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Spole"nosti, které jsou dr!iteli statutu v*hradního zastoupení I.B.C., a. s., 
po celém sv(t(, u! dlouhá léta uskute"+ují projekt zavád(ní p,ístroj# k profe-
sionální fototerapii  a jin*ch rehabilita"ních za,ízení vyu!ívan*ch nejen 
profesionáln( v nemocnicích a sanatoriích, ale také stále v(t$ím mno!stvím 
klient# z ,ad $iroké ve,ejnosti.

Na základ( bohat*ch zku$eností a medicínsk*ch znalostí a ve snaze 
dostát po!adavk#m institucí a individuálních u!ivatel# Vám nabízíme p,ístroj 

, kter* v d#sledku nov*ch a moderních technick*ch ,e$ení (jedine"ného 
,e$ení optického systému svého druhu, posilova" sv(telné vlny, -ltry barev)  
a nezávadné elektroniky garantuje ú"innost (potvrzenou dlouholet*mi klinic-
k*mi studiemi a podlo!enou ,adou získan*ch certi-kát# opírající se o v*sledky 
m(,ení renomovan*ch v*zkumn*ch ústav#) dosa!ení rychl*ch a viditeln*ch 
lé"ebn*ch efekt#. 

Vedení   I. B. C., a. s.
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,,Pro" jenom n(kte,í lidé nemají problémy s úporn*mi bolestmi kolen 
a zad od páte,e, zán(ty u$í a dutin, bolestmi hlavy a migrénami...“

„N(kolik lidí z mého okolí nemohlo uv(,it, !e jsem koupila p,ístroj 
. Smáli se, !e jsem snila o zdrav*ch kolenech a páte,i, zdravém a aktiv-

ním !ivotním stylu, b(hání nahoru a dol# po schodech, procházkách, poté co 
budu pou!ívat v$echny syntetické tablety, prá$ky, r#zné chemické gely, masti 
z televizních reklam. To v$echno nep,ineslo po!adovan* v*sledek, ale navíc 
zp#sobilo problémy s ledvinami, játry a !aludkem.

Já jsem v$ak pova!ovala nákup lampy  za správné rozhodnutí. 
Podrobn( jsem si p,e"etla popis lampy, v*sledky léka,sk*ch studií a názory 
klient# podepsané jménem a p,íjmením klient#, kte,í stejn( jako já, kdysi byli 
nemocní. Podrobn( jsem se seznámila s návodem pou!ití p,i r#zn*ch onemoc-
n(ních a potí!ích a dosp(la jsem k záv(ru, !e je to p,esn( ten léka,sk* p,ístroj, 
kter* nejvíc pot,ebuji.

De-nitivn( m( p,esv(d"ilo, !e to, co jsem "etla v návodu k  zn(lo 
logicky: jenom pravidelné a dlouhodobé ,e$ení problému m#!e p,inést nápra-
vu, ustoupení bolestí, zán(tliv*ch stav# a rychlé lé"ebné v*sledky.

Dnes se u! nikdo nesm(je. Abych pravdu ,ekla, v$ichni byli $okováni, kdy! 
jsem se zbavila úporn*ch bolestí kolen a páte,e. Sousedé nev(,ícn( koukají, jak 
se pohybuji bez potí!í a mám hodn( energie. Bezesné noci s bolestmi páte,e 
a nespo"etn*m mno!stvím prá$k# proti bolesti jsou u! minulostí. Vypadám 
zdrav( a cítím se, jako by mi ubylo let, pohybuji se jako mlad* "lov(k. Nemám 
!ádné bolesti, proto víc chodím, zlep$ila se srde"ní "innost, pohyb zp#sobil lep$í 
látkovou v*m(nu a zv*$ila se moje odolnost, zlep$ila se funkce takov*ch orgán#  
jako jsou ledviny a játra (potvrdily to v*sledky vy$et,ení). P,ístroj  velmi 
pozitivn( ovlivnil mé zdraví, sebev(domí, m#j !ivot.“
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  NÁVOD K POU!ITÍ 

O lé"ebném vlivu sv(tla lidé v(d(li ji! dávno.
To, co d,íve bylo pouhou hypotézou, nalezneme dnes v léka,ské literatu,e 
potvrzené na základ( v*zkumu. Je znám pozitivní vliv sv(tla na tkán(, bu+ky, 
metabolické procesy a imunitní systém.
Mezi nejbezprost,edn(j$í ú"inky sv(tla lineárn( polarizovaného pat,í ti$ení 
bolesti a hojení ran. Sv(tlo  nejen zna"n( urychluje hojení poran(ní, 
ale takté! stimuluje hojení ran, které do té doby na lé"bu nereagovaly. Tento 
vliv byl vzat v potaz p,i lé"b( bércov*ch v,ed#, popálenin I. – III. stupn(, p,i 
transplantacích k#!e a prole!eninách.

V 80. letech minulého století v pr#b(hu v*zkumu laseru bylo izolováno sv(tlo 
PILER (je to zkratka názvu Polarized Polychromatic Incoherent Low Energy Ra-
diation, co! znamená polychromaticky polarizované nekoherentní nízkoener-
getické zá,ení).
V 90. letech se objevily první lampy vyza,ující sv(tlo PILER. Zjistilo se, !e sv(tlo 
PILER pomáhá p,i velkém mno!ství potí!í, na organismus p#sobí stimula"n( 
a nastartuje tak regenera"ní procesy.

Lampa k fototerapii  je za,ízení nejnov(j$í generace, je ur"ená pro 
pracovi$t( nemocni"ního nebo sanatorního charakteru a také pro individuální 
pou!ití pacientem.
Celosv(tov( je  vyu!ívaná k lé"b( v rehabilita"ních, nemocni"ních a sa-
natorních za,ízeních a jeho vysoká ú"innost zkvalit+uje !ivot pacient# a láze+-
sk*ch host#.

K dne$nímu dni n(kolik stovek velk*ch medicínsk*ch center, sanatorií, lé"eben 
a klinik  pou!ívá  k mnoh*m procedurám a v$echna tato st,ediska potvr-
zují její u!ite"nost a ú"innost.
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 Pou"ití

LAMPA K FOTOTERAPII  je ur"ena pro aplikaci s vyu!itím vlastností ne-
koherentního, polychromatického, lineárn( polarizovaného sv(tla s omezenou 
vlnovou délkou. Takové sv(tlo funguje na principu nabuzení receptor#, zlep$uje 
tak prokrvení k#!e a zvy$uje propustnost do dal$ích vrstev tkán(.
P#sobení sv(tla se projeví zv*$ením energetické aktivity bun("n*ch st(n, co! 
podn(cuje procesy látkové v*m(ny na úrovni bu+ky a tím nabudí regenera"ní 
procesy a zv*$ení imunity. Sv(tlo lampy k fototerapii má také bezprost,ední vliv 
na nervové bu+ky, energetické linie a nervové tkán(.
Za,ízení je mo!no vyu!ít k lé"b( sv(tlem, v rehabilitaci a sportovní medicín( 
p,i lé"b( úraz# m(kk*ch tkání, v chirurgii – p,i pomalém hojení ran, v lé"b( po-
pálenin a v ko!ním léka,ství, v revmatologii k ti$ení bolesti sval# a kloub#, v pé"i 
o poko!ku, v terapii a lé"b( v nemocnicích i ambulancích a v bydli$ti pacienta. 
V poslední dob( pak je v nemalé mí,e  vyu!íváno po porodu k eliminaci strií  
a celulitidy.
Jednotlivé vlnové délky mají r#zn* biologick* v*znam a vyzna"ují se selektivní-
mi lé"ebn*mi ú"inky.

 Doporu#ení k ozá$ení

 po$kození k#!e, poran(ní, opera"ní rány, rány vzniklé v d#sledku cukrovky, 
bércové v,edy, prole!eniny, $patn( se hojící rány, onemocn(ní k#!e: opar, 
pásov* opar, akné, alopecie, lupénka,

 bolesti pohybového aparátu, bolesti kloub#, páte,e, úrazy pohybového apa-
rátu, akutní a chronické revmatické onemocn(ní kloub#,

 infek"ní onemocn(ní, zán(tlivé stavy,

 v oblasti kosmetiky: vyhlazení vrásek, prevence stárnutí pleti, poruchy k#!e: 
celulitidy, strije.
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 Technické údaje

Sí.ové napájení 90–240 V, 50/60 Hz
V*kon 30 W
Nap(tí sv(telného zdroje +/– 12 V
Vlnová délka 480–3400 nm
Hustota v*konu !árovky 60 mW/cm2

Nastavení "asu 1 a! 30 min
Stupe+ polarizace 98 % (590–1550 nm)
/ivotnost zdroje sv(tla min. 3 000 hod.
Filtr ø 58 mm
Max. sv(telná energie za minutu 3,6 Joul#/cm2

V*kon sv(telného paprsku 0,9–900 mW
V*kon sv(tla na povrchu 5 cm od v*stupu 510 W/m2

V*kon sv(tla na povrchu 8 cm od v*stupu 392 W/m2

Plocha sv(telného paprsku  
(osv(telen* povrch)

26 cm2

Za pou!ití "o"ky:
V*kon sv(tla na povrchu 2140 W/m2

Sv(teln* povrch 2,5 cm2

Ohnisko 55 mm 
Max. sv(telná energie za minutu 12,8 Joul#/cm2

Klimatické provozní podmínky:
Teplota od +10 °C do +40 °C 
Hodnota relativní vlhkosti max. 85%
Klimaticlé podmínky pro uskladn(ní:
Teplota od –5 °C do +45 °C 
Hodnota relativní vlhkosti max. 80 %

Celková hmotnost 7 kg
Hmotnost za,ízení bez stativu 0,4 kg
Stupe+ krytí IP 20
P,ístroj t,ídy II
P,ílo!ná "ást typu: BF
V*robek v souladu s normou EN 60601-1:2006
Certi-kát vydala osoba s autorizaci CE 1014



8

 
 Za$ízení k lé#b% sv%tlem 

Za,ízení k lé"b( sv(tlem m#!e b*t pou!íváno jedin( v souladu s tímto návo-
dem.

1. Obal
Za,ízení  je zabaleno ve speciálním obalu. Ke standardnímu vybavení 
pat,í adaptér s p,íslu$enstvím, "o"ka, podstavec, návod k pou!ití, záru"ní list 
a unikátní !luto-modr* -ltr. Je mo!né dokoupit ostatní vybavení, jako jsou  
color therapie (barevné -ltry) pro r#zné pou!ití. Speciální p,enosn* obal je 
vyroben z odolné látky, která brání mechanickému po$kození p,ístroje. U!ivatel 
je povinen skladovat obal a samotné za,ízení na suchém míst( a nevystavovat 
je p#sobení vysok*ch teplot. V p,ípad( p,evozu za,ízení je zapot,ebí umístit je 
do obalu s vytvarovan*mi p,ihrádkami, do kter*ch se ukládají jednotlivé "ásti. 
Jen takové ulo!ení zajistí bezpe"n* p,evoz za,ízení.

2. Popis za!ízení
Za,ízení tvo,í následující sou"ástky a p,íslu$enství:

 sv(teln* zdroj (20 Watt) s akustickou a sv(telnou signalizací, která informuje 
o délce provozu za,ízení, m#!ete ji nastavit v rozmezí 1 a! 30 minut,  je vyba-
vená automatick*m vypína"em,

 zdroj energie s v*konem 30 W, kter* transformuje 90 a! 240 V~ ze sít( na 
+/- 12 V,

 speciální zesilova" sv(telné vlny pro dosa!ení intenzivn(j$ího sv(tla,
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 stativ s pohybliv*m ramenem k upevn(ní za,ízení,

 praktick* kuf,ík pro skladování a transport za,ízení.

zde p,i$roubujte

zde p,i$roubujte
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M#!ete dokoupit sady spektrálních -ltr# pro dal$í vyu!ití tohoto za,ízení.

3. Teploty
V p,ípad(, !e je p,ístroj skladován v místnosti nebo p,evá!en tam, kde je teplota 
ni!$í ne! 0 °C nebo pokud je rozdíl v teplotách v(t$í ne! 30 °C, za,ízení by nem(-
lo b*t p,evá!eno déle ne! 30 minut, následn( by m(lo b*t umíst(no v místnosti, 
kde je pokojová teplota. Pokud za,ízení p,ineseme z chladného prost,edí a roz-
díl teplot je vy$$í ne!  20 °C, necháme lampu v klidu, ne! se vyrovnají teploty. 
Teprve poté ji m#!eme zapojit do elektrické sít(. Za,ízení se nesmí provozovat 
v místnosti, kde je teplota ni!$í ne! 10 °C nebo vy$$í ne! 40 °C.
Vyvarujte se té! nadm(rné vlhkosti v místnosti, kde se bude za,ízení skladovat 
nebo p,evá!et!

4. Upozorn"ní
V*robní "íslo, které naleznete na zdroji, je toto!né s "íslem za,ízení, které je 
z estetick*ch d#vod# umíst(no uvnit, za,ízení.
Za,ízení nesmí b*t p,ipojeno na jin* zdroj energie, vzniklo by tak riziko po$ko-
zení a m#!e to mít vliv na jeho bezpe"nost. Z tohoto d#vod# je nutné pou!ívat 
pouze adaptér, kter* je p,ilo!en k za,ízení a má vhodné parametry a certi-káty.
Za,ízení m#!e b*t zapojeno pouze do správn( instalované sí.ové zástr"ky. Je 
nutno zkontrolovat, zda elektrické nap(tí odpovídá údaj#m uveden*m na iden-
ti-ka"ním $títku (pro Evropu je to 230 V~).
Na$e medicínská za,ízení jsou v souladu s nejnov(j$ími bezpe"nostními p,ed-
pisy. Opravy medicínsk*ch za,ízení m#!e provád(t pouze autorizovan* servis. 
P,i nesprávném postupu opravy nebo p,i nevhodném pou!ití se za,ízení m#!e 
po$kodit. Za,ízení je odolné v#"i obvykl*m poruchám zp#soben*m elektrick*-
mi zdroji, nejsou po!adovány speciální prost,edky pro jeho p,epravu.

5. R#zná doporu$ení t%kající se bezpe$nosti p!i pou&ívání p!ístroje 
– lampu pou!ívejte v souladu s jejím ur"ením,
– nezapínejte za,ízení v p,ípad(, !e je po$kozen napájecí kabel nebo "ást lam-

py upadla na podlahu nebo do vody a je mokrá,
– lampu a její "ásti chra+te p,ed ot,esy, !íravinami, ponorem do vody a oplách-

nutím sprchou,
– pokud lampa spadne do vody, nedot*kejte se jí a kabel# p,ed odpojením 

nap(tí v sí.ové zástr"ce, a odpojte ji pomocí pojistek nebo protizkratov*ch 
ochran v místnosti, v dom( vedle elektrom(ru,

– nezakr*vejte ventila"ní otvory, které se nacházejí na konci úchytu lampy,
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– p,i p,ená$ení nedr!te lampu za kabel, netahejte za n(j, a neto"te jím,
– bezprost,edn( po dokon"ení procedury a p,ed o"i$t(ním lampy ji odpojte 

z napájení a napájecí sít(,
– neotvírejte pouzdro adaptéru: uvnit, jednotky je nebezpe"né nap(tí, opravy 

se mohou provád(t pouze v autorizovan*ch servisech,
– za,ízení chra+te p,ed p#sobením vlhkosti, abyste p,ede$li zkrat#m, které 

mohou lampu po$kodit,
– v lamp( pou!ívejte pouze originální sou"ástky a originální p,íslu$enství, 

jedin( tak zajistíte funk"nost a ú"innost lampy a také její bezpe"nost,
– pokud se p,i provozu lampy nebo zesilova"e objeví n(jaké poruchy, lampu 

vypn(te a nahlaste ji ke kontrole nebo oprav( v servisu, kter* má autorizaci 
dodavatele,

– bez dozoru dosp(l*ch nesmí za,ízení pou!ívat d(ti a osoby mlad$í 18 let. 
Mohlo by dojít k po$kození za,ízení nebo k úrazu,

– osoby, které mají zrakové problémy, mohou pou!ívat za,ízení pouze v p,í-
tomnosti dal$í osoby,

– za,ízení se nesmí otvírat z d#vod# opravy nebo v*m(ny zdroje sv(tla, nebo 
za jin*m ú"elem. Pokud dojde k otev,ení za,ízení, dál se u! nesmí pou!ívat. 
P,ed dal$ím pou!íváním za,ízení, po samovolném anebo opodstatn(ném 
otev,ení, musí b*t op(t sestaveno a se,ízeno,

– za,ízení chra+te p,ed po$kozením, vibracemi, prachem, p#sobením organic-
k*ch rozpou$t(del, "istících prost,edk# s obsahem amoniaku. P,ed dal$ím 
pou!itím za,ízení desin-kujte oby"ejn*m desinfek"ním prost,edkem s obsa-
hem alkoholu. Za,ízení se nesmí pou!ívat ve vlhk*ch prostorách (koupelny, 
sprchy, sauny, bazény, solária) nebo v místnostech, kde je p,íli$ vysoká teplo-
ta (teplota nad 40 °C),

– -ltr lampy a nebo -ltry color terapie "i$t(te pouze m(kk*m vlhk*m had,íkem 
bez p,ítomnosti organick*ch rozpou$t(del,

– za,ízení se nesmí skladovat ani pou!ívat poblí! zdroje tepla, mohlo by to 
zp#sobit jeho p,eh,átí a po$kození.

Pokusy o samostatnou opravu za,ízení vedou ke ztrát( práv  
vypl*vajících ze záru"ního listu.

Za,ízení chra+te p,ed p,eh,átím. 
V(trací otvor v oblasti !árovky 
nebo ventilátoru nesmí b*t 
v dob( pou!ívání v !ádném p,í-
pad( zakryt*, a to ani "áste"n(. 
Vzniká tak nebezpe"í trvalého 
po$kození p,ístroje.
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Ujist(te se, zda je kabel od adaptéru k lamp( správn( p,ipojen. Fixujte jej proti 
vyta!ení pomocí speciální magnetické spony. Po ka!dém pou!ití odpojte za-
,ízení z elektrické sít(. P,i ka!dém zapojování a odpojování za,ízení  
z adaptéru dr!te napájecí kabel jen za konektor.

        
 0PATN1 SPRÁVN1
6. 'i(t"ní, desinfekce, údr&ba
Lampu k fototerapii "ist(te m(kk*m navlh"en*m had,íkem pono,en*m v m*-
dlovém nebo saponátovém roztoku, poté jí ot,ete had,íkem opláchnut*m 
v "isté vod(. K mytí nepou!ívejte benzín, rozpou$t(dla a ,edidla. Filtra"ní sklo 
"ist(te m(kk*m a such*m had,íkem, pop,ípad( doporu"ujeme pou!ít  antista-
tick* "isti" Kunst-sto2..

7. Vedlej(í ú$inky
 nadm(rné ozá,ení oblasti "ela ve"er m#!e zp#sobit nespavost,
 v*razné p,ekro"ení prahu intenzity ozá,ení m#!e vyvolat psychomotorick* 

neklid, kter* je v*sledkem tzv. „nadm(rné energetizace“ organismu,
 nedodr!ení délky ozá,ení okolí o"í m#!e zp#sobit trvalé po$kození zraku.

8. Kontraindikace
 u osob s tuberkulózou a pneumokoniózou se nesmí oza,ovat oblast hrudníku,
 osoby s kardiostimulátorem by se m(ly vyvarovat elektromagnetického pole, 

které vyza,uje transformátor,
 osoby, které jsou v pr#b(hu lé"by onkologického onemocn(ní, se nemohou 

oza,ovat bez konzultace s léka,em.
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Bezpodmíne"n( dodr!ujte délku ozá,ení!

9. Zapojení za!ízení
 Zkontrolujte, zda zá,i" nebo adaptér nejsou n(jak*m mechanick*m zp#so-

bem po$kozené nebo vlhké.
 Upevn(te za,ízení na stativ.
 S pomocí konektoru na kabelu adaptéru zapn(te za,ízení.
 Teprve tehdy zapojte adaptér (zdroj) do elektrické sít(.
 Na displeji se objeví dv( nuly. Za,ízení je p,ipraveno a je ve stavu Stand by, "ili ve 

stavu p,ipravenosti. Pomocí tla"ítka plus nastavujeme po!adovan* "as provozu. 
Tla"ítkem minus m#!eme podle pot,eby zpátky nastavit za,ízení a! na nulu.

(Foto – sv(telná signalizace svítí)

 P,i vypínání p,ístroje postupujeme v opa"ném po,adí.
 Tla"ítky plus a minus m#!eme ve stavu p,ipravenosti nastavit po!adovanou 

délku provozu a! na 30 minut. Po ukon"ení nastavování se "as za"íná auto-
maticky odpo"ítávat. Ka!dé zmá"knutí tla"ítka je doprovázeno zvukovou 
signalizací. Po uplynutí nastaveného "asu polariza"ní lampa automaticky 
p,estane svítit a p,epne se do stavu p,ipravenosti. A po krátké ne"innosti 
se p,ístroj sám vypíná a zhasne display. Uplynutí ka!dé minuty signalizuje 
krátké pípnutí. V pr#b(hu posledních 60 sekund p,ed vypnutím jsou odpo-
"ítávány jednotlivé sekundy. 15 sekund p,ed koncem se ozve signaliza"ní 
zvuk a posledních 10 sekund je takté! doprovázeno zvukov*m signálem. 
Také v této chvíli m#!eme bezpe"n( prodlou!it "as terapie.

 Pokud za,ízení nebudeme pou!ívat del$í dobu, vypneme jej tak, !e vytáhne-
me sí.ov* adapter ze zásuvky.

 Za,ízení ulo!te do obalu a! po vychladnutí.
 Pokud pou!íváte za,ízení se stojanem, dodr!ujte následující pokyny:

– stativ postavte v souladu s p,ilo!en*m návodem, stativ m#!e b*t umís-
t(n v*hradn( na rovné podlaze,

– uchopte za,ízení a zasu+te jeho spodní "ást do t(lesa stativu a! usly$íte 
cvaknutí zámku. Je to zabezpe"ení p,ed vypadnutím (uvoln(ním) za,í-
zení. V pr#b(hu pou!ívaní za,ízení stativem h*bejte a otá"ejte jej tak, 
abyste dosáhli po!adovaného úhlu sv(telného svazku,

– p,i vyjímání za,ízení ze stativu postupujte v opa"ném po,adí,
– stativ nepokládejte na nerovn* povrch, proto!e m#!e dojít k jeho ne-

kontrolovanému p,emíst(ní.
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10. Zp#soby vyu&ití za!ízení
– Za,ízení je ur"eno k lé"b(, tedy k podpo,e, zm(n(, zlep$ení nebo obnovení 

biologick*ch funkcí nebo struktur s cílem lé"it nebo zmírnit p,íznaky one-
mocn(ní.

 Charakteristika sv%tla, jeho &í$ení a vznik  
 v polariza#ní lamp%

Závislost fototerapie na meteorologick%ch podmínkách a v%voj um"l%ch 
zdroj# sv"tla 
Jejich v*voj umo!nil podrobn(j$í v*zkum p#sobení sv(telného zá,ení na !ivou 
bu+ku a prokázala se v*razná souvislost mezi délkou vlny sv(telného svazku 
a reakcí organismu. Tyto poznatky jsou vyu!ívány nap,. p,i pou!ívání ultra-a-
lového zá,ení (emise vln dlouh*ch 280 a! 400 nm), které zp#sobuje denaturaci 
bílkovin, zvy$uje proteolytickou aktivitu enzym# a má bakteriostatick* ú"inek, 
na druhou stranu zvy$uje obranyschopnost organismu, v*konnost sval# a zlep-
$uje hojení ran. P,i pronikání proudu zá,ení je d#le!itá vlnová délka, proto!e 
musí zdolat celou ,adu p,eká!ek jako je voda, krev, k#!e a melanin.

Vlnová délka sv(tla má v medicín( velk* v*znam. Fototerapie vyu!ívá polychro-
matické sv(tlo a zá,ení s délkou vln 400–2000 nm, která neobsahují ultra-alové 
zá,ení a obsahují pouze malé mno!ství infra"erveného zá,ení. Proto se zvy$uje 
teplota na povrchu poko!ky. 
Na rozdíl od laserového sv(tla, které má úzk* rozsah sv(telného pásma a vyso-
kou energii (tzv. monochromatické sv(tlo), fototerapie pou!ívá polychromatic-
ké sv(tlo s $irok*m rozsahem a ni!$í energií.
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Fyzické parametry sv"tla vyza!ovaného z 

Hranice viditelného sv(tla se pohybuje v rozmezí 760 a! 400 nanometr#. Toto 
sv(tlo d(líme p,edev$ím podle barev, kter*m p,ibli!n( odpovídají ní!e uvedené 
vlnové délky:

"ervená 760-660 nm
oran!ová 660-590 nm
!lutá 590-530 nm
zelená 530-490 nm
modrá 490-440 nm
-alová 440-400 nm

 UV viditelné sv(tlo infra"ervené sv(tlo

 slune"ní sv(tlo

Délka sv(teln*ch vln v nm

Sv(tlo nad 760 nm je infra"ervené zá,ení, pod 400 nm ultra-alové. Sv(tlo  
má z medicínského hlediska pozitivní rozsah spektra. Není v n(m obsa!eno 
ultra-alové zá,ení (to kon"í na 396 nm) a obsahuje pouze málo infra"erveného 
zá,ení. BIO sv(tlo nep#sobí zarudnutí nebo zhn(dnutí poko!ky.

Na rozdíl od laseru pr#b(h sv(teln*ch vln vyza,ovan*ch za,ízením  není 
synchronizován v "ase a prostoru, to znamená, !e h,ebeny vln se nep,ekr*vají, 
v d#sledku toho se intenzita p,ená$ené energie nes"ítá ani vzájemn( nenuluje.

Lampa  vyza,uje sv(tlo lineárn( polarizované o vlnové délce 460 a! 
940 nm. Je to spektrum viditelného sv(tla, a! po dolní hranici infra"erveného 
sv(tla. Vyza,ování ultra-alového sv(tla je zcela eliminováno, perfektní kvalita 
!luto-modrého -ltru a Brewsterovo zrcadlo zaji$.ují nem(nnost emisních para-
metr#. Stabilizátor nap(tí udr!uje na nem(nné v*chozí úrovni 12 V, co! zaji$.uje 
vytvá,ení v*konu na úrovni 50 mW/cm2 a pr#nik sv(teln*ch vln do hloubky  
30 mm lidské tkán(. 
Stopové mno!ství infra"erveného sv(tla ve sv(telném svazku zp#sobuje lokální 
zv*$ení t(lesné teploty o 1 stupe+.

