KVANTOVÉ HYPER SVĚTLO BIOPTRON®
(kvantové hyperpolarizované světlo)
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Klathrin
(75 % biostruktur v celém těle
má stejnou energetickou strukturu
a symetrii jako hyper světlo)

PŘEVRAT V MEDICÍNĚ

Inspirováno objevem C60
oceněným Nobelovou cenou
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„Chcete-li poznat tajemství vesmíru, přemýšlejte v takových pojmech,
jakými jsou energie, frekvence a vibrace.“
N. Tesla
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KVANTOVÉ HYPER SVĚTLO BIOPTRON® JAKO KVANTOVÁ MEDICÍNA
Přirozená prevence a skvělé výsledky bez vedlejších účinků!
MILIONY LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ TRPÍ KAŽDOROČNĚ ZRANĚNÍMI A NEMOCEMI
V SAMOTNÉ EVROPĚ:
– 60 milionů lidí utrpí zranění
– 1 z 5 dospělých trpí chronickou bolestí
– 100 milionů lidí trpí bolestí svalů a kloubů
– 100 milionů lidí v Evropě trpí artritidou/revmatismem
– 67 milionů lidí trpí bolestí spodní či horní části zad
– 4 miliony lidí se zraní
– 12 milionů lidí v severní Evropě trpí SAD (sezónní afektivní poruchou)

ŽIVOT PŘINÁŠÍ NEPŘÍJEMNOSTI V PODOBĚ:
– úrazů a pádů
– zlomenin
– namoženin a výronů
– drobných řezných ran či zranění
– popálenin a opařenin
– pohmožděnin a krevních podlitin
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V celosvětovém měřítku se každoročně utratí za farmaceutika (chemické léky) 600 miliard USD. Léčba pomocí léčiv je nepřirozená a zároveň
drahá - nemluvě o účinnosti, riziku vážných vedlejších účinků.

Chemické léky - Časté vedlejší účinky
Nesteroidní
antirevmatika (NSA)

Opioidy

Léky na vysoký tlak

• Závislost

• Závratě

• Poškození jater

• Žaludeční vředy

• Kožní vyrážky

• Alergické reakce

• Poruchy srážlivosti krve

• Změny ve vnímání chuti

• Poruchy srážlivosti krve

• Problémy s játry

• Otoky v obličeji

• Potenciální ovlivňování
vývoje mozku během
těhotenství a raného dětství

• Ledvinové problémy

• Svalová slabost

• Změny ve frekvenci
vyprazdňování stolice

• Změny ve frekvenci
vyprazdňování stolice

• Závislost
• Žaludeční vředy

Výzvou a současně úkolem je poskytnout kvalitní ošetření
a léčbu s vynikajícími výsledky, bez vedlejších účinků a zároveň
s ÚSPOROU NÁKLADŮ!
Řešením je systém světelné terapie BIOPTRON® - klinicky
testovaný a certifikovaný jako zdravotnický přístroj pro
bezbolestnou, bezpečnou, účinnou a úspornou léčbu
nejrůznějších zdravotních obtíží.
Světlo BIOPTRON® regeneruje a napomáhá léčit tělo pomocí
blahodárných lokálních i systémových účinků - léčí tudíž celý
tělesný systém bez vedlejších účinků!
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Světlo BIOPTRON® je uznáváno jako unikátní forma terapie v oblasti
PREVENCE, LÉČBY a REKONVALESCENCE v případě široké škály
zdravotních indikací a problémů:
– hojení ran
– tlumení bolesti
– kožní onemocnění - dermatologické poruchy
– psychické poruchy, deprese a sezónní afektivní porucha (SAD)
– pediatrie
– stomatologie
– anti-aging
– veterinární péče
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Pojivová tkáň

