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„Ak chcete spoznať tajomstvá vesmíru, premýšľajte v takých pojmoch, 
akými sú energia, frekvencia a vibrácie.“

                                                          N. Tesla
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KVANTOVÉ HYPER SVETLO BIOPTRON® AKO KVANTOVÁ MEDICÍNA

Prirodzená prevencia a skvelé výsledky bez vedľajších účinkov!

MILIÓNY ĽUDÍ NA CELOM SVETE TRPIA KAŽDOROČNE ZRANENIAMI  
A OCHORENIAMI V SAMOTNEJ EURÓPE:

– 60 miliónov ľudí utrpí zranenia

– 1 z 5 dospelých trpí chronickou bolesťou

– 100 miliónov ľudí trpí bolesťou svalov a kĺbov

– 100 miliónov ľudí v Európe trpí artritídou / reumatizmom

– 67 miliónov ľudí trpí bolesťou spodnej či hornej časti chrbta

– 4 milióny ľudí sa zrania

– 12 miliónov ľudí v severnej Európe trpí SAD (sezónnou afektívnou poruchou)

ŽIVOT PRINÁŠA NEPRÍJEMNOSTI V PODOBE:

– úrazov a pádov 

– zlomenín

– natiahnutí a výronov

– drobných rezných rán či zranení

– popálenín a obarenín

– pomliaždenín a krvných podliatin

1
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Výzvou a súčasne úlohou je poskytnúť kvalitné ošetrenie a liečbu 
s vynikajúcimi výsledkami, bez vedľajších účinkov a zároveň 
s ÚSPOROU NÁKLADOV!

Riešením je systém terapie svetlom BIOPTRON® - klinicky 
testovaný a certifikovaný ako zdravotnícky prístroj pre 
bezbolestnú, bezpečnú, účinnú a úspornú liečbu najrôznejších 
zdravotných ťažkostí.

Svetlo BIOPTRON® regeneruje a napomáha liečiť telo pomocou 
blahodarných lokálnych i systémových účinkov - lieči teda celý 
telesný systém bez vedľajších účinkov!

Chemické lieky - Časté vedľajšie účinky

Nesteroidné 
antireumatiká (NSA)
•	poškodenie	pečene

•	alergické	reakcie

•	poruchy	zrážanlivosti	krvi

•	potenciálne	ovplyvňovanie	
vývoja mozgu počas 
tehotenstva a raného detstva

•	závislosť

•	žalúdočné	vredy

Opioidy
•	závislosť

•	žalúdočné	vredy

•	poruchy	zrážanlivosti	krvi

•	problémy	s	pečeňou

•	obličkové	problémy

•	zmeny	vo	frekvencii	
vyprázdňovania	stolice

Lieky na vysoký tlak
•	závraty

•	kožné	vyrážky

•	zmeny	vo	vnímaní	chuti

•	opuch	tváre

•	svalová	slabosť

•	zmeny	vo	frekvencii	
vyprázdňovania	stolice

V	celosvetovom	meradle	sa	každoročne	za	farmaceutiká	(chemické	lieky)	utratí	600	miliárd	USD.	Liečba	pomocou	liečiv	je	neprirodzená	a	zároveň	
drahá - nehovoriac o účinnosti či riziku vážnych vedľajších účinkov.
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Svetlo BIOPTRON® je uznávané ako unikátna forma terapie v oblasti 
PREVENCIE, LIEČBY a REKONVALESCENCIE v prípade širokej škály 
zdravotných indikácií a problémov:

– hojenie rán

– tlmenie bolesti

– kožné ochorenia - dermatologické poruchy

– psychické poruchy, depresia a sezónna afektívna porucha (SAD)

– pediatria

– stomatológia

– anti-aging

– veterinárna starostlivosť
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Zdravotnícki odborníci používajú svetlo BIOPTRON® v renomovaných nemocniciach a inštitúciách, wellness zariadeniach a športových centrách 
na celom svete. Pri liečbe pacientov dosahujú jedinečné výsledky:

– rýchlejšie a bezbolestné hojenie (chronických) rán

– rozšírenie krvných ciev a zlepšenie miestneho krvného obehu, a teda zlepšenie procesov hojenia

– zvýšenie prísunu kyslíka a živín do postihnutých oblastí a zmiernenie ich opuchov - lepšia regenerácia

– zníženie bolesti, lepšie a rýchlejšie uzdravovanie po úrazoch a zraneniach

– výrazné zmiernenie bolesti pri artritíde a neuropatii

– regulácia Gibbsovej voľnej energie

Spojivové tkanivo

Fibroblast

Sekrécia kolagé-
nového matrixu

Premiestnenie do 
rany

EPIDERMIS

DERMIS
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Spoločnosť BIOPTRON AG bola založená v roku 1988 vo Švajčiarsku. V roku 1996 sa stala súčasťou skupiny Zepter Group. BIOPTRON® je značkou, 
ktorá ponúka bezkonkurenčné inovatívne zdravotnícke pomôcky používané v oblasti prevencie a liečby mnohých ochorení a zdravotných 
problémov.

SVETLO BIOPTRON® už pomohlo miliónom ľudí k tomu, aby sa zlepšila schopnosť sebanápravy a zachovania zdravia ich tela. Svetlo BIOPTRON® 
urýchľuje proces hojenia, obnovuje narušené funkcie tela a metabolickú rovnováhu organizmu, zvyšuje odolnosť voči vonkajším záťažovým 
faktorom a posilňuje imunitu, urýchľuje prirodzené hojivé a liečebné procesy nielen pri akútom ochorení, ale aj pri chronickom ochorení.

 Výrobné zariadenia spoločnosti BIOPTRON vo Švajčiarsku

Certifikáty: BIOPTRON® spĺňa vysoké štandardy 
kvality a požiadavky na zdravotnícke prístroje  
v súlade so smernicou EÚ o zdravotníckych pomôckach  
93/42/EHS. Je tiež schválený FDA (povolenie podľa 510 (k) 
pre liečbu bolesti, č. K032216) pre trh USA a je registrovaný 
ako zdravotnícka pomôcka v Austrálii (certifikát TGA)  
a Kanade (Health Canada Certificate).
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MEDZINÁRODNÉ OCENENIA A ZLATÉ MEDAILY ZA VYNÁLEZ KVANTOVÉHO SVETLA 
BIOPTRON® (HYPERPOLARIZOVANÉHO SVETLA) A OKULIAROV TESLA HYPERLIGHT

Profesor v odbore nanotechnológie 
Dr. Djuro Koruga.

Autor knihy 
„Hyperpolarizované svetlo“.

Držiteľ niekoľkých prestížnych ocenení udelených federáciou 
International Federation of Inventor`s Association.

Zlatá medaila, 
China Association of 

Inventions, 
Foshan, 2018

Zlatá medaila,  
Invent Arena, Třinec, 

Česká republika, 2018

Zlatá plaketa a zlatá 
medaila, Inventions 

Belehrad, 2018

WIPO medaila pre 
vynálezcov, 

Belehrad, 2018

Zlatá medaila,  
International Federation 
of Inventors’ Association, 

Ženeva, 2018
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KVANTOVÉ HYPER SVETLO BIOPTRON® PRE KVANTOVÉ TELO

BIOPTRON® AG pracuje na najvyššej vedeckej úrovni a čerpá pri tom 
z poznatkov a vývoja fyziky, chémie, kvantovej mechaniky a lekárskej 
vedy. Spoločnosť vyvíja a vyrába klinicky testované a certifikované 
high-tech zdravotnícke prístroje, ktoré generujú polarizované 
svetlo a/alebo kvantové hyper svetlo, ktoré pôsobí na kvantovej 
úrovni a regeneruje tak celý telesný systém.

V roku 1989 tím kvantových fyzikov predstavil nový prístup  
k chápaniu živých systémov a kvantová medicína (rezonančná 
terapia) bola v tom istom roku na Katedre experimentálnej 
medicíny v Bruseli vyhlásená za medicínu tretieho tisícročia.

Výraz kvantový je odvodený z latinského slova quanta, ktoré 
znamená najmenšie množstvo energetických informácií, ktoré 
ovplyvňujú telesné molekuly a atómy zodpovedné za zdravé 
základné procesy.

Hlavný princíp kvantovej fyziky spočíva v tom, že sa absolútne všetko, 
čo existuje, vyznačuje určitou frekvenciou. To znamená, že každá 
zdravá bunka v tele musí mať svoju vlastnú ideálnu frekvenciu. 
Frekvencia tela sa vzhľadom na rôzne stresové faktory mení, a táto 
skutočnosť radikálne narúša komunikáciu biofotónov (elektro-
magnetické žiarenie), čo v dlhodobejšom horizonte vedie k rozvoju 
chorôb. Kvantová medicína sa na chorobu pozerá ako na „narušené 
frekvencie v energetickom tele“. Namiesto potlačenia symptómov vo 
fyzickom tele prostredníctvom syntetických liekov (migréna, PMS, 
atď.) obnovuje kvantové hyper svetlo vďaka svojim kvantovým 
energetickým vlastnostiam stagnujúcu energiu a frekvenciu 
v narušených oblastiach (komunikácia biofotónov, energetické 
centrá, bunky a životne dôležité orgány).

Signál frekvencií ľudského tela,  
zaznamenaný Dr. Johnom Zimmermanom

15 Hz
tvorba kapilár 

proliferácia fibroblastov 
zmiernenie kožnej nekrózy

10 Hz
hojenie 
väzov

2 Hz
regenerácia nervov

7 Hz
rast kostí
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ŠTRUKTUROVANÉ HYPER SVETLO OBNOVUJE TELESNÚ HMOTU VYKAZUJÚCU JEMU 
PODOBNÚ ŠTRUKTÚRU
Prirodzene zdravý stav biologických štruktúr stráca v dôsledku 
mnohých chorôb či prirodzeného procesu starnutia svoju 
usporiadanosť, čo vedie k ďalším chorobám a rýchlejšiemu starnutiu. 
Kvantové hyper svetlo (štruktúrované svetlo) udržuje a obnovuje 
narušené biologické štruktúry (štruktúrovanú hmotu) a uvádza 
ich na základe rezonančných princípov biomimetiky do harmónie. 
Podľa rezonančných princípov platí, že ak vykazujú dva subjekty (ako 
napríklad kvantové hyper svetlo a bioštruktúry) rovnaký druh symetrie, 
prevládne kvantové hyper svetlo ktoré odovzdá svoje energetické 
vlastnosti narušenému subjektu - t. j. bioštruktúram - a uvedie ich 
do homeostázy (prirodzeného zdravého stavu). Náhodný objav 
fullerénu C60, za ktorý bola v roku 1996 udelená Nobelova cena za 
chémiu, bol začiatkom vzniku nového odboru vo výskume, ktorý svetu 
predstavuje nový symetrický kvantový nanomateriál, čím otvára úplne 
novú kapitolu v oblasti nanotechnológie a nanomedicíny.