In
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 Sv%tlo  vyvolává v lidském  
 organismu následující zm%ny

 zvy$uje aktivitu bun("né st(ny, uspo,ádává pom(ry mastn*ch kyselin v bu-
n("né st(n(

 aktivuje procesy látkové v*m(ny, zvy$uje produkci enzym#

 stimuluje produkci protilátek
 IgC o 80 %
 IgE o 40 %
 IgA o 20 %
 IgM o 30 %

 má bezprost,ední vliv na neurony, nervová zakon"ení a celou nervovou sou-
stavu

 zvy$uje v*konnost makrofág#

Biostimulace polarizovan%m zá!ením

Název, kter* do léka,ského jazyka zavedl ma3arsk* v(dec Andre Mester zname-
ná nabuzení biologick*ch a fyziologick*ch proces# pomoci laserové terapie, 
která vyu!ívá zá,ení s mal*m v*konem.

Sou"asn( je to jedno z nejnov(j$ích a nejlíp se vyvíjejících odv(tví fyzioterapie, 
ve kterém se pro lé"ebné ú"ely vyu!ívá laserové zá,ení slabého laserového 
svazku o délce sv(telné vlny 630 a! 1100 nanometr# (nm).

Ostatní zdroje nap,. r#zné druhy lamp nebo !árovek vysílají zá,ení zcela jin*ch 
parametr#. Pouze laser, kter* je v*jime"n*m, nejefektivn(j$ím zdrojem 
intensivního, monochromatického (jednobarevného) sv(tla vhodné barvy 
(jinak- vlnové délky), zaji$.uje terapeutick* ú"inek. Je to zcela neinvazivní, 
absolutn( bezpe"n* a jemn* zp#sob, vzestup teploty oza,ovan*ch tkání 
nikdy nep,ekra"uje 1 stupe+ C.

Speci-ka biostimulace spo"ívají v tom, !e polarizované sv(tlo, které p#sobí na 
bun("né a tká+ové úrovni, aktivizuje elektrické póly v bun("n*ch membrá-
nách a zm(nou polarizace umo!+uje enzym#m a jejich receptor#m zapo"etí 
proces# látkové v*m(ny. D#le!it*m mechanismem p#sobení biostimulace 
je zlep$ení fotoreceptor# d*chacího ,et(zce, jako jsou: FAD, FMN, NADP  
a cytochromy, v d#sledku "eho! byl vypozorován nár#st mno!ství "áste"ek 
ATP v bu+ce. Vlivem absorbovaného, monochromatického sv(tla  
byla také prokázána fotoaktivace následujících enzym#: syntéza ATP, dehyd-
rogenáza NADPH, %avinová reduktáza, alkalická fosfatáza, aminotransferáza, 
superoxid dismutáza a glutamat dehydrogenáza. Byl zji$t(n nár#st syntézy 
RNA, DNA a zv*$ení po"tu mitochondrií, co! je podmínkou pro mnoho dal-
$ích metabolick*ch zm(n v bu+ce.
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Pou&ití sv"tla  - cíle
celková regenerace celého organismu v d#sledku stimulace bun("n*ch útvar# 

citliv*ch na sv(tlo;
aktivace p,irozen*ch obrann*ch mechanism# organismu, která vede ke zv*$ení 

odolnosti;
zv*$ená produkce kolagenu a regenerace zni"en*ch vrstev poko!ky, co! urych-

luje hojení ran;
urychlení tvorby svalku v míst( zlomeniny;
stimulace r#stu vláse"nic, zpr#chodn(ní cév a zlep$ení krevního ob(hu;
analgetick* a protizán(tliv* ú"inek;
zlep$ení látkové v*m(ny;

Terapie sv"tlem  
je neinvazivní a nefarmakologická a proto nemá !ádné vedlej$í ú"inky;
n(kolikanásobn( zvy$uje produkci bun(k pojivové tkán( tzv. makrofág#, jejich! 

hlavním úkolem je obranná funkce organismu;
stimuluje produkci imunoglobulin# – protilátek, které mají v*znamnou úlohu 

v obran( organismu proti bakteriím a cizopasník#m;
zvy$uje produkci enzym# – biokatalyzátor# aktivujících metabolické procesy;
uspo,ádává proporce mastn*ch kyselin v bun("né membrán(;
zp#sobuje zpr#chodn(ní energetick*ch bod# a pojících je kanál# – meridián a 

stimuluje tak správné proud(ní energie v organismu;
díky bezkontaktnímu pou!ití není mo!n* p,enos infekcí;
m#!e se pou!ívat jako prevence v(t$iny onemocn(ní.

 P$ístroj  se zvlá&' doporu#uje pou"ívat

v revmatologii:
eliminuje a sni!uje bolesti kostí a kloub#
zv(t$uje svalovou sílu a pohybovou aktivitu
umo!+uje v*razn( omezit pou!ívání analgetik
ve sportovní medicín":
sni!uje bolesti sval#, páte,e a kloub#
podp#rná lé"ba r#zného druhu pohmo!d(nin, vykloubení, vyvrtnutí, natr!e-

n*ch $lach
urychluje návrat k fyzické v*konnosti
ve fyzioterapii a rehabilitaci:
stimuluje zmen$ení otok#
urychluje regeneraci a lé"í rány: poopera"ní, po úrazech, popáleniny, prole!e-

niny a v,edy
v kosmetice:
zlep$uje napnutí a povrch k#!e, redukuje známky stresu a stárnutí k#!e
zvy$uje ú"inek kosmetick*ch úkon#
pomáhá relaxovat a má vliv na dobrou náladu
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Na základ" sou$asn%ch zku(eností v lé$b" sv"tlem m#&eme potvrdit její 
velk% p!ínos, jako dopl)ující terapie v lé$b" následujících onemocn"ní:

 revmatick*ch
 chirurgick*ch 
 ko!ních
 ortopedick*ch
 gynekologick*ch
 neurologick*ch
 laryngologick*ch
 interních a pediatrick*ch

Dal$í oblasti, kde  nachází uplatn(ní, jsou sportovní medicína, fyziotera-
pie a kosmetika.

Základní zásady pro pou&ívání lé$by sv"tlem 
 bezprost,edn(, bodov( oza,ovat bolestivé místo nebo místo, kde se vyskytu-

je n(jak* zdravotní problém,
 preventivn( oza,ovat místo solárního plexu nebo brzlík pro urychlení 

a umocn(ní lé"ebného ú"inku a pro posílení imunitního systému,
 v p,ípad(,  kdy za"neme oza,ovat bezprost,edn( poté, co se objeví n(jak* 

problém, délka lé"by je relativn( krátká,
 v p,ípad( chronick*ch obtí!í je pot,eba v(t$í trp(livost, v*sledky lé"by se 

objeví po m(síci nebo i  n(kolika m(sících,
 doporu"uje se zahájit lé"bu co nejd,ív po v*skytu prvních p,íznak# onemoc-

n(ní a pokra"ovat je$t( n(kolik dn# poté, co v$echny p,íznaky vymizí
 oza,ovat bezprost,edn( "istou suchou k#!i (ne skrze oble"ení),
 za,ízení odm(,uje a zvukov( signalizuje pomocí krátkého vysokého zvuku, 

jeden impuls je jedna minuta.
 bez konzultace s léka,em nem#!e b*t p,eru$ena farmakologická lé"ba.

Jak vzniká polarizace a r#zné druhy polarizovaného sv"tla?
Nepolarizované sv(tlo $í,ící se v prostoru nebo v materiálu zp#sobuje elek-
tromagnetické vln(ní, které kmitá ve v$ech sm(rech. Odra!ené sv(tlo je celé 
polarizováno od nekovov*ch povrch# a na hranici dopadu se odrá!í pod 
Brewsterov*m úhlem (polariza"ním). Pro zajímavost – pokud se odrazí od skla, 
hodnota tohoto úhlu je p,ibli!n( 57 stup+#.

Polarizace sv(tla odrazem
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Dal$ím zp#sobem polarizace sv(tla je dvojlom (lom roz$t(pen*). Vyu!ívá se 
k tomu anizotropie krystal#, tedy r#zná rychlost $í,ení sv(tla r#zn*mi sm(ry. 
N(které tyto krystaly (nap,. islandsk* vápenec) vykazují dvojlom: p,i dopadu na 
krystal se sv(telná vlna rozd(lí na dv( vlny, pravidelnou a nepravidelnou. Ob( 
jsou lineárn( polarizované, av$ak v rovinách navzájem k sob( kolm*ch.

V aplikované a technické optice se k vytvo,ení polarizovaného sv(tla pou!ívají 
polarizátory, jsou to dvojbarevné plastové nosi"e, které obsahují dvojbarevné 
krystalky. Mají absorp"ní vlastnosti d(litelné pro r#zné polarizované sm(ry sv(t-
la (jinak polaroidy). V technologickém v*voji jsou vyrovnané, tak!e osy molekul 
jsou rovnob(!né. Prochází-li sv(tlo  polariza"ním -ltrem, slo!ka elektrického 
vln(ní, která není kolmá k ose molekul ve -ltru, -ltrem neprojde. Znamená to, !e 
polaroid, kter*m prochází sv(tlo, je oslabován. A ú"inky polarizace jsou ú"inné 
pouze v ur"itém rozsahu viditelného sv(telného spektra.

Mechanismus fototerapie a podmínky jejího vyu&ití
Fototerapie je moderní lé"ebnou metodou, která vyu!ívá nejp,irozen(j$í zdroj 
energie – sv(tlo. Pokud je v$ak pou!ívána nesprávn(, bez základních znalostí, 
nem#!e pomoci, a proto tato nová metoda s velk*mi mo!nostmi b*vá v o"ích 
odb(ratel# podce+ována. P,itom je sv(tlo pojem neodmysliteln( spojen* 
s podstatou !ivota.
U! v minulém století nacházíme ve v(decké medicín( zmínky o lé"ebném vyu!ívá-
ní sv(tla. V*voj lázní, vznik znám*ch letovisek v 4ecku, Itálii, na Francouzské rivié,e, 
v*voj letovisek v horsk*ch oblastech umo!nil léka,#m nabízet nemocn*m dlouho-
dobé pobyty na horách spojené s lé"bou slune"ním sv(tlem (helioterapie, klima-
toterapie). Po mnoho let, prakticky do chvíle objevení antibiotik, tato lé"ba spolu 
s pravideln*m !ivotním stylem a p,íjmem kalorické stravy, byla jedin*m zp#sobem 
lé"by tuberkulózy plic. Dnes se helioterapie pou!ívá p,edev$ím jako prevence.



  princip fungování

5lov(k si u! ode dávna uv(domoval, !e slune"ní sv(tlo je nezbytné k udr-
!ení !ivota na Zemi. Samoz,ejm( v dávn*ch dobách to nikdo nemohl dokázat 
prost,ednictvím v(deckého v*zkumu. Av$ak v nábo!enstvích v$ech nejd#le!i-
t(j$ích kultur starov(kého sv(ta Slunce vystupuje jako nad,azené bo!stvo, které 
je hlavní ,ídící silou (nábo!enství starov(kého Egypta, Azték#, May#, Ink#).

V starov(k*ch podáních se rovn(! objevuje, a"koliv není takto je$t( na-
z*vané, polarizované sv(tlo. Podle knih Starého zákona B#h – Jehova uzav,el 
s lidmi p,ím(,í, kterého viditeln*m d#kazem m(la b*t duha, která není ni"ím 
jin*m ne! polarizovan*m slune"ním sv(tlem. Jedním z bo!stev v nábo!enství 
Ink# byla Arco Iris "ili duha. Byla sice na ni!$í úrovni ne! v$emocn* b#h – Slunce, 
ale byla takté! velmi d#le!itá a m(la své vlastní svatyn(.

Zdá se, !e starov(cí lidé instinktivn( cítili neobvyklé mo!nosti a sílu p#-
sobení sv(tla, v"etn( sv(tla polarizovaného.

Sou"asn* "lov(k se obává, !e po dopadu asteroidu na Zemi vznikne 
v d#sledk# této kolize takov* oblak prachu, !e p,ekryje Slunce. To by m(lo za 
následek vyhynutí ve$kerého !ivota na Zemi. Je tedy zcela opodstatn(né tvrze-
ní: bez sv(tla není !ivot.

5lov(k spat,uje ve sv(tle zásadní a nezbytn* faktor, slou!ící k udr!ení 
fungování v$ech organism#. Rozhodl se tedy, !e tuto energii vyu!ije k oprav( 
„toho, co se pokazilo“.

Lé"ba sv(tlem je sou"ástí d(jin lidstva. Starov(cí 4ekové a 4ímané m(li 
na st,e$ních terasách sv*ch dom# solária. Takté! Paracelsus a Avicenna pou!í-
vali helioterapii. V druhé polovin( 18. století ,ada léka,sk*ch $kol nabízela lé"bu 
sv(tlem.

Av$ak opravdov*m otcem lé"by sv(tlem, naz*vané také helioterapie 
nebo fototerapie je dánsk* léka, Niels Ryberg Finsen (1860–1904), byl to profe-
sor medicíny, narodil se na Islandu. V roce 1903 obdr!el Nobelovu cenu v oblasti 
medicíny za objevení mo!nosti lé"by n(kter*ch onemocn(ní, p,edev$ím pak 
tuberkulózy k#!e, pomocí koncentrovan*ch sv(teln*ch paprsk#.

Pr#kopnické objevy Finsena vyústily ve 20. století v mezinárodní v(decká 
p,edsevzetí, která p,inesla v*sledky v podob( $iroké a r#znorodé nabídky lé"by 
mnoh*ch onemocn(ní. P,ístroje k fototerapii se staly nezbytnou sou"ástí léka,-
ské technologie po celém sv(t(. 5estné místo mezi t(mito p,ístroji zaujímají 
lampy , které v sou"asné dob( nabízí -rma I. B. C., a. s., Pacov.
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Základní organiza"ní jednotkou ve zví,ecím a také lidském organismu 
je bu+ka.

Z bun(k jsou sestaveny tkán(, ty tvo,í orgány, které spolu vytvá,ejí jed-
nolit* celek, ale zárove+ jsou na sob( zcela závislé.

Charakteristické pro ka!dou bu+ku jsou, bez ohledu na stupe+ její 
diferenciace, metabolismus a biosyntéza. Tyto jsou závislé na optimálním fun-
govaní fyziologick*ch proces# uvnit, bu+ky a na správném fungování v$ech 
bun("n*ch struktur.

/ivot skupiny bun(k, "ili organismu, je závisl* na neru$eném fungování 
fyziologick*ch mechanism#, ke kter*m dochází mezi tkán(mi, orgány a cel*mi 
soustavami, umo!+ujících uchování homeostáze ("ili schopnosti udr!et stabilní 
vnit,ní prost,edí, nezávisle na m(nícím se venkovním prost,edí). 

Metabolismus, jinak látková v*m(na, se skládá z proces# anabolismu 
(syntéza) a katabolismu (rozklad). Ve fyziologick*ch podmínkách k ob(ma t(m-
to proces#m dochází sou"asn(.

V období r#stu organismu p,eva!ují anabolické procesy nad  katabo-
lick*mi, v období dosp(losti pozorujeme energetickou rovnováhu, proto!e 
se cyklicky st,ídají období, kdy p,eva!ují procesy anabolické a katabolické, ale 
nep,ekra"ují fyziologickou mez pro !ivotní procesy. Pokud se tato mez p,ekro"í 
v kterémkoliv sm(ru, je to p,echod od fyziologického fungování k patologii, 
která je p,í"inou vzniku chorobn*ch proces# uvnit, bu+ky, tkán(, orgánu nebo 
celého organismu.

Základní funk"ní jednotka, nebo-li bu+ka, se skládá z cytoplasmatické 
membrány, cytoplasmy, cytoplasmatick*ch struktur a bun("ného jádra.

bun("né jádro bun("ná st(na

lyzozomy

Golgiho aparát

mitochondrie
Protoplasma

Cytoplasmadesmosom

Stavba bu+ky
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Bun("ná st(na odd(luje bu+ku od okolního prost,edí. Skládá se ze dvou vrstev 
molekul fosfolipid#, které jsou ulo!eny dlouhou osou kolmo k povrchu st(ny. 
Jejich hydro-lní (lipidové) póly jsou nasm(rovány k sob(, nacházejí se tedy 
uvnit, st(ny, hydrofobní póly (fosfátové) – jsou nasm(rovány od sebe, nacházejí 
se vn( bun("né st(ny. V cytoplazmatické membrán( jsou umíst(ny globulární 
bílkoviny, které se nacházejí ve vn(j$í nebo vnit,ní fosfolipidové vrstv( anebo 
zabírají celou tlou$.ku membrány. Tyto bílkoviny se aktivn( podílejí na trans-
portu molekul p,es bun("nou st(nu, na transportu iont# nebo slou!í jako 
bun("né receptory.

globulární bílkoviny

 lipidové póly fosfátové póly

Schéma bun("né st(ny

Pokud bu+ku p,irovnáme ke správn( fungujícímu po"íta"i, tak její hardware 
je bun("né jádro. Obsahuje  sto"ené a t(sn( na sebe naléhající chromozomy, 
které se skládají z chromatinov*ch vláken tvo,en*ch nukleárními bílkovinami 
a ,et(zy deoxyribonukleov*ch kyselin (DNA), které nesou genetickou informaci 
o fungování organismu jako celku, jeho regenera"ních schopnostech, mo!nos-
tech zbr!d(ní n(kter*ch chorobn*ch proces# (odolnost), délce !ivota jednotli-
v*ch "ástí (bun(k, tkání, orgán#).

Aby v bu+ce mohly probíhat v*$e zmín(né procesy (a také ,ada jin*ch, 
jejich! popis p,ekra"uje rámec tohoto zpracování), je nezbytná energie vytvá-
,ená v bun("n*ch mitochondriích.
Uvnit, mitochondrií dochází k syntéze adenosintrifosfát# (ATP), které jsou uni-
verzálními p,ená$e"i energie uvnit, bu+ky. Produkce energie na bun("né úrov-
ni je základem bun("ného d*chání, které probíhá ve dvou etapách: anaerobní 
a aerobní. Syntéza kyseliny ATP z ribosylu (ADP) probíhá v první fázi procesu 
naz*vaného cyklem kyseliny ribosylové, v jeho druhé fázi následuje rozpad ATP 
na ADP a orthofosfore"nan, p,i kterém je uvoln(ná energie vyu!ívaná pro:
1. aktivní transport iont# a mikromolekulárních látek skrz bun("nou st(nu,
2. syntézu bun("n*ch slo!ek,
3. mechanickou práci (pohyb cytoplasmy, zkracování myo-bril ve svalov*ch 

bu+kách).
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Tento popis není zdaleka de-nitivní pro tak $iroké téma jako je fungo-
vání bu+ky. Byly na"rtnuty jen ty aspekty, které jsou bezprost,edn( spojeny 
s p#sobením roz$t(peného sv(tla na bu+ku.

Dále bude popsán vliv roz$t(peného sv(tla v následujícím po,adí: na 
bun("nou st(nu, bun("né jádro a cyklus kyseliny ATP v mitochondriích.

V chorobn( zm(n(né bun("né st(n( m#!e docházet k p,esun#m fosfo-
lipidov*ch struktur a globulárních bílkovin a tím k naru$ení její funkce jako pro-
st,edníka a p,ená$e"e, co! znamená naru$ení p#sobení enzym# p,icházejících 
ke st(n( a receptor# zodpov(dn*ch za p,ísun !ivin a energie k bu+ce. Zp#sobu-
je to sní!ení aktivity d*chacího ,et(zce, následuje sní!ení mno!ství ATP v bu+ce 
a potenciál bu+ky – informace, která se nachází v DNA, nem#!e b*t uvoln(ná. 
Vede to p,inejmen$ím k zastavení regenera"ních proces#.

Polarizované sv(tlo aktivuje elektrické póly v bun("né st(n(, zp#sobí 
tak uspo,ádání její struktury a tímto umo!ní, aby se enzymy a receptory ujaly 
proces# látkové v*m(ny. Kanály pro p,ísun !ivin se otvírají, mitochondrie pro-
dukují ATP, bun("n* potenciál se zvy$uje – informace obsa!ené v DNA mohou 
b*t vyu!ity, co! zp#sobí op(tovné spu$t(ní regenera"ních proces#.

 Vliv na tkán%

Jak je známo, tkán( jsou skupiny identick*ch bun(k, které implikují pln(-
ní ur"it*ch funkcí v organismu.

V p,edchozí kapitole byl popsán vliv polarizovaného sv(tla na bu+ku. 
Z t(chto úvah vypl*vá jasn* záv(r: pokud je vliv polarizovaného sv(tla viditeln* 
ji! na bun("né úrovni (a dokonce na jejích sou"ástech), o to více musí b*t vní-
mán na úrovni tkán( nebo celého orgánu.

Mnohalet* v*zkum prokázal, !e tomu tak vskutku je. Umo!+uje to pou!ít 
sv(tlo PILER k lé"b( celé ,ady onemocn(ní, k léka,ské prevenci, ve sportovní 
medicín( a dokonce v kosmetice.

Jak ji! bylo zmín(no, polarizované sv(tlo zp#sobuje navrácení neru$e-
ného transportu skrze bun("nou st(nu. T*ká se to také správného fungovaní 
sodíko-draslíkov*ch a kalciov*ch pump. Je to nesmírn( d#le!ité pro správné 
fungování svalové tkán( (stahování a roztahování svalov*ch vláken) a také 
nervové tkán(. 

P,echázení impuls# p,es systém propojen*ch nervov*ch vláken, to jest 
p,echázení elektrického impulsu, umo!+uje existence sodíko-draslíkov*ch 
a kalciov*ch pump.
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Polarizované sv(tlo, které má pozitivní vliv na fungování pump v bu-
n("né st(n(, zp#sobuje navrácení správného vedení nervov*ch impuls#. Kv#li 
bezprost,ednímu vlivu na nervová zakon"ení má také protibolestiv* ú"inek. 
Tento ú"inek je posilován multiplikací syntézy endor-n# pomocí sv(tla PILER, 
to znamená peptid#, které mají podobn* efekt jako ten, kter* poskytují opiáty. 
Peptidy jsou p,irozené slou"eniny vyskytující se v organismu a samoz,ejm( 
nezp#sobují závislost. Je$t( je pot,eba ,íct, !e endor-ny jsou naz*vané n(kdy 
„hormony $t(stí“, jejich zv*$ená syntéza zp#sobuje zlep$ení nálady, co! umo!-
+uje pou!ívat sv(tlo PILER rovn(! k lé"b( depresí.

S ohledem na v*$e popsané ú"inky na bun("nou st(nu, polarizované 
sv(tlo se pou!ívá také k lé"b( srpkové anemie. Tato nemoc zp#sobuje rozpad 
"erven*ch krvinek, z d#vod# jejich nesprávného tvaru je slezina identi-kuje 
jako chybné, „cizí t(leso“ a jsou ni"eny. Polarizované sv(tlo zp#sobuje uspo,á-
dání struktury bun("né st(ny, to znamená navrácení tvaru zplo$t(lého disku 
krvince, namísto patologického tvaru p#lm(síce – srpku, podle kterého je one-
mocn(ní pojmenováno.

Dal$ím, d#le!it*m aspektem p#sobení polarizovaného sv(tla na orga-
nismus je podpora imunity. Velmi zjednodu$en( m#!eme ,íct, !e v p,ípad(, 
!e se objeví zán(tliv* proces, polarizované sv(tlo, mimo jiné vlivem tepelného 
p#sobení (zv*$ení teploty tkání o cca jeden stupe+ C) tento stav umocní, co! 
vyvolá v(t$í obrannou (imunologickou) reakci organismu.

Pro p,ipomenutí: v lidském organismu jsou za obranné procesy zodpo-
v(dné granulocyty, makrofágy a lymfocyty T (bun("ná imunita) a lymfocyty B 
(humorální imunita). V$echny tyto slo!ky se vytvá,ejí v kostní d,eni, a proces 
„dozrávání“ lymfocyt# T a B probíhá v brzlíku. Oza,ování brzlíku lampou  
umoc+uje a urychluje tento proces.
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 Kontraindikace

Fototerapie je kontraindikovaná p,i zhoubn*ch onemocn(ních kv#li 
sv*m stimula"ním ú"ink#m. V takov*ch p,ípadech lze za,ízení pou!ívat jen 
s nejv(t$í opatrností, proto!e existuje domn(nka, !e stimula"ní efekt povrcho-
vého oza,ování m#!e mít vliv na hormonální faktory. Toto platí i pro o$et,ení 
opera"ní jizvy, víme-li, !e p,í"inou operace byl zhoubn* nádor.

Pro mo!n* stimula"ní efekt nelze oza,ovat v oblastí $títné !lázy p,i její 
zv*$ené funkci nebo p,i jejím zv(t$ení nebo chtít o$et,it fototerapií jizvu po 
operaci $títné !lázy. Je nutné se v!dy poradit s léka,em.

Zna"né opatrnosti je t,eba p,i aplikaci lampy u d(tí, které trpí vrozenou 
epilepsií. Je zde nebezpe"í, !e dojde k vypuknutí tohoto záchvatu. Proto je ne-
zbytná konzultace s o$et,ujícím léka,em, a v p,ípad( jeho souhlasu provád(t 
alespo+ první aplikace v jeho p,ítomnosti.

Rovn(! aplikace p,i kter*ch m#!e dojít k ozá,ení sítnice oka p,enecháme 
o"ním léka,#m. P,ed zahájením lé"by polarizovan*m sv(tlem je pot,eba nej-
d,ív získat od pacienta informaci, zda mu nebyl podán lék, aplikován p,ípravek 
k masá!i, nebo zda nepou!ívá kosmetiku, která obsahuje látky citlivé na sv(tlo. 
V takovém p,ípad( je v!dy nutná léka,ská konzultace.