Sekrece kolagenové matrix

EPIDERMIS

Přemístění do rány

DERMIS

Fibroplast

Zdravotničtí odborníci používají světlo BIOPTRON® v renomovaných nemocnicích a institucích, wellness zařízeních a sportovních centrech celého
světa. Při léčbě pacientů dosahují jedinečných výsledků:
– rychlejší a bezbolestné hojení (chronických) ran
– rozšíření krevních cév a zlepšení místního krevního oběhu, a tudíž zlepšení procesů hojení
– zvýšení přísunu kyslíku a živin do postižených oblastí a zmírnění jejich otoků – lepší regenerace
– snížení bolesti a lepší rychlejší uzdravování po úrazech a zraněních
– výrazné zmírnění bolesti při artritidě a neuropatii
– regulace Gibbsovy volné energie
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Společnost BIOPTRON AG byla založena v roce 1988 ve Švýcarsku. V roce 1996 se stala součástí skupiny Zepter Group. BIOPTRON® je značkou,
která nabízí bezkonkurenční inovativní zdravotnické prostředky používané v oblasti prevence a léčby řady onemocnění a zdravotních
problémů.
SVĚTLO BIOPTRON® již pomohlo milionům lidí k tomu, aby se zlepšila schopnost jejich těla k sebenápravě a zachování zdraví. Světlo BIOPTRON®
urychluje proces hojení, obnovuje narušené funkce těla a metabolickou rovnováhu organismu, zvyšuje odolnost vůči vnějším zátěžovým
faktorům a posiluje imunitu, urychluje přirozené hojivé a léčebné procesy jak při akutním onemocnění, tak při onemocnění chronickém.

Výrobní zařízení společnosti BIOPTRON ve Švýcarsku

Certifikáty: BIOPTRON® splňuje vysoké standardy kvality
a požadavky na zdravotnické přístroje v souladu se
směrnicí EU o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS.
Je rovněž schválen úřadem FDA (oprávnění podle 510 (k)
pro léčbu bolesti, č. K032216) pro trh USA a je registrován
jako zdravotnický prostředek v Austrálii (certifikát TGA)
a Kanadě (Health Canada certificate).
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MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ A ZLATÉ MEDAILE ZA VYNÁLEZ KVANTOVÉHO SVĚTLA
BIOPTRON® (HYPERPOLARIZOVANÉHO SVĚTLA) A BRÝLÍ TESLA HYPERLIGHT

Zlatá medaile,
China Association
of Inventions,
Foshan, 2018

Zlatá medaile,
Invent Arena,
Třinec, Česká republika,
2018

Zlatá medaile,
International Federation
of Inventors’ Association,
Ženeva, 2018

Zlatá plaketa a zlatá
medaile,
Inventions
Belěhrad, 2018

WIPO medaile for
Inventors,
Bělěhrad, 2018

Profesor v oboru nanotechnologie
Dr. Djuro Koruga
Držitel několika prestižních ocenění udělených federací
International Federation of Inventor`s Association.
Autor knihy
„Hyperpolarizované světlo“.
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KVANTOVÉ HYPER SVĚTLO BIOPTRON® PRO KVANTOVÉ TĚLO
BIOPTRON® AG pracuje na nejvyšší vědecké úrovni a čerpá při tom
z poznatků a vývoje fyziky, chemie, kvantové mechaniky a lékařské
vědy. Společnost vyvíjí a vyrábí klinicky testované a certifikované
high-tech zdravotnické přístroje, které generují polarizované
světlo a/nebo kvantové hyper světlo, jež působí na kvantové úrovni
a regeneruje tak celý tělesný systém.
V roce 1989 tým kvantových fyziků představil nový přístup k chápaní
živých systému a kvantová medicína (rezonanční terapie) byla
v témže roce na Katedře experimentální medicíny v Bruselu
prohlášena za medicínu třetího tisíciletí.
Výraz kvantový je odvozen z latinského slova quanta, jež znamená
nejmenší množství energetických informací, které ovlivňují
tělesné molekuly a atomy odpovědné za zdravé základní procesy.