Tieto štúdie viedli vedcov k premýšľaniu o početných spôsoboch 
použitia, ku ktorým by mohol C60 prispieť - napríklad k novým 
druhom liečebných terapií s cieľom dokonca aj predĺžiť život.

Naši vedci sa inšpirovali vlastnosťami molekuly fullerénu. V roku 2017 
vyvinuli a nechali si patentovať unikátny systém Tesla Hyperlight 
Optics®. Pôsobí ako nanofotonické generátory transformujúce 
vertikálne lineárne polarizované svetlo (VLPL) na hyperpolarizované 
svetlo s kvantovými vlastnosťami.

Kvantové	 hyper	 svetlo	 umožňuje	 prenikanie:	 informácií,	 energie	
a vibrácií hlboko do tela, bioštruktúr a orgánov, a tým uvádza celý 
telesný systém do vnútornej prirodzenej stability.

Kvantová štruktúra Teslovho anuloidu 
(energia, informácie a frekvencia hyper svetla)

BIOPTRON Filter 
kvantového Hypersvetla
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85 % ľudského tela má rovnaký ideálny 
typ symetrie ako kvantové hyper svetlo: 
biomolekuly, reťazce vody, klastre, klathrin, 
mikrotubuly, kolagén, centrioly, cílie, bičíky  
a procesy založené na Gibbsovej voľnej energii/ 
negatívnych iónoch, voda 65 %, proteíny 15 % 
a lipidy 5 %.

Táto emisia svetla vďaka svojim vlastnostiam Teslovho kvantového toroidu, založeným na Fibonacciho postupnosti, preniká hlboko do tkanív 
a dostáva sa k veľmi dôležitému proteínu, klathrinu, a harmonizuje ho. Klathrin rozpozná sebe podobný model symetrie kvantového hyper 
svetla a prostredníctvom princípov energetickej rezonancie odovzdá do bunky - na kvantovej úrovni - správnu nevyhnutnú energetickú 
informáciu. Týmto spôsobom je endocytickým dráham dodaná energia priamo v podobe kvantového hyper svetla ako zdroja správnej 
energie (a to aj bez „klasickej" potravy ako hlavného sprostredkovateľa energie)!

Klathrin je hlavný proteín, ktorý je zodpovedný za dva 

kľúčové procesy: endocytózu a exocytózu. Endocytóza 

je proces, v rámci ktorého klathrin prenáša do buniek 

energiu (metabolity, hormóny, ostatné proteíny, atď.) 

nevyhnutnú pre ich vnútrobunkovú komunikáciu  

a fungovanie. Exocytóza je proces, pri ktorom je zápalom 

tkaniva vylučovaný bunkový odpad.

zväčšená snímka klathrinu

KOMUNIKÁCIA

HPL TESLOV TOROID = KLATHRIN
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Všetko je vystavané a udržiavané svetlom - hlavným zdrojom 
energie, informácií a frekvencie.

Myšlienkové procesy ľudského mozgu tiež získavajú výživu zo 
svetla. Nedostatok svetla vyvoláva závažné poruchy zdravia, pretože 
svetlo je hlavnou živinou všetkého života.

Svetlo je základnou nevyhnutnou súčasťou nášho bytia. 
V priebehu evolúcie sme sa stali svetelnými telami, živými 
fotoreceptormi konzumujúcimi svetlo prostredníctvom jedla 
a procesov fotosyntézy. Nervový systém a dokonca aj naša DNA 
produkujú svetlo: každá bunka v našom tele vysiela každú sekundu 
viac než 100 000 svetelných impulzov, ktoré sú označované ako 
biofotóny a sú zodpovedné za udržiavanie dobrého zdravia. Táto 
emisia svetla je zodpovedná za výmenu informácií a energie a za 
správnu komunikáciu medzi susednými bunkami - teda za zásadný 
riadiaci mechanizmus stojaci na pozadí všetkých biochemických 
reakcií (odbor. lit. 16.1 - 16.5).

„Ak sú všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné pre riadenie 

biochemických procesov tela, prítomné vo svetle, ktoré telo 

vysiela, a ak poruchy v tomto svetle narušujú biochemické 

procesy a spôsobujú chorobu, potom musí byť možné toto svetlo 

„preskúmať" a chorobu odstrániť.“ - Dr. Fritz Albert Popp.
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Bio svetlo je tvorené biofotónmi (tento názov je odvodený z gréckych slov „βιος” - znamená „život” a „φϖς” - znamená „svetlo”). Biofotóny je 
nutné odlišovať od obvyklejšie používaného výrazu hmotné fotóny. Biofotóny sú definované ako elektromagnetické žiarenie biomolekúl. 
Dr. Popp, F.A., preukázal, že bunky vydávajú buď štruktúrované zdravé svetlo, ktoré je zodpovedné za dobré zdravie, alebo chaotické svetlo, 
ktoré je známkou choroby. Vysvetlenie je v tomto prípade jednoduché: ak biofotóny riadia biochemické procesy v tele chaoticky, symetria sa 
naruší.

Zdravé ľudské telo sa vyznačuje najvyšším stupňom harmónie. U chorých jedincov so slabým imunitným systémom sa vyskytuje nízky  
a	chaotický	stupeň	harmónie,	narušená	koherencia	a	narušená	bunková	komunikácia	biofotónov.	

Akonáhle dôjde k ohrozeniu bunkového metabolizmu, bunka začne byť izolovaná od regulovaného procesu prirodzenej kontroly rastu. 
Kvantové hyper svetlo BIOPTRON® by mohlo - ako svetlo štruktúrované - nastoliť prirodzený zdravý stav v bunkovej komunikácii 
biofotónov. (Vplyv svetla na biofotóny, Dr. Johan Boswinkel, Institute for Applied Biophoton Science IABS).

Kvantové hyper svetlo BIOPTRON® má identickú hexagonálnu 
štruktúru energie ako biofotóny. 

KVANTOVÉ HYPER SVETLO (dokonale usporiadaný prúd fotónov) 
= BIOFOTÓNY (dokonale usporiadané elektromagnetické žiarenie 
biomolekúl).

Pri aplikácii kvantového hyper svetla si „vzorový model hľadá 
identický vzorový model" a dôjde k rezonančnej energetickej 
interakcii: biologickým štruktúram sú dodané ďalšie elektróny 
(energia) a informácie, ktoré sú prenášané prostredníctvom reťazca 
vodíkových väzieb.

Vďaka identickej symetrii je na kvantovej úrovni dosiahnutá 
dokonalá zhoda medzi kvantovým hyper svetlom BIOPTRON®  
a biofotónmi. Prostredníctvom symetrie udržuje a obnovuje 
kvantové hyper svetlo BIOPTRON® štruktúrované biofotóny  
a upravuje ich komunikáciu.
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Niels Ryberg 
Finsen

Robert
F. Curl Jr.

Robert F. 
Furchgott

Sir Harold
W. Kroto

Louis J. 
Ignarro

Richard E. 
Smalley

Ferid
Murad

Dan
Shechtman

Jeffrey
C Hall

Michael 
Rosbash

Michael
W Young

TECHNOLÓGIA BIOPTRON® INŠPIROVANÁ OBJAVOM C60 OCENENÝM  
NOBELOVOU CENOU
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- Nobelova cena za fyziológiu a medicínu bola v roku 1903 udelená Dr. Nielsovi Rybergovi Finsenovi. Ten preukázal účinnosť usporiadaného 
svetla pri liečbe najrôznejších ochorení, napr. lupus vulgaris, známeho tiež ako kožná tuberkulóza (cutaneous tuberculosis). Finsen je preto 
považovaný za zakladateľa modernej terapie svetlom.

-  Nobelova cena za chémiu bola v roku 1996 udelená (Haroldovi W. Krotoovi, Robertovi F. Curlovi a Richardovi E. Smalleyovi) za objav C60 ako 
Fibonacciho štruktúry - ikosaedrálnej entity. Týmto trom výskumným pracovníkom sa spoločne s britsko-americkým tímom z univerzity Rice 
University v USA podarilo pri experimentoch s  tuhou získať nanomolekulu fullerénu C60. Na základe objavu C60 vynašli vedci spoločnosti 
BIOPTRON® optiku Tesla Hyperlight Optics®, ktorá pôsobí ako nanofotonický generátor kvantového hyper svetla. Vplyv kvantového hyper 
svetla BIOPTRON® na hmotu (bioštruktúry) je vplyvom, ktorý je absolútne najúčinnejší. Jedná sa o kvantový jav, prostredníctvom 
ktorého sú informácie schopné modifikovať hmotu a uviesť tak celé telo do homeostázy.

-  Nobelova cena za fyziológiu a medicínu bola v roku 1998 udelená Robertovi  
F. Furchgottovi, Louisovi J. Ignarrovi a Feridovi Muradovi „za ich objavy týkajúce 
sa oxidu dusnatého ako signálnej molekuly v kardiovaskulárnom systéme". Blízka 
infračervená časť spektra kvantového hyper svetla BIOPTRON® stimuluje 
lokálnu produkciu oxidu dusnatého, ktorý zlepšuje vazodilatáciu (rozšírenie 
ciev) a zohráva teda významnú úlohu pri ochrane pred kardiovaskulárnymi 
ochoreniami.

-  Nobelova cena za chémiu bola v roku 2011 udelená Danovi Shechtmanovi za objav 
procesu a štruktúr prenosu periodických ikosaedrálnych fáz (kvázikryštálov) podľa 
Fibonacciho pravidla (kvázikryštály sú tiež označované ako Fibonacciho kryštály, 
pretože vykazujú prirodzené usporiadanie podľa zlatého rezu, t. j. podľa rovnakého 
priestorového usporiadania, aké vykazujú fotóny hyperpolarizovaného 
svetla).