P,i pou!ití polarizovaného sv(tla zd#raz+ují n(kte,í auto,i opatrnost  
u nemocn*ch trpících hore"nat*mi stavy, zvlá$t( v d#sledku infek"ního one-
mocn(ní. V!dy je nezbytné posoudit dan* zdravotní stav a p,í"inu vlastního 
onemocn(ní o$et,ujícím léka,em.

Nesmíme oza,ovat místo zdroje infekce (nap,íklad mandle) s ohledem 
na mo!nou p,ítomnost baktérií "i vir# jako zdroje infekce z d#vod#, které jsme 
si ji! vysv(tlili d,íve. Proto!e  lampa r#st !iv*ch organism# podporu-
je, hrozí v p,ípad( jejich ozá,ení nebezpe"í, !e se budou je$t( více aktivovat  
a rychleji mno!it.

Zv*$ené opatrnosti p,i aplikaci lampy je t,eba v oblasti se sní!enou ko!ní 
citlivostí, proto!e aplikací polarizovaného sv(tla sní!íme citlivost je$t( více,  
a tím m#!eme vy,adit lokální p,irozené obranné vlastnosti organismu. Hrozí tak 
zv*$ené nebezpe"í po$kození dané oblasti.

Za,ízení nesmí pou!ívat osoby s p,ecitliv(lostí na sv(tlo.
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 Mo"né poruchy a jejich odstran%ní 

V p,ípad(, kdy po provedení kontrolních "inností za,ízení nebude fun-
govat, spojte se co nejrychleji s reklama"ním odd(lením prodejce nebo se 
servisním st,ediskem uveden*m v záru"ním listu.

V p,ípad( jakékoliv poruchy za,ízení okam!it( vypn(te a nepou!ívejte!
Opravu jednotky sí.ového nap(tí a opravu za,ízení a stativu m#!e provést  

pouze odborník ur"en* v*robcem. V p,ípad( objevení závady se okam!it( spojte 
s odd(lením prodeje  nebo se servisním st,ediskem uveden*m v záru"ním listu. 
Spojte se okam!it( s odd(lením prodeje nebo se servisním st,ediskem uvede-
n*m v záru"ním listu rovn(! v t(chto p,ípadech:

 Praskl* !lut* -ltr
 Nefungující ventilátor
 Lampa nesvítí, ale funguje ventilátor, prasklá !árovka
 Po$kozen* p,ívodní kabel nebo po$kozená sk,í+ adaptéru
 Po$kozen* konektor nebo kabel adaptéru
 Mechanicky po$kozen* stativ
 Zvuková signalizace lampy nefunguje nebo funguje jen "áste"n(
 Prasklé oválné polariza"ní sklí"ko
 Za,ízení nefunguje, nejd,ív v$ak zkontrolujte zda je správn( zapojeno.

V!dy postupujte v souladu s reklama"ním ,ádem - viz záru"ní list!
Záru"ní a pozáru"ní servis provozuje: I. B. C., a. s., Pacov, 5eská republika

Záru$ní podmínky
Ka!dá lampa k fototerapii pro$la d#kladnou kontrolou p,ed uvedením na trh. 
Záruka je poskytována v následujících p,ípadech:

 záru"ní doba za"íná dnem koup( a kon"í po uplynutí 24 m(síc#, pokud není 
dohodnuto jinak,

 závady vzniklé v pr#b(hu záru"ní doby,  zp#sobené vadou materiálu nebo 
chybami ve v*robním procesu jsou odstran(ny bezplatn(,

 jin*m nárok#m není vyhov(no,
 poplatek za po$tovné a balné a také celní v*daje ve stát( kupujícího jdou na 

jeho ú"et, pokud zákon nestanoví jinak,
 nárok na záru"ní dobu propadá, pokud opravy provád(ly osoby, které nemají 

pov(,ení na$í -rmy,
 opravy v záru"ní dob( neprodlu!ují její trvání,
 záru"ní opravy jsou provád(ny pouze po p,edlo!ení záru"ního listu s razít-

kem a datem prodeje a garan"ní karty v*robku. 
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DOBA OZÁ4ENÍ JE UVEDENÁ V MINUTÁCH

Ne! na své nemoci a potí!e poprvé pou!ijete p,ístroj ,  
pe"liv( si prostudujte, kde a jak to máte ud(lat.

27



 

 POU!ITÍ V INTERN(

Poruchy imunitního systému, sní&ení odolnosti

Místo ozá,ení:  hrudní kost, solární plexus
Zp#sob ozá,ení:  1 – 2 x denn( 4 minuty
D(ti:  1 x denn( 4 minuty

Poznámka: ka!dou poruchu imunitního systému chronického charakteru 
(tendence k "ast*m zán(t#m) je pot,eba nezbytn( konzultovat s léka,em!

Barva -ltru: !lutá, oran!ová  

Zán"t nebo selhání lymfatick%ch uzlin, otok lymfatick%ch uzlin

Místo ozá,ení:  bolestivé uzliny, místo projekce brzlíku  
  na hrudní kost
Zp#sob ozá,ení:  3–4 x denn(, ideáln( ka!dé 2–3 hod. 6 min.
D(ti:  2 x denn( 4 minuty

Poznámka: zahájit p,i prvních p,íznacích. Pokud po t*dnu pou!ívání  
nedojde ke zlep$ení, je nutná konzultace s léka,em!

Barva -ltru: zelená 
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Zlep(ení fungování hormonálních &láz

Místo ozá,ení:
a) $i$inka, hypotalamus, podv(sek mozkov*:  „t,etí oko“
b) $títná !láza:  v míst( pr#m(tu $títné !lázy
c) brzlík:  v míst( pr#m(tu brzlíku  
    na hrudní kost
d) slinivka b,i$ní:  nadb,i$ek uprost,ed
e) nadledviny:  oblast ledvin

Zp#sob oza,ování:
 zlep$ení fungování  1 x denn( 4 minuty
 zán(tlivé stavy  2 x denn( 4 minuty
D(ti:
 zlep$ení fungování  1 x denn( 2 minuty
 zán(tlivé stavy  2 x denn( 2 minuty

Poznámka: chronická nedostate"nost ve fungování hormonálních !láz vy!adu-
je léka,skou konzultaci!

Barva -ltru: zelená, !lutá  

Cukrovka

Místo ozá,ení:  okolí pravého !eberního oblouku  
  (v míst( pr#m(tu slinivky) solární plexus  
  a receptorov* bod W2
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 6 minut
D(ti:  2 x denn( 4 minuty

Poznámka: je pot,eba systematicky kontrolovat hladinu cukru v krvi,  
dodr!ovat dávky lék# p,edepsané léka,em (nevysazovat je!!!), dodr!ovat 
stanovenou dietu a nadále docházet na kontroly k léka,i odborníkovi.

Barva -ltru: !lutá 
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Projevy alergie vyvolané inhala$ní alergií

Místo ozá,ení:  nos z obou stran, ko,en nosu, v p,ípad(  
  pot,eby také "elní dutiny, $íje v okolí  
  krku, pr#du$kov* strom, pr#du$nici  
  a receptorové body GRP6, /36, GRT20
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn(, bodov( 4 minuty, p,i velk*ch  
  potí!ích zv*$it frekvenci a! na 4 x denn(
D(ti:  1 x denn( bodov( 4 minuty, p,i velk*ch  
  potí!ích zv*$it frekvenci a! na 2–3 x denn(

Poznámka: v rámci mo!ností se vyvarujte "initel# vyvolávajících alergii. 
V p,ípad( zesílen*ch projev# vycházejících z horních cest d*chacích (hrta-
nu, pr#du$nice, pr#du$ek), zvlá$. probíhajících s du$ností, je nutná rychlá 
léka,ská konzultace!

Barva -ltru: zelená, modrá  
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Alergick% zán"t spojivek

Místo ozá,ení:  o"i p,es zav,ená ví"ka ze vzdálenosti 5 cm
Zp#sob ozá,ení:  2 – 3 x denn( 2 minuty ka!dé oko a! vymizí  
  p,íznaky
D(ti:  1 x denn( 2 minuty ka!dé oko  
  ze vzdálenosti 10 cm, a! vymizí p,íznaky

Poznámka: p,ed oza,ováním vyjm(te z o"í kontaktní "o"ky a do doby, ne! 
ukon"íte sérii oza,ování je nahra3te klasick*mi br*lemi.

Barva -ltru: -alová, modrá  

Pr#du(kové astma

Místo ozá,ení:  horní "ást hrudníku bodov( a body EX 20,  
  PM 13, P7
Zp#sob ozá,ení:  2 – 3 x denn( 4 minuty 
D(ti:  1 x denn( bodov( 4 minuty 

Poznámka: v p,ípad( akutního astmatického záchvatu pou!ijte léky 
roz$i,ující pr#du$ky (stále pou!ívané, doporu"ené léka,em), v p,ípad( 
astmatického stavu ihned p,ivolejte léka,e!

Barva -ltru: zelená, "ervená, modrá   

    
31



Ch!ipkové stavy

Místo ozá,ení:  nos (boky a h,bet), krk (do otev,en*ch úst  
  a po stranách), horní "ást hrudníku  
  a receptorové body JG4, GRP6
Zp#sob ozá,ení:  2 – 3 x denn( 4 – 6 minut
D(ti:  1 – 2 x denn( 4 minuty 

Poznámka: lé"bu zahajte ihned p,i prvních p,íznacích. V p,ípad( intenziv-
ních p,íznak# m#!ete "etnost ozá,ení zv*$it na 4 – 5 x denn(. V p,ípad(, 
!e po 3 dnech lé"by i nadále trvají intenzívní p,íznaky (zvlá$. vysoké 
teploty) nebo se objeví nové p,íznaky, je nutná léka,ská konzultace.

Barva -ltru: -alová 
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Vysok% krevní tlak

Místo ozá,ení:  v!dy ráno, po obou stranách v míst( pr#b(hu  
  kr"ní tepny a receptorové body JG4, 11 29, W2-3
Zp#sob ozá,ení:  1 x denn( 4 minuty 

Poznámka: je nutná trvalá kontrola krevního tlaku, pravidelná léka,ská 
pé"e, dodr!ování doporu"ení léka,e!

Barva -ltru: modrá 

   

 POU!ITÍ V CHIRURGII A ORTOPEDII

Pohmo&d"niny

Místo ozá,ení:  bezprost,edn( místo pohmo!d(ní
Zp#sob ozá,ení:  3 – 4 x denn( 6 minut 
D(ti:  2 – 3 x denn( 4 minuty 

Poznámka: podstatné je co nejrychlej$í zahájení terapie.

Barva -ltru: modrá, zelená  

Vyvrtnutí kloub#

Místo ozá,ení:  kloub ze v$ech stran, p,edev$ím ze strany  
  prohloubení kloub#,
Zp#sob ozá,ení:  2 – 3 x denn( 4 – 6 minut a! ustoupí bolest a otok

Poznámka: v dob( lé"by se sna!te nenapínat svaly
Barva -ltru: modrá 

Zlomeniny kostí

Místo ozá,ení:  místo po$kození
Zp#sob ozá,ení:  2 – 3 x denn( 6 minut

Poznámka: podstatné je co nejrychlej$í zahájení terapie.
Barva -ltru: modrá 
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 POU!ITÍ V REHABILITACI  
 A SPORTOVNÍ MEDICÍN(

S ohledem na d,íve popisovan* vliv polarizovaného sv(tla na urychlení 
regenera"ních proces# a ji! zmi+ovan* protibolestiv* ú"inek, je pot,eba zd#-
raznit, !e sv(tlo PILER na$lo uplatn(ní ve st,ediscích zab*vajících se rehabilitací 
a také ve sportovní medicín(.

Urychluje hojení zlomenin, má protizán(tliv* ú"inek v p,ípad( vyvrtnutí 
a p,i zán(tech kloub# a také p,i pohmo!d(ninách a jin*ch úrazech m(kk*ch 
tkání. Eliminace bolesti umo!+uje efektivn(j$í provád(ní rehabilita"ních cvik#.

V p,ípad( sportovc# zkracuje délku terapie a umo!+uje rychlej$í návrat 
k aktivním trénink#m.

 POU!ITÍ V REVMATOLOGII

Revmatické onemocn"ní kloub#

Místo ozá,ení:  bodov( bezprost,edn( na bolestivé místo  
  a akupresurní body odpovídající tomuto  
  kloubu 
Zp#sob ozá,ení:  2 – 3 x denn( 6 minut 

Poznámka: oza,ování lampou  vyvolává protizán(tliv* a protibolesti-
v* ú"inek. Podstatné je v"asné zahájení lé"by. V p,ípad( chronick*ch nebo 
rozsáhl*ch zm(n ve velk*ch kloubech lé"ba m#!e trvat i n(kolik m(síc#

Barva -ltru: modrá, "ervená  

Chronick% zán"t kloub#

Místo ozá,ení:  bodov( bezprost,edn( na bolestiv*  
  kloub z n(kolika stran a akupresurní body  
  podp#rn( odpovídající tomuto kloubu 
Zp#sob ozá,ení:  2 – 3 x denn( 6 minut 

Poznámka: ka!dé chronické (vleklé) onemocn(ní vy!aduje dlouhou  
a pravidelnou lé"bu

Barva -ltru: "ervená 
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Revmatoidní artritida, osteoartróza, dna

Místo ozá,ení:  nemocné klouby
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 6 minut 

Poznámka: v chronick*ch p,ípadech je nutná dlouhodobá terapie,  
v ka!dém p,ípad( je nezbytné pravidelné oza,ování.

Barva -ltru: modrá, "ervená  

Artritida kolenního kloubu

Místo ozá,ení:  ob( strany kolenního kloubu, pod "é$kou  
  a akupresurní body: EX36, P/33, P/34
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 – 6 minut 

Barva -ltru: modrá, "ervená  

Osteoporóza

Místo ozá,ení:  na bolestiv*ch místech a akupresurní  
  body odpovídající danému místu 
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( (po zlep$ení 1 x denn()  
  6 minut 

Poznámka: Polarizované sv(tlo vyvolává protizán(tliv* ú"inek a urychluje 
obnovu struktury kostí. Lé"ba pomocí za,ízení  se m#!e aplikovat. 

Barva -ltru: oran!ová, "ervená  
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Ischias

Místo ozá,ení:  bodov( na bolestiv*ch místech  
  a odpovídající akupresurní body: P/30,  
  P/31, P/34, P/39, PM23
Zp#sob ozá,ení:  2 – 3 x denn( 6 minut 

Barva -ltru: modrá 

Diskopatie a algické vertebrální syndromy

Místo ozá,ení:  bodov( na bolestiv*ch místech 
Zp#sob ozá,ení:  2 – 3 x denn( 6 minut 

Barva -ltru: modrá, oran!ová  
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Profesionální stativ nám jednodu$e umo!ní ozá,it po!adované místo doma  
i v ordinaci léka,e.
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 POU!ITÍ V NEUROLOGII

Bolesti hlavy (v$etn" migrénov%ch bolestí)

Místo ozá,ení:  místo nejv(t$í intenzity bolesti, okolí kr"ní  
  tepny, odpovídající akupresurní body na dlani  
  (5) a na chodidle (1) a receptorov* bod JG4
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 6 minut 

Poznámka: úporné bolesti hlavy opakující se "asto a trvající del$í dobu 
nutn( vy!adují léka,skou konzultaci a objasn(ní p,í"iny.

Barva -ltru: modrá, zelená, !lutá   

      

Ochrnutí lícního nervu

Místo ozá,ení:  bodov( obli"ej a okolí ucha na stran( ochrnutí  
  a receptorové body P/14, GRP24, /4, 7
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 6 minut a! do vymizení p,íznak#  
  ochrnutí, pak po dobu 2 – 3 t*dn# 1 x denn(  
  4 minuty

Poznámka: nutná pravidelná terapie

Barva -ltru: modrá, -alová  
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Neuralgie

Místo ozá,ení:  bodov( po celé délce posti!eného nervu  
  a odpovídající místu v*skytu bolesti 
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 6 minut a! do vymizení obtí!í

Poznámka: v p,ípad( neuralgie (ve$ker*ch bolestech nervového p#vod#) 
polarizované sv(tlo vyvolává terapeutick* efekt tím, !e p#sobí proti boles-
ti a protizán(tliv(. Nutné je pravidelné pou!ívaní.

Barva -ltru: modrá, "ervená  

 POU!ITÍ V LÉ)B( BOLESTI

V kapitole „princip fungování“ byly popsány protibolestivé ú"inky sv(tla PILER. 
Z tohoto d#vod# je mo!né pou!ívání oza,ování lampou  v lé"b( bolesti, 
má protibolestiv* ú"inek a sou"asn( terapeutické efekty (protizán(tliv* ú"inek 
polarizovaného sv(tla). Proto se doporu"uje oza,ování v p,ípad( bolesti r#zného 
druhu a p#vodu (syndrom bolestivého ramene, tenisov* loket, bolesti v ka!dém 
úseku páte,e – svalového i nervového p#vodu tzv. neuralgické bolesti apod.). 
Doporu"uje se bodové oza,ování bolestivého místa 1 – 2 x denn( 6 – 8 minut.

    
Zp#sob oza,ování lokte

  Zp#sob oza,ování kr"ní páte,e
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 POU!ITÍ V UROLOGII

Zán"tlivé stavy ústí mo$ové trubice

Místo ozá,ení:  ústí mo"ové trubice a receptorov* bod N2
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 minuty
D(ti:  2 x denn( 2 minuty

Poznámka: v p,ípad(, !e se stav nezlep$í po dvou dnech oza,ování  
nebo p,i zesílení p,íznak#, je nutná konzultace s léka,em.

Barva -ltru: modrá, !lutá  

Zán"t prostaty

Místo ozá,ení:  okolí prostaty pod a nad $ourkem, penis  
  po celé délce
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 – 6 minut

Poznámka: ve$keré potí!e související s prostatou musí b*t konzultovány  
s odborníkem

Barva -ltru: modrá, zelená, -alová   

 POU!ITÍ V GYNEKOLOGII

Zán"tlivé stavy v oblasti zevních pohlavních orgán# (zán"ty, mykózy, 
od!eniny)

Místo ozá,ení:  posti!ené místo a receptorové body GRP2-4,  
  GPT2, 4, 14, JG4, 11
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 – 6 minut po dobu 2 – 3 t*dn#

Barva -ltru: modrá 

Poporodní rána po nast!i&ení nebo natr&ení hráze, poopera$ní rána 
po císa!ském !ezu

Místo ozá,ení:  bezprost,edn( na ránu
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 – 6 minut

Poznámka: lé"bu zahájit ihned po porodu. Dodr!ovat antiseptické zásady.

Barva -ltru: zelená 

Menstrua$ní bolesti

Místo ozá,ení:  spodní "ást b,icha, k,í!ov* úsek páte,e, kostr"
Zp#sob ozá,ení:  p,i menstruaci 2 – 3 x denn( 6 minut
Barva -ltru: zelená, modrá  
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 POU!ITÍ V LARYNGOLOGII

Katar nosu (akutní a chronická r%ma)

Místo ozá,ení:  nos (z obou stran), h,bet nosu, "elní dutiny
Zp#sob ozá,ení:  ka!dé 2 – 3 hodiny 4 – 6 minut  
  pro zmen$ení r*my
D(ti:  2 – 3 x denn( 4 minuty 

Poznámka: v p,ípad( chronické r*my nutná konzultace s léka,em kv#li 
ur"ení p,í"iny.

Barva -ltru: modrá 

    

Zán"t $elních dutin

Místo ozá,ení:  nos (z obou stran), h,bet nosu, "elní dutiny  
  a receptorové body PM3, PM1, GRT24
Zp#sob ozá,ení:  2 – 3 x denn( 4 minuty
D(ti:  1 x denn( 4 minuty 

Poznámka: lé"bu zahájit co nejd,ív po nástupu prvních p,íznak#

Barva -ltru: modrá, zelená  
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Angína, zán"t krku

Místo ozá,ení:  krk a kr"ní mandle bezprost,edn(  
  otev,en*mi ústy, podp#rn( brzlík  
  a solární plexus (1 x denn( 6 minut)
Zp#sob ozá,ení:  2 – 4 x denn( 6 minut 
D(ti:  2 x denn( 6 minut – krk, 1 x denn(  
  4 minuty brzlík a solární plexus

Poznámka: lé"bu zahájit ihned p,i v*skytu prvních p,íznak#!

Barva -ltru: modrá, zelená, oran!ová   

Zán"t hlasivek, zán"t hrtanu, such% úporn% ka(e

Místo ozá,ení:  p,es otev,ená ústa krk ve sm(ru hrtanu  
  a $íji ve v*$ce hrtanu po obou stranách
Zp#sob ozá,ení:  2 – 3 x denn( 4 minuty 
D(ti:  1 x denn( 4 minuty 

Poznámka: v p,ípad( jak*chkoliv známek du$nosti nutná okam!itá (!) 
konzultace s léka,em. V p,ípad( ka$le, kter* p,etrvává 3 následující dny  
je nutná náv$t(va léka,e.

Barva -ltru: modrá, zelená, -alová   

Akutní a chronick% zán"t pr#du(ek

Místo ozá,ení:  bezprost,edn( krk otev,en*mi ústy, krk  
  zevn( z obou stran, hrudník v míst(  
  pr#m(tu pr#du$ek a plic, brzlík a solární  
  plexus (1 x denn( 6 minut).
Zp#sob ozá,ení:  2 – 3 x denn( 4 minuty
D(ti:  1 x denn( 4 minuty 

Poznámka: v p,ípad( vysoké teploty p,etrvávající 3 dny je nutná konzultace 
u léka,e.

Barva -ltru: modrá 
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Zán"t st!edního ucha

Místo ozá,ení:  bezprost,edn( na u$ní boltec a bradavkov*  
  v*b(!ek a podp#rn( brzlík a solární plexus  
  (1 x denn( 6 minut) a receptorové body PM3,  
  PM1, GRT24, akupresurní body – dla+ (2)
Zp#sob ozá,ení:  2 – 3 x denn( 4 minuty 
D(ti:  stejn( jako dosp(lí

Poznámka: v p,ípad( stup+ujících se p,íznak# (zvlá$. u d(tí) probíhajících 
s vysok*mi teplotami a trvajících víc ne! jeden den je nutná konzultace 
s léka,em.

Barva -ltru: modrá 

*um"ní, zvon"ní v u(ích

Místo ozá,ení:  bezprost,edn( na u$ní boltec a receptorové  
  body P/3, 10, 11, JC5
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 6 minut 
D(ti:  1 x denn( 4 minuty 

Poznámka: oza,ovat a! do vymizení p,íznak#.

Barva -ltru: modrá, -alová  

 POU!ITÍ V DERMATOLOGII

Ko&ní alergie (kontaktní, pylové, potravinové), zán"tlivé stavy k#&e, 
sv"d"ní k#&e

Místo ozá,ení:  bodov( posti!ená místa
Zp#sob ozá,ení:  2 – 3 x denn( 4 minuty
D(ti:  1 x denn( 4 minuty 

Poznámka: lé"bu zahájit co nejrychleji po v*skytu p,íznak#. V p,ípad( alergie 
s ur"en*m p#vodcem se sna!it v rámci mo!ností vyh*bat kontaktu s alergenem.

Barva -ltru: modrá 

Cysty podko&ní a vyskytující se v dutin" ústní

Místo ozá,ení:  bezprost,edn( místo v*skytu cyst, cysty  
  v dutin( ústní oza,ujeme skrz tvá,e
Zp#sob ozá,ení:  1 – 3 x denn( 4 – 8 minut 
D(ti:  2 x denn( 4 minuty 

Poznámka: lé"bu zahájit ihned po v*skytu p,íznak#. V p,ípad(, kdy ko!ní 
zm(ny nevymizí, je pot,ebná konzultace s léka,em.

Barva -ltru: modrá 
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Ko&ní pupínky

Místo ozá,ení:  bezprost,edn( v$echna posti!ená místa
Zp#sob ozá,ení:  2 – 3 x denn( 4 minuty a receptorové  
  body GRP6, JG4
D(ti:  1 x denn( 4 minuty 

Poznámka: terapie m#!e probíhat sou"asn( s dermatologickou lé"bou.

Barva -ltru: modrá, oran!ová  

Ekzémy r#zného p#vodu (atopické, kontaktní)

Místo ozá,ení:  bodov( v$echna posti!ená místa
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 minuty 
D(ti:  2 x denn( 4 minuty 

Poznámka: v p,ípad(, !e ko!ní zm(ny p,etrvávají, je nutná konzultace 
s ko!ním léka,em.

Barva -ltru: modrá, "ervená  

Lupénka

Místo ozá,ení:  bodov( v$echna posti!ená místa  
  a receptorové body ST10, GRP6, JG4
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 minuty
D(ti:  2 x denn( 4 minuty 

Barva -ltru: -alová 

Mykózy, ko&ní mykózy, diabetická gangréna

Místo ozá,ení:  bodov( posti!ená místa a receptorov*  
  bod ST10
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 minuty a! do vylé"ení
D(ti:  1 x denn( 4 minuty a! do vylé"ení

Poznámka: terapie m#!e probíhat sou"asn( s dermatologickou lé"bou

Barva -ltru: modrá, oran!ová  

R#&e

Místo ozá,ení:  bezprost,edn( posti!ená místa 
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 minuty
D(ti:  1 x denn( 4 minuty 

Poznámka: terapie sv(tlem m#!e probíhat sou"asn( s dermatologickou 
lé"bou

Barva -ltru: modrá 
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K!e$ové &íly, hemeroidy

Místo ozá,ení:  bodov( na zm(n(ná místa a receptorov*  
  bod GRP6
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 – 6 minut

Poznámka: oza,ovat z minimální vzdálenosti 5 cm, z#stat i nadále v pé"i 
léka,e, pokra"ovat v u!ívaní lék#

Barva -ltru: modrá, zelená  

Opar (herpes)

Místo ozá,ení:  bezprost,edn( zm(n(ná místa  
  a receptorov* bod GRP6
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 minuty. Postup u d(tí stejn*  
  jako u dosp(l*ch

Poznámka: v"asné pou!ití terapie sv(tlem (u! p,i sv(d(ní) zamezuje tvor-
b( puch*,ku; pokud u! je viditeln*, oza,ování urychlí hojení. Osoby, které 
opar postihuje n(kolikrát do roka, mají oslaben* imunitní systém  
a doporu"uje se jim oza,ovat solární plexus a brzlík.