10 Hz
hojení
vazů
15 Hz
tvorba kapilár proliferace
fibroblastů
zmírnění kožní nekrózy

7 Hz
růst
kostí

2 Hz
regenerace nervů

Signál frekvencí lidského těla,
zaznamenaný Dr. Johnem Zimmermanem

Hlavní princip kvantové fyziky spočívá v tom, že se absolutně vše, co
existuje, vyznačuje určitou frekvencí. To znamená, že každá zdravá
buňka v těle musí mít svou vlastní ideální frekvenci. Frekvence těla
se vzhledem k různým stresovým faktorům mění, a tato skutečnost
radikálně narušuje komunikaci biofotonů (elektro-magnetické
záření), což v dlouhodobějším horizontu vede k rozvoji nemocí.
Kvantová medicína se na nemoc dívá jako na „narušené frekvence
v energetickém těle“. Místo potlačení symptomů ve fyzickém těle
prostřednictvím syntetických léků (migréna, PMS atd.) obnovuje
kvantové hyper světlo díky svým kvantovým energetickým
vlastnostem stagnující energii a frekvenci v narušených
oblastech (komunikace biofotonů, energetická centra, buňky
a životně důležité orgány).
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STRUKTUROVANÉ HYPER SVĚTLO OBNOVUJE TĚLESNOU HMOTU VYKAZUJÍCÍ JEMU
PODOBNOU STRUKTURU
Přirozeně zdravý stav biologických struktur ztrácí v důsledku řady
nemocí či přirozenému procesu stárnutí svou uspořádanost, což vede
k dalším nemocem a rychlejšímu stárnutí. Kvantové hyper světlo
(strukturované světlo) udržuje a obnovuje narušené biologické
struktury (strukturovanou hmotu) a uvádí je na základě rezonančních
principů biomimetiky do harmonie. Podle rezonančních principů
platí, že pokud vykazují dva subjekty (jako například kvantové hyper
světlo a biostruktury) stejný druh symetrie, převládne kvantové hyper
světlo které předá své energetické vlastnosti narušenému subjektu
- tj. biostrukturám - a uvede jej do homeostázy (přirozeného
zdravého stavu). Náhodný objev fullerenu C60, za nějž byla v roce
1996 udělena Nobelova cena za chemii, byl počátkem vzniku
nového oboru ve výzkumu, který světu představuje nový symetrický
kvantový nanomateriál, čímž otevírá zcela novou kapitolu v oblasti
nanotechnologie a nanomedicíny.

Kvantová struktura Teslova anuloidu
(energie, informace a frekvence hyper světla)

Tyto studie vedly vědce k přemýšlení o četných způsobech použití,
k nimž by mohl C60 přispět - například k novým druhům léčebných
terapií s cílem dokonce i prodloužit život.
Naši vědci se inspirovali vlastnostmi molekuly fullerenu. V roce 2017
vyvinuli a nechali si patentovat unikátní systém Tesla Hyperlight
Optics®. Působí jako nanofotonické generátory přeměňující vertikálně
lineárně polarizované světlo (VLPL) na hyperpolarizované světlo
s kvantovými vlastnostmi.

BIOPTRON Filtr
kvantového Hypersvětla

Kvantové hyper světlo umožňuje pronikání: informací, energie
a vibrací hluboko do těla, biostruktur a orgánů, a tím uvádí celý
tělesný systém do vnitřní přirozené stability.
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KOMUNIKACE

HPL TESLA TOROID = KLATHRIN

85 % lidského těla má stejný ideální typ
symetrie jako kvantové hyper světlo:
biomolekuly, řetězce vody, klastry, klathrin,
mikrotubuly, kolagen, centrioly, cilie, bičíky
a procesy založené na Gibbsově volné energii/
negativních iontech, voda 65 %, proteiny 15 %
a lipidy 5 %.
zvětšený snímek klathrinu

Tato emise světla díky svým vlastnostem Teslova kvantového toroidu, založených na Fibonacciho posloupnosti, proniká hluboko do tkání
a dostává se k velmi důležitému proteinu, klathrinu, a harmonizuje jej. Klathrin rozpozná sobě podobný model symetrie kvantového hyper světla
a prostřednictvím principů energetické rezonance předá do buňky - na kvantové úrovni - správnou nezbytnou energetickou informaci.
Tímto způsobem je endocytickým dráhám dodána energie přímo v podobě kvantového hyper světla jakožto zdroje správné energie
(a to i bez „klasické“ potravy jako hlavního zprostředkovatele energie)!

Klathrin je hlavní protein, který je odpovědný za dva
klíčové procesy: endocytózu a exocytózu. Endocytóza je
proces, v rámci kterého klathrin přenáší do buněk energii
(metabolity, hormony, ostatní proteiny atd.) nezbytnou
pro jejich nitrobuněčnou komunikaci a fungování.
Exocytóza je proces, při němž je zánětem tkáně vylučován
buněčný odpad.