-  Nobelova cena za fyziológiu a medicínu bola v roku 2017 udelená Jeffreymu  
C. Hallovi, Michaelovi Rosbashovi a Michaelovi W. Youngovi za objav molekulárnych 
mechanizmov, ktoré riadia cirkadiánny rytmus. Svetlo BIOPTRON® je certifikované 
pre sezónnu afektívnu poruchu (SAD), pretože reguluje cirkadiánny rytmus 
(viď kapitola SAD, str. 38).

Alfred Bernhard Nobel
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MOLEKULA C60 - „futbalová lopta”

C60 patrí do skupiny fullerénov (molekuly C60, C70, C76, C82 a C84). 
Jedná sa o jednu z ôsmich alotropických foriem uhlíka v prírode 
(známymi formami uhlíka sú tuha a diamant).

C60 je molekula pozostávajúca zo 60 atómov uhlíka, ktoré sú 
usporiadané v geometrickom tvare zvanom zrezaný ikosaéder 
s Fibonacciho štruktúrou. Je jedinou molekulou jednoduchého 
prvku, ktorá má tvar guľovitej klietky: C60 má 12 pravidelných 
päťuholníkových a 20 pravidelných šesťuholníkových stien. Žiadne 
dva päťuholníky nemajú spoločnú hranu, ktorá by mohla spôsobiť 
destabilizáciu štruktúry.
C60 má pôvodne čiernu farbu. Tá sa v rámci patentovaného 
technologického procesu aplikácie fullerénu mení na unikátnu 
farbu kvantového hyper svetla BIOPTRON®.

Uhlík tvorí spolu s vodíkom, kyslíkom, 
dusíkom, fosforom a sírou základ 
biologického života a je stavebným 
kameňom	 génov,	 proteínov,	 lipidov	 
a ďalších dôležitých biomolekúl.

C60 je v prirodzenom stave tak 
vzácny, že ho možno nájsť na tých 
najskrytejších miestach, a to iba  
v stopovom množstve. Bol nájdený  
v jednom meteorite v Kanade, a zistilo 
sa, že je starší ako slnečná sústava.

Panuje názor, že pochádza z kozmu, 
z „červených obrov", kde bol synteti-
zovaný a uvoľnený do vesmírneho 
priestoru.

Na Zemi sa C60 vyskytuje v stopovom 
množstve v horiacej sviečke - ako  
aktivovaný uhlík, a tiež v Rusku  
v mineráli zvanom šungit.

diamant 
plošne centrovaný 

kubický kryštál tuha (grafit) 
hexagonálny kryštál 

vzdialenosť vrstiev: 335 pm

fullerén 
priemer C60: 700 pm

Kvantová medicína 
pre kvantové telo
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C60 a jeho liečivé vlastnosti sa datujú od 18. storočia. Cár Peter 
Veľký mal na začiatku 18. storočia palác v Karélii, blízko čarovného 
kúpeľného strediska „Martial Waters" („Železitá voda"). Voda v týchto 
kúpeľoch pretekala silnou vrstvou šungitu (C60) a používala sa na 
liečbu žalúdočných problémov, zvracania, hnačky, hypochondrie, 
obličkových problémov, rôznych kožných ochorení a radu ďalších 
neduhov.

Peter Veľký nabádal k používaniu šungitu tým, že zásoboval ruskú 
armádu takto vyčistenou štruktúrovanou pitnou vodou a požadoval, 
aby každý vojak nosil vo svojom ruksaku kúsok tohto energeticky 
silného	kameňa.	Mnoho	ľudí	verilo	tomu,	že	Rusi zvíťazili v bitke pri 
Poltave práve vďaka šungitu C60, ktorý nosili pri sebe.

Od roku 1994 prináša Emoto Institute dôkazy o tom, že rôzna vysielaná energia, 
informácie a frekvencie (hudba, zvuk alebo svetlo) mení štruktúru vody tým, že zoskupí 
rôzne koherentné alebo nekoherentné kryštály vody. Ošetrená voda z vodovodu sa (ako 
hmota) pod vplyvom rôznych obsahov (energie, informácie a frekvencie) z prenosových 
zdrojov (kvantové hyper svetlo BOPTRON®) mení na nový model, ktorý je rovnaký ako model 
kvantového hyper svetla, a vykazuje rovnakú energetickú štruktúru ako jej informačný 
zdroj, t. j. kvantové hyper svetlo. Jedná sa o kvantový jav, prostredníctvom ktorého sú 
informácie schopné modifikovať hmotu, ako potvrdzuje experiment inštitútu Masaru Emota. 
Ak je voda z vodovodu vystavená pôsobeniu kvantového hyper svetla BIOPTRON®, toto 
svetlo	ovplyvňuje	štruktúru	vody	a	premieňa	 jej	 tvar	na	rovnaký	hexagonálny tvar vody 
(ako kvantové hyper svetlo), ktorý predstavuje najvyšší stav „molekulárnej koherencie".  
Z toho vyplýva, že hyperpolarizované svetlo pôsobí rovnakým harmonizačným účinkom aj 
na vodu v ľudskom tele. Vzhľadom k tomu, že sa ľudské telo skladá z +/- 70 percent vody, 
mohlo by kvantové hyper svetlo ideálnym spôsobom obnovovať a udržiavať štruktúru 
telesnej vody v jej optimálnom hexagonálnom energetickom stave koherencie.

EXPERIMENT EMOTO INŠTITÚTU ODHALIL, ŽE KVANTOVÉ HYPER SVETLO OBNOVUJE 
HEXAGONÁLNY TVAR ŠTRUKTÚR VODY - TEDA TVAR, AKÝ MÁ ZDRAVÁ VODA V TELE
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1. Kryštál (molekula) vody z vodovodu je nepravidelný, nekoherentný 
- neštruktúrovaný - a predstavuje „molekulárnu nekoherenciu", to 
znamená, že nie je symetrický s telesnou vodou.

2. Experiment Emoto inštitútu ukazuje, že ak je voda z vodovodu 
vystavená pôsobeniu kvantového hyper svetla BIOPTRON®, kvantové 
informácie	ovplyvňujú	štruktúru	vody	a	premieňajú	ju	na	hexagonálny	
vodný kryštál, ktorý predstavuje najvyšší stav „molekulárnej 
koherencie“. 

Experiment Emoto inštitútu s kvantovým hyper svetlom

Záznam z pozorovaní: 
Metóda: 10 minút expozície kvantovému hyper svetlu zo vzdialenosti 8 cm
Počet pozorovaných ľadových kvapiek: 50
Pozorovacie zariadenie: Optický mikroskop Olympus (zväčšenie: x 200)
Podmienky fotografovania: bod tuhnutia: - 25 stupňov, doba tuhnutia: 4 hodiny
Teplota pri pozorovaní: - 3 stupne
Miesto a dátum: Emoto Institute, Japonsko, marec 2018

1. 2.
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Vedecké dôkazy predpokladajú, že hexagonálnu štruktúru telesnej 
vody	uprednostňujú	všetky	biologické	organizmy.

Štruktúrovaná voda sa podieľa na zdravom fungovaní DNA, 
enzymatických reakciách a na celom rade metabolických funkcií 
(odbor. lit .: Dr. Mu Shik Jhon, Dr. G. Pollack, Dr. Yang Ooh a Gil Ho Kim).
Kvantové hyper svetlo by teda ako dokonale zosúladené, 
energeticky štruktúrované svetlo mohlo uviesť telesnú vodu do 
zdravého štruktúrovaného stavu koherencie.

Fotografia fullerénu C60, urobená Prof. Dr. Đuro Korugom a jeho tímom výskumníkov v nanolaboratóriu Belehradskej univerzity (1992) pomocou 
riadkovacieho tunelového mikroskopu (STM). Táto fotografia potvrdzuje rovnice kvantovej mechaniky, ktoré riadia hexagonálne „otvory“ molekuly C60.

trojmocný 
prvok

hexagón a klatrát
fraktálny klaster 

1. triedy

Grafická schéma znázorňuje zdravú telesnú vodu ako štruktúrovanú.
Dr. Brill G.E., Saratov - Štátna lekárska univerzita, Rusko

fraktálny klaster 
2. triedy
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Po 10-minútovej expozícii kvantovému hyper svetlu BIOPTRON®: Analýza živých krvných buniek (mikroskopia temného poľa) 

Porovnanie a vyhodnotenie: 
(Obrázok 1) Červené krvinky utvárajú chuchvalce, sú neusporiadané a neaktívne (zhlukovité štruktúry), čo by mohlo signalizovať alebo zapríčiniť 
kardiovaskulárne ochorenia, zápaly a nedostatok kyslíka na úrovni tkanív (hypoxia). 

(Obrázok 2) Po iba 10 minútach expozície svetlu HPL sa predchádzajúce formácie krvi (chuchvalcovité, neusporiadané a neaktívne krvinky) menia 
(zo zhlukovitých štruktúr) na oddelené skupiny alebo izolované červené krvinky vykazujúce výrazné zlepšenie stavu krvných buniek: lepší krvný 
tok a vyššie okysličovanie - lepšia regenerácia.

(Obrázok 3) Po 10 minútach expozície kvantovému hyper svetlu (hyperpolarizovanému svetlu) sa predchádzajúce zhlukovité štruktúry menia na 
úplne oddelené krvné bunky vykazujúce kompletnú revitalizáciu krvi: mikrotubuly sa dostávajú z nezdravého stavu, nadobúdajú tvar anuloidu 
a získavajú rovnakú energetickú štruktúru ako kvantové hyper svetlo - teda pôvodný prirodzený zdravý stav, v súlade so zlatým rezom. Bunky, 
ktoré sú posilnené touto svetelnou energiou (energiou, informáciami a frekvenciou), sa pohybujú rýchlejšie (mimoriadny antikoagulačný 
účinok). Červené krvinky sa menia z neaktívnych buniek na zdravé aktívne bunky. Táto skutočnosť dokazuje, že svetlo HPL má kvantové 
vlastnosti - teda že pracuje na kvantovej úrovni. Zdravá krv neobmedzene preteká žilami, dodáva kyslík do životne dôležitých orgánov, 
zlepšuje procesy transportu živín do buniek a tým uľahčuje odplavovanie bunkového odpadu a prípadne predchádza vysokému krvnému tlaku, 
trombóze (nebezpečnému zrážaniu krvi), mozgovej mŕtvici, srdcovému infarktu, zápalu, atď.