Barva -ltru: modrá 

Pásov% opar (herpes zoster)

Místo ozá,ení:  bezprost,edn( zm(n(ná místa, podp#rn(  
  brzlík a solární plexus
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 minuty, v p,ípad( o"ního oparu  
  2 x denn( 2 minuty ze vzdálenosti 5 cm.

Poznámka: terapie sv(tlem je podp#rná lé"ba k odborné terapii. D#le!ité 
je pou!ívání terapie sv(tlem od okam!iku v*skytu prvních p,íznak#, 
pom#!e to zamezit bolesti vyskytující se u tohoto onemocn(ní.

Barva -ltru: modrá, zelená  

Slune$ní popáleniny, alergie na UV zá!ení

Místo ozá,ení:  bodov( posti!ená místa ze vzdálenosti 10 cm
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 minuty
D(ti:  1 x denn( 4 minuty 

Barva -ltru: modrá, zelená  
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Popáleniny

Místo ozá,ení:  bodov( spálená místa ze vzdálenosti 10 cm
Zp#sob ozá,ení:  ka!dé 2 hodiny 4 – 6 minut.
D(ti:  stejn( jako dosp(lí
 

Poznámka: popáleniny vy!adují okam!it* zásah, je nutné okam!it( ochladit 
popálené místo velmi studenou vodou nebo ledem, aby do$lo k zamezení 
$í,ení popálení do hloubky tkání. V ochlazování je zapot,ebí pokra"ovat tak 
dlouho, ne! k#!e za"ne brn(t. Pokud je spálená velká plocha poko!ky nebo 
je popálenina hluboká, pacient vy!aduje okam!itou léka,skou pomoc!

Barva -ltru: modrá, zelená  

Z$ervenání k#&e vlivem omrzlin

Místo ozá,ení:  bodov( omrznutá místa ze vzdálenosti 10 cm
Zp#sob ozá,ení:  ka!dé 2 hod. 4 – 6 minut
D(ti:  stejn( jako dosp(lí

Barva -ltru: modrá 

Od!eniny, drobná ko&ní poran"ní

Místo ozá,ení:  bezprost,edn( na posti!ené místo
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 minuty a! do zhojení
D(ti:  stejn( jako dosp(lí

Barva -ltru: modrá 

Bércové v!edy a diabetická noha

Místo ozá,ení:  bezprost,edn( na posti!ené místo
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 10 minut  a! do zhojení

Barva -ltru: modrá 
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Mod!iny, pohmo&d"niny, petechie

Místo ozá,ení:  bezprost,edn( na zm(n(ná místa  
  a receptorové body JG4, G36-40
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 minuty a! do vymizení.
D(ti:  stejn( jako dosp(lí

Poznámka: d#le!ité je v"asné zahájení lé"by

Barva -ltru: modrá     

Hnisavé ko&ní zm"ny

Místo ozá,ení:  bezprost,edn( na zm(n(né místo
Zp#sob ozá,ení:  2 – 3 x denn( 4 – 6 minut

Poznámka: v p,ípad( hlubok*ch nebo rozsáhl*ch zm(n je nutná konzultace 
s ko!ním léka,em

Barva -ltru: modrá 

Zán"t nehtového l#&ka, prasknutí a zád"ry okolo nehtu

Místo ozá,ení:  bezprost,edn( na zm(n(né místo
Zp#sob ozá,ení:  2 – 3 x denn( 4 – 6 minut a! do vymizení  
  zm(ny
D(ti:  2 x denn( 6 minut

Barva -ltru: modrá 

Poopera$ní rány a jizvy (v$etn" ran a jizev po amputacích), rány po 
nehodách, ve(keré v!edové zm"ny (v$etn" zm"n vznikajících v d#-
sledku cukrovky nebo k!e$ov%ch &il), prole&eniny

Místo ozá,ení:  bodov( bezprost,edn( na zm(n(ná  
  místa, podp#rn( brzlík a solární plexus
Zp#sob ozá,ení:  v závislosti na velikosti rány 2 – 3 x denn(  
  4 – 6 minut

Poznámka: pokud je rána rozsáhlá, oza,ujeme ji "asto, ale krátkou dobu 
(ka!dé 2-3 hod. 2 minuty), proto!e existuje riziko, !e okraje rány se zhojí 
d,ív ne! prost,edek.

Barva -ltru: modrá, "ervená, oran!ová   47



Vypadávaní vlas# zp#sobené onemocn"ním k#&e nebo oslabenou 
vlasovou cibulkou.

Místo ozá,ení:  oza,ovat k#!i na hlav( v míst( zesíleného  
  vypadávaní vlas#, podp#rn( solární  
  plexus a brzlík
Zp#sob ozá,ení:  1 – 2 x denn( 4 minuty

Poznámka: v p,ípad( oslaben*ch cibulek se doporu"uje u!ívání vitamín# 
a stopov*ch prvk#.

Barva -ltru: zelená, oran!ová  

    POU!ITÍ V PEDIATRII

Je pot,eba zd#raznit, !e terapie sv(tlem pomocí lampy  je zcela 
bezpe"ná (nemá vedlej$í ú"inky) a neexistuje mo!nost p,edávkování, proto 
tato terapie nemá !ádná v(ková omezení a m#!e se pou!ívat v pediatrii u! pro 
novorozence.

Zp#sob oza,ování p,i jednotliv*ch onemocn(ních je uveden v popisu 
pou!ití terapie v jednotliv*ch onemocn(ních. V této kapitole bude popsáno 
pou!ití p,ízna"né pro patologii d(tského v(ku.
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Zdu!ení prsních bradavek u novorozenc#

Místo ozá,ení:  místn( na zdu,elé prsní bradavky  
  ze vzdálenosti 5 cm
Zp#sob ozá,ení:  1 x denn( 2 minuty

Poznámka: okolí udr!ovat v "istot(, mohou se pou!ívat obklady z Altacetu 
po p,edchozím proma$t(ní poko!ky. Zdu,ení prsních bradavek není 
onemocn(ní, je to fyziologická reakce na pronikání hormonu p,es placentu 
v pr#b(hu prenatálního !ivota

Barva -ltru: modrá 
Krevní v%rony u novorozenc#

Místo ozá,ení:  místn( krevní v*rony ze vzdálenosti 5 cm
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 2 minuty

Barva -ltru: modrá 
Mou$nivka

Místo ozá,ení:  okolí dutiny ústní skrze tvá,e  
  ze vzdálenosti 5 cm
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 2 minuty

Poznámka: nezbytné je absolutní dodr!ování hygieny (v"etn( hygieny 
prsních bradavek u kojících !en). Mohou se pou!ívat v lékárnách dostupné 
prost,edky proti mou"nivce novorozenc#.

Barva -ltru: modrá 
Opruzeniny a od!eniny poko&ky (v okolí genitálií a h%&dí)

Místo ozá,ení:  bodov( bezprost,edn( na zm(ny
Zp#sob ozá,ení:  novorozence a nemluv+ata do 6. m(síce  
  !ivota 2 x denn( 2 minuty ze vzdálenosti  
  5 cm
Star$í nemluv+ata, d(ti  2 x denn( 4 minuty ze vzdálenosti 1 cm

Poznámka: posti!ené místo udr!ovat v "istot(

Barva -ltru: modrá 
R#st zub#

Místo ozá,ení:  bezprost,edn( v míst( rostoucího zubu,  
  otev,en*mi ústy nebo skrze tvá,e,  
  receptorové body G3
Zp#sob ozá,ení:  ka!dé 2 – 3 hodiny 2 minuty

Barva -ltru: modrá 
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Plané ne(tovice

Místo ozá,ení:  bezprost,edn( na puch*,e, podp#rn(  
  brzlík a solární plexus
Zp#sob ozá,ení:  2 – 3 denn( 4 minuty a! do vymizení zm(n

Poznámka: terapii zahájit ihned po v*skytu zm(n. Oza,ování do zna"né 
míry zabra+uje sv(d(ní a pálení, které se p,i ne$tovicích vyskytují.  
Zabra+uje rovn(! zán(t#m puch*,ku.
V p,ípad( v$ech naka!liv*ch onemocn(ní d(tského v(ku a ve$ker*ch 
zán(t# se doporu"uje oza,ování solárního plexu a brzlíku pro celkové 
zv*$ení obranyschopnosti organismu.

Barva -ltru: modrá, zelená  

Ragády v ústních koutcích

Místo ozá,ení:  místn( ze vzdálenosti 10 cm.
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 2 minuty

Poznámka: nezbytné je absolutní dodr!ování hygieny (v"etn( hygieny 
prsních bradavek u kojících !en). Mohou se pou!ívat v lékárnách dostupné 
prost,edky proti mou"nivce novorozenc#.

Barva -ltru: modrá 

P!íu(nice

Místo ozá,ení:  oboustrann( na zv(t$ené p,íu$ní !lázy 
  podp#rn( brzlík a solární plexus
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 minuty

Barva -ltru: modrá 

Sinobronchiální syndrom

Místo ozá,ení:  nos z obou stran, h,bet nosu, dutiny "elní  
  a "elistní a receptorové body PM3, PM1,  
  GRT 24
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 minuty

Poznámky: v p,ípad( v$ech naka!liv*ch onemocn(ní d(tského v(ku  
a ve$ker*ch zán(t# se doporu"uje oza,ování solárního plexu a brzlíku  
pro celkové zv*$ení obranyschopnosti organismu.

Barva -ltru: modrá, zelená  50



 POU!ITÍ V PSYCHOLOGII A PSYCHIATRII

Stres a únava d"tí i dosp"l%ch

Místo ozá,ení:  pupek, solární plexus, brzlík  
  a receptorov* bod /36
Zp#sob ozá,ení:  2 impulsy dosp(lí, 2 minuty d(ti

Poznámky: vyvarujte se oza,ování ve ve"erních hodinách, proto!e  
u citliv*ch osob to m#!e vyvolat nespavost.

Barva -ltru: modrá, "ervená, !lutá   

Chronick% únavov% syndrom

Místo ozá,ení:  jak v*$e
Zp#sob ozá,ení:  1 – 2 x denn( 4 minuty

Poznámky: jak v*$e.

Barva -ltru: oran!ová, "ervená, !lutá   

Poruchy vyvolané stresem

Místo ozá,ení:  pupek, solární plexus, brzlík, „t,etí oko“ 
  a receptorové body JG4, JG11
Zp#sob ozá,ení:  1 – 2 x denn( 4 minuty

Poznámky: jak v*$e.

Barva -ltru: !lutá 
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Poruchy spánku, nespavost

Místo ozá,ení:  celá páte, bodov(, po"ínaje krkem  
  a! po kostr" a receptorové body P/12, S7
Zp#sob ozá,ení:  ka!d* bod denn( p,ed spánkem, dokud  
  se stav nezlep$í, pak opakovat 2 – 3 x t*dn(,  
  pak preventivn( 1 x t*dn( 4 – 6 minut

Barva -ltru: zelená 

Syndrom podzimní deprese

Místo ozá,ení:  solární plexus, „t,etí oko“, o"ní bulvy 
Zp#sob ozá,ení:  solární plexus a „t,etí oko“ 1 x denn(  
  v ranních hodinách 6 minut, o"ní bulvy  
  2 minuty ze vzdálenosti 5 cm.

Poznámka: vyvarujte se oza,ování ve ve"erních hodinách, proto!e  
u citliv*ch osob to m#!e vyvolat nespavost.

Barva -ltru: !lutá, oran!ová  
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 POU!ITÍ VE STOMATOLOGII

Zán"tlivé stavy v dutin" ústní, krvácení dásní, afty, parodontóza

Místo ozá,ení:  posti!ené místo bezprost,edn(  
  skrz otev,ená ústa nebo skrz tvá,e  
  a receptorov* bod N2
Zp#sob ozá,ení:  po d#kladném vy"i$t(ní zub# 2 x denn(  
  (v akutních p,ípadech 3 x denn(),  
  4 – 6 minut

Poznámka: dbejte na "asté odstra+ování zubního kamene zubním léka,em 
(obzvlá$. v p,ípad( parodontózy), pou!ívejte dentální nit(, dbejte  
na hygienu dutiny ústní

Barva -ltru: modrá, zelená  

Bolesti zub#

Místo ozá,ení:  bezprost,edn( bolestiv* zub  
  skrze otev,ená ústa nebo skrze tvá,e  
  a místo v*chodu trojklaného nervu  
  (2 prsty od u$í)
Zp#sob ozá,ení:  ka!dé 4 – 3 hodiny 6 minut, v akutních  
  p,ípadech 8 minut

Poznámka: terapie pomocí lampy  nelé"í zubní kaz ani zm(ny 
vyvolané zubním kazem. V takov*ch p,ípadech je nutná náv$t(va zubního 
léka,e!

Barva -ltru: modrá 
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 POU!ITÍ V KOSMETICE

Celulitida („pomeran$ová k#&e“)

Místo ozá,ení:  bodov( posti!ená místa
Zp#sob ozá,ení:  1 x denn( 4 minuty

Poznámka: po ozá,ení pou!ijte speciální krém proti celulitid( (ozá,ení 
p,ipraví poko!ku k lep$ímu vst,ebání látek obsa!en*ch v krému).

Barva -ltru: !lutá 

Ochablá, povislá, (patn" prokrvená poko&ka

Místo ozá,ení:  bodov( na zm(n(nou k#!i
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 minuty

Barva -ltru: "ervená, oran!ová  

Drobné vrásky (vrásky v okolí o$í), hlub(í mimické vrásky

Místo ozá,ení:  bezprost,edn( na vrásky
Zp#sob ozá,ení:  1 x denn( 4 minuty

Barva -ltru: !lutá 
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 POU!ITÍ V KARDIOLOGII

Ischemická choroba srde$ní – porucha prokrvení srdce

Místo ozá,ení:  hrudník v oblasti srdce, body /21, P6, O7,  
  PM14-17, W2, N3
  receptorové body na dlaních 18 a na   
  chodidlech 27, 33
Zp#sob ozá,ení:  1–2 x denn( 4 minuty

Barva -ltru: zelená 

Vysok% krevní tlak

Místo ozá,ení:  úsek mezi krkem a hrudníkem, mezi 2-3   
  mezi!eb,ím na levé stran( body /9, O6,   
  O7, W2-3, P/20, JG4, JG11
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 minuty

Barva -ltru: modrá 

Nízk% krevní tlak

Místo ozá,ení:  úsek mezi krkem a hrudníkem, mezi 2-3   
  mezi!eb,ím na levé stran(,
  body /9, GRT14, P/21, JG11, JG4, O7, O9, N1
  receptorové body na dlaních 18
  a na chodidlech 33
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 minuty

Barva -ltru: "ervená 
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 POU!ITÍ V GASTROLOGII

V!edová choroba &aludku a duodena

Místo ozá,ení:  bodov( nadb,i$ek, solární plexus a body   
  /36, /25, O2,
Zp#sob ozá,ení:  1–2 x denn( 4 minuty

Barva -ltru: !lutá 

Zán"t &lu$níku

Místo ozá,ení:  bodov( okolí jater, !lu"níku, slinivky   
  b,i$ní a !aludku
  a body /24, /25, PM18, PM22
Zp#sob ozá,ení:  1–3 x denn( 4 minuty

Barva -ltru: !lutá 

Zán"t slinivky b!i(ní

Místo ozá,ení:  bodov( slinivku b,i$ní a receptorové   
  body na dlaních 25 a na chodidlech 17
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 minuty

Barva -ltru: !lutá 

Návyková zácpa

Místo ozá,ení:  bodov( podb,i$ek v místech st,ev  
  a receptorové body na dlaních 25  
  a na chodidlech 17 
Zp#sob ozá,ení:  2 x denn( 4 minuty

Barva -ltru: !lutá 
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 POU!ITÍ VE VETERINÁ*STVÍ

S ohledem na d,íve popsané ú"inky, které má polarizované sv(tlo na bu+ky  
a tkán(, se terapie pomocí  za"ala pou!ívat rovn(! ve veterinární lé"b(. 
Bezpe"nost pou!ití a absence vedlej$ích ú"ink# umo!+uje provád(ní lé"by 
veteriná,em, ale takté! m#!e terapii provád(t doma majitel zví,ete  
(u slo!it(j$ích p,ípad# je nutná konzultace a dohled veteriná,e pro ur"ení 
efekt# lé"by).
Vlastnosti polarizovaného sv(tla umo!+ují jeho pou!ití v lé"b( zán(tliv*ch 
ko!ních zm(n, ve$ker*ch po$kození k#!e a ko!ních poran(ních, p,i zlomeni-
nách, vyvrtnutích kloub# a onemocn(ních nervové soustavy.
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    LÉ)BA BARVAMI

Síla barev je sou"ástí p,irozené energie vesmíru. Kdy! se u"íme vid(t 
sv(t existující mimo dosah zraku, získáváme mo!nost poznání pravidel, která 
platí ve vesmíru a za"ínáme vnímat krásu a propojení v$eho, co nás obklopuje. 
Barvy kolem nás jsou sou"ástí spektra p,irozené energie vyza,ující ze Slunce. 
Prostupují na$e t(la, reagují s na$í vlastní energií a od nepam(ti jsou pou!ívány 
k lé"ení. 

Lé"ení s pomocí barev bylo sou"ástí starodávné v(dy, která se vyu"ovala 
a v praxi pou!ívala ve velk*ch egyptsk*ch svatyních, v 4ecku, 5ín(, Indii a Tibetu.  
Byla to také sou"ást kultury Máj#, kte,í ob*vali St,ední Ameriku.

Vzory interakcí, ke kter*m dochází mezi r#zn*mi druhy energií uvnit,  
a vn( lidského t(la se podobají interakcím, které se d(jí kolem ka!dého !ivého 
tvora v p,írod(.

Nemoc vzniká vlivem nedostatku energetické rovnováhy, kter* se mohl 
objevit nebo vzniknout na emocionální nebo duchovní úrovni nebo vypl*vá 
ze zm(n vyvolan*ch bakteriemi nebo viry na fyzické úrovni. P,esv(d"íte se, !e 
techniky pou!ívané v lé"b( barvami, které jsou popsané v tomto návodu, p,i-
spívají k samouzdravení t(la.

Jsou to mocné nástroje pou!ívané k lé"b( celé ,ady nemocí, po"ínaje 
drobn*mi potí!emi, jako jsou bolesti hlavy a apatie a! po dlouhodobé poruchy, 
u kter*ch vlivem navrácení rovnováhy a o!ivení energie v celém t(le s pomocí 
barev, m#!e podporovat a umoc+ovat efekty jin*ch k#r a terapií. Lé"ba pomocí 
barev se obzvlá$. doporu"uje u ko!ních onemocn(ní vyvolan*ch stresem, jako 
jsou ekzémy, lupénka a také v lé"b( depresí v"etn( sezónní afektivní poruchy 
(SAD).
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Seznam nemocí a barev, které je lé$í s uvedením místa na t"le,  
které je pot!eba nasvítit

potí! barva mno!ství 
nasvícení délka místo

alergie na trávy modrá 3x denn( 10 min. nos
artritida  
(zán(t kloub#)

"ervená
modrá

3x denn( 10 min. nemocn* orgán

artróza (degenerativní 
onemocn(ní)

"ervená
modrá

3x denn( 10 min. nemocn* orgán

nespavost zelená
modrá

1x denn( 10 min. pupek

bezvládnost t(la "ervená
modrá

3x denn( 15 min. nemocné místo

bezvládnost nervu zelená
"ervená

3x denn( 15 min. místo bezvlád-
ného nervu

bolest v krku zelená 3x denn( 10 min. hlava
bolest hlavy modrá 3x denn( 15 min. hlava
bolest ucha modrá

-alová
3x denn( 10 min. ucho

bolest jater !lutá
zelená

3x denn( 10 min. játra

bolest zub# modrá
zelená

3x denn( 15 min.
5 min.

zuby

Parkinsonova nemoc !lutá
zelená

3x denn( 15 min. páte,

cukrovka !lutá
zelená

3x denn( 10 min. slinivka
játra

deprese oran!ová
zelená

3x denn( 5 min. srdce a okolí 
pupku

diskopatie modrá
oran!ová

3x denn( 10 min. posti!ené místo

ekzém "ervená
modrá

3x denn( 10 min. nemocné místo

revmatoidní artritida "ervená
zelená

2x denn( 10 min. nemocné místo

hemeroidy modrá 2x denn( 15 min. nemocné místo
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potí! barva mno!ství 
nasvícení délka místo

ledvinové kameny oran!ová 
!lutá

3x denn( 10 min. okolí ledvin

!lu"níkové kameny oran!ová 
!lutá

3x denn( 10 min. okolí !lu"níku

ka$el modrá 
oran!ová

3x denn( 20 min. hrudník 
krk a záda

ischias zelená 
"ervená

1x denn( 10 min. zadek

lupénka "ervená 3x denn( 10 min. nemocné místo
migréna zelená 

modrá 
!lutá

3x denn( 10 min. hlava

no"ní pomo"ování zelená 
modrá

2x denn( 10 min. okolí pupku

nahromad(ní vody 
(rozedma) otok

zelená 
!lutá 
oran!ová

3x denn( 10 min. játra/ledviny 
ledviny/srdce

bolesti nervového 
p#vodu

modrá 
-alová

3x denn( 10 min. bolestivé místo

neuralgie "ervená 
modrá

3x denn( 10 min. nemocné místo

nosní katar modrá 3x denn( 10 min. nos
katar pr#du$ek zelená 

!lutá
3x denn( 10 min. hrudník

katar !aludku !lutá 
zelená

3x denn( 10 min. !aludek

nízk* tlak "ervená 3x denn( 10 min. hlava
zácpa oran!ová 

!lutá
3x denn( 10 min. st,eva

od,eniny a otla"eniny modrá 3x denn( 10min po$kozená 
poko!ka

popáleniny modrá 
"ervená

2x denn( 10 min. posti!ená k#!e

opar modrá 2x denn( 10 min. posti!ená k#!e
otok zelená 

modrá
2x denn( 10 min. oteklé místo

bércové v,edy modrá 
"ervená

2x denn( 10 min. nohy

ochrnutí "ervená 2x denn( 10 min. ochrnuté "ásti60



potí! barva mno!ství 
nasvícení délka místo

kandidóza modrá 3x denn( 10 min. posti!ené místo
po porodu modrá 3x denn( podb,i$ek
nabuzení ob(hu modrá 

"ervená
4x denn( 10 min. l*tka a chodidla

slune"ní spáleniny modrá 3x denn( 5 min. spálené místo
ko!ní problémy "ervená 10 min. nemocné místo
zv(t$ená prostata zelená 

modrá
1x denn( 5 min.  

10 min.
nemocné místo

-stule (bez hnisu) modrá 
"ervená

3x denn(
3x denn(

10 min. nemocné místo

pásov* opar zelená 
modrá

2x denn( 10 min. k,í! nebo okolí u$í

rány modrá 
"ervená

2x denn( 10 min. nemocné místo

nebolestivé rány modrá 3x denn( 15 min. nemocné místo
bez hnisu "ervená 10 min.
"erstvé rány "ervená 3x denn( 10 min. nemocné místo
revma modrá 

"ervená
4x denn( 10 min. nemocné místo

hnisání modrá 2x denn( 10 min. nemocná oblast
vyvrtnutí kloub# modrá 10 min. klouby
zán(t !il modrá 

"ervená
3x denn( 10 min.  

5 min.
nemocné místo

pohmo!d(niny modrá 
zelená

3x denn( 10 min. pohmo!d(né 
místo

$um(ní v u$ích modrá 3x denn( 10 min. u$i, hlava
-alová 1x denn(

akné (bez hnisu) "ervená 
modrá

3x denn( 10 min. obli"ej

bodnutí zelená 
modrá

3x denn( 10 min. posti!ené místo

vysok* tlak modrá 3x denn( 15 min. baroreceptory
zán(t dásní 3x denn( 10 min. obli"ej (tvá,e)
zán(t krku 3x denn( 10 min. krk
zán(t mandlí 3x denn( 10 min. dolní "ást obli"eje
zán(t ledvin (vlekl*) 3x denn( 10 min. okolí ledvin 61



potí! barva mno!ství 
nasvícení délka místo

zán(t sedacího  
nervu

modrá 
zelená

3x denn( 10 min. boky, záda

zán(t okostice modrá 3x denn( 15 min. nemocné místo
zán(t pr#du$ek zelená 

modrá
3x denn( 10 min. hrudník

zápal plic zelená 
modrá

3x denn( 15 min. hrudník záda

zán(t spojivek modrá
-alová

2x denn(
1x denn(

2 min. obli"ej se 
zav,en*ma o"ima

zán(t dutin zelená 
modrá

3x denn( 10 min. "elní dutiny

zán(t !il modrá 3x denn( 10 min. celé t(lo
r#st zub# modrá 3x denn( 4 min. obli"ej dít(te (ústa)
k,e"ové !íly modrá 

"ervená
3x denn( 10 min. stehna, kolena,  

plosky chodidel

  CLONY PRO TERAPII POMOCÍ  
    BAREV
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    VLIV LAMPY  NA )AKRY

V dobách, kdy je "ínská medicína stále víc a víc populární, pojem „"akry“ není 
cizí. Obvykle v$ak nejsou známy jejich p,esné de-nice ani funkce. Je tedy zapo-
t,ebí ,íct (nebo p,ipomenout), !e "akry jsou energetická centra, prost,ednictvím 
kter*ch organismus "erpá energii umo!+ující neru$ené fungování. Nejd#le!i-
t(j$í "akry jsou umíst(ny: v míst( solárního plexu, v $i$ince („t,etí oko“) a brzlíku. 
Oza,ování "aker má sou"asn( vliv na více vnit,ních orgán#.

Solární plexus

Nachází se cca 2 cm nad pupkem a je jedním z vchod# do energetického kanálu. 
Energie, která je "erpána tímto kanálem, se rozvádí po celém organismu. Oza-
,ováním solárního plexu, mimo energetického „dobití“ organismu, uspo,ádání 
pr#toku energie skrz vnit,ní orgány, které je obtí!né oza,ovat p,ímo z d#vodu 
jejich umíst(ní hluboko uvnit, t(la, vyvoláváme je$t( dva ú"inky:
Pozitivn( ovliv+ujeme imunitní systém organismu a zvy$ujeme jeho aktivitu.
Upravujeme metabolismus.