9
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„Pokud jsou veškeré informace, které jsou nezbytné pro řízení
biochemických procesů těla, přítomny ve světle, které tělo vysílá,
a pokud poruchy v tomto světle narušují biochemické procesy
a způsobují nemoc, pak musí být možné toto světlo „prozkoumat“
a nemoc odstranit.“ - Dr. Fritz Albert Popp.

Všechno je vystavěno a udržováno světlem - hlavním zdrojem
energie, informací a frekvence.
Myšlenkové procesy lidského mozku také získávají výživu ze
světla. Nedostatek světla vyvolává závažné poruchy zdraví, protože
světlo je hlavní živinou veškerého života.
Světlo je základní nezbytnou součástí našeho bytí. V průběhu
evoluce jsme se stali světelnými těly, živoucími fotoreceptory
konzumující světlo prostřednictvím jídla a procesů fotosyntézy.
Nervový systém a dokonce i naše DNA produkují světlo: každá buňka
v našem těle vysílá každou vteřinu více než 100 000 světelných
impulzů, které jsou označovány jako biofotony a jsou odpovědné za
udržování dobrého zdraví. Tato emise světla je odpovědná za výměnu
informací a energie a za správnou komunikaci mezi sousedními
buňkami - tedy za zásadní řídicí mechanismus stojící na pozadí všech
biochemických reakcí (odbor. lit. 16.1-16.5).
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Bio světlo je tvořeno biofotony (tento název je odvozen z řeckých slov “βιος” - znamená “život” a “φϖς” - znamená “světlo”). Biofotony je
nutno odlišovat od běžněji užívaného výrazu hmotné fotony. Biofotony jsou definovány jako elektromagnetické záření biomolekul.
Dr. Popp, F.A., prokázal, že buňky vydávají buď strukturované zdravé světlo, jež je odpovědné za dobré zdraví, nebo chaotické světlo, které je
známkou nemoci. Vysvětlení je v tomto případě snadné: Pokud biofotony řídí biochemické procesy v těle chaoticky, symetrie se naruší.
Zdravé lidské tělo se vyznačuje nejvyšším stupněm harmonie. U nemocných jedinců se slabým imunitním systémem se vyskytuje nízký
a chaotický stupeň harmonie, narušená koherence a narušená buněčná komunikace biofotonů.
Jakmile dojde k ohrožení buněčného metabolismu, buňka začne být izolována od regulovaného procesu přirozené kontroly růstu. Kvantové
hyper světlo BIOPTRON® by mohlo - jakožto světlo strukturované - nastolit přirozený zdravý stav v buněčné komunikaci biofotonů.
(Vliv světla na biofotony, Dr. Johan Boswinkel, Institute for Applied Biophoton Science IABS).

Kvantové hyper světlo BIOPTRON® má identickou hexagonální
strukturu energie jako biofotony.
KVANTOVÉ HYPER SVĚTLO (dokonale uspořádaný proud fotonů) = BIOFOTONY (dokonale uspořádané elektromagnetické záření biomolekul)
Při aplikaci kvantového hyper světla si „vzorový model hledá identický
vzorový model“ a dojde k rezonanční energetické interakci: biologickým
strukturám jsou dodány další elektrony (energie) a informace,
které jsou přenášeny prostřednictvím řetězce vodíkových vazeb.
Díky identické symetrii je na kvantové úrovni dosaženo dokonalé
shody mezi kvantovým hyper světlem BIOPTRON® a biofotony.
Prostřednictvím symetrie udržuje a obnovuje kvantové hyper světlo
BIOPTRON® strukturované biofotony a upravuje jejich komunikaci.
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TECHNOLOGIE BIOPTRON® INSPIROVANÁ OBJEVEM C60 OCENĚNÝM
NOBELOVOU CENOU

Robert
F. Curl Jr.