Kvantové hyper svetlo BIOPTRON® môže omladzovať nezdravé bunky a obnovovať vitálne, zdravé krvné bunky (ideálny zdravý stav 
buniek a utváranie buniek), ktoré sú absolútne nevyhnutné pre zachovanie zdravia ľudského tela.

1. 2. 3.

BIOPTRON EXPOZÍCIA KVANTOVÉHO HYPERSVETLA: ANALÝZA ŽIVEJ KRVNEJ BUNKY

PMB-325-18-B-SK HPL_BROCHURE.indd   18 7/2/19   3:22 PM



19

VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY KVANTOVÉHO HYPER SVETLA BIOPTRON®

1. Brewsterova optická jednotka 
2. Filtre / optika BIOPTRON®
3. Svetlo s nízkou energetickou hustotou
4. Nekoherentné svetlo
5. Vertikálne lineárne polarizované svetlo
6. Hyperpolarizované svetlo

1. BREWSTEROVA OPTICKÁ JEDNOTKA

Vysoko kvalitná Brewsterova optická jednotka je na prístroji BIOPTRON® umiestnená v určitom uhle. Ak rozptýlené neusporiadané svetlo 
pochádzajúce zo svetelného zdroja narazí na Brewsterovu optickú jednotku a dôjde k ich vzájomnej interakcii, toto svetlo sa odrazí a s minimálnou 
stratou intenzity sa stane dokonale vertikálne lineárne polarizovaným svetlom (VLPL).

2. Filtre BIOPTRON®

Prístroj BIOPTRON® môže byť vybavený piatimi liečebnými 
filtrami / optikami určenými pre konkrétne ťažkosti. 

2.1. Tesla Hyperlight Optics® (nanofotonický filter  
s fullerénom) - generuje hyperpolarizované svetlo od 400 nm 
a  10 % energie, ktoré sa pomaly zvyšuje na 459 nm a  40 % 
energie, ďalej rastie na 480 nm a zvyšuje svoju energiu na 80 % 
a tak dosahuje maximum + - 550 nm; vykazuje rotačno-vibračnú 
energiu nanofotonickej látky so 16 vrcholmi nachádzajúcimi sa  
v rozmedzí od 3 000 nm do 1 5000 nm. Tri charakteristické 
vrcholy – 5 811 nm (0,0133 eV), 8 732 nm (0,0268 eV) a 13 300 nm 
(0,0181 eV) - majú významný vplyv na kvantový stav biologických 
štruktúr (konformačný stav biomolekúl).
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2.2. Klasický liečebný filter BIOPTRON® (480 nm až 3 400 nm, t. j. 1,15 - 2,90, pričom maximum je dosiahnuté pri 720 nm, t. j. 1,70 eV). Svetlo 
VLPL preniká hlboko do tkaniva a aktivuje rôzne bunkové a biologické pochody, ktoré urýchľujú regeneratívne a reparatívne hojivé procesy. 
Svetlo zároveň udržuje bunky, tkanivá a orgány a obnovuje ich zdravý stav (už 30 rokov dosahuje vynikajúce liečebné výsledky).

2.3. Biely filter BIOPTRON® (400 - 700 nm) vertikálne lineárne polarizované BIELE svetlo účinne pôsobí ako nervové tonikum, ktoré priaznivo 
ovplyvňuje	 mozgovú	 epifýzu	 /	 hypotalamus	 a	 posilňuje vnútornú vyrovnanosť a pokojnú myseľ. Používa sa ako psychoterapeutické  
a psychostimulačné biele svetlo.

2.4. Modrý filter BIOPTRON® (450 - 480 nm) vertikálne lineárne polarizované MODRÉ svetlo sa používa v stomatológii (ako prostriedok proti 
baktériám / parodontitíde) a v kozmetických odboroch estetickej medicíny (akné vulgaris alebo ružienka).

2.5. Červený filter BIOPTRON® (570 - 660 nm) vertikálne lineárne polarizované ČERVENÉ svetlo vstupuje hlboko do tela s cieľom uľaviť od 
bolesti. Pri expozícii tomuto svetlu sa aktivujú analgetické systémy mozgu. Napomáha zníženiu citlivosti na bolesť, zmierneniu bolestivého 
opuchu a k zlepšeniu mikrocirkulácie. Samotné svetlo BIOPTRON® zmierňuje svalovú bolesť a reumatoidnú artritídu a nachádza efektívne 
využitie vo fyzioterapii.

Naviac BIOPTRON môže byť okrem lekárskych filtrov vybavený oranžovými, žltými, indigovými a fialovými filtrami.

Nanofotonický fullerénový filter
(VLPL 400 - 13300 nm)

BIOPTRON® Klasický liečebný 
filter

(VLPL 480 - 3400 nm)

BIOPTRON® Biely filter
(VLPL 400 - 700 nm)

BIOPTRON® Modrý filter
(VLPL 450 - 480 nm)

BIOPTRON® Červený filter
(VLPL 570 - 660 nm)
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3. Svetlo s nízkou energetickou hustotou 

Kvantové hyper svetlo je svetlo s nízkou energetickou hustotou. BIOPTRON® vyžaruje plynulý lúč svetla so stabilnou intenzitou (nazývanou tiež 
energetická hustota) približne 40 mW/cm2 pri vzdialenosti 10 cm od ošetrovanej plochy. Dávku kvantového hyper svetla BIOPTRON® možno 
presne určiť. Toto svetlo má dve zložky - intenzitu a dobu: energia (J) = intenzita (W) x doba (s) (Bunsenov-Roscoeov zákon reciprocity vo 
fotobiológii). Táto svetelná emisia vydáva takú dávku svetla, ktoré zodpovedá priemernej hustote energie 2,4 J/cm2 za minútu. Táto hodnota 
predstavuje nízku a bezpečnú dávku svetelnej energie s významnou odpoveďou v živej hmote, ktorá stimuluje prirodzené hojenie bez 
vedľajších účinkov. 

Lux kvantového hyper svetla s optimálnou špecifickou výkonovou hustotou 40 mW/cm2 a energetickou hustotou 2,4 J/cm2 pokrýva predovšetkým 
stavy energie elektrónov biomolekúl v rozmedzí od 1,4 do 3,4 eV.

4. Nekoherentné svetlo

Kvantové hyper svetlo je nekoherentné svetlo (svetlo s rozdielnou fázou čiže nesynchronizované svetlo), pre ktoré sú typické také vlnové dĺžky, 
ktoré nie sú časovo alebo priestorovo synchronizované. Vzhľadom k častým a nepravidelným zmenám fázy medzi fotónmi svetla vykazujúceho 
rôzne vlnové frekvencie a dĺžky sa toto svetlo vyznačuje nízkou intenzitou. Nekoherentné svetlo BIOPTRON® podporuje bezpečné, neinvazívne 
a účinné hojivé procesy bez rizika. Väčšina druhov laserového svetla naopak vydáva vysoko intenzívne koherentné svetlo, ktoré vykazuje 
vysoký potenciál pre poškodenie tkanív.

5. Lineárne polarizované svetlo 

Vertikálne lineárne polarizované svetlo (viď strana č. 23)

6. Hyperpolarizované svetlo
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Kvantové hyper svetlo BIOPTRON®

Brewsterova optická 
jednotka

Rozptýlené 
svetlo

Svetelný zdroj

Usporiadanie elektromagnetických polí 
fotónov

Kvantová nanofotonická optika Tesla

Vertikálne lineárne 
polarizované svetlo

Vertikálne lineárne 
polarizované svetlo

Rozptýlené 
svetlo

Hyperpolarizované 
svetlo

Kvantové hyper svetlo 
(dokonale usporiadané 

fotóny)

Kvantová štruktúra Teslovho anuloidu 
(energia, informácia 

a frekvencia hyper svetla)

Kvantová štruktúra Teslovho 
anuloidu (energia, informácia 

a frekvencia hyper svetla)

Molekula C60 vnútri kvan-
tovej nanofotonickej optiky 

Tesla

Φ2 (1.61803 ) + φ2 (0.61803) = 3
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Vznik kvantového hyper svetla s kvantovými nano vlastnosťami

1. Keď rozptýlené (difúzne) svetlo (vydávané halogénovou žiarovkou) narazí na Brewsterovu optickú jednotku a dôjde k ich vzájomnej interakcii, 
toto svetlo sa odrazí a stane sa z neho vertikálne lineárne polarizované svetlo (VLPL).

2. Keď toto svetlo VLPL prejde optikou Tesla Hyperlight Optics®, stane sa z neho úplne nové, dokonale usporiadané hyperpolarizované svetlo 
zvané kvantové hyper svetlo.

VLPL vzájomne pôsobí s C60 (integrovaným v optike), ktorý sa otáča takmer neuveriteľnou rýchlosťou 18 miliárdkrát za sekundu. C60 sa odrážajú 
jeden od druhého, bez toho aby dochádzalo k treniu (paramagnetické a diamagnetické vlastnosti). Následkom interakcie svetla VLPL s otáčajúcim 
sa C60 začnú fotóny svetla VLPL meniť svoju orientáciu:

a. príslušných 20 šesťuholníkov v C60 nadobúda Faradayov efekt (rovina polarizácie fotónov rotuje v šesťuholníkoch) a
b. príslušných 12 päťuholníkov v C60 nadobúda Fibonacciho sekvenčný efekt (rovina polarizácie fotónov rotuje a otáča sa v päťuholníkoch)

To znamená, že elektrická polarizačná rovina fotónov postupne 
mení pozíciu, a to z vertikálne lineárne polarizovaného svetla (VLPL) 
na hyperpolarizované svetlo vykazujúce ľavotočivú a pravotočivú 
kruhovú polarizáciu a lineárne vertikálnu a horizontálnu polarizáciu 
(model usporiadania fotónov ako v prípade slnečnice). Tento unikátny 
model fotónov usporiadaných podľa Fibonacciho pravidla predstavuje 
ideálnu štruktúru energie / symetriu, ktorá je plne kompatibilná  
s našimi bioštruktúrami.