Brzlík

D#le!it*m aspektem vlivu polarizovaného sv(tla na organismus je podpora 
imunity. Velmi zjednodu$en( m#!eme ,íct, !e v p,ípad(, !e se objeví zán(tliv* 
proces, polarizované sv(tlo, mimo jiné vlivem tepelného p#sobení (zv*$ení 
teploty tkání o cca 1 stupe+ C) tento stav umocní, co! vyvolá v(t$í obrannou 
(imunologickou) reakci organismu. 
Pro p,ipomenutí: v lidském organismu jsou za obranné procesy zodpov(dné 
granulocyty, makrofágy a lymfocyty T (bun("ná imunita) a lymfocyty B (humo-
rální imunita). V$echny tyto slo!ky se vytvá,ejí v kostní d,eni a proces „dozrávaní“ 
lymfocyt# T a B probíhá v brzlíku. Oza,ování brzlíku lampou  umoc+uje 
a urychluje tento proces.

„t,etí oko“

„brzlík“

solární plexus
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„T,etí oko“

je dal$í "akra (energetick* kanál), která má zásadní v*znam pro neru$ené fun-
gování organismu. Není to oko v p,esném smyslu tohoto slova. U savc#, tedy  
i u "lov(ka, má podobu malé !lázy umíst(né ve spodin( lebe"ní a nese jméno 
$i$inka. 0i$inka vylu"uje do krve a mozkomí$ního moku hormon melatonin. 
Sekre"ní "innost $i$inky kontrolují nervové impulsy vysílané o"ní sítnicí pod 
vlivem sv(tla. Jdou po zrakov*ch nervech a ,ad( dal$ích struktur centrálního 
nervového systému a! k v*$e zmín(né !láze. Syntéza a sekrece melatoninu do 
krve jsou b(hem dne neustále br!d(ny, proto!e na sítnici dopadá sv(tlo. Nar#s-
tají ve tm( a zp#sobují zv*$enou ospalost.
Oza,ování bodu odpovídajícího $i$ince („t,etímu oku“) a o"i (1 impuls do ka!dé-
ho oka, ze vzdálenosti 5 cm) má bezprost,ední vliv na popisovan* proces, zp#-
sobuje omezení tvorby melatoninu; znalost tohoto biologického mechanismu 
umo!+uje pou!ívání terapie sv(tlem p,i lé"b( únavového syndromu, poruch 
vyvolan*ch stresem, tzv. jarní únavy a podzimní deprese.
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NÁZEV ONEMOCN1NÍ RECEPTOROVÉ BODY

ch,ipka, nachlazení a jiné infekce GRT14, JG11
zvon(ní v u$ích JC19, PO17, W3
astma EX20, PM13, P7
srde"ní bolesti PM15, O6, GRP14
vysok* krevní tlak N1, W3, ST6
ztráta v(domí O8, GRT26, N1
nespavost ST6, S7
nemoc z pohybu O8, S7, GRT20, /36, GRP17
bolesti b,icha, zvracení O6, /36, GRP12
nad*mání GRP4, GRP6, GRP8
pr#jem PM25, PM26, GRP4, /25
úplavice JG4, /25, /27, /37
hemeroidy, v*h,ez kone"níku GRT20, GRT1, PM25, PM57
bolesti zub# /7, JG4
bolesti krku a $íje PM10, PM11, P/20, JC3
cervikální dystonie P/21, PO15
ischias P/30, P/31, P/34, P/39, PM23
ochrnutí poloviny t(la P/30, P/34, /32, /36, JG10, JG14, JG15
impotence GRT4, GRP1, GRP6
ztráta semene GRP1, GRP6, /36, S7
prostata GRP1, GRP3, GRP6, N1
furunkl, furunkulóza, celulitida GRT14, JG11, /36
lupénka, neurodermitida GRT14, JG11, /36
zán(t ramenního kloubu JC12, JG15
bolesti kolenního kloubu EX35, EX36, P/34
vyvrtnutí ramenního kloubu JG15, JC9, PO14, PO15
vyvrtnutí loketního kloubu JG11, JC8, PO10
vyvrtnutí záp(stí PO4, JG5, JG8
vyvrtnutí bederního kloubu P/30, PM36, PM54
vyvrtnutí kolenního kloubu EX36, P/33, P/34
vyvrtnutí hlezenního kloubu /41, PM601, P/40
neuralgie, bolesti pasu PM23, GRT3, PM40
bod obecn( posilující organismus /36
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 ENERGIE CHI

5ín$tí léka,i u! dávno objevili existenci vnit,ní energie, která je nezbytná 
k udr!ení správného fungování lidského organismu. Pojmenovali ji energie 
Chi. Tato energie je rozvád(na dvanácti „kanály“, které ji rozná$ejí po celém t(le 
a které spojují kon"etiny (prsty na rukou a nohou) s vnit,ními orgány (neodpo-
vídají nutn( vnit,ním orgán#m ve smyslu západní medicíny) a osmi „nádobami“ 
fungujícími jako nádr!e a upravujícími rozvod a kolování Chi v t(le.
Pokud je Chi v osmi nádobách plná a silná, pak Chi v kanálech bude takté! silná 
a správn( se,ízená. Pokud v$ak v nádobách nebo kanálech vznikne stagnace 
kolování, energie Chi tekoucí do kon"etin a k orgán#m nebude správná, co! 
m#!e b*t p,í"inou vzniku onemocn(ní.
V poslední dob( západní medicína, která postupn( akceptuje existenci Chi, 
p,ijala hypotézu, !e energie Chi je bioelekt,ina kolující v t(le. Pokud je Chi 
bioelekt,ina, pak podmínkou uchování její cirkulace v organismu je existence 
elektromagnetické síly (SEM), která vytvá,í rozdíly v potenciálech, stejn( jako 
je tomu v elektrickém obvodu, kter* musí b*t p,ipojen k baterii nebo jinému 
zdroji SEM, aby v n(m mohl b*t proud.
Tak!e abychom mohli naplnit nádoby Chi, musíme v(d(t, jak zv(t$íme náboj 
na$i „baterie“. M#!eme toho dosáhnout prost,ednictvím r#zn*ch metod (tré-
nink Tay Chi, akupunktura, akupresura). Je samoz,ejmé, !e lidské t(lo je vodivá 
látka. Na jeho elektromagnetické pole bude v!dy p#sobit Slunce, M(síc, oblaka, 
elektromagnetické pole Zem( a energie vytvá,ená moderními technologiemi 
(rádio, televize, po"íta", mobilní telefon apod.).

Za,ízení  vytvá,ením sv(telné energie (která, jak je známo, je 
svazkem elektromagnetick*ch vln) má nepochybn* vliv na regulaci a navrácení 
správného pr#toku energie Chi (elektromagnetické energie) v lidském organis-
mu, tak!e p#sobí preventivn( a lé"ebn( v p,ípad( celé ,ady onemocn(ní.

Jak bylo zmín(no ji! d,íve, na povrchu lidského t(la jsou lokalizovány 
receptorové body, které odpovídají vnit,ním orgán#m. Tyto body se takté! na-
cházejí na povrchu dlaní a chodidel. V p,ípad( onemocn(ní orgánu umíst(ného 
hloub(ji uvnit, t(la, se dosáhne terapeutického ú"inku stimulací (nap,. pomocí 
masá!e – akupresury) bodu umíst(ného na povrchu t(la, dlan( nebo chodidla, 
kter* odpovídá tomuto orgánu.
Tímto zp#sobem dochází k upravení pr#toku energie, co! umo!+uje vylé"ení 
anebo alespo+ zna"né zmírn(ní onemocn(ní.



70

levá dla+
 1. o"i
 2. u$i
 3. nos – dutiny
 4. $i$inka
 5. hlava
 6. krk
 7. ruce a ramena
 8. krevní ob(h
 9. kolena
10. stehno a l*tko
11. chodidlo
12. kostra, zuby
13. plíce
14. brzlík, poruchy  

 imunitního systému
15. bránice
16. !aludek, duodenum
17. st,eva
18. srdce
19. páte,
20. pohlavní !lázy,  

 lymfatické uzliny
21. kone"ník
22. nervová soustava
23. játra
24. !lu"ník
25. slinivka b,i$ní
26. ledviny
27. nadledviny, zán(tlivé  

 stavy, revma, astma,  
 srde"ní arytmie, mdloby

28. slepé st,evo
29. slezina
30. mo"ov* m(ch*,

Rozmíst(ní akupresurních bod#  
na levé dlani.
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pravá dla+
 1. $ed* zákal, zelen* zákal, po$kození sítnice
 2. zán(t vnit,ního ucha
 3. zán(t dutin, ucha
 5. migréna, ot,es mozku,  

 zán(t mozkov*ch blan
 6. angína, laryngitida,  

 poruchy $títné !lázy
 7. chronická polyartritida
 8. ateroskleróza
 9. chronická polyartritida 
10. k,e"ové !íly, ischias,  

 revma
11. revmatoidní artritida
12. zubní kaz, zán(tlivé stavy
13. zán(t plic, tuberkulóza
16. v,edová choroba !aludku  

 a duodena, p,ekyselení
17. v,edov* zán(t st,ev,  

 nekróza, zauzlení st,ev
18. ischemická choroba  

 srde"ní, oslabení srde"ního  
 svalu, po$kození chlopn(

19. Becht(revova nemoc,  
 revmatická choroba

20. degenerativní zm(ny  
 pohlavních !láz, prostata,  
 zán(tlivé stavy vaje"ník#

21. hemeroidy, v,edová  
 nemoc kone"níku

22. emocionální poruchy
23. virov* zán(t jater,  

 cirhóza jater
24. usazeniny a kameny  

 ve !lu"níku, !loutenka
25. selhání slinivky b,i$ní,  

 cukrovka
26. ledvinové kameny,  

 selhání ledvin
28. zán(t slepého st,eva
29. mechanické po$kození sleziny,  

 poruchy funkce sleziny
30. poruchy funkce mo"ového m(ch*,e

Rozmíst(ní akupresurních bod#  
na pravé dlani.
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levé chodidlo
 1. mozek, pravá strana
 2. "elní dutiny, pravá strana
 3. mozkov* kmen, moze"ek
 4. podv(sek mozkov*
 5. spánek, pravá strana,  

 trojklan* nerv
 6. nos
 7. krk
 8. pravé oko
 9. pravé ucho
10. pravá ruka
11. svalstvo trapéz# levá  

 strana
12. $títná !láza
13. p,í$títné t(lísko
14. plíce a pr#du$ky levá strana
15. !aludek
16. duodenum
17. slinivka b,i$ní
20. solární plexus
21. nadledvinky, levá strana
22. ledvina, levá strana
23. mo"ová cévka, levá strana
24. mo"ov* m(ch*,
25. tenké st,evo
29. p,í"n* tra"ník
30. sestupn* tra"ník
31. kone"ník
32. ,itní otvor
33. srdce
34. slezina
35. levé koleno
36. pohlavní !lázy ($ourek  

 nebo vaje"níky) levá strana
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pravé chodidlo
 1. mozek, levá strana
 2. "elní dutiny, leva strana
 3. mozkov* kmen, moze"ek
 4. podv(sek mozkov*
 5. spánek, levá strana,  

 trojklan* nerv
 6. nos
 7. krk
 8. levé oko
 9. levé ucho
10. pravá ruka
11. svalstvo trapéz# pravá  

 strana
12. $títná !láza
13. p,í$títné t(lísko
14. plíce a pr#du$ky pravá  

 strana
15. !aludek
16. duodenum
17. slinivka b,i$ní
18. játra
19. !lu"ník
20. solární plexus
21. nadledvinky, pravá strana
22. ledvina, pravá strana
23. mo"ová cévka, pravá strana
24. mo"ov* m(ch*,
25. tenké st,evo
26. slepé st,evo
27. ileocekální chlope+
28. tra"ník vzestupn*
29. tra"ník p,í"n*
35. pravé koleno
36. pohlavní !lázy ($ourek  

 nebo vaje"níky) pravá strana
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receptory na bo#ních stranách chodidel
 6. nos
13. p,í$títné !lázy
24. mo"ov* m(ch*,
38. bederní kloub
40. lymfatické uzliny, podb,i$ek
49. slabiny
50. d(loha nebo prostata
51. penis, pochva, mo"ová trubice
52. kone"ník (hemeroidy)
53. kr"ní obratle
54. b,i$ní obratle
55. bederní obratle
56. k,í!ová kost a kostr"
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receptory na bo#ních stranách chodidel
 5. spánky, trojklan* nerv
10. ruka
35. koleno
36. uvoln(ní podb,i$ku (proti menstrua"ním bolestem)
38. bederní kloub
39. lymfatické uzliny, horní "ást trupu
42. smysl rovnováhy
43. prsa
44. bránice
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receptory na vrchní stran% chodidel
39. lymfatické uzliny, horní "ást trupu
40. lymfatické uzliny, dolní "ást
41. mízní splav, hrudní mízovod
42. smysl rovnováhy
43. prsa
44. bránice
45. mandle
46. dolní "elist
47. horní "elist
48. hrtan a pr#du$nice



S lampou jsem spokojen, vylé"il jsem si koleno a mohu chodit bez „berlí“, 
dokonce i po schodech bez bolesti. U! dva t*dny si oza,uji bolestivou páte, 
v bederní oblasti ze vzdálenosti 5 cm, pou!ívám stativ, bolest se sní!ila, ale 
je$t( cítím mírné nepohodlí. Co d(lám $patn(?

U srovnateln*ch za,ízení emitujících polarizované sv(tlo vyskytujících se na 
trhu musí b*t v!dy dodr!ena vzdálenost zdroje sv(tla od poko!ky 5-10 cm. 
U  je pou!it* unikátní optick* systém, co! umo!+uje aplikaci sv(tla v p,í-
mém kontaktu s poko!kou. Takovéto p,ímé kontaktní pou!ití zvy$uje prostup-
nost sv(tla a zaru"uje rychlej$í pr#b(h lé"by. Oblast bederní páte,e oza,ujte 
kontaktn( v místech uveden*ch v návodu. Krom( toho d(láte v$echno správn(. 
Degeneraci páte,e, která u Vás vznikala b(hem let p,i sezení v kancelá,i, sa-
moz,ejm( nevylé"íme b(hem 2 t*dn#, ale efekt sni!ování obtí!né elektrizující 
bolesti napovídá, !e pravidelné oza,ování p,ístrojem  Vám umo!ní se 
tohoto problému zbavit.
P,ikládáme posudky pana Floriana Komandera ze Siemianowic, kter* tento 
p,ístroj rovn(! pou!ívá:
„… vlastním Va$i lampu , kterou jsem koupil p,i mém pobytu v sanatoriu 
v Ustroni v srpnu 2001.

Ji! n(kolik let trpím degenerativními onemocn(ním páte,e, zejména v kr"ní 
oblasti, a v*h,ez meziobratlov*ch plotének na úrovni C5-C6 a C6-C7. Vloni 
byly bolesti $íje tak intenzivní, !e znemo!+ovaly normální spánek. Ka!d* 
pohyb hlavou p#sobil zesílení bolesti páte,e a byl spojen se silnou bolestí 
hlavy. Tehdy nastala nutnost nemocni"ní lé"by. Nemocnice m( odeslala na 
rehabilitaci do sanatoria, jejím! v*sledkem bylo "áste"né zlep$ení zdravot-
ního stavu. Velké a dlouhodobé zlep$ení jsem pocítil teprve po pou!ití Va$í 
lampy . Bolesti páte,e a míst, která byla velmi bolestivá, p,estaly b*t 
tak tr*znivé jako v období p,ed pou!íváním lampy. Ka!d* den provádím 
podle návodu oza,ování míst, která d,íve byla nejnáchyln(j$í k bolesti.
Tuto lampu pou!ívají také ostatní "lenové mé rodiny, kte,í souhlasn( potvr-
zují zmírn(ní bolesti p,i r#zn*ch nemocech…“

77

PORADNA

.



Na ja,e se cítím oslabená, "asto pro!ívám stresy. Jak mám pou!ívat  
p,i t(chto obtí!ích a jak dlouho se mohu ka!dodenn( oza,ovat?

Únava a jarní oslabení mají vliv na stres a stavy úzkosti, v tomto p,ípad( je 
nutno oza,ovat tzv. „t,etí oko“ a solární plexus, také se doporu"uje oza,ovat 
záhlaví a pro uklidn(ní pupek 6 minut na bod alespo+ 1x a nejlépe 2x denn(. 
Také se doporu"uje cvi"ení a procházky ve voln*ch chvílích, proto!e pohyb 
a prokysli"ení organismu jsou velmi p,ínosné ve stavech únavy a stresu. Pokud 
jde o délku oza,ování, m#!ete podle "asu ur"eného na lé"bu a po"tu nemocí 
provád(t zákroky podle návodu a "asové tabulky oza,ování dle pot,eby.
P,ipojujeme posudek man!el# Popkov*ch z Rybníku, kte,í tento p,ístroj rovn(! 
pou!ívají:

„…jsme u!ivateli lampy ji! více ne! 2 roky, s odstupem "asu m#!eme pro-
hlásit následující:
– nau"ili jsme se lampu vyu!ívat ka!dodenn( asi tak jako mytí, "i$t(ní 

zub# a jiné nezbytné "innosti. Lampa je prost( po ruce na no"ním stolku 
a denn( ji vyu!íváme k impuls#m.

– lampu oce+ujeme p,edev$ím jako prevenci onemocn(ní, proto denn( 
oza,ujeme místa zvy$ující odolnost organismu. Díky tomu ji! 2 roky ne-
jsme náchylní – jak tomu b*valo d,íve – k ch,ipkám, nachlazení a bolesti 
v krku.

– ú"innost lampy m#!eme potvrdit také v p,ípadech: bolesti zub# (zán(tu 
dásní), nachlazení, r*my, loupání v kolenou a bolestí vznikajících v d#-
sledku degenerace ramenních sval#.

Celkov( pozorujeme, !e lampa je velice p,ínosná pro uchování zdraví do 
pozdního stá,í. Proto jsme také nebyli p,ekvapeni, kdy! jsme vid(li, !e lam-
pu pou!ívá jeden z rybnick*ch dermatolog#…“
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Známí mi ,íkají: „Ud(lala jsi dob,e, kdy! jsi koupila lampu, u! t*den svítí$  
na kolena a stále t( bolí?“ Jak mám v(d(t, jestli mi lampa pom#!e.

P,i lé"b( p,ístrojem  je velmi d#le!ité seznámení se s procedurou oza-
,ování, tedy na která místa a body soust,edit sv(tlo, d#le!itá je doba oza,ování 
a je$t( d#le!it(j$í je pravidelnost zákrok#. Nejlépe je provád(t zákroky 3 x denn( 
anebo alespo+ 2 x denn( - ráno a ve"er s pln*m po"tem lé"ebn*ch impuls# pro 
dané onemocn(ní (viz návod k pou!ití kapitola Pou!ití). Je nutno také myslet 
na to, !e revmatick* zán(t kolenního kloubu ve Va$em p,ípad( nevznikl v"era 
ani p,edev"írem, ale je to onemocn(ní, které vznikalo léta a nelé"ené v prvních 
stádiích nemoci se pozd(ji lé"í obtí!n( a na v*sledky je nutno po"kat je$t( ales-
po+ 2-3 t*dny. Máte $t(stí a nepochybnou p,íle!itost zbavit se pomocí p,ístroje 

 tohoto velmi bolestivého onemocn(ní, které p#sobí obtí!e v b(!ném 
fungování a ka!dodenním !ivot(. P,ipojujeme posudek paní Reginy Grabowské 
z Lod!e:

„…jsem !ena, která bojuje s onemocn(ním páte,e (a nejen s ním) ji! více 
ne! 20 let. Bylo u m( zji$t(no onemocn(ní „morbus Baastrup“. P,es ka!-
doro"ní lé"bu v sanatoriu v Busku nejsou efekty tak dlouhodobé jako po 
oza,ování lampou . Ustoupily bolesti kolenních kloub# velmi citelné 
v noci a p,estaly také tak zvané 4 nebo 5 denní stavy, které m( upoutávaly 
na l#!ko.
Dal$í nemocí, která m( postihla v posledních letech, je pásov* opar vysky-
tující se v r#zn*ch "ástech t(la. Toto onemocn(ní mám ji! po sedmé. Lé"ili 
m( „Heviaranem“ po dobu p#l roku a v*sledky nebyly uspokojivé. Teprve 
oza,ování lampou po dobu 4 m(síc# p,ineslo konec bolesti a puch*,k#.
Nyní se vrátíme k popisu prvního onemocn(ní. P,i pokusu o pohyb jsem 
k,i"ela bolestí a nemohla jsem provést jak*koliv pohyb, po ozá,eních tyto 
problémy ustoupily. Kone"n( se pohybuji bez „berlí“, které m( chránily p,ed 
pádem. A to vyu!ívám oza,ování nepravideln( po dobu p#l roku. Jeden den 
toti! oza,uji kolena, druh* den kotníky a t,etí den páte,. M#j stav se zlep$il 
natolik, !e mnoho domácích práci d(lám sama, co! d,íve nebylo mo!né.
Proto!e v*sledky oza,ování m*ch onemocn(ní jsou v*znamné, pod(lila 
jsem se o n( s paní Klarou Jarz6bowskou, která trpí osteoporózou.
Po n(kolika ozá,eních se rozhodla koupit si lampu . Je$t( jednou 
d(kuji za zmírn(ní bolestí, které mi p,iná$í „sluní"ko“ lampa…“
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Man!el ji! n(kolik let trpí cukrovkou. Hladinu cukru kontroluje, ale ud(laly 
se mu bércové v,edy a také v,edy na pat(. Pom#!e mu lampa ?

Ur"it( ano. P,edev$ím nep,eru$ujte farmakologickou terapii a následn( podle 
mo!nosti oza,ujte rozsáhlé rány, bércové v,edy i v,edy na pat(. V druhém t*dnu 
pravidelného oza,ování sv(tlem  by se na okrajích rány m(lo objevit 
granulování a nová tká+.
Posílám posudek paní Barbary Szlaga z Rabky, která tento p,ístroj rovn(! pou-
!ívá:

„… Cht(la bych popsat, "eho se mi povedlo dosáhnout díky pou!ití Va$í 
lampy :
1. Velmi p,ízniv* vliv lampy na hojení rány po nást,ihu hráze.
2. Rychlé hojení popraskan*ch prsních bradavek u kojící matky. Po ozá,ení 

lampou byla p#vodn( tvrdá, nalitá a bolestivá prsa m(kká a mléko bez 
obtí!í snadno odtéká.

3. Po ozá,ení velká úleva a „vymizení“ hemeroid#.
4. Oza,ování velkého poporodního v*ronu na hlavi"ce novorozen(te zp#-

sobilo její rychlé a úplné vst,ebání.
5. No"ní pomo"ování u 3,5-leté vnu"ky zp#sobené nachlazením mo"ové-

ho m(ch*,e úpln( ustoupilo po n(kolikadenním oza,ování lampou okolí 
mo"ového m(ch*,e. Velká úleva p,i infekci a r*m(.

6. Ale nejlep$ích a viditeln*ch v*sledk# dosahujeme p,i oza,ování roz-
sáhl*ch bércov*ch v,ed#. Jsem zdravotní sestra a díky své profesi mám 
mo!nost profesionáln(j$ího pohledu na v*sledky p#sobení této lampy. 
Rozsáhlá rána lé"ená n(kolik desítek let mnoha zp#soby se nikdy úpln( 
nezahojila. Noha byla jakoby mrtvá. Po ozá,eních se vrátil cit, vnímání 
bolesti, okraj rány se za"al pokr*vat novou tkání. Samoz,ejm( vlastní 
proces lé"by musí b*t velmi dlouh*, ale v(,ím, !e p,inese k*!en* v*sle-
dek.
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P,i lé"ebném pobytu v sanatoriu v Iwoniczu Zdroju jsem postoupil t,i bez-
platné procedury ozá,ení p,ístrojem  proti zvon(ní v u$ích. Ve Va$í 
regionální kancelá,i jsem lampu koupil, proto!e po t(chto procedurách 
lépe sly$ím. Mám dva dotazy. Zaprvé – jak dlouho mám oza,ovat u$í, aby 
zvon(ní a nedosl*chavost ustoupily a abych lépe sly$el a za druhé – jak 
nejlépe oza,ovat hemeroidy?

Máme velkou radost, !e jste lépe sly$el po t,ech procedurách, je$t( lep$í to bude 
po t,iceti dnech oza,ování, nejlépe 3 x denn( po 6 minutách ka!dé ucho. Pokud 
jde o hemeroidy, oza,ujeme ráno a ve"er po 6 minutách p,ímo kone"ník, kon-
taktní metodou, pokud rány nekrvácejí. Pokud rány krvácejí, pak ze vzdálenosti 
2 cm po dobu 6 minut 2-3 x denn(. P,ipojujeme názor na pou!ívání od pana 
Stanislava Ryczela ze Zgorzelce:

„…Cht(l bych uvést n(kolik post,eh#, které jsem vypozoroval v pr#b(hu 
pou!ívání lampy , která le"í pomocí sv(teln*ch paprsk#. Tuto lampu 
jsem pou!íval na t,i místa:
1. Zán(tliv* stav ky"elního kloubu po odstran(ní endoprotézy, hnisavá 

pi$t(l se zlat*m stafylokokem lé"ená antibiotiky po dobu 1 roku. Lam-
pou  jsem se oza,oval 4 x denn( po dobu 2 t*dn# a pi$t(l se 
uklidnila.

2. Hemeroidy – m(l jsem bouli velkou jako slepi"í vejce. Po oza,ování 2 x 
denn( po dobu dvou t*dn# se boule zatáhla dovnit,.

3. Bérec na pravé noze mi lé"ili 2 roky. Po pro,íznutí hnisav*ch lo!isek se 
rány nemohly zacelit a vznikaly hnisavé v,ídky po celém l*tku. Po oza,o-
vání po dobu 3 t*dn# v,ídky zaschly a velké otev,ené rány se zacelily. Na 
základ( m*ch zku$eností doporu"uji lé"bu lampou .
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P,ístroj vlastním a pou!ívám ji! 2 roky. Vylé"ila jsem si spoustu onemoc-
n(ní, ze kter*ch uvedu následující: úporná migréna, ischias, "elní dutiny. 
Díky Bohu, !e jsem m(la p,íle!itost narazit na tu jedine"nou nabídku koupit 
lampu na splátky, proto!e d#chod mám mal* (jsem d#chodkyn( s druhou 
invalidní skupinou). Tato lampa mi velmi pomohla. Trápím se, proto!e p,í-
stroj  p#j"uji i znám*m, chci také pomoci. Kdy se lampa vypálí a jak 
dlouho je$t( vydr!í?