Sir Harold
W. Kroto

Richard E.
Smalley

Dan
Shechtman

Jeffrey
C Hall

Michael
Rosbash

Michael
W Young

Niels Ryberg
Finsen

Robert F.
Furchgott

Louis J.
Ignarro

Ferid
Murad
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- Nobelova cena za fyziologii a medicínu byla v roce 1903 udělena Dr. Nielsi Rybergu Finsenovi. Ten prokázal účinnost uspořádaného
světla při léčbě nejrůznějších onemocnění, např. lupus vulgaris, známého též jako kožní tuberkulóza (cutaneous tuberculosis). Finsen je
tudíž považován za zakladatele moderní světelné terapie.
- Nobelova cena za chemii byla v roce 1996 udělena (Haroldu W. Krotoovi, Robertu F. Curlovi a Richardu E. Smalleymu) za objev C60 jakožto
Fibonacciho struktury – ikosaedrální entity. Těmto třem výzkumným pracovníkům se společně s britsko-americkým týmem z univerzity Rice
University v USA podařilo získat při experimentech s tuhou nanomolekulu fullerenu C60. Na základě objevu C60 vynalezli vědci společnosti
BIOPTRON® optiku Tesla Hyperlight Optics®, která působí jako nanofotonický generátor kvantového hyper světla. Vliv kvantového hyper
světla BIOPTRON® na hmotu (biostruktury) je vlivem, který je naprosto nejúčinnější. Jedná se o kvantový jev, jehož prostřednictvím
jsou informace schopny modifikovat hmotu a uvést tak celé tělo do homeostázy.
- Nobelova cena za fyziologii a medicínu byla v roce 1998 udělena Robertu F.
Furchgottovi, Louisi J. Ignarrovi a Feridu Muradovi „za jejich objevy týkající se
oxidu dusnatého jako signální molekuly v kardiovaskulárním systému“. Blízká
infračervená část spektra kvantového hyper světla BIOPTRON® stimuluje
lokální produkci oxidu dusnatého, který zlepšuje vazodilataci (rozšíření cév)
a hraje tudíž významnou roli v ochraně před kardiovaskulárními onemocněními.
- Nobelova cena za chemii byla v roce 2011 udělena Danu Shechtmanovi za objev
procesu a struktur přenosu periodických ikosaedrálních fází (kvazikrystalů) podle
Fibonacciho pravidla (kvazikrystaly jsou rovněž označovány jako Fibonacciho
krystaly, neboť vykazují přirozené uspořádání podle zlatého řezu, tj. podle stejného
prostorového uspořádání, jaké vykazují fotony hyperpolarizovaného světla).
- Nobelova cena za fyziologii a medicínu byla v roce 2017 udělena Jeffreymu C. Hallovi,
Michaelu Rosbashovi a Michaeul W. Youngovi za objev molekulárních mechanismů,
které řídí cirkadiánní rytmus. Světlo BIOPTRON® je certifikováno pro sezónní
afektivní oporuchu (SAD), neboť reguluje cirkadiánní rytmus (viz kapitola
SAD, str. 37).

Alfred Bernhard Nobel
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MOLEKULA C60 - „fotbalový míč”
C60 patří do skupiny fullerenů (molekuly C60, C70, C76, C82 a C84). Jedná
se o jednu z osmi alotropických forem uhlíku v přírodě (známými
formami uhlíku jsou tuha a diamant).

Uhlík tvoří spolu s vodíkem, kyslíkem,
dusíkem, fosforem a sírou základ biologického života a je stavebním kamenem genů, proteinů, lipidů a dalších
důležitých biomolekul.

C60 je v přirozeném stavu tak vzácný,
že jej lze nalézt na těch nejskrytějších
místech, a to pouze ve stopovém
množství. Byl nalezen v jednom meteoritu v Kanadě, a bylo zjištěno, že je
starší než sluneční soustava.

diamant
plošně centrovaný
kubický krystal

fulleren
průměr C60: 700 pm
tuha (grafit)
hexagonální krystal
vzdálenost vrstev: 335 pm

C60 je molekula sestávající z 60 atomů uhlíku, které jsou uspořádány
v geometrickém tvaru zvaném komolý ikosaedr s Fibonacciho
strukturou. Je jedinou molekulou jednoduchého prvku, která
má tvar kulovité klece: C60 má 12 pravidelných pětiúhelníkových
a 20 pravidelných šestiúhelníkových stěn. Žádné dva pětiúhelníky
nemají společnou hranu, která by mohla způsobit destabilizaci
struktury.

Panuje názor, že pochází z kosmu,
z „červených obrů“, kde byl syntetizován a uvolněn do vesmírného prostoru.

C60 má původně černou barvu. Ta se v rámci patentovaného
technologického procesu aplikace fullerenu mění na unikátní barvu
kvantového hyper světla BIOPTRON®.