Kvantové hyper svetlo je vďaka svojim kvantovým vlastnostiam 
nezastaviteľné a neobmedzené a prenáša prostredníctvom 
nekovalentných väzieb a živej hmoty telesných biomolekúl, buniek 
a orgánov svoju energiu, informácie a frekvenciu. Na základe 
„rezonančných princípov" môže kvantové hyper svetlo udržiavať 
a obnovovať narušené biologické štruktúry a uvádzať ich do 
homeostázy (prirodzeného zdravého stavu).

Koncepcia spojivového tkaniva živej hmoty podľa biofyzika Jamesa L. Oschmana
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FIBONACCIHO POSTUPNOSŤ

Ako Fibonacciho čísla je v matematike označovaná 
postupnosť celých čísel, nazývaná Fibonacciho
postupnosť, ktorá sa vyznačuje tým, že každé číslo je - po 
prvých dvoch - súčtom dvoch predchádzajúcich čísel: 0, 1, 
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... Matematik Leonardo 
Fibonacci objavil jedinečné vlastnosti Fibonacciho 
postupnosti niekedy okolo roku 1 200 n.l. Táto postupnosť 
sa priamo vzťahuje k zlatému rezu. Ten je možné aplikovať 
na rozmery obdĺžnika zvaného zlatý obdĺžnik, ktorý je 
považovaný za geometrický obrazec, ktorý zo všetkých 
obrazcov pôsobí vizuálne najpríjemnejším dojmom.  
A práve preto sa dá so zlatým rezom často stretnúť v umení 
(napr. Mona Lisa a Posledná večera).

Fibonacciho čísla sa vyskytujú aj v biologickom 
prostredí, ako napríklad v prípade plodových 
výhonkov, echinacey, slnečnice, semien ananásu...  
a dokonca aj v celom vesmíre.

75 % 
biomolekúl je 
usporiadaných 
podľa 
Fibonacciho 
postupnosti 
a svojím 
vzhľadom 
pripomína 
vzhľad 
Fibonacciho 
špirály - zlatý 
rez.
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PRIENIK RÔZNYCH DRUHOV SVETLA

Prienik rozptýleného (difúzneho) svetla a jeho účinky na zdravie
Rozptýlené svetlo je chaotické a jeho elektromagnetické polia fotónov sú neusporiadané. Tento „chaos" pôsobí na molekuly vody v tele s ich 
dipólovými momentmi a na biomolekuly s ich kladným a záporným nábojom (ich opätovným zjednotením znovu vznikajú dipólové momenty). 
Prienik rozptýleného svetla je obmedzený a nepôsobí účinnými hojivými vlastnosťami. Difúzne svetlo má určitý prínos pre nápravu nerovnováhy, 
avšak jeho vplyv na hojenie nie je príliš významný.

Prienik svetla v zásade závisí od typu tkaniva a druhu svetla

PRIEREZ ĽUDSKEJ KOŽE A SPODNÝCH TKANÍV

EPIDERMIS

DERMIS

UV 
SVETLO

UV 
SVETLO

INFRAČERVENÉ 
SVETLO

INFRAČERVENÉ 
SVETLO

VIDITEĽNÉ SVETLO VIDITEĽNÉ SVETLO

SPODNÉ TKANIVO

ROZPTÝLENÉ, NEUSPORIADANÉ SVETLO
POUŽÍVANÉ VŠETKÝMI INÝMI PRÍSTROJMI

TERAPIE SVETLOM
PLYTKÝ PRIENIK KOŽOU - DO 3 mm

NEPATRNÝ VPLYV NA PROCES HOJENIA

VLNOVÁ DĹŽKA [Λ] nm VLNOVÁ DĹŽKA [Λ] nm

HYPERPOLARIZOVANÉ SVETLO BIOPTRON®
DOKONALE USPORIADANÉ SVETELNÉ VLNY
NEOBMEDZENÁ HĹBKA A ŠÍRKA PRIENIKU DO
VŠETKÝCH BIOMOLEKÚL, TKANÍV A ORGÁNOV

ZÁSLUHOU JEHO KVANTOVÝCH  
CHARAKTERISTÍK.

VÝRAZNÝ HOJIVÝ A LIEČEBNÝ ÚČINOK
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a)

b)

c)

Rozptýlené svetlo sa odráža v mnohých uhloch a do 
tela preniká len do hĺbky 2-3 mm. Nepôsobí žiadnymi 
významnými	 liečivými	účinkami	a	neovplyvňuje	biologické	
štruktúry, bunky, ani orgány. Toto svetlo nemá usporiadanú 
štruktúru fotónov.

Vertikálne lineárne polarizované svetlo BIOPTRON (VLPL) 
pomáha prostredníctvom svojich lineárne usporiadaných 
fotónov regulovať lineárne determinované procesy (napr. 
lineárne usporiadanie vody v tele prostredníctvom dipólových 
momentov, kolagénové vlákna, atď.).

Hyperpolarizované svetlo BIOPTRON (HPL) vďaka svojim 
dokonale usporiadaným fotónom zaisťuje - na základe 
Fibonacciho pravidla - harmonizáciu väčšiny biomolekúl  
a buniek v tele.

Φ2 (1.61803 ) + φ2 (0.61803) = 3

Prienik svetla VLPL a jeho účinky na 
zdravie
Svetlo VLPL pomáha prostredníctvom 
svojich lineárne usporiadaných fotónov 
regulovať lineárne determinované pro-
cesy a dokáže zaistiť usporiadanie vody  
v tele a dipólových momentov biomolekúl
(napr. lineárne usporiadanie vody v tele 
prostredníctvom dipólových momentov, 
kolagénové vlákna, atď.) VLPL preniká 
niektorými tkanivami do hĺbky 2 - 10 mm; 
v prípade, že má tkanivo vysoký obsah 
vody, prenikne VLPL až do 20 mm. Prie-
nik vertikálne lineárne polarizovaného 
svetla je oveľa hlbší a širší ako prie-
nik rozptýleného svetla a je spojený  
s účinnými hojivými účinkami. Ak sa 
VLPL stretne s hustejšou prekážkou, tkani-
vo ho vzhľadom k jeho lineárnemu chara-
kteru pohltí. VLPL tak pôsobí na organiz-
mus povzbudzujúcimi hojivými účinkami.

Kvantové hyper svetlo BIOPTRON® HPL, jeho prienik a účinky

Kvantové hyper svetlo preniká ako unikátne kvantové svetlo vďaka svojim fotónom, ktoré sú dokonale usporiadané podľa Fibonacciho 
pravidla, hlboko do tela. Dipólové momenty, biomolekuly a elektromagnetizmus v tkanivách vykazujú - vzhľadom k Fibonacciho pravidlu  
Φ2 (1.61803) + φ2 (0.61803) = 3, rovnaké usporiadanie ako fotóny kvantového hyper svetla, ktoré je vďaka tomu plne kompatibilné  
s biologickými štruktúrami. Kvantové hyper svetlo komunikuje s molekulami, bunkami a tkanivami, prenáša ideálnu harmóniu a energetický 
stav molekuly C60, navodzuje harmonizáciu a vyváženosť energeticky narušených biologických štruktúr a procesov.

Biomolekuly	vďaka	dokonalej	symetrii	kvantového	hyper	svetla	zároveň	s	tým	priamo	pohlcujú	energiu,	ktorá	je	nevyhnutná	pre	život	a	vzniká	
z elektrických a magnetických charakteristík kvantového hyper svetla. Bunka, na ktorú pôsobí toto svetlo, je povzbudzovaná k tomu, aby získala 
späť svoju prirodzenú rovnováhu a svoje energetické vlastnosti.
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SVETLO BIOPTRON® JE UZNÁVANÉ AKO UNIKÁTNA METÓDA LIEČBY PRI 
NAJRÔZNEJŠÍCH ZDRAVOTNÝCH INDIKÁCIÁCH

Imunitný systém

Nervový systém

Muskuloskeletálny systém

Kardiovaskulárny systém

Lymfatický systém

Reprodukčný systém

Kožný systém

Endokrinný systém

Močové 
ústrojenstvo

Tráviaci systém

Dýchacie 
ústrojenstvo

Krvný a obehový systém

Informácie:
Pred použitím terapie hy-
per svetlom BIOPTRON® 
odporúčame obrátiť sa na 
lekára. Zoznam chorôb  
a zdravotných problémov, 
ktoré možno liečiť kvan-
tovým hyper svetlom, je 
vzhľadom ku kvantovým 
vlastnostiam dlhý.

Toto svetlo možno účinne 
používať vo všetkých  
lekárskych odboroch,  
a  v prípade všetkých častí 
a systémov tela [odbor. lit. 
2.5 - 13.4].

Doba trvania každodennej 
aplikácie činí v prípade 
každého druhu ochorenia 
zvyčajne 4 - 10 minút na 
každú ošetrovanú oblasť, 
pričom terapia sa aplikuje 
raz či dvakrát denne.
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Vedecký výskum BIOPTRON® priniesol nasledujúce poznatky:
1. Svetlo BIOPTRON® udržiava bunky a odďaľuje proces apoptózy (prirodzenej bunkovej smrti). Bolo preukázané, že kvantové hyper svetlo 
stimuluje bunkovú plazmatickú membránu k podpore optimálneho zdravého stavu bunky.

2. Kvantové hyper svetlo udržuje bunky, znižuje počet nekrotických buniek, a teda obmedzuje procesy nekrózy (predčasnej bunkovej smrti) 
[odbor. lit. 12.6].

Kvantové hyper svetlo pri aplikácii preniká do plazmatických membrán dysfunkčných buniek, vyvoláva zmenu priestorového usporiadania 
zložiek, ktoré tvoria ich štruktúru, a podporuje prirodzený zdravý stav buniek celého tela.

Kvantová štruktúra Teslovho 
anuloidu (energia, informácia  

a frekvencia hyper svetla)

Kvantová štruktúra Teslovho anuloidu 
(energia, informácia 

a frekvencia hyper svetla)Plazmatická membrána HP svetlo

Mitochondrie

Klathrin

HP svetlo
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HLAVNÉ TERAPEUTICKÉ ÚČINKY SVETLA BIOPTRON®:
 
1. Svetlo BIOPTRON® stimuluje procesy vlastnej obnovy tkaniva a predchádza jeho rozpadu (dokonca aj v hlbšie uložených ústrojenstvách, 
ako napr. v nervoch, šľachách, chrupavkách, kostiach a vo vnútorných orgánoch).