Podle posudk# a rozbor# v(dc# a in!en*r# z v*zkumné laborato,e I.B.C. vypl*vá, 
!e !ivotnost zdroje sv(tla p,ístroje  byla navr!ena na 3 tisíce hodin svíce-
ní, co! v p,ípad( pou!ívání lampy  po dobu 30 minut denn( sta"í na její 
pou!ívání po dobu 16 let. Nedoporu"ujeme p#j"ování p,ístroje z hygienick*ch 
a sterilních d#vodu. Po ka!dém pou!ití znám*mi je bezpodmíne"n( nutné ten-
to p,ístroj dezin-kovat dezinfek"ními p,ípravky jako Sekusept nebo Medisan 
2000. Dovolujeme si upozornit, !e v$ichni Va$i známí by m(li mít lampy , 
proto!e jsme zavedli v*hodn* splátkov* systém na nákup tohoto p,ístroje, kter* 
je p,ijateln* prakticky pro v$echny. Více informaci na www.ibc-pacov.cz.
P,ipojujeme posudek na pou!ívání lampy od man!el# Drewnianych z Cza&ce. 
Pov$imn(te si prosím doby $esti let bezporuchového pou!ívání p,ístroje.

V*$e uvedenou lampu vlastníme od dubna 2001. Tuto lampu vyu!íváme 
pro celou rodinu p,i r#zn*ch onemocn(ních jako je r*ma, chrapt(ní, ka$el. 
Sna!íme se ji propagovat a doporu"ovat znám*m.
Uvádím následující post,ehy na téma lé"ebn*ch efekt# dosa!en*ch pou!i-
tím lampy :
– v*razn( jsem si upevnila imunitní systém
– zmen$ení bolestí chronické revmatické choroby – kolenních kloub#
– vylé"ení zán(tu mandlí, které m(ly b*t operované – oza,ování zp#sobilo, 

!e tento zákrok byl zbyte"n*
– po pou!ívání 2 x denn( lampy  man!el poci.uje zlep$ení mu!ské-

ho problému (t*ká se to prostaty, mo"ov*ch cest), zv(t$ování !lázy je 
zpomaleno, zna"n( se zlep$ily obtí!e vyskytující se p,i mo"ení.
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Lampu mám t,etí rok. Koupila jsem ji na bolesti $íje, ky"lí a revmatoidní artritidu. 
Syn byl proti nákupu – ,íkal, !e to stojí moc pen(z, ale proto!e mi lampa pomoh-
la, u! nemá námitky. Ve druhém m(síci lé"by pomocí lampy bolesti ustoupily 
a mohla jsem s vnou"aty chodit na procházky. Jak mám oza,ovat vnou"ata p,i 
angín( a zán(tu horních d*chacích cest a kv#li prevenci?

Máme velkou radost, !e m#!ete chodit s vnou"aty na procházky. Za"n(me prevencí 
– oza,ujeme brzlík jednou denn( po dobu 4 minut – zvy$ujeme odolnost, jednou 
denn( solární plexus také jednou denn( 4 minuty – zlep$ujeme "innost parenchy-
matózních orgán#. V p,ípad( zán(tliv*ch stav# krku a mandlí oza,ujeme mandle 
a krk z pravé i z levé strany. M#!ete také oza,ovat nos z jedné a druhé strany v oblasti 
nosních dírek a pr#du$kov* strom. Pou!ití sv(tla  v*razn( zkracuje dobu 
lé"by angíny a zán(tliv*ch stav# horních cest d*chacích. V p,íloze je posudek na 
pou!ití paní doktorky El7biety Wolfram, je to pediatri"ka v odd(lení Balneoklimato-
logie a fyzikální medicíny d(tského sanatoria „Górnik“ ze Szczawnice.
Po dobu p(ti m(síc# jsem testovala terapeutickou ú"innost lampy . Test 
jsem provedla na skupin( 42 d(tí ve v(ku 4-6 let. D(ti podrobené procedurám byly 
odeslané do zdej$ího sanatoria s následujícími klinick*mi diagnózami: 
1. Nosní katar alergického p#vodu 22 d(tí
2. Chronick* zán(t vedlej$ích nosních dutin 10 d(tí
3. Ko!ní zm(ny alergického p#vodu 7 d(tí
4. Zbytn(lá nosní mandle a kr"ní mandle 3 d(tí.

1. Nosní katar alergického p#vodu

P!eva&ující projevy p!ed sérií procedur:
– naru$ená pr#chodnost dutiny nosní zp#sobená otokem nosní sliznice
– zna"né zv(t$ení dolních nosních sko,ep zmen$ující pr#chodnost nosních cest
– mluvení nosem
– zatékaní hlenu na zadní st(nu krku
– such* no"ní ka$el
– poruchy spánku
– nechutenství
Metoda oza!ování: 
po"et procedur – 20 provád(n*ch 2 x denn(.
Místa oza!ování:
a) okolí nosních dírek oboustrann( po 2 impulsech
b) okolí ko,ene nosu bodov( (bod mezi obo"ím) 2 impulsy ráno
c) p,ímo do nosních cest 2 impulsy 
c) bodov( horní "ást hrudní kosti v okolí napojení II. !ebra 2 impulsy kolmo k povr-

chu hrudní kosti ze vzdálenosti 10 cm – (brzlík) p,i druhém oza,ování.
Pozorování po sérii procedur oza!ování lampou :
– zna"né zlep$ení pr#chodnosti nosu – zmen$ení velikosti dolních nosních sko,ep 

– zlep$ení mo!nosti ú"inného "i$t(ní nosu
– zlep$ení mluvy – zlep$ení spánku – zlep$ení chuti k jídlu – rozhodn( zmírn(ní 

no"ního ka$le – ustoupení zatékaní hlenu na zadní st(nu krku
V*$e uvedené v*sledky byly dosa!ené u cca 85% d(tí podroben*ch oza,ování. 83



2. Chronick% zán"t vedlej(ích nosních dutin

P!eva&ující projevy p!ed sérii procedur:
– p,ítomnost hnisu a hlenu v nosních cestách sni!ující pr#chodnost nosu
– nárazov* ka$el s vyka$láváním hnisu a hlenu (star$í d(tí) chronického charakteru
– poruchy spánku
– zatékaní hlenu na zadní st(nu krku
– ranní zvracení p,i ka$li (odstra+ování hlenu ze zadní st(ny krku – mlad$í d(ti)
– nemo!nost správného "i$t(ní nosu
Metoda oza!ování:
po"et procedur – 20 provád(n*ch 2x denn(.
Místa oza!ování:
a) vedlej$í nosní dutiny oboustrann( po 4 impulsech ze vzdálenosti 10 cm (v p,ípa-

d( pocitu nadm(rného tepla ze vzdálenosti 15 cm)
b) 4 impulsy p,ímo do nosních cest
c) 4 impulsy ráno na oblast ko,ene nosu (bod mezi obo"ím)
d) 4 impulsy p,i druhém oza,ování na místo pr#m(tu brzlíku
Pozorování po sérii procedur oza!ování lampou :
– bylo dosa!eno postupné zlep$ení pr#chodnosti nosu
– mo!nost správného "i$t(ní nosu
– rozhodn( men$í "etnost atak# ka$le a! k úplnému ustoupení
– v*razné zlep$ení spánku
– zlep$ení chuti k jídlu
– ustoupení ka$le a ranního zvracení
– ustoupení zatékaní hlenu na zadní st(nu krku
– celkové zlep$ení stavu dít(te
V*$e uvedené v*sledky byly dosa!ené u cca 90% d(tí podroben*ch oza,ování.

3. Ko&ní zm"ny alergického p#vodu

P!eva&ující projevy p!ed sérií procedur:
– v*razn* neklid d(tí související se zna"n*m stupn(m onemocn(ní – sv(d(ní k#!e 

v míst( zm(n, sílící v noci
– poruchy spánku – p,eru$ovan* spánek
– pozorované ko!ní zm(ny v typick*ch místech (podkolenní jamky, loketní jamky, 

h*!d(, $íje, okolí u$ních boltc#, okolí pupku)
– velká r#znorodost projev# (vlasov* úbytek, "erstvé $krábance, úbytek poko!ky, 

nadm(rné loupání poko!ky, zesílení poko!ky)
Metoda oza!ování:
Po"et procedur – 15 provád(n*ch 1 x denn(. P,ed procedurou byla místa ko!ních 
zm(n d#kladn( o"i$t(na od pou!ívan*ch mastí.
Místa oza!ování:
a) bodov( po 4 impulsech na hranici zdravé a chorobn( zm(n(né poko!ky
b) pohybovou metodou po 2 impulsech v oblasti zm(n ze vzdálenosti 15 cm
c) je nutné omezení nebo eliminace alergen# vyvolávajících zm(ny z okolí 
Pozorování po sérii procedur oza!ování lampou :
– bylo dosa!eno sní!ení sv(d(ní, zna"n* stupe+ redukce ko!ních zm(n
– zlep$ení pru!nosti a barvy poko!ky na chorobn( zm(n(n*ch místech
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– zánik "erstv*ch ohnisek zán(tu
– zlep$ení spánku
Zlep$ení bylo dosa!eno u 5 d(tí, u 2 d(tí bylo zpozorováno minimální zlep$ení 
s návratem potí!í po 10 procedu,e. Domníváme se, !e p,í"inou zhor$ení potí!i byly 
alergeny – ned#slednost v elimina"ní diet(.

4. Zbytn"lá nosní mandle a kr$ní mandle

P!eva&ující projevy p!ed sérií procedur:
– naru$ená pr#chodnost nosu v d#sledku ucpání zadních nozder v d#sledku zv(t-

$en*ch nosní mandlí
– poruchy spánku: chrápání, ob"asné apnoe, probouzení
– ztí!ené d*chání v poloze vle!e na zádech
– d*chání otev,en*mi ústy
– nechutenství
– z anamnézy: "asté zán(tlivé stavy kr"ních mandlí a angíny
– mluvení nosem
Metoda oza!ování:
po"et procedur – 20 provád(n*ch 2 x denn(.
Místa oza!ování:
a) okolí $íje pod obloukem dolní "elisti oboustrann( po 2 impulsech
b) p,ímo do ústní dutiny sm(,ované na mandle po 2 impulsech
c) p,ímo do nosních cest 2 impulsy
d) horní "ást hrudní kosti (v míst( pr#m(tu brzlíku) 2 impulsy ráno
e) p,i druhé procedu,e po 2 impulsech v bodu Ts 4 oboustrann(
Pozorování po sérii procedur oza!ování lampou :
– u v$ech d(tí bylo zpozorováno zna"né zmen$ení kr"ních mandlí
– zlep$ení spánku – d(ti spaly „ti$e“, nechrápaly, ustoupila apnoe
– zlep$ení chuti k jídlu
– v*razn(j$í mluva
– lep$í pr#chodnost nosu
– nebylo provedeno laryngologické vy$et,ení za ú"elem zhodnocení velikosti nos-

ní mandle

Shrneme-li v*$e uvedené post,ehy, mohu ,íct, !e oza,ování lampou  je 
v oblasti terapie sv(tlem velmi p,ínosná procedura. P,i práci s d(tmi jsem se ne-
setkala s projevy netolerance nebo komplikací po procedurách. D(ti velmi rády 
podstupují tento typ terapie. Je bezbolestná, nevy!aduje úzkou spolupráci dí-
t(te s osobou provád(jící oza,ování, nevyvolává nep,íjemné pocity (nadm(rné 
p,eh,átí). Ú"innost také hodnotím velmi kladn(. Chci zde poznamenat, !e d(ti 
podrobené procedu,e nebyly nemocné i p,es "etné virové infekce vyskytující 
se v tomto období. Velmi d#le!itá je skute"nost, !e proceduru oza,ování mo-
hou provád(t matky v domácích podmínkách, tedy v prost,edí pro dít( velmi 
p,ív(tivém, co! eliminuje stres, kter* dít( pro!ívá v podmínkách léka,ské ordi-
nace. Matkám doporu"uji vyu!ívat tento typ terapie d(tí zárove+ jako formu 
prevence p,ed nemocemi.

Doktorka El!bieta Wolfram, pediatri"ka v odd#lení Balneoklimatologie  
a fyzikální medicíny d#tského sanatoria „Górnik“ ze Szczawnice.
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Dcera má jinou lampu, $vagrová zase jinou, a sestra má . S man-
!elem chceme koupit , ale p,em*$líme, jestli je dobrá, proto!e se 
vyrábí v 5eské republice?

Je to pravda, lampa  se vyrábí ve -rm( I.B.C., a. s., v 5eské republice. Jen 
málo podnik# se m#!e pochlubit dvaceti lety hledání nejlep$ích a nejmoder-
n(j$ích technologick*ch ,e$ení v oblasti v*roby rehabilita"ních p,ístroj#. Této 
pozice dosáhla -rma I.B.C. v 5eské republice, jako pru!n( se rozvíjející pln( 
evropská -rma má p,íslu$né certi-káty jakosti: ISO 9001:2002 a 5SN EN ISO 
13485:2003 a vyrábí rehabilita"ní za,ízení ve zdravotnick*ch standardech dle 
normy 5SN EN 60601-1:2007. Máte mo!nost volby, ale pokud se rozhodnete 
pro lampu , pak budete mít nejmodern(j$í za,ízení tohoto typu na sv(-
t(. Víme, !e nyní na sv(t( není za,ízení jako .
V návodu jsou uvedené na vnit,ních stranách obálky certi-káty pro .

Pavel PICKA
I. B. C., a. s.
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    KLINICKÉ HODNOCENÍ

V Ustroni, dne 18. 12. 2003

Posudek

Lampy  jsou v na$em st,edisku vyu!ívány na Odd(lení fyzikální 
terapie – sv(tlo a elektrolé"ba. V tomto roce bylo provedeno 7505 úkon#, co! je 
pr#m(rn( 750 zákrok# m(sí"n(.

Oza,ování je ú"inné v následujících p,ípadech:

– Stavy po úrazech – krevní v*rony
– Rány po nehodách, chirurgick*ch zákrocích, po popáleninách,
– Prole!eniny
– Bércové v,edy
– Poopera"ní a poúrazové jizvy
– Atopick* zán(t k#!e
– Zán(tlivé stavy a degenerace kloub#
– Virové zán(ty k#!e – opar, pásov* opar

Oza,ování lampou  zp#sobuje zmen$ení bolestí, urychlení rege-
nera"ních proces#, podporuje proces hojení ran a posiluje imunitní systém.

Pou!ití oza,ování m#!eme doporu"it jako podp#rnou terapii k lé"b( 
farmakologické, v mnoh*ch p,ípadech je oza,ování jedinou lé"ebnou metodou 
a p,iná$í velmi uspokojivé v*sledky.
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HODNOCENÍ P+ÍSTROJE 
P+I REHABILITACI POHYBOVÉHO APARÁTU
V 21 LÉ!EBN"-REHABILITA!NÍ 
VOJENSKÉ NEMOCNICI
V BUSKU-ZDROJI.

P,ístroj  byl pou!íván v 21 LRVN (Lé"ebn(-rehabilita"ní vojenská 
nemocnice) v období od kv(tna 2001 do b,ezna 2002. Léka,em doporu"enou 
terapii vyu!ilo cca 300 pacient#, které m#!eme rozd(lit do skupin, podle druhu 
onemocn(ni, které bylo doporu"ené pro terapii sv(tlem :

1) revmatologická, ortopedicko-traumatologická (stavy po zlomeninách, 
vyvrtnutí kloubu, tenisov* loket, humeroskapulární periartritida, zán(t klou-
b#, revmatoidní artritida, osteoartritida, ostruha patní kosti, vbo"en* palec, 
úrazy vaz#, poran(ní, pohmo!d(niny, otoky kon"etin, dna,

2) neurologická (vertebrogenní algick* syndrom, bolesti nervového p#vodu, 
ischias nervu sedacího a ramenního),

3) dermatologická (ko!ní alergie, p,ecitliv(lost a kontaktní zán(t poko!ky, 
lupénka, poopera"ní jizvy, prole!eniny a obtí!n( se hojící rány),

4) ostatní (zán(t vedlej$ích dutin nosních, zán(t ucha).

Bylo provedeno cca 3000 úkon#, které léka,i a p,edev$ím pacienti hod-
notili jako perfektní dopln(ní rehabilita"ního procesu, které umo!nilo zna"né 
sní!ení bolesti a tím pádem v(t$í komfort p,i balneoterapii a fyzikální terapii. 
M(lo to nepochybn* vliv na intenzivní a maximální vyu!ití rehabilita"ního tur-
nusu pro co nejrychlej$í návrat k co nejlep$í psychické a fyzické kondici.

Zárove+ je pot,eba zd#raznit, !e v pr#b(hu pou!ívání a také po terapii 
s vyu!itím lampy  nebyly zji$t(ny !ádné vedlej$í ú"inky.

V pozitivním hodnocení terapie sv(tlem s pou!itím lampy  je 
t,eba zmínit maximální komfort, jednoduché pou!ití a bezporuchovost hodno-
ceného p,ístroje.

Jsme pln( p,esv(d"eni o u!ite"nosti, efektivit( a prosp($nosti vypl*va-
jících z terapie sv(tlem a doporu"ujeme p,ístroj  jako velmi efektivní  
za,ízení v podp#rné terapii p,i rehabilitaci pohybového aparátu.
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Lampa 
v lé$b" onemocn"ní pohybového aparátu

v podmínkách sanatoria.

Lé$ebné sanatorium SANVIT v Ciechocinku  
87-720 Ciechocinek ul. Staszica 8.

Od 31. 01. 2002 jsme u!ivateli lampy vyza,ující polarizované sv(tlo 
 V této dob( bylo provedeno cca 20 procedur v pr#b(hu jednoho lé"eb-

ného turnusu, za cel* rok to bude cca 240 procedur.
Jeden cyklus obsahuje 10 procedur se 4 – 6 impuls# na bolestivé místo, 

pr#m(rn* "as procedury je asi 15 minut.
Nej"ast(ji byly procedury provád(ny p,i následujících onemocn(ních:

– vertebrogenní algické syndromy 30%
– chronick* zán(t vnit,ního a zevního epikondylu kosti pa!ní
– tzv. tenisov* loket 10%
– degenerativní zm(ny kloub# 45%
– vymknutí, podvrtnutí hlezenního kloubu 10%
– otoky po úrazech 5%

V*$e vyjmenovaná onemocn(ní se objevují nej"ast(ji  u lidí doporu"e-
n*ch pro lé"bu v sanatoriu. V pr#b(hu terapie se u v(t$iny pacient# objevily 
pozitivní terapeutické v*sledky, jsou to:
– zmírn(ní bolesti
– sní!ení svalového nap(tí
– zv(t$ení rozsahu pohybu
– zmen$ení krevních podlitin a otok#

Je pot,eba zd#raznit, !e terapie polarizovan*m sv(tlem, které vyza,uje 
lampa , v*znamn( sní!ila bolesti u! v prvních dnech terapie.

V pr#b(hu lé"by nebyly zji$t(ny !ádné vedlej$í ú"inky vypl*vající z pou-
!ívání lampy .

Pou!ívání této lampy sou"asn( s jin*mi lé"ebn*mi procedurami proká-
zalo její plnou u!ite"nost v lé"b( poskytované v sanatoriích.
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Hodnocení pou!itelnosti lampy .
Vlastní zku$enosti.

V*znamn*m dopln(ním mo!ností terapie sv(tlem ve fyzikální terapii je 
polarizované sv(tlo, které se podílí ve viditelném spektru na r#stu a stimulaci 
syntézy ATP a na urychlení regenera"ních proces# bun(k a angiogeneze.

Jedním ze za,ízení, které generuje polarizované sv(tlo a je pou!íváno ve 
fyzikální terapii na Odd(lení lé"ebné nápravy specialistické nemocnice MVa A 
(MSWi A) v G)ucho)azech, je lampa .

U n(kolika desítek pacient# s bércov*mi v,edy a obtí!n( se hojícími rá-
nami, nej"ast(ji v d#sledku cukrovky, byly provád(ny procedury pomocí lampy 

 od roku 2001. Oza,ování probíhalo dvakrát denn(, ve t,ech intervalech, 
v sériích 15 procedur.

D#le!it* je fakt, !e u nemocn*ch se objevil efekt protibolestiv* a pro-
tizán(tliv* a také biostimula"ní efekt, kter* urychluje obnovu a v*voj bun(k 
a po$kozen*ch tkání. Je v$ak pot,eba ,íct, !e u v(t$iny nemocn*ch se docela 
rychle projevil efekt zmírn(ní bolesti, ale doba nastoupení procesu regenerace 
a urychlení hojení ran bylo zna"n( závislé na v(ku a celkovém stavu nemoc-
n*ch.

Vlastní zku$enosti poukazují na zvy$ující se mo!nost pou!ití terapie 
sv(tlem jako dopl+ující formy komplexní rehabilitace nemocn*ch s bércov*mi 
v,edy a obtí!n( se hojícími ránami. Dosa!ené terapeutické v*sledky poukazují 
na $ir$í mo!nosti uplatn(ní polarizovaného sv(tla v praxi. O to víc je v*znamné, 
!e procedury oza,ování lampou jsou bezpe"né a mohou b*t provád(ny rovn(! 
v domácím prost,edí.
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Shrnutí a v*sledky ú"innosti pou!ívání lampy  na Úrazov(-orto-
pedickém odd(lení a odd(lení chirurgie ruky Vsn im. L. Rydygiera v Krakov(, 
v období od 10. 09. 2001 do 10. 09. 2002.

Lampa  byla pou!ívaná v následujících p,ípadech:
1. 0patn( se hojící rány
2. Po$kození m(kk*ch tkání a vaz#
3. P,i rehabilitaci
4. Prevence prole!enin

V pr#b(hu 12 m(síc# jsme ozá,ili 81 pacient#.

Ad 1. Lampa  byla pou!ita v p,ípad( $patn( se hojících ran u 47 pacien-
t#. Od druhého dne po provedení zákroku jsme oza,ovali rány ohro!ené podrá!d(ním, 
zán(tem k#!e a m(kk*ch tkání v d#sledku úrazu a rány s rozsáhl*mi podlitinami. U 42 
p,ípad# jsme pozorovali rychlé hojení rány a efektivní zmen$ení podlitiny. Toto pozoro-
vání umo!+uje konstatovat, !e v 85 % p,ípad# pou!ívání farmakologick*ch prost,edk# 
podporovan*ch ú"inkem lampy , umo!+uje rychlej$í zahájení nezbytné kinezi-
oterapie.

Ad 2. Ozá,ili jsme 12 pacient# s po$kozením m(kk*ch tkání a vaz# vlivem úrazu, 
nebo jin*ch zm(n vznikl*ch na základ( chronického zatí!ení.
U 9 pacient# (75%) jsme zjistili sní!ení zán(tlivé reakce, urychlení procesu hojení m(k-
k*ch tkání a vaz#, vst,ebání podlitin (zp#sobujících vznik jizev v m(kk*ch tkáních). 
Dále u 6 pacient# jsme pozorovali protibolestiv* ú"inek, kter* se udr!el déle ne! 12 
hodin, co! umo!nilo sní!it mno!ství podávan*ch analgetik.

Ad 3. Lampu  jsme pou!ili jako podp#rnou terapii k pohybové re-
habilitaci v pozd(j$ím poopera"ním období (14. - 30. den po zákroku). U 8 osob jsme 
pozorovali zmen$ení plasticity jizvy, co! umo!+uje rychlej$í návrat k plnému rozsahu 
pohybu a zv*$ení mno!ství cvik# p,edcházejících svalové atro-i. U 6 pacient#, kte,í 
hlásili p,ecitliv(lost poopera"ní jizvy, tento problém vymizel 100%, poté co se pacienti 
podrobili 15 x sérii ozá,ení.

Ad 4. Lampu jsme pou!ili rovn(! jako prevenci vzniku prole!enin. U 14 pacient# 
jsme ozá,ili místa s prole!eninou I. stupn( (okolí kosti k,í!ové a místa se zv*$en*m rizikem 
vzniku prole!enin kv#li sádrovému obvazu). U 10 ozá,en*ch pacient# (70 %) nevznikla 
prole!enina II. stupn(. U ostatních 30 % do$lo k úplnému vylé"ení posti!en*ch míst.

Dodate"n( jsme oza,ovali 7 osob s onemocn(ním ORL (zán(t dutin a infekce 
horních cest d*chacích). V t(chto p,ípadech jsme pozorovali sní!ení bolesti a celkové 
zlep$ení stavu pacient#.

V pr#b(hu pou!ívání lampy  jsme nepozorovali !ádné vedlej$í ú"inky 
této terapie.

Informujeme, !e lampu , distribuovanou -rmou I. B. C., a. s., úsp($n( 
pou!íváme na na$em odd(lení od zá,í roku 2001. Tento fakt potvrzuje námi vystavené 
hodnocení ú"innosti lampy. Sou"asn( dáváme spole"nosti I. B. C., a. s., souhlas s pou!í-
váním tohoto posudku a p,ipojením jej k v*robku.
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SAMOSTATN, VE+EJN, ÚSTAV ZDRAVOTNÍ PÉ'E

SANATORIUM MINISTERSTVA VNITRA A ADMINISTRACE
V KUDOV- ZDROJI

Adresa: ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa Zdrój
Tel.: spojovatelka (074) 8661-201, +editel 8661-202, fax 8661-203

web: www.netgate.com.pl/sankud  E-mail: sankud@netgate.com.pl

L. dz.    661/2002       Kudova-Zdroj, dne 21. 05. 2002

POSUDEK

Ústav zdravotní pé"e Sanatorium Ministerstva vnitra a administrace 
v Kudov( Zdroji pou!íval Lampu  dodanou .rmou I. B. C., a. s., v ob-
dobí od zá,í 2001 do února 2002. Místem provád(ní úkon# byl Ústav lé"ebné 
nápravy tohoto sanatoria.

Úkony podstoupili rekonvalescenti vyslaní z Oborové kasy nemocn*ch 
pro uniformovanou slu!bu (Bran7owa Kasa Chorych dla S)u7b Mundurowych), 
soukromé osoby, ú"astnící preventivních turnus#, pacienti doporu"ení z Reha-
bilita"ní poradny.

