Zostały zaakceptowane jako urządzenia medyczne i produkty 
przeznaczone do pielęgnacji zdrowia i urody.

Linie produktów Medycznych Zepter

System Terapii Światłem BIOPTRON. Medyczne urządzenie wspomagające 
gojenie ran, regenerację tkanek i leczenie bólu. Jest też stosowany w kosmetyce 
pielęgnacji skóry.

VITAL SYSTEM Urządzenia nowej generacji przeznaczone do pielęgnacji 
zdrowia i urody.
SYSTEM THERAPY AIR. Innowacyjny System Oczyszczania Powietrza,
Rekomendowany przez osoby cierpiące z powodu alergii. Chroniący Twoje zdrowie, 
poprawiający samopoczucie.

Odwiedź nas na www.zepter.com 

“Jesteśmy dumni z naszych produktów, ich najwyższej jakości, oryginalnych projektów i najnowszej technologii. Nasza 
praca sprawia nam radość, doceniamy tych, którzy pracują z nami. Najważniejszą zasadą wszystkich naszych działań 
jest ochrona Twojego zdrowia i urody“

Philip Zepter, President of Zepter International

ZEPTER. ŻYCIODAJNA ENERGIA
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NAUKA I BADANIA

BIOPTRON na świecie: 
• ponad 50 krajów 
• ponad 20 lat na rynku 
  międzynarodowym 
• ponad 2,000,000
  sprzedanych urządzeń

NAUKA I BADANIA

Lata doświadczeń i badań potwierdziły pozytywne efekty Terapii Światłem BIOPTRON i rozszerzyły obszary 
jej stosowania w wielu dziedzinach medycyny. Terapia została zaakceptowana jako nowa forma zabiegowa 
w profilaktyce, terapii i rehabilitacji na całym świecie.
Zespół naukowców BIOPTRON AG na stałe współpracuje z ekspertami, naukowcami i lekarzami w wielu 
państwach badając charakterystykę i terapeutyczną efektywność Terapii Światłem BIOPTRON.
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BIOPTRON AG, Sihleggstrasse 23, CH - 8832 Wollerau, Switzerland, Phone: + 41 - 43 - 888 28 00, Fax: + 41 - 43 - 888 28 99, www.bioptron.com