Zdravotné účinky terapie:
– posilnenie regulácie bunkovej proliferácie
– zvýšenie bunkovej energie
– uvoľňovanie rastových faktorov
– veľmi dobrá neovaskularizácia a podpora angiogenézy
– urýchlenie hojenia rán (zvýšením syntézy RNA a proteínov, a najmä produkciou kolagénu a elastínu)
– výrazné zlepšenie kvality tkaniva tvoriaceho jazvy
– stimulácia nervových funkcií
– zvýšenie okysličovania a detoxikácie buniek

2. Svetlo BIOPTRON stimuluje prirodzené obranné mechanizmy tela
– ničí patogénne mikroorganizmy (akné a herpetické vírusy)
– aktivácia prirodzených zabíjačských buniek

3. Svetlo BIOPTRON výrazne znižuje vnímanie bolesti
– znižuje tvorbu opuchov a hematómov a pôsobí proti zápalom spôsobeným zraneniami a autoimunitnými ochoreniami
– zlepšuje hĺbkovú mikrocirkuláciu
– zmierňuje svalové kŕče
– obmedzuje prenos bolesti priamym pôsobením na periférne nervy

4. Termosenzorická a optosenzorická stimulácia kvantovým hyper svetlom pôsobí senzorickými a neurálnymi účinkami, ktoré môžu mierniť 
príznaky SAD a nesezónnej depresie. Svetlo môže byť vnímané prostredníctvom kože (termosenzorická stimulácia) aj prostredníctvom 
fotoreceptorov nachádzajúcich sa v oku (optosenzorická stimulácia).
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Svetlo BIOPTRON® urýchľuje hojivé procesy - 
podporuje hĺbkovú mikrocirkuláciu a biostimuláciu 
buniek	a	tým	posilňuje	obranný	systém	tela.

Kvantové hyper svetlo má vďaka svojim vlastnostiam 
pozitívny a dlho trvajúci účinok na celé telo.

Výsledky aplikácie svetla BIOPTRON®:

– svetlo je pohlcované živými tkanivami a zvyšuje 
hladinu ATP (adenozíntrifosfátu), ktorý zlepšuje 
bunkový metabolizmus

– zvýšenie bunkovej energie

– zvýšenie hĺbkovej mikrocirkulácie  
a biostimulácie buniek

– zvýšenie syntézy proteínov (produkcia kolagénu 
a elastínu)

– zmiernenie tvorby opuchov a zmiernenie zápalu

– posilnenie obranného systému tela

– stimulácia regeneratívnych a reparatívnych 
procesov vo všetkých biologických štruktúrach

– výrazné urýchlenie hojenia rán

– úľava od bolesti alebo zníženie jej intenzity - 
účinné prírodné analgetikum, bez vedľajších 
účinkov
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KVANTOVÉ HYPER SVETLO BIOPTRON® NA HOJENIE RÁN

Svetlo BIOPTRON® výrazne skracuje dobu nevyhnutnú pre úplnú 
epitelizáciu (regeneráciu) poškodenej kože a znižuje tvorbu jaziev. 
Pomáha urýchliť dobu hojenia, skracuje dĺžku pobytu v nemocnici  
a tak vedie k zlepšeniu kvality života.

Popálenina 2. stupňa bola 
spôsobená kozmetickým 
voskom. Svetlo HL bolo 
aplikované po dobu 7 dní  
a k úplnému zahojeniu došlo 
do 14 - 21 dní. Rana tohto typu  
sa obvykle hojí až 40 dní.

Zdroj: Dr. Biljana Lučič a Dr. 
Milica Kamnenič,ZEPTER 
MEDICAL prax, Belehrad

Konzervatívna liečba rán po hlbokej popálenine kože pomocou terapie 
svetlom BIOPTRON®

Hyper	svetlo	v	liečbe	popáleniny	2.	stupňa

RETROAURIKULÁRNY EKZÉM - zvredovatenie - k zahojeniu došlo 
po 7 týždňoch ošetrovania svetlom BIOPTRON®.

ULCERA PEDIS: metabolický syndróm spôsobený diabetes mellitus. 
K zahojeniu došlo po 9 mesiacoch aplikácie svetla BIOPTRON®.

Zahájenie terapie

Zahájenie terapie

Prvý deň Tretí deň Piaty deň Siedmy deň

Monstrey et al (2002a)

Monstrey et al (2002b)

Po 12 dňoch

Po 15 dňoch Po 19 dňoch Po 29 dňoch Po 9 mesiacoch

Po 15 mesiacoch
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SVETLO BIOPTRON® AKO PROSTRIEDOK PRE PRIRODZENÉ POSILNENIE IMUNITY

Popáleniny	 so	 zníženou	 tvorbou	 hypertrofických	 jaziev	 a	 povrchové	 popáleniny	 druhého	 stupňa	možno	 liečiť	 pomocou	 konvenčných	metód	
lokálneho ošetrenia v kombinácii s liečbou svetlom BIOPTRON®.
V rámci niekoľkých štúdií bolo preukázané, že sa pri obvyklom používaní svetla BIOPTRON® pre liečbu týchto popálenín výrazne skracuje čas potrebný 
na úplnú epitelizáciu (regeneráciu) poškodenej kože (úplné zahojenie), čím sa znižuje riziko tvorby funkčne a esteticky neprijateľných jaziev. Svetlo 
BIOPTRON® môže navyše znižovať potrebu chirurgických zákrokov v liečbe hlbokých popálenín kože, a to najmä tých, ktoré sa vyskytujú na miestach 
vykazujúcich veľmi vysokú pravdepodobnosť tvorby jaziev po zákroku.  
Svetlo	BIOPTRON®	je	vysoko	hodnotnou	metódou	liečby	umožňujúcou	vyhnúť	sa	chirurgickému	zákroku	v	prípade	pacientov	s	hlbokými	
popáleninami kože: 
– nehrozia riziká spojené s operáciou
– menšia bolestivosť
– bez nutnosti vykonávať transplantáciu kože 
V prípade týchto rán je často nevyhnutné chirurgicky odstrániť odumreté tkanivo a vykonať transplantáciu kože. 

Kvantové hyper svetlo aktivuje nešpecifickú bunkovú a humorálnu imunitu niekoľkými 
spôsobmi - predovšetkým ničí patogénne mikroorganizmy (napr. akné) a stimuluje prirodzené 
zabíjačské bunky [odbor. lit. 6.1 - 6.27].

KOŽNÝ NÁDOR: ošetrovanie svetlom BIOPTRON® (s dovolením Dr. Surböcka, Mariazell)

14. novembra 2011 29. novembra 2011 14. apríla 2012
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SVETLO BIOPTRON® NA TLMENIE BOLESTI

Svetlo BIOPTRON® výrazne znižuje vnímanie bolesti [odbor. lit. 
7.1	 -	 7.22],	 obmedzuje	 tvorbu	 opuchov	 a	 hematómov,	 zmierňuje	
zápaly spôsobené zraneniami a degeneratívnymi či autoimunitnými 
ochoreniami. U osôb dochádza k zlepšeniu mikrocirkulácie, 
zmierneniu svalových kŕčov a k aktivácii prirodzených procesov 
pôsobiacich proti bolesti.
V rámci liečby bolesti možno svetlo BIOPTRON® používať ako 
monoterapiu a/alebo ako doplnkovú liečbu v týchto prípadoch:  
 
reumatológia: osteoartritída, reumatoidná artritída (chronická)  
a artróza

fyzioterapia: bolesť spodnej časti chrbta, bolesť ramien a krku, 
syndróm karpálneho tunela, tkanivo tvoriace jazvy, zranenia 
pohybového aparátu - lokomočných systémov

športové lekárstvo: poranenia mäkkých tkanív alebo svalov, šliach  
a väzov: svalové kŕče, výrony, natiahnutie svalu, pomliaždeniny, 
zápaly šliach, natrhnutie väzov a svalov, tenisový lakeť 

Svetlo významnou mierou optimalizuje svalový metabolizmus, 
urýchľuje tvorbu tkanív v prípade športovcov a podporuje hojenie 
pri zraneniach utrpených pri športe, vďaka čomu skracuje dobu 
výpadku zo športovej aktivity [odbor. lit. 5.1 - 5.8].
Účinne pôsobí na: svalové kŕče, výrony, natiahnutie svalu, zápal 
šliach, natrhnutie väzov a svalov, pomliaždeniny, tenisový / 
golfový lakeť, natiahnutie rotátorovej manžety svalov ramena, 
zranenia lýtka a kolennej šľachy, bolesť chrbta, opuchy, kŕče 
a zvieravé pocity, bolesť šije, predtréningovú a potréningovú 
stuhnutosť, plantárnu fasciitídu, atď.
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SVETLO BIOPTRON® V DERMATOLÓGII / PRI KOŽNÝCH OCHORENIACH
 
Svetlo BIOPTRON® môže významne pomôcť pri liečbe kožných ochorení [odbor. lit. 4.1 - 4.5]. 
K týmto ochoreniam sa radí: atopická dermatitída, herpes simplex, herpes zoster, lupienka (psoriáza), ekzém, ružienka (rosacea), poranenie slizníc, 
akné a povrchové bakteriálne infekcie. Kvantové hyper svetlo stimuluje procesy vlastnej obnovy tkaniva a predchádza jeho rozpadu (dokonca aj 
v hlbšie uložených ústrojenstvách, ako napr. v nervoch, šľachách, chrupavkách, kostiach a vo vnútorných orgánoch). 
– posilnenie regulácie bunkovej proliferácie
– zvýšenie bunkovej energie
–	 uvoľňovanie	rastových	faktorov
– posilnenie neovaskularizácie a podpora angiogenézy
– urýchlenie hojenia rán (zvýšením syntézy RNA a proteínov, a najmä produkciou kolagénu a elastínu)
– zlepšenie kvality tkaniva tvoriaceho jazvy: kvantové hyper svetlo urýchľuje hojenie rán a popálenín, takže hojenie je až dvakrát rýchlejšie; 

zároveň	zmierňuje	bolesť	a	nepríjemné	pocity	a	obmedzuje	tvorbu	jaziev	[odbor.	lit.	3.1	-	3.16] 

V oblasti hojenia rán môže tiež slúžiť ako doplnková liečba v prípade týchto stavov a ochorení: pooperačné rany, popáleniny, transplantácie, 
hojenie po úrazoch, vredy žilového pôvodu (spôsobené hromadením krvi), preležaniny, transplantácie kože, žilové vredy predkolenia (spôsobené 
hromadením krvi), dekubity (preležaniny), vredy diabetickej nohy.