Skupina Po"et úkon#
Rekonvalescenti 352
Soukromé osoby  91
Pacienti z rehabilita"ní poradny  89
Ú"astnící preventivních turnus#  57
Dohromady: 589

Úkony byly provád(n* v sériích (1 úkon denn() v pr#b(hu pr#m(rn(  
10 dn# terapie. V pr#b(hu úkonu byli pacienti ozá,ení 4 impulsy.
Úkony byly provád(ny na následujících "ástech t(la:

1. Kolenní klouby
2. Loketní klouby
3. Páte, (úsek kr"ní, prsní a bederní)
4. V pr#b(hu sedacího nervu
5. Okolí vedlej$ích dutin nosních
6. Okolí u$i
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D#vodem k lé"b( byly bolesti degenerativního p#vodu a chronické zá-
n(tlivé procesy.

V$ichni pacienti, kte,í se lé"by zú"astnili, následn( uvád(li zlep$ení zdra-
votního stavu (úplné ustoupení nebo zna"né zmen$ení intenzity bolesti). Úkon 
oza,ování Lampou  byl vnímán jako p,íjemn*.

Nezaznamenali jsme !ádné vedlej$í ú"inky (je to bezpe"ná procedura). 
Je v$ak nutno dodat, !e polarizované sv(tlo nebylo v t(chto p,ípadech jedinou 
metodou fyzikální terapie pou!ívanou k lé"b(. Proto nelze jednozna"n( p,ipsat 
zlep$ení stavu této metod(.

Pou!ívání lampy v ústavu s kapacitou jako je Ústav lé"ebné nápravy 
(cca 100 tisíc úkon# ro"n() zna"n( komplikovalo to, !e chyb(l vhodn* stativ 
a pr#m(r "o"ky byl nedostate"n*, co! st(!ovalo oza,ování velk*ch povrch# 
t(la (nap,. celou páte,). Po na$í intervenci -rma I. B. C., a. s., dodala stativ, kter* 
zlep$il pou!ívání lampy.

Za zmínku stojí fakt, !e nová lé"ebná metoda se setkala s velk*m zájmem 
na$ich pacient#, co! bylo vid(t na p,edná$kách v(novan*ch u!ívání lampy.

Po zku$ební dob( jsme se rozhodli koupit tuto lampu pro ná$ Ústav lé-
"ebné nápravy.

ZÁV"RY: polarizované sv(tlo, získávané z Lampy  vyráb(né -r-
mou I. B. C., a. s., je nová lé"ebná metoda, která stojí za zvá!ení, zvlá$. pomocná 
je v onemocn(ních pohybového aparátu a chronick*ch zán(tliv*ch stavech.

Je to bezpe"ná metoda a m#!e se pou!ívat také v domácím prost,edí. 
Stálo by za to zorganizovat studii umo!+ující zhodnotit ú"innost této metody 
jako jedine"ného lé"ebného prost,edku.
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Energetick% ústav Bydgoszcz SA

Sanatorium „Energetyk“
ul. Wilko/skiego 2, 88-100 Inowroc0aw

tel. (052) 357-90-15 a! 18, fax (052) 357-68-34
email: san.energetyk@zebyd.com.pl

NIP: 554-03-13-739

Inowroc)aw, dne 20. prosince 2001 

Posudek na pou&ívání lampy 
ve vybran%ch p!ípadech

V pr#b(hu dvou m(síc# (listopad, prosinec 2001) jsem pou!ívala lampu 
  v Sanatoriu „Energetyk“ v Inowroc)avi.

M#j názor vznikl na základ( malé skupiny pacient#, jednotliv*ch p,ípad# 
a opírá se o krátké série lé"ebn*ch procedur.

Pacienti s "erstv*mi sportovními úrazy, podvrtnut*mi a pohmo!d(n*mi 
klouby hlezenními a kolenními se díky oza,ování rychleji vraceli k plné fyzické 
pohyblivosti.

V p,ípadech obtí!n( se hojících ran u pacient# po amputacích dolních 
kon"etin a s endoprotézou bederního kloubu pou!ívání lampy   p,isp(-
lo k zacelení t(chto ran.

V jednotliv*ch p,ípadech pou!ití polarizovaného sv(tla v ORL onemoc-
n(ních p,edev$ím v zán(tliv*ch stavech dutin p,ineslo uspokojivé v*sledky.

Magister pohybové rehabilitace
Joanna $uczak

Odborník II°
88 – 100 Inowroc%aw
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Inowroc)aw 06. 02. 2003 

V,SLEDKY STUDIE

Lampa  je za,ízení vyza,ující nekoherentní polarizované sv(tlo 
o délce v rozmezí 200–400 nm. V na$em st,edisku jsme vyu!ívali za,ízení o pr#-
m(ru 80 mm vybavené stativem. Bylo pou!íváno v období od 02. 01. 2002 do 
31. 12. 2002. V tomto období bylo provedeno 7220 úkon# u 172 pacient# s r#z-
n*m druhem onemocn(ní:

– bércové v,edy    25 osob
– absces h*!d(    11 osob
– prole!eniny I. stupn(    5 osob
– prole!eniny II. stupn(   15 osob
– prole!eniny III. stupn(   50 osob
– prole!eniny IV. stupn(   40 osob
– zán(t dutin    24 osob
– z"ervenání k#!e vlivem omrzlin   2 osoby

U pacient# se procedury provád(ly 2 x denn( pr#m(rn( v 21denních 
cyklech. V$ichni byli pacienty Vojevodského st,ediska nemocni"ní rehabilitace 
v „SOLANKI“ Lázn( Inowroc)aw s.r.o (Sp. Z.o.o). Procedury p,edepisovala paní 
doktorka El7bieta Kocz8b a provád(ly je zdravotní sestry tohoto odd(lení. Pro-
cedury na prole!eniny II., III., IV. stupn( byly provád(ny spole"n( s o$et,ovatel-
sk*mi a p,evazov*mi úkony.

Tabulka prezentující v%sledky 3-bodového hodnocení v%sledk# terapie 
u osob s prole&eninami:

I. stupe# II. stupe# III. stupe# IV. stupe#
mno$ství % mno$ství % mno$ství % mno$ství %

Úplné vymizení 
potí$í 5 100 11 73,3 0 0 0 0

Zlep%ení 0 0 4 26,6 48 96 36 90

Beze zm&n 0 0 0 2 4 4 10

Za zlep$ení se pova!uje p,echod o jeden nebo více stup+# sm(rem na-
horu.
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Tabulka prezentující v%sledky 3-bodového hodnocení v%sledk# terapie 
osob s ostatními onemocn"ními:

Bércové  
v'edy

(otev'ené)

Absces  
h($d& Zán&t dutin

Z)ervenání 
k*$e vlivem 

omrzlin
mno$ství % mno$ství % mno$ství % mno$ství %

Úplné vymizení 
potí$í 7 28 11 100 21 87,5 0 0

Zlep%ení 13 52 0 0 3 12,5 2 100

Beze zm&n 5 20 0 0 0 0 0 0

1. Za úplné vymizení potí&í u bércov*ch v,ed# pova!ujeme zacelení rány, 
u ostatních úplné vymizení potí!i.

2. Za zlep(ení pova!ujeme zmen$ení intenzity p,íznak#.

ZÁV-RY:
1. Lampa  je za,ízení, které se perfektn( uplat+uje u pacient# s prole!e-

ninami, zvlá$t( pak I. a II. stupn(.
2. U pacient# s prole!eninami, u kter*ch nedo$lo ke zlep$ení, byla zji$t(na po-

kro"ilá cukrovka.
3. Její rozm(ry a jednoduchá manipulace umo!+ují vyu!ití v sanatoriích, hospi-

cích, odd(leních dlouhodobé rehabilitace, ale také v domácím prost,edí.
4. Je velmi ú"inná v lé"b( zán(tu dutin, co! je velmi praktické v ambulantních 

i domácích podmínkách.
5. Ze 172 pacient# a! 95,6 % osob vnímalo zlep$ení, anebo potí!e v*razn( 

ustoupily.
6. Doporu"ovala bych ji pro ka!dé st,edisko zab*vající se dlouhodobou rehabi-

litací pacient#.
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Vojevodská specialistická nemocnice
im. I. Rydygiera v Krakov&
Odd&lení rehabilitace
31-826 Krakov, os. Z+otej Jesieni I

Informujeme, !e lampy , distribuované -rmou I. B. C., a. s., úsp($-
n( pou!íváme na na$em rehabilita"ním odd(lení od ,íjna 2001. Tento fakt po-
tvrzuje námi vystavené hodnocení ú"innosti lampy.

Sou"asn( dáváme spole"nosti I. B. C., a. s.,souhlas s pou!íváním tohoto 
posudku a p,ipojením jej k v*robku.

Krakovská nadace pro rozvoj ortopedie a traumatologie
Krakov, ul. Dunajewskiego 5

POSUDEK NA POU1ITELNOST ZA+ÍZENÍ  
 V REHABILITACI

Ve své práci v nadaci p,icházím do styku s onemocn(ními r#zného dru-
hu z oblasti úrazové chirurgie, neurologické ortopedie, ortopedie, neurologie, 
revmatologie.

Pacienti vyu!ívají celou ,adu procedur fyzikální terapie v"etn( ozá,ení 
lampou , tuto nej"ast(ji pou!íváme v lé"b(: prole!enin, nezhojen*ch 
ran, revmatick*ch bolestí, vertebrálních algick*ch syndrom#, neuralgií a bolestí 
kloub#.

V t(chto p,ípadech úsp($n( pou!íváme lampu  u! ,adu let.
P,i systematickém a dlouhodobém pou!ívání lampy  dochází 

k urychlení hojení prole!enin, ko!ních zm(n typu bércov*ch v,ed# (jako pod-
p#rná terapie).

Ozá,ení lampou  vede k vymizení nebo zna"nému omezení rev-
matick*ch bolestí, neuralgick*ch a poúrazov*ch bolestí.

Rehabilita"ní konzultant
Barbara Jewu%a 97



SLEZSKÁ REVMATOLOGICKO-REHABILITA'NÍ NEMOCNICE
gen. Jerzego Zi2tka

43-450 USTRO3
ul. Szpitalna 11

telefon (033)854-26-40, 854-29-42. 854-29-43, 854-28-47 fax (033) 854-35-99
www.szpreum.ustron.pl

Ustro+, dne 12. 12. 2001 

POSUDEK U1ITE'NOSTI LAMPY    
P+I REVMATOIDNÍM ZÁN-TU KOLENNÍHO KLOUBU

Cílem lé"by revmatoidního zán(tu kolenního kloubu je zmírn(ní bolesti a otok#, 
zamezení deformacím, v rámci mo!nosti udr!ení plného rozsahu pohyblivosti ve v$ech 
kloubech, zv(t$ení svalové síly, zv*$ení celkové fyzické v*konnosti nemocného (schop-
nost pohybu, samoobsluha, úchop apod.).

Podstatou práce je hodnocení ú"innosti kinezioterapie podporované procedu-
rou z oblasti terapie sv(tlem. K procedu,e byla pou!ita lampa  -rmy I. B. C., a. s.  
P,ístroj  vyza,uje lineárn( polarizované sv(tlo s vlnovou délkou 450 a! 2000 
nm, s omezením emise v rozsahu vlnové délky 650–950 nm. Je to spektrum viditelného 
sv(tla a! po spodní hranici infra"erveného sv(tla. Emise ultra-alového sv(tla je zcela 
eliminována, !luto-modr* -ltr a vícevrstvé Brewsterovo zrcadlo zaji$.ují nem(nnost 
emisních parametr#.

MATERIÁL A METODA

Studie obsáhla 30 hospitalizovan*ch pacient# ve v(ku od 28 do 74 (pr#m(rn( 54) let  
s revmatoidním zán(tem kolenního kloub#, u kter*ch byla diagnóza stanovena na zákla-
d( kritérií Americké revmatologické spole"nosti. /en bylo 24 (80 %), mu!# 6 (20 %).

Studie se zam(,ila na rozsah pohyb# ve vy$et,ovaném kloubu m(,eném pomocí 
goniometru (objektivní ukazatel) a také na hodnocení bolesti podle 10-bodové vizuální 
stupnice VAS (subjektivní ukazatel).

Úkon byl aplikován v sérii 8 procedur ka!d* druh* den, v pr#b(hu 8 minut  
(4 impulsy) ze vzdálenosti 10 cm. Mimo lokální lé"by testovan*m p,ístrojem se pacienti 
zú"astnili rehabilita"ního programu, kter* byl p,izp#soben jejich individuálním pot,e-
bám a mo!nostem a byli rovn(! lé"eni farmakologicky.

V,SLEDKY

V*sledky byly zpracovány statisticky a jsou uvedeny v následujících tabulkách.

U !ádného pacienta se !ádn* ukazatel nezhor$il.

Oh%bání

Zlep$ení Beze zm(n
Po"et 17 (56,7 %) 13 (43,3 %)

P,ed lé"bou Po lé"b( Rozdíl
Pr#m(r 117,7±17,6 123,91±19,3 6,2±7,0

P-hodnota (dosa!ená v*znamnost) zlep$ení je na úrovni p<0,0598



Narovnání

U 21 pacient# nebyla zji$t(ná kontraktura. Pro anal*zu nápravy bylo vzato 9 pacient#.

Zlep$ení Beze zm(n
Po"et 8 (88,9 %) 1 (11,1 %)

P,ed lé"bou Po lé"b( Rozdíl
Pr#m(r –16,7±8,7 –11,7±8,7 5,0±2,5

P-hodnota (dosa!ená v*znamnost) zlep$ení je na úrovni p<0,05

Stupnice hodnocení bolesti 0-10 (VAS)

Zlep$ení Beze zm(n
Po"et 26 (86,7 %) 4 (13,3 %)

P,ed lé"bou Po lé"b( Rozdíl
Pr#m(r 5,0±1,8 3,6±2,0 -1,4±1,4

P-hodnota (dosa!ená v*znamnost) zlep$ení je na úrovni p<0,01

Korela"ní anal*za mezi ukazateli poukázala na vztah mezi po"áte"ním oh*báním 
a po"áte"ním narovnáním (r=0,64) a absenci vztahu mezi bolestí a oh*báním, narovná-
ním.

Po terapii bylo dosa!eno v*znamného zlep$ení fungování kolenního kloubu 
(objektivní ukazatel) a celkového zdravotního stavu v hodnocení pacient# (subjektivní 
ukazatel). Ve srovnání po"áte"ního a koncového stavu bylo zji$t(no zlep$ení v$ech zkou-
man*ch parametr#. Nebyly pozorovány !ádné ne!ádoucí vedlej$í ú"inky.

SHRNUTÍ A ZÁV-RY

Procedury s pou!itím lampy  nevyvolaly ani místní, ani celkové ne!ádou-
cí vedlej$í ú"inky. Naopak mají pozitivní vliv na revmatoidní zán(ty kloub#. 

Na záv(r m#!eme ,íct, !e hodnocen* p,ístroj  m#!e b*t pou!íván jako 
lé"ebná metoda. Lze jej pou!ít v podmínkách nemocni"ních, ambulantních a také v do-
mácím prost,edí.
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Vojevodská specialistická nemocnice
im. I. Rydygiera v Krakov"

Odd"lení rehabilitace
31-828 Krakov, os. Z)otej Jesieni I

tel. 647-66-66 , 648-10-76, linka 519, 419

Hodnocení ú$innosti lampy  
pou&ívané na Rehabilita$ním odd"lení Vsn 

(Vojevodská specialistická nemocnice) im. L. Rydygiera v Krakov(  
v období od 16. 10. 2001 do 30. 9. 2002

Pou!ívali jsme ji pro t,i skupiny onemocn(ní:
1. prole!eniny – jako základní terapii
2. p,etí!ení kloubního pouzdra a vaz# (humeroskapulární periartritida, epikon-

dylitida)
3. neuralgie stehenního nervu

Lampu  jsme pou!ili u 168 pacient# odd(lení.
U 93 pacient# k lé"b( prole!enin, hlavn( II. a III. stupn(. Pozorovali jsme 

v*razné sní!ení mokvání, proces hojení byl rozhodn( rychlej$í.
U 70 % byl efekt velmi v*razn*, u 30 % dobr*.
U 32 pacient# jsme lampu pou!ili p,i p,etí!ení kloubního pouzdra 

a vaz#.
U 30 nemocn*ch nastalo v*razné zlep$ení v pohyblivosti a do$lo ke sní-

!ení bolestivosti, u dvou nemocn*ch byl v*sledek neur"it*.
Podobn( p,i neuralgiích stehenního nervu, kde se této procedu,e pod-

robilo 43 pacient#, jsme pozorovali zna"né zlep$ení, které se projevilo sní!ením 
bolesti a parestézii u cca 60–70 % p,ípad#, které jsme lé"ili pomocí této tera-
pie.

Lampa byla pou!ívaná 2 x denn(, v souladu s doporu"ením v*robce, 
v p,ípad( neuralgií jsme ji pou!ívali 2 x denn( v!dy na dv( místa ozá,ení – ob-
vodové a perivertebrální v!dy 3 impulsy. 

Bohu!el pouze 5 osob pou!ívalo lampu po dobu 3 dn# p,i noso-hltano-
v*ch infekcích, v*sledek byl velmi dobr* v ka!dém z p,ípad#.

Lampa je bezpe"ná, nezaznamenali jsme !ádné vedlej$í ú"inky.

Primá, Rehabilita"ního odd(lení
Lék. Med. BARBARA HOSZOWSKA
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STAT1 ZE ZPRÁV A STUDIÍ SV1TOV9CH A 5ESK9CH KLINIK, NE-
MOCNIC A JEDNOTLIV9CH LÉKA4:

V$echny zprávy a vyjád,ení ústav# se vztahují k p,ístroji  

Centrum pro revmatologii a rehabilitaci 
Ioannis Stasinopoulos
+editel, specialista pro revmatologii
16 Orfanidou, Patislon, tel. 20 15 655

Tato studie pojednává o r#zn*ch revmatick*ch onemocn(ních, p,i kte-
r*ch byl p,ístroj pro sv(telnou terapii pou!it jako nová metoda o$et,ení.

Je nutné zd#raznit, !e terapeutické v*sledky u 12-ti r#zn*ch chorob jsou 
velmi pozitivní a povzbudivé. D#le!itá je té! skute"nost, !e v(t$ina pacient# 
vybran*ch pro tato o$et,ení trp(la onemocn(ními, která nebylo mo!né vylé"it 
léky. Mezi nimi byly p,ípady, kde u pacient#, kte,í nereagovali na b(!né o$et,o-
vací metody, se jejich stav po o$et,ení sv(telnou terapií velice rychle zlep$il.

U chronick*ch p,ípad#, kde se z d#vod# neadekvátního o$et,ování sym-
ptomy op(t objevily, do$lo po pou!ití sv(telné terapie k naprostému zmizení 
potí!í. Touto terapií byli o$et,ováni rovn(! pacienti s ischias. Tito absolvovali 
sedm a! dvanáct o$et,ení, po nich! byli v$ichni bez potí!í.

P,ístroj pro sv(telnou terapii pou!íváme také p,i o$et,ování arthritis v ko-
lenních kloubech. Kritériem pro v*b(r pacient# byl stupe+ záva!nosti arthritis. 
Byli o$et,ováni pacienti s v*razn*mi deformacemi kloub#, spole"n( s akutními 
bolestiv*mi p,ípady p,eh,átí (hypothermie) kloub#.

V*sledky byly ji! po prvních o$et,eních velmi uspokojivé. Mnohé kolenní 
klouby, které byly v ohnuté poloze, se daly po prvním o$et,ení natáhnout. Na 
konci sezení cítili pacienti velké uleh"ení, p,esto se v$ak obtí!e po n(jaké dob( 
vrátily, i kdy! s men$ími bolestmi. Po n(kolika málo dal$ích sezeních zmizely 
i tyto obtí!e a co je nejd#le!it(j$í – pohyblivost kloub# (funk"ní potenciál) se 
rychle obnovila.

Marta Fenyö Dipl.-Phys.
Budapest/Ma4arsko

Pro demonstraci ú"innosti p,ístroje pro sv(telnou terapii byli vybráni 
pacienti, u nich! tradi"ní terapie lé"ení ran nep,inesly pozitivní v*sledky.

V pr#b(hu lé"ení byly rány nejd,íve "ist(j$í, sekrece ustala a po n(kolika 
dal$ích o$et,eních byly "isté. Sou"asn( do$lo u pacient# k podstatnému zmír-
n(ní bolestí.

Ráda bych uvedla p,íklad 54letého mu!e, kter* ji! 20 let trp(l v*raznou 
varikozitou. P,ed 15-ti lety si zlomil holenní kost a od té doby m(l tém(, neustá-
le na této noze v,edy, které se jen velice t(!ce lé"ily. Byl o$et,ován nejr#zn(j$ími 
léky: Venoruton, Padutin, Oxycort, Antibiotika, Neogranormon, Panthenol, De-
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brisan. V!dy kdy! nele!el, nosil kompresní obvazy. Poté, co lé"ba t(mito léky 
zklamala, zahájil jeho léka, o$et,ování sv(telnou terapií. V této dob( m(l tento 
pacient jeden 2 mm hlubok* v,ed o velikosti 20x40 mm a jeden v,ed 4 mm 
hlubok* o velikosti 24x18 mm.

P,ibli!n( po p(ti o$et,eních se rány za"aly rychle hojit. Rána 2 mm hlubo-
ká se vylé"ila zcela po "ty,icátém o$et,ení, u rány hlub$í se po padesátémsed-
mém o$et,ení vytvo,ila nová zdravá tká+.

Lé"ebn* proces pomocí p,ístroje pro sv(telnou terapii byl ukon"en po 
dvou m(sících. Podle v*pov(di pacienta nem(l od té doby sebemen$í potí!e  
a v sou"asné dob( dokonce pracuje.

Prof. Dr Zoran Djordjevic
B"lehrad

P,ístroj pro sv(telnou terapii byl poprvé pou!it v zá,í roku 1981 k o$et,ení 
neustupujících chronick*ch ran. Seznam pacient#, kte,í byli úsp($n( o$et,ováni 
sv(telnou terapií, se do roku 1989 roz$í,il o dal$ích 1000 jmen.

V*sledky experimentálních a klinick*ch studií jsou velmi slibné. P,ístroj 
pro sv(telnou terapii zmír+uje revmatické bolesti a zlep$uje symptomy dokon-
ce v p,ípadech, kde ostatní tradi"ní metody o$et,ení zklamaly.

Dermatologie a chirurgie jsou dal$ími oblastmi medicíny a zdravotnictví, 
kde pou!ití sv(telné terapie vede ke znamenit*m v*sledk#m.

V klinické praxi se p,i o$et,ení sv(telnou terapii potvrdily následující 
p,ednosti:

– urychlené lé"ení ran,
– !ádné ne!ádoucí vedlej$í efekty,
– krátká doba o$et,ení,
– zmírn(ní bolestí ji! po n(kolika o$et,eních,
– o$et,ení mastmi nebo pudry není nutné,
– úspora náklad# z d#vodu zkrácení doby lé"ení (hospitalizace) a sní!ená 

spot,eba lék#.

Nemocnice NH Ostava
Chirurgické odd"lení

P,ístroj pro sv(telnou terapii je pou!íván na na$em odd(lení asi 6 m(sí-
c#. Indikace byly voleny dle doporu"ení ze seminá,e a dodaného písemného 
materiálu. P,ístroj je u!íván jak na odd(lení, tak i v ambulantním provozu.

P,ekvapiv( dobré v*sledky se dostavují p,i aplikaci u nemocn*ch s epite-
liálními rychlé defekty. Popáleniny II. stupn(, i hluboké, se p,i aplikaci 2x denn( 
p,ekvapiv( hojí ji! do jednoho t*dne. Stejn( dobr* ú"inek polarizovaného sv(t-
la pozorujeme p,i zhojování ji! granulujících ran, nap,. poopera"ních, hojících 
se per secundam intentionem. U bércov*ch ulcerací jsou vysoce p,íznivé ú"inky 
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patrny p,i "erstv*ch povrchních afekcích. Zde je patrné zlep$ení epitelizace 
okraj#. Obdobn* ú"inek je také u dekubitálních ulcerací, kde se aplikace po-
larizovaného sv(tla p,ízniv( projevuje jen na zcela "ist*ch plochách. V p,ípad( 
pí$t(lí dochází k "astému p,eepiteliování, ale ne,e$í se vlastní podstata one-
mocn(ní. Je mo!né ,íci, !e touto podp#rnou lé"ebnou metodou je dosahováno 
p,íznivého hojení jizev a minimální tvorby keloid#.

MUDr D. Mainerová
NsP Haví!ov
Otorhinolaryngologická amb.

Indikuji aplikaci p,ístroje pro sv(telnou terapii u alerg. a vasomotorické 
r*my, p,i úrazech nosu s hematomy – bolestivé. Dal$í dg. zatím vzhledem ke 
krátkodobosti pou!ívání nebyly sledovány.

B(hem m(síce mohu konstatovat promptní vst,ebávání hematom#  
v obli"eji a sní!ení bolesti v míst( traumatu. U alergické r*my udávají 3 pacienti 
zlep$ení pr#chodnosti nosu, 1 pacientka po 20 sezeních je bez terapie, kterou 
byla lé"ena p#l roku.

Aplikujeme – hloub(ji polo!ené orgány 6 min., na povrchové afekce  
4 min., z provozních d#vod# 1x denn( 10–20 sezení.

Doc. MUDr. J. Jav#rek, DrSc. v.r.
II. léka!ská fakulta Univerzity Karlovy PRAHA
Klinika rehabilita$ního léka!ství

Ji! od zavedení laserové terapie v r. 1967 je znám biostimula"ní efekt 
sv(tla na bu+ky lidské tkán( a p,ístroj pro sv(telnou terapii pat,í do v*vojové 
,ady t(chto sv(teln*ch p,ístroj#. Jeho pou!ití v rehabilitaci je mnohostranné. 
Aplikovali jsme jej u následujících indikacích:

– Hojení ran ($lo zejména o obtí!n( se hojící rány, v(t$inou druhotn( in-
-kované, s ko!ními defekty a nekrózou). Lé"ení bylo provád(no denn( po dobu 
6 min. 3–6 t*dn# a to jak u d(tsk*ch pacient#, tak i u pacient# dosp(l*ch.