Hlavný mechanizmus pôsobenia kvantového hyper svetla a jeho vplyv na hojenie rán bez tvorby jaziev súvisí s ortogonálnym usporiadaním 
kolagénu typu I a III a kolagénu typu VII v bazálnej membráne. Svetlo na kvantovej úrovni veľmi rýchlo stimuluje bazálnu membránu, čím znižuje, 
predchádza	a	zabraňuje	tvorbe	jaziev.

Vráska Svetlo BIOPTRON

Drobná linka

Epidermis

Dermis

Nový kolagén Menej drobných liniek a vrások

Štádium č. 1 Štádium č. 2 Štádium č. 3 Štádium č. 4
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SVETLO BIOPTRON® NA POKOŽKU 
HLAVY A PORUCHY RASTU VLASOV

Svetlo stimuluje imunitný systém a stabilizuje produkciu 
keratinocytov, čím minimalizuje výskyt šupinatých  
a	odlupujúcich	sa	škvŕn	na	pokožke	hlavy	a	zabraňuje	jej	
vysúšaniu. Svetlo navracia vlasom ich lesk a posilňuje 
vlasové folikuly. Prvotné klinické štúdie preukázali 
60-percentné zmiernenie vypadávania vlasov počas 
jedného mesiaca vykonávania liečby [odbor. lit. 14.1 - 
14.3].

SVETLO BIOPTRON® PRE ESTETICKÚ 
A ANTI-AGING MEDICÍNU

Svetlo spomaľuje prirodzený proces starnutia pokožky. 
Stimuluje špecifické bunky v koži známe ako fibroblasty, 
ktoré produkujú kolagén a elastín, a predstavuje pre pleť 
prirodzenú omladzovaciu terapiu [odbor. lit. 13.1 - 13.7].

Náš výrobok znižuje výskyt drobných i hlbších vrások, 
pretože stimuluje produkciu elastínu a kolagénu. 
Výsledným efektom je omladenie pokožky vďaka hladšej 
pleti. 
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Spektrum svetla BIOPTRON® podnecuje v pokožke celý 
rad upokojujúcich procesov:

Svetlo s vlnovou dĺžkou 900 nm podporuje rozšírenie 
periférnych ciev, čím zlepšuje hĺbkové prekrvenie pokožky.

Pôsobením svetla s vlnovou dĺžkou 830 nm dochádza  
k dodávaniu proteínov do mastocytov, ktoré sa podieľajú na 
obnove tkanív.

Svetlo s vlnovou dĺžkou 660 nm podnecuje produkciu 
kolagénu a tým prispieva k spevneniu pokožky a zmierňuje 
známky starnutia.

Svetlo s vlnovými dĺžkami 633 - 640 nm stimuluje produkciu 
adenozíntrifosfátu (ATP - molekula prenášajúca energiu do 
buniek). Zvýšená činnosť buniek podporuje reparatívne  
a regeneratívne procesy prebiehajúce v pokožke  
a pôsobí tak proti výskytu drobných vrások.

Svetlo s vlnovou dĺžkou 590 nm podnecuje tvorbu 
nových krvných ciev a pomáha tak udržiavať pokožku 
hydratovanú a zachovávať jej pružnosť.

Svetlo s vlnovou dĺžkou 525 nm eliminuje melanozómy 
(kožné bunky, ktoré obsahujú melanín).

Vlnové dĺžky svetla nad 400 nm prenikajú do vrstvy dermis  
a epidermis a vo vzájomnej súčinnosti s lymfocytmi 
posilňujú	imunitný	systém	a	podporujú	reparatívne	procesy	
v pokožke. Regenerácia a vypnutie pleti pre viditeľne 
mladistvejší vzhľad.
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Vertikálne lineárne polarizované svetlo BIOPTRON® účinne potláča infekcie 
a/alebo zápal v ústnej dutine, stimuluje produkciu elastínu a kolagénu  
a umožňuje tak rýchlejšie hojenie ústnej dutiny [odbor. lit. 8.1].

Fakty z klinického výskumu [odbor. lit. 8.2]: v rámci klinických 
štúdií bolo dokázané, že modré VLPL svetlo BIOPTRON®, ktoré bolo 
aplikované počas piatich po sebe nasledujúcich dní vždy na desať 
minút do ústnej dutiny, významne znižuje tvorbu povlaku u dospelých 
stomatologických pacientov. Fototerapeutická liečba dentálnych 
ochorení s rôznou etiopatogenézou, vykonávaná pomocou modrého 
spektra svetla BIOPTRON®, okrem toho preukázala priaznivý vplyv na 
imunitné bunky (T-lymfocyty pre bunkovú imunitu), zvýšenie lokálnej 
koncentrácie imunoglobulínov (B-lymfocyty pre humorálnu imunitu), 
stimuláciu proliferácie fibroblastov pre tvorbu kolagénu a stimuláciu 
angiogenézy (tvorby nových krvných ciev).

V prípade pacientov s ochorením parodontu a ortodontickými 
problémami došlo po 8 - 10 aplikáciách liečby pomocou modrého 
VLPL svetla BIOPTRON® s dĺžkou trvania 4 - 6 minút ku skráteniu 
času rekonvalescencie pacienta, zmierneniu následkov kryoterapie  
a urýchleniu epitelizácie (1,5 až 2-krát).

Oveľa dôležitejšie je však to, že sa vďaka modrému VLPL svetlu 
BIOPTRON® znížilo množstvo liečiv a lokálnej anestézie a boli 
vyvolané lokálne regeneratívne a imunostimulačné účinky. Tieto zistenia 
vo svojom celkovom úhrne prispievajú k zlepšeniu kvality liečby a  ku 
skráteniu trvania ochorenia.

Modré VLPL svetlo BIOPTRON® má tieto vlastnosti: antibakteriálny 
a antivírusový účinok, urýchľuje procesy hojenia po chirurgickom 
zákroku v ústnej dutine, podporuje proces regenerácie parodontu 
po klinickej liečbe (ochorenia parodontu a zubný povlak), zmierňuje 
opuchy, posilňuje regeneráciu tkanív, pomáha zmierniť bolesť pri 
ortodontickej liečbe.

Modré vertikálne lineárne polarizované svetlo (VLPL) BIOPTRON® V STOMATOLÓGII - 
POMOCNÁ LIEČBA ÚSTNEJ DUTINY
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Svetlo	BIOPTRON®	je	zdravotnícky	schválené	pre	liečbu	sezónnej	depresie	a	je	pre	ňu	nesmierne	vhodné.	
Tento systém je možné používať ako monoterapiu, alebo ho možno kombinovať s inými druhmi zdravotnej 
liečby.
Termosenzorická a optosenzorická stimulácia. V dôsledku nedostatku svetla a ním spôsobeného narušenia 
cirkadiánneho rytmu sa zvyšujú riziká závažných duševných porúch, vrátane depresie.

SVETLO BIOPTRON® NA SEZÓNNU AFEKTÍVNU PORUCHU (SAD)

CNS
CENTRÁLNY NERVOVÝ SYSTÉM

HPL svetlo

Svetlo BIOPTRON® pôsobí senzo-
rickými a neurálnymi účinkami, 
ktoré	 môžu	 zmierňovať	 príznaky	
sezónnej depresívnej afektívnej 
poruchy (SAD) a nesezónnej 
depresie: jeho intenzita presa-
huje hodnotu 10 000 lux. Inten-
zita svetla vydávaného obvyklý-
mi prístrojmi terapie svetlom je  
10 000 svetelných jednotiek 
(zvaných lux). Za účinnú sa 
považuje každodenná aplikácia  
s dĺžkou trvania 30 minút. Inten-
zita svetla vydávaného všetkými 
prístrojmi BIOPTRON® (BIOP-
TRON® MedAll, BIOPTRON® Pro 1 
a BIOPTRON® 2) presahuje 10 000 
lux. Pre porovnanie uveďme, že 
intenzita osvetlenia štandardnej 
miestnosti činí zhruba 500 lux,  
intenzita vonkajšieho svetla pri 
zatiahnutej oblohe až 5 000 luxov  
a	intenzita	poludňajšieho	slnečného	
svetla	 letného	 dňa	 najmenej	
50 000 lux [odbor. lit. 9.1 - 9.6].

ENDOKRINNÝ 
SYSTÉM

IMUNITNÝ 
SYSTÉM

PMB-325-18-B-SK HPL_BROCHURE.indd   38 7/2/19   3:22 PM



39

Fakty z klinického výskumu: 
 
V rámci vedeckých štúdií bolo 
preukázané, že vplyvom liečebného 
svetla dochádza k zmene EEG signálu 
a že tento efekt možno využiť pre 
zmiernenie depresie alebo ako 
podporu liečby depresie.

Expozícia:
20 - 40 minút = zo vzdialenosti 20 cm,
40 - 60 minút = zo vzdialenosti 30 cm,
alebo
60 - 120 minút = zo vzdialenosti 40 cm.

Pilotné štúdie spoločnosti BIOPTRON®, hodnotiace neuroendokrinné účinky svetla v oblasti viditeľného a infračerveného svetla, preukázali pozitívne 
účinky. Výskumní pracovníci skúmali účinky pôsobiace prostredníctvom neuroendokrinného-imunitného systému na všeobecné krvné parametre 
(červené a biele krvinky, hemoglobín, draslík, sodík, atď.), ako aj na nespavosť, depresiu, srdcový rytmus, krvný tlak, ďalšie parametre a psychologické 
parametre osobnosti. Účastníkom štúdie bolo aplikované svetlo BIOPTRON® pri sedeniach trvajúcich vždy desať minút (trikrát týždenne na tvár, pri 
otvorených očiach, zo vzdialenosti 40 cm).