– 5erstvé jizvy po úrazech, operacích a popáleninách, kde bylo cílem 
zlep$ení tro-ky jizvy a zamezení tvorby keloidu. Také v tomto p,ípad( se pou!í-
valo v*$e uvedené dávkování.

– Sportovní mikrotraumata a p,etí!ení v oblasti enthesis (loket, koleno, 
hlezno).

– Podpora hojiv*ch proces# u akutních distorzí sval# a bolestiv*ch spas-
m# sval# s p,edpokládan*mi mal*mi rupturami po p,etí!ení.

P,ístroj pro sv(telnou terapii se ukázal jako ú"inn* zdroj lé"ebného sv(tla.
Manipulace s p,ístrojem je jednoduchá, o$et,ení je mo!no provád(t  

v ambulanci, i u l#!ka pacienta. Ne!ádoucí vedlej$í ú"inky nebyly pozorovány.
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Záv(r: P,ístroj pro sv(telnou terapii lze doporu"it jako jednodu$e pou!i-
teln* p,ístroj pro terapii sv(tlem a osv(d"il se i v provozu kliniky rehabilita"ního 
léka,ství II. léka,ské fakulty UK.

Prim. MUDr. Dá(a N"mcová v.r
V"ra Koukolová
Ko&ní odd. NsP Opava
Nemocnice OPAVA
Ko&ní odd"lení

Atopick* ekzém se sv(div*mi projevy na rukou byl ve t,ech p,ípadech 
o$et,ován p,ístrojem pro sv(telnou terapii s objektivním zlep$ením po 10 dnech 
aplikace: Normalizoval se charakter k#!e a vymizelo sv(d(ní. Osv(cování k#!e 
je nutné asi po m(síci a! 6-ti t*dnech zopakovat, pon(vad! vlastní podstatu

atopie tímto zp#sobem odstranit nem#!eme.
Z nedermatologick*ch indikací jsme m(li mo!nost pou!ít p,ístroj pro 

sv(telnou terapii v rámci pomocné lé"by u cervikokraniálního syndromu, p,e-
dev$ím pak p,i tlumení p,enesen*ch bolestí myofasciálního syndromu a myo-
gelos trapéz#, jako! i u krátk*ch extenzor# v oblasti kr"ního segmentu páte,e  
a úpon# zveda"e lopatky a postranních partií trapézového svalu.

MUDr Libu(e Baselová v.r.
NsP Haví!ov
Neurologická amb.

 P,ístroj pro sv(telnou terapii pou!íváme na neurologické ambulanci  
v NsP Haví,ov u alergick*ch a vertebrogenních syndrom# – p,edev$ím p,i úpo-
nov*ch, svalov*ch a vazov*ch bolestech, dále po operacích karpálních tunel# 
– zde jsou dobré v*sledky p,i hojení jizev na záp(stí, bez rozvoje keloidních 
reakcí.

Zcela náhodou se do na$í ambulance dostal pacient do té doby 1,5 roku 
lé"en* na diabetickou gangrénu na chirurgické ambulanci (k nám p,i$el kv#li 
diabetické polyneuropathii na dolních kon"etinách). Na defekt na plosce mu 
byl po 20 dn# aplikován p,ístroj pro sv(telnou terapii (defekt byl velikosti cca 
2x1 cm) a po skon"ení aplikace byl zahojen.

Na ORL ambulanci je p,ístroj zkou$en u poran(ní m(kk*ch "ástí nosu. 
Zde signi-kantn( rychleji dochází k odezn(ní traumatického otoku. Dále u aler-
gick*ch rhinitid, kde se projevil zatím "áste"n* efekt u jednoho pacienta.

Z na$ich krátk*ch zku$eností se dosavadní v*sledky jeví velmi nad(jn( 
a p,ízniv(. Objektivní v*sledky podlo!ené statistick*m zhodnocením m#!eme 
poskytnout po del$ím "asovém období.
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MUDr. Alice Skokanová
Hornická poliklinika OSTRAVA
Ko&ní odd"lení

Dosavadní zku$enosti s p,ístrojem pro sv(telnou terapii – obor: derma-
tologie, léka,ská kosmetika.

V*borné v*sledky
– bércové v,edy – zhojení defekt#, které nebylo mo!no zvládnout kon-

zervativní terapií, zmen$ení bolestivosti v oblasti v,ed#,
– ko!ní erose nejr#zn(j$í etiologie (rychl* nástup epitelizace),
– verrucae vulgares, které nereagovaly na místní terapii v"etn( TD,
– combustiones: urychlení hojení, ústup lividn( erytémového zbarvení 

k#!e,
– keloidní jizvy po popáleninách – do p#l roku od vzniku,
– atopick* ekzém: chronická residua, vyblednutí a regenerace poko!ky,
– barevná residua a zhrubnutí k#!e po dermatosách – regenerace k#!e, 

vyblednutí.

Prim. MUDr. Jan Syrovátka v.r.
Stomatochirurgické odd. FN Ostrava
Fakultní nemocnice OSTRAVA
Stomatochirurgické odd"lení

Ré: Celkem bylo p,ístrojem o$et,eno 33 pacient# s r#zn*mi Dg (od 
prost*ch a! po chirurgické extrakce, zlomeniny "elisti, pohmo!d(niny, krevní 
v*rony, "elistní zán(ty – stadium regrese, myalgie, arthralgie – bolest. sy. "elist. 
kloubu, C-páte,e, rány hojící se p. sec. intentionem, poopera"ní stavy – stavy po 
excizích TU rt#, tvá,í, jazyka, po blokov*ch kr"ních disekcích, atd.).

Pacient#m jsme osv(covali inkrim. krajiny ze vzdálenosti 5 cm 2x denn( 
4 minuty. Jeliko! je m(síc dosti krátká doba a jen sotva polovina pacient# ab-
solvovala 15–20 sezení, je mo!no klinické ú"inky p,ístroje pro sv(telnou terapii 
v oblasti ústní, "elistní a obli"ejové chirurgie hodnotit takto:

– markantn( zrychlené hojení ran m(kk*ch tkání, hojících se p. sec. in-
tentionem, b(hem 2–3 dn# dochází k "i$t(ní a granulaci spodiny a oproti jin*m 
pacient#m, obdobn( posti!en*m, asi o 3–4 dny zkrácená doba lé"ení,– takté! 
asi u 80% pacient# s podko!ními hematomy Ize pozorovat urychlené vst,ebá-
vání.

– dá se ,íci, !e aplikace p,ístroje pro sv(telnou terapii je p,ínosem ve 
fyzikální lé"b( i v oblasti ústní, "elistní a obli"ejové chirurgie.
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MUDr Milan Petr&ela
!editel nemocnice
M"stská nemocnice Odry

Vá!ení p,átelé,
na$e nemocnice prost,ednictvím Va$eho obchodního zástupce v pro-

sinci 1997 zakoupila p,ístroj , kter* nám velice dob,e slou!í na l#!kové 
slo!ce na$í nemocnice. Tento p,ístroj pou!íváme víceú"elov(: p,i katarech HCD, 
sinusitidách, k lé"b( arthros, zán(tliv*ch onemocn(ní, ale také velice efektivn( 
lé"ebné p#sobení jest u komplikací !ilních zán(t# na dolních kon"etinách, p,i 
lé"b( bércov*ch v,ed#, dekubit#.

Na$e nemocnice jako jediná v okrese Nov* Ji"ín má odd. LDN, tak!e mo!-
nost p#sobení tohoto p,ístroje jest veliká.

Tento p,ístroj také propagujeme u chronicky nemocn*ch i pro domácí 
lé"ení. Nicmén( vyslovujeme v*robci za tento p,ístroj pochvalu, vyjád,ení spo-
kojenosti a budeme i nadále Vá$ p,ístroj doporu"ovat.

DOPISY OD SPOKOJEN,CH ZÁKAZNÍK5

Vá!ení pánové,
na základ( Va$eho p,ání Vám podávám krátkou zprávu o m*ch zku$e-

nostech v souvislosti s terapii mého kon(.
Jde o rezavého valacha, kter* trp(l ji! dlouhá léta pravideln( otev,en*mi 

v,edy. Doposud trvala tato terapie v!dy n(kolik t*dn#, n(kdy a! dva m(síce. 
Pou!ití masti a obvaz# je problematické, proto!e noha je velmi citlivá na tlak. 
Naposledy jsme se rozhodli nasadit sv(telnou terapii jako monoterapii. Otev,e-
né rány jsme 3x denn( v!dy po "ty,ech minutách osv(covali. Noha se b(hem 
pár dn# zcela zav,ela. Od této doby pou!íváme s velk*m úsp(chem sv(telnou 
terapii také p,i poran(ních, v*ronech a ekzémech.

Spousta m*ch kamarád# z jezdeckého klubu má dnes rovn(! tento 
p,istroj a v$ichni jsou nad$eni. M#!ete tento p,ístroj s dobr*m sv(domím na-
bídnout ka!dému chovateli. Krom( toho máte jistotu, !e se nejedná v !ádném 
p,ípad( o tzv. ‚ placebo-efekt“.

Doufám, !e jsem Vám t(mito informacemi poslou!il.

S pozdravem
Jörg Kehrli, Fischenriet
CH - 8645 Jona &v'carsko

Vá!ená -rmo A. T. marketing!
Lampu  jsem zakoupila dne 6. 3. 1998. Pou!ívám ji pravideln( 2x 

denn( na r#zné "ásti t(la. Pravideln( si nasv(cuji solar plexus. M(la jsem d,íve 
minimáln( 2x a! 3x t*dn( silné bolesti hlavy – migrény. Musela jsem ulehnout 
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do tmavé místnosti, n(kdy to vedlo a! ke zvracení a mdlobám.
Od té doby, co pou!ívám lampu  jsem bolesti hlavy nem(la a to 

je ji! více jak 3 m(síce. Také bolesti páte,e ustoupily po t*denním nasv(cování 
1x denn( (celá páte,). V*hodou je také stojánek.

M#j man!el je po operaci kolene (endoprotéza) – bolesti ustoupil. P,ed 
dv(ma m(síci dostal dnu do pravého palce u nohy, po 10-ti dnech nasv(cování 
byla dna pry". Také svítí solar plexus.

Vnu"ka Terezka (6 let) m(la opakovan( zán(ty a bolesti u$í s v*tokem.
Nasv(cujeme 2x denn( p,i potí!ích a zán(t zmizí. R#zné bolesti v krku  

a zán(ty mandlí, zán(ty pr#du$ek lé"íme taky pomocí .
Lampu vyu!íváme také pro své vnuky a vnu"ky, máme jich celkem p(t. 

Od,eniny na loktech a kolenou se nasv(cováním hojí velice rychle. Lampu vyu-
!ijeme hlavn( v dob( prázdnin, kdy je takov*ch zran(ní nejvíce. D(ti sami, kdy! 
se od,ou, ,eknou si o lampu. Je$t( bych cht(la podotknout, !e já jsem si vylé"ila 
ostruhy na patách.

Jsem stále ve spojení se sv*m poradcem panem Bezd(kem, kter* mi 
v!dy poradí, jak mám kter* problém svítit.

Tak!e je$t( jednou moc díky celé va$í -rm( za  které je velk*m 
p,ínosem celé na$í rodin( v pé"i o zdraví.

S pozdravem!
va(e spokojená zákaznice
Langová Milada
794 01 Krnov

Srde"n( Vás zdravíme!
K,i!ková L. – 62 let
1) Pravideln*m osv(cováním jsem si naprosto vylé"ila tenisov* loket.  

V ruce jsem u! neudr!ela ani dámskou kabelku, te3 unesu nákup ve velké ná-
kupní ta$ce, ani! bych ucítila bolest.

2) Kdy! m( bolí hlava, i jiné "leny rodiny, sta"í 3x2 min. osvícení a bolest 
ustane.

3) Mám tzv ly!a,sk* kotník, kter* "as od "asu bolí (chodila jsem na ultra-
zvuk). Te3, díky lamp(, jsem bez bolesti. Kdy! ucítím sebemen$í potí!e, ihned 
pou!iji lampu a! bolest ustane.

4) Trpím bolestmi kr"ní páte,e (mnoho let ultrazvuky). Te3 jsem bez pro-
blém#, ale lampu pou!ívám preventivn( po,ád.

Syn Daniel – 33 let
1) Trpí sennou r*mou. Kdy! si ráno osvítí "elo, ko,en nosu a nos z obou 

stran, ten den m(l bezproblémov*.
2) Vylé"ili jsme mu zán(t !il na noze.
3) Vylé"ili jsme mu afty v ústech.
K,i!ka L. – 64 let
Trpí bolestmi zad, bolestí v ramenou. Pravideln*m osv(cováním se 
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bolest znateln( zlep$ila. Jakoukoliv bolest, která se mi objeví, ihned osv(cuji 
n(kolikrát, a! bolest ustane.

Snad Vám tyto na$e poznatky k n("emu budou.

S p)átelsk'm pozdravem
K)i*ková L.
Husova 758
763 02 Zlín - Malenovice

P,ístroj sv(telné terapie  pou!íváme od konce února 1998. Dosud 
jsme zaznamenali tyto poznatky:

1. Poprvé jsme za"ali pou!ívat p,ístroj k omezení r*my. Po t,ech dnech  
s intervalem 2x2 min. byla r*ma úpln( odstran(na. V následujícím období  
u na$í dcery byla r*ma spojená s ka$lem také odstran(na. Byl pou!íván interval 
2x denn( po dobu 3 minut. Po dvou dnech do$lo ke zlep$ení.

2. V mém p,ípad(, p,i za"ínajícím nar#stání „hemeroidu“ polarizovan*m 
sv(tlem po 3 dnech tento úkaz jsem úpln( odstranila. Pou!ívala jsem interval  
2x denn( po 6 minutách po dobu 3 dn#.

3. Velmi p,íjemn( m( p,ekvapil ú"inek sv(telné terapie na dlouho trvající 
bolesti pravé ruky p,i práci na zahrad(, hlavn( v no"ních hodinách. Pou!ívala 
jsem interval 2x denn( po dobu 2 minut. V sou"asné dob( stále je$t( pokra"uji, 
ale v intervalu 1x denn( po dobu 2 minut.

4. S man!elem trpíme vysok*m tlakem, navíc je$t( kolísav*m. V d#sledku 
sv(telné terapie 2x t*dn( po dobu 2 minut se nám tlak sní!il.

man!elka 160/90...................................135/75
man!el 170/95 ................................130/70
Léka, nám sní!il po"et tabletek na den.

Rimmlová Jarmila
Na Poskli 0154
756 62 Hutisko - Solanec

Radíkov, 25. 6. 1998
V(c: Zpráva o 

Dne 15. 6. 1998 jsme p,evzali  komplet pro sv(telnou terapii z 
Va$í -rmy prost,ednictvím pí Alexové.

Dnes bychom Vám rádi sd(lili, !e ji! po 10-ti dnech se dostavily v*sledky. 
Touto lampou se lé"íme oba – man!elé. Máme velké potí!e pohybového apará-
tu chronickou artrózu a revmatické kloubní onemocn(ní.

Za"ali jsme s terapií  lampy u kloub# dolních kon"etin, kolenních 
kloub#, ky"elních kloub# a dolní "ásti páte,e. Terapii provádíme ráno a ve"er 
v!dy po 2 impulsech.

Po n(kolika sezení nastala reakce – bolesti, které postupem krátké doby 
ustupovaly a nám nastalo velké uleh"ení.
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Tuto zprávu Vám podáváme za velmi krátké období, tj.10 dn#, av$ak m#-
!eme konstatovat, !e v*sledky, které jsme za tuto dobu dosáhli, jsou vynikající. 
S terapií samoz,ejm( budeme pokra"ovat dál.

D(kujeme vám za tuto vynikající  lampu a v,ele jí doporu"ujeme 
v$em, kte,í mají podobné zdravotní potí!e.

Zde+ka a Václav Hradilovi
Radíkov 13
753 01 p. Hranice

Lampa  se v na$í domácnosti velmi osv(d"ila a jsme s ní velice 
spokojeni.

Moje dcera p,ijela po dvou letech z Itálie a velice jí bolely zuby. Hrozila 
jí resekce zub#. Za"ala se osv(covat 3x denn( 4 minuty. Po t,ech dnech se jí 
za"aly dásn( krásn( hojit a p,e$li jí i bolesti. Svítila celou dobu 10-ti dn#, co se 
zdr!ovala doma. Dcera volala z Itálie, !e díky sv(tlu  resekce nebude.

Moje bolesti hlavy té! pominuly díky osvícení jako zázrakem a nepot,e-
buji ji! !ádné tabletky a jsem zcela bez nep,íjemn*ch potí!í.

Díky sv(tlu 
Vacková Ji)ina
Sob#slav

Dovolte mi, abych se s Vámi pod(lila o své zku$enosti s  lampou. 
Lampu jsme si koupili, proto!e ka!d* "len na$í rodiny m(l n(jak* zdravotní 
problém. Na$emu 14-letému synovi se ud(lalo na chodidle 8 bradavic. M(l  
s tím velké problémy, nemohl nic obout. Po svícení lampou, kterou pou!íval 
pravideln( 3x denn( 4 t*dny, v$echny bradavice seschly a vypadaly.

Man!el, co by ,idi" z povolání, trp(l bolestmi zad. Ji! po 3 t*denním 
svícení bolesti ustoupily a záda jej bolí jen kdy! se p,etáhne, ale po osvícení 
lampou bolesti ustoupí.

Dcera, ta pou!ívá lampu v*hradn( proti r*m(. R*ma se jí v!dy usadila, 
nemohla d*chat a nyní po pou!ívání lampy neví, co je usazená r*ma.

Já jsem v leto$ním roce v únoru prod(lala operaci !lu"níku. Po "ty,ech 
t*dnech po operaci se dostavily bolesti b,icha a také m#j imunitní systém byl 
oslaben. Dostala jsem zán(t dásní a dostavily se problémy se zuby. Ve$keré léky 
které mi má o$et,ující léka,ka doporu"ila a dala, jsem vysadila a zán(t jsem lé"ila 
jen svícením lampou. I zde se dostavil kladn* v*sledek. Co se t*"e jizvy po ope-
raci, ta se úpln( stáhla na minimum. Bolesti po operaci se neustále zv(t$ovaly  
a ve$kerá chirurgická vy$et,ení, urologická, ultrazvuk byl negativní. Tato vy$et-
,ení jsem b(hem m(síce prod(lala 2x a v!dy s negativním v*sledkem.

Za"ala jsem pou!ívat lampu  a nakonec mi ud(lali rentgen st,ev 
a po t(chto zákrocích, tzn. lé"b( lampou, bolesti postupn( ustoupily a nyní se 
cítím úpln( dob,e. Postupem "asu jsem toto svícení musela omezovat, proto!e 
jsem p,ebírala tolik energie z lampy, !e jsem nemohla v noci spát. Tyto problémy 
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jsem konzultovala s mou poradkyní p. Alexovou a v$e se vy,e$ilo a urovnalo.
Mé zku$enosti s lampou jsou velice dobré a mohu ka!dému v,ele dopo-

ru"it, ale chce to také notnou dávku trp(livosti, proto!e po jednom osvícení se 
ú"inek nemusí v#bec dostavit.

Musím touto cestou za tuto lampu pod(kovat.

La(áková Emílie
Vra*né 122
742 34

Mému man!elovi je 71 let a m(l potí!e s mo"ov*mi cestami, lé"il se  
v Olomouci na klinice, kde mu ,ekli, !e je to ji! chronické. Tyto problémy se táhly 
ji! n(kolik let. Bral velké mno!ství lék#, které mu potí!e sice zmírnily, ale nevylé-
"ily. Po pou!ití lampy  tyto problémy ustoupily, dokonce by se dalo ,íct, 
!e úpln( zmizely. Bez lék# nebyl schopen v klidu usnout a v noci se "asto budil. 
Tyto problémy u! nemá. Léky u! v#bec nepot,ebuje.

Upravil se mu vysok* tlak, kter* m(l v d#sledku zeleného zákalu v o"ích. 
Jeho o$et,ující léka, byl velice p,ekvapen z v*sledku, kter* se dostavil po lé"b( 
lampou . Rovn(! bolesti páte,e ustoupily.

Mn( lampa pomohla velice od bolesti artrozy. Po bodnutí v"el do obli-
"eje nastane v!dy velk* otok. Okam!it( jsem pou!ila lampu a po 4 minutách 
svícení se v$echno zklidnilo natolik, !e otok v#bec nenastal.

S lampou  jsme velice spokojeni, nedovedu si !ivot bez lampy 
v#bec p,edstavit. Je to ná$ domácí léka,.

Marie Postová
Hrab,vka 88

Ho!ice
v,ele doporu"uji pou!ívání lampy. Pracuji toti! na kated,e mikrobiologie 

Karlovy Univerzity-Léka,ská, fakulta Hradec Králové a zjistili jsme, !e pou!ívání 
lampy pomáhá p,i lé"b( zán(t# a infek"ních nemocí a sni!ují se podstatn( dáv-
ky antibiotik. P,i opakovan*ch infekcích dochází k rezistenci v#"i antibiotik#m 
a p,i pou!ívání lampy se zvy$uje odolnost v#"i rezistenci a zv*$í se schopnost 
imunitního systému. Doufám, !e spousta lidí p,ivítá tuto v(c.

S pozdravem a s p)áním hodn# úsp#ch,
Klímová Izabela
prom. biol.

Vá!ení obchodní p,átelé, 
na$e masá!ní a regenera"ní centrum zakoupilo p,ístroj  v roce 

1998, pro podporu p,i dlouhodob*ch a vlekl*ch revmatick*ch potí!í, ztuhlosti 
kloub# a svalov*ch úpon#.

V pr#b(hu aplikace jednotliv*m klient#m p,ed masá!í a dal$í aplikací 
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3 – 4 na dané problémové místo na$i klienti doznali pat,i"ného zlep$ení v hyb-
nosti a uvoln(nosti. Díky t(mto zku$enostem jsme roz$í,ili mo!nost pou!ívání 

 v na$ich podmínkách i na oblast dermatologickou, ale takté! na oblast 
podpory a obnovy akrové energie. 

Díky úzké spolupráci s Va$í spole"ností nám na svém provozu 6 ks 
 pro ambulantní pou!ití, ale takté! Vá$ v*robek, na základ( klientsk*ch 

zku$eností, mám tu mo!nost sv*m klient#m tento vynikající v*robek nabídnout  
a zprost,edkovat jeho koupi.

     Masá*ní a regenera"ní centrum 
     Kineziologie ONE BRAIN
     Mgr. Vira Hojdová 
     Haví)ov 

Vá!ení obchodní p,átelé, 
na$e masá!ní a regenera"ní centrum zakoupilo p,ístroj  pro 

aplikaci p,i o$et,ování t(la pro kosmetické ú"ely. Postupem "asu a aplikacemi 
 na jednotlivé p,ípady jsme získali nemalé zku$enosti pou!ití v dermato-

logické oblasti  Denn( se setkávám s klienty, kte,í mají r#zná ko!ní onemocn(ní 
a p,i o$et,ení a pravidelném pou!ívání doznali pat,i"n*ch zlep$ení a to p,ede-
v$ím :

atopick* ekzém 
lupénka 
jizvy po popáleninách 
bercové v,edy 
poopera"ní jizvy  

V pr#b(hu aplikace jednotliv*m klient#m byli velmi viditelné v*sledky 
a pat,i"ného zrychlení hojení  Díky t(mto zku$enostem jsme roz$í,ili mo!nost 
pou!ívání  v na$ich podmínkách na ambulantní o$et,ení klient#  

Díky úzké spolupráci s Va$í spole"ností mohu tento vynikající v*robek 
 nabízet sv*m klient#m prost,edkovat jeho zakoupení.

     WEYERGANS future health
     Beata Valentová 
     P,chov

Vá!ení obchodní p,átelé, 
na$e masá!ní a regenera"ní centrum zakoupilo p,ístroj  v roce 2004, pro 

podporu p,i dlouhodob*ch a vlekl*ch revmatick*ch potí!í, ztuhlosti kloub#  
a svalov*ch úpon#.

 V pr#b(hu aplikace jednotliv*m klient#m p,ed masá!í a dal$í aplikací 
3 – 4 na dané problémové místo na$i klienti doznali pat,i"ného zlep$ení v hyb-
nosti a uvoln(nosti. Díky t(mto zku$enostem jsme roz$í,ili mo!nost pou!ívání 

 v na$ich podmínkách i na oblast dermatologickou, ale takté! na oblast 
podpory a obnovy akrové energie  
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 Díky úzké spolupráci s Va$í spole"ností nám na svém provozu 3 ks 
 pro ambulantní pou!ití, ale takté! Vá$ v*robek, na základ( klientsk*ch 

zku$eností, mám tu mo!nost sv*m klient#m tento vynikající v*robek nabídnout 
a zprost,edkovat jeho koupi.

      Re-exní a relaxa"ní masá*ní centrum 
      Mgr. Lenka Malíková 
      Ostrava - Poruba 

Vá!ení obchodní p,átelé, 
na$e masá!ní a regenera"ní centrum zakoupilo p,ístroj  v roce 

2006, pro podporu p,i dlouhodob*ch a vlekl*ch revmatick*ch potí!í, ztuhlosti 
kloub# a svalov*ch úpon#.

V pr#b(hu aplikace jednotliv*m klient#m p,ed masá!í a dal$í aplikací 
3 – 6 x na dané problémové místo na$i klienti doznali pat,i"ného zlep$ení v hyb-
nosti a uvoln(nosti. Vzhledem k tomu !e na$imi klienty jsou v p,evá!né v(t$in( 
!eny, roz$í,ili jsme mo!nost pou!ívání  v na$ich podmínkách i na oblast 
dermatologickou a o$et,ování poko!ky v oblasti obli"eje a dekoltu kde máme 
velmi dobré v*sledky u v$ech v(kov*ch kategorií..

Díky Va$emu v*robku máme spokojenou klientelu  Velmi takté! oce+u-
jeme Va$e servisní slu!by, které pat,í k nepostradatelnému kvalitnímu zabezpe-
"ení v p,ípad( vzniklého problému nebo poruchy p,ístroje.

      Studio Wellnes LUCIE
      Mgr. Svoboda Luká( 
      Brno, Praha, .eské Bud#jovice 
          