Výsledky ukázali výrazné zmiernenie úzkosti, a to aj u osôb, ktorých hodnoty sa nachádzali v normálnom rozmedzí. Bolo zaznamenané 
značné zlepšenie ohľadom somatizácie úzkostnej poruchy, tzn. zníženie kardiovaskulárnej, respiračnej a digestívnej symptomatológie a výrazné 
zlepšenie kvality spánku (čo sa prejavilo zlepšením hladín melatonínu).

Výsledky ukázali zvýšenie hladín serotonínu a dopamínu a zníženie hladín stresových hormónov. Na základe toho možno na problémy so 
spánkom všeobecne odporučiť použitie svetla po dobu 5 minút denne zo vzdialenosti 40 - 60 cm.
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Svetlo je možné používať v prípade detí ako doplnkovú liečbu zameranú 
na zmiernenie bolesti a podporu hojenia a liečenia pri rôznych druhoch 
ochorení a zdravotných problémov, napríklad: detské kožné ochorenia, 
endogénny ekzém, infekcia horných dýchacích ciest, alergické respiračné 
ochorenia, poruchy muskuloskeletálneho systému u detí a neurologické 
poruchy a ťažkosti [odbor. lit. 10.1 - 10.4].

Svetlo BIOPTRON® je vhodné aj pre novorodencov. Možno ho použiť  
v prípade žilových infekcií, po injekciách, odberoch vzoriek krvi, infúziách 
tekutín alebo krvi, pri preležaninách batoliat s pohybovými poruchami, 
pri kožnej vyrážke spôsobenej vlhkým teplom, pri vyrážke pod plienkami.

Terapiu svetlom možno použiť na liečbu kvasinkových infekcií  
a kožných ochorení, ako je napr. flebitída, preležaniny, zapareniny.
Terapia by nemala byť aplikovaná na oblasť očí. Pre deti, ktoré 
podstupujú terapiu svetlom, sú k dispozícii masky na zakrytie očí.

Fakty z klinického výskumu: Klinické štúdie vykonané  
u novorodených detí hospitalizovaných na jednotke intenzívnej 
starostlivosti (a resuscitačnej jednotke) s niektorým z vyššie 
uvedených ochorení preukázali, že expozícia svetlu BIOPTRON®, 
aplikovanému po dobu desiatich minút trikrát alebo štyrikrát 
denne, viedla k zlepšeniu reakcie na liečbu bez toho, aby boli 
zaznamenané akékoľvek nežiaduce vedľajšie účinky.
K utlmeniu bolesti došlo do 24 hodín; zmiernenie kožných 
problémov nastalo do dvoch až troch dní. Najlepšie výsledky sa 
dosiahli pri liečbe žilových infekcií [odbor. lit. 10.2].

SVETLO BIOPTRON® V PRÍPADE DETÍ
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Podobne ako v humánnej medicíne je svetlo BIOPTRON® odporúčanou 
a úspešne používanou terapiou aj vo veterinárnej medicíne, a to 
nielen v profesionálnej, ale aj v domácej starostlivosti o zvieratá.

Terapia svetlom BIOPTRON® zaisťuje rýchle a účinné hojenie  
a liečenie každodenných a bežne sa vyskytujúcich zdravotných 
ťažkostí. Táto terapia predstavuje ľahkú, efektívnu, neinvazívnu 
metódu liečby rán rôzneho pôvodu, kožných problémov (napr. 
trichofýcie, alopécie, bakteriálnej a alergickej dermatitídy, 
demodikózy), artritickej bolesti, problémov so syndrómom 
CECS a so zápalovými poruchami (napr. zápal vonkajšieho ucha, 
mastitída, atď.). Pôsobením polarizovaného svetla možno v prípade 
neusporiadaných buniek obnoviť ich prirodzený stav a uviesť telo 
zvieraťa do prirodzenej energetickej rovnováhy [odbor. lit. 11.1 - 11.6].

Fakty z klinického výskumu:
Aplikácia svetla pri liečbe mastitídy kráv priniesla 24 hodín po prvej 
expozícii pozitívne účinky a boli dosiahnuté tieto výsledky:

v prípade subklinickej mastitídy: zníženie hladiny leukocytov  
o 40 % a zníženie počtu somatických buniek v mlieku o 43 % (vo vzťahu 
k východiskovým hodnotám),

v prípade klinickej mastitídy: bez symptómov zápalu, bez bolesti aj 
začervenania; nebolo nutné vykonávať ďalšiu expozíciu, ani ordinovať 
klasické antimikrobiálne lieky. POZNÁMKA: uspokojivé výsledky 
z odboru veterinárnej medicíny predstavujú sľubné riešenia pre úspešnú 
liečbu mastitídy v humánnej medicíne (odbor. lit. 11.7).

Na snímkach je vyobrazený dvojročný kôň. Rana bola v čase začatia liečby stará jeden deň. 
Liečebný cyklus bol ukončený o sedem týždňov neskôr a boli pri ňom dosiahnuté komplexné 
výsledky. Ide o rovnaký mechanizmus pôsobenia na biologické štruktúry ako u človeka.

SVETLO BIOPTRON® VO VETERINÁRNEJ MEDICÍNE
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Podstata systému terapie svetlom BIOPTRON® spočíva v piatich zásadných prvkoch:

1. Svetelný zdroj vysiela (odovzdáva do Brewsterovej optickej jednotky) nepolarizované, polychromatické a nekoherentné svetlo.
2. Brewsterova optická jednotka (patentovaný optický systém pozostávajúci z piatich vrstiev) zabezpečuje vertikálnu lineárnu polarizáciu až 95 %.
3. Bezpečnostné sklo.
4. Patentované filtre / optiky BIOPTRON® (viď strana 20).
5. Špeciálne certifikáty pre zdravotnícke prístroje.

Prístroj BIOPTRON® sa dodáva v troch modeloch: BIOPTRON® 2, BIOPTRON® Pro1 a BIOPTRON® MedAll.
Svetlo, ktoré všetky prístroje BIOPTRON® vydávajú, má rovnaké fyzikálne vlastnosti a teda aj rovnaké blahodarné liečebné účinky na ľudské telo. 
Prístroje sa líšia iba dizajnom a typom ošetrovanej plochy jedinca a jej veľkosťou.

Terapeutický prístroj BIOPTRON® 2 je určený predovšetkým pre použitie 
profesionálnymi zdravotníkmi v zdravotníckych zariadeniach. K prístroju 
ponúkame tri rôzne stojany (domáci stojan, profesionálny stojan a nástenný držiak), 
ktoré zaistia čo najväčšiu úsporu miesta a najlepšie vyhovujúce riešenie. Ľahko 
ovládateľné	polohovanie	umožňuje	pohodlné	nastavenie	nielen	pre	pacienta,	ale	aj	
pre zdravotníka.

Na ovládacom paneli je možné ľahko nastaviť dobu aplikácie až na 95 minút a rozdeliť 
ju	do	minútových	krokov.	Priemer	optiky	(približne	15	cm)	umožňuje	ošetrenie	väčších	
plôch a ponúka tak časovo efektívnu terapiu. BIOPTRON® 2 je zárukou najvyššieho 
komfortu pri všetkých spôsoboch aplikácie a jeho obsluha je - rovnako ako obsluha 
ostatných prístrojov BLT - veľmi jednoduchá.

TECHNICKÉ ÚDAJE - VYSPELÁ ŠVAJČIARSKA TECHNOLÓGIA A DIZAJN - 3 PRÍSTROJE 
BIOPTRON®

PRIEMER OPTIKY
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Terapeutický prístroj BIOPTRON® Pro 1 je určený pre použitie doma, v nemocniciach, 
terapeutických centrách, kozmetických salónoch a v ďalších zdravotníckych 
zariadeniach. Prístroj je dodávaný s funkčným podlahovým stojanom alebo  
s ergonomickým stolným stojanom zaisťujúcim ľahšie zaobchádzanie. Vďaka ľahko 
nastaviteľnej výške, polohovaniu hlavice a možnosti otočenia hlavice prístroja až  
o	360°	umožňuje	tento	produkt	praktické	a	pohodlné	použitie.

Ošetrenie možno ľahko načasovať pomocou ovládacieho panela až na najkratšiu 
dobu nastavenia 30 sekúnd. Priemer optiky prístroja BIOPTRON® Pro 1 (približne  
11 cm) je vhodný pre ošetrovanie rôznych stredne veľkých plôch. Pre zaistenie ľahšej 
mobility možno ako voliteľné príslušenstvo dodať aj sadu koliesok.

Malý, avšak výkonný prístroj BIOPTRON® MedAll vyniká jednoduchou obsluhou  
a najmodernejšou technológiou. Ako osobný prístroj pre terapiu polarizovaným 
svetlom ho možno použiť úplne kdekoľvek a kedykoľvek. Tento ergonomický  
a prenosný prístroj je možné brať so sebou kamkoľvek - na služobnú cestu alebo na 
výlet, pretože sa ľahko zmestí do kabelky či kufra.

Prístroj	 je	 dodávaný	 s	 podlahovým	 stojanom	 a	 elegantným	puzdrom	umožňujúcim	
bezpečné uloženie a prepravu. Pomocou optiky s priemerom 5 cm môžete svietiť 
na malé, avšak presne určené plochy, a celým svojím telom pri tom môžete vnímať 
blahodarné účinky tohto nášho prístroja. Inovatívny pohotovostný režim šetrí energiu, 
čas i peniaze, pretože prístroj má v tomto režime spotrebu len 0,5 W. Časový LED displej 
(ktorým sú vybavené všetky 3 modely prístroja BIOPTRON®) zabezpečuje za všetkých 
svetelných podmienok lepšiu viditeľnosť a je vďaka vysokému rozlíšeniu ľahko čitateľný. 
Používateľsky prívetivé ovládacie rozhranie prístroja pozostávajúce zo šikovne 
navrhnutých	tlačidiel	naviac	umožňuje	praktické	a	jednoduché	použitie.	Ergonomická	
protišmyková rukoväť zaručuje v spojení s moderným dizajnom a biokompatibilným 
antialergénnym materiálom jednoduché zaobchádzanie a bezpečnejšie aj pohodlnejšie 
uchopenie a držanie prístroja.

PRIEMER OPTIKY

PRIEMER OPTIKY
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