Na Zemi se C60 vyskytuje ve stopovém množství v hořící svíčce - jako
aktivovaný uhlík, a také v Rusku
v minerálu zvaném šungit.

Kvantová medicína
pro kvantové tělo

14
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C60 a jeho léčivé vlastnosti se datují od 18. století. Car Petr Veliký měl
na začátku 18. století palác v Karélii, poblíž kouzelného lázeňského
střediska „Martial Waters” („Železitá voda“). Voda v těchto lázních
protékala silnou vrstvou šungitu (C60) a používala se k léčbě
žaludečních potíží, zvracení, průjmu, hypochondrie, ledvinových
problémů, různých kožních onemocnění a řady dalších neduhů.
Petr Veliký nabádal k používání šungitu tím, že zásoboval ruskou
armádu takto vyčištěnou strukturovanou pitnou vodou a požadoval,
aby každý voják nosil ve svém ruksaku kousek tohoto energeticky
silného kamene. Mnoho lidí věřilo tomu, že Rusové zvítězili v bitvě
u Poltavy právě díky šungitu C60, který nosili u sebe.

EXPERIMENT EMOTO INSTITUTU ODHALIL, ŽE KVANTOVÉ HYPER SVĚTLO OBNOVUJE
HEXAGONÁLNÍ TVAR STRUKTUR VODY - TEDY TVAR, JAKÝ MÁ ZDRAVÁ VODA V TĚLE
Od roku 1994 přináší Emoto Institute důkazy o tom, že různá vysílaná energie, informace
a frekvence (hudba, zvuk nebo světlo) mění strukturu vody tím, že seskupí různé koherentní
nebo nekoherentní krystaly vody. Ošetřená voda z vodovodu se (jakožto hmota) pod
vlivem různých obsahů (energie, informace a frekvence) z přenosových zdrojů (kvantové
hyper světlo BIOPTRON) mění na nový model, jenž je stejný jako model kvantového hyper
světla, a vykazuje stejnou energetickou strukturu jako její informační zdroj, tj. kvantové
hyper světlo. Jedná se o kvantový jev, jehož prostřednictvím jsou informace schopny
modifikovat hmotu, jak potvrzuje experiment institutu Masaru Emota. Jestliže je voda
z vodovodu vystavena působení kvantového hyper světla BIOPTRON®, toto světlo ovlivňuje
strukturu vody a přeměňuje její tvar na stejný hexagonální tvar vody (jako kvantové
hyper světlo), jenž představuje nejvyšší stav „molekulární koherence“. Z toho vyplývá, že
hyperpolarizované světlo působí stejným harmonizačním účinkem i na vodu v lidském
těle. Vzhledem k tomu, že se lidské tělo skládá z +/- 70 procent vody, mohlo by kvantové
hyper světlo ideálním způsobem obnovovat a udržovat strukturu tělesné vody v jejím
optimálním hexagonálním energetickém stavu koherence.

15
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Experiment Emoto institutu s kvantovým hyper světlem

1.
1. Krystal (molekula) vody z vodovodu je nepravidelný, nekoherentní
– nestrukturovaný - a představuje „molekulární nekoherenci“, to
znamená, že není symetrický k tělesné vodě.

2.
2. Experiment Emoto institutu ukazuje, že jestliže je voda z vodovodu
vystavena působení kvantového hyper světla BIOPTRON®, ovlivňují
kvantové informace strukturu vody a přeměňují ji na hexagonální
vodní krystal, jenž představuje nejvyšší stav „molekulární koherence“.

Záznam z pozorování:
Metoda: 10 minut expozice kvantovému hyper světlu ze vzdálenosti 8 cm
Počet pozorovaných ledových kapek: 50
Pozorovací zařízení: Optický mikroskop Olympus (zvětšení: x 200)
Podmínky fotografování: bod tuhnutí: - 25 stupňů, doba tuhnutí: 4 hodiny,
Teplota při pozorování: - 3 stupně
Místo a datum: Emoto Institute, Japonsko, březen 2018

16
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Vědecké důkazy předpokládají, že hexagonální strukturu tělesné vody
upřednostňují všechny biologické organismy.
Strukturovaná voda se podílí na zdravém fungování DNA,
enzymatických reakcích a na celé řadě metabolických funkcí. (odbor.
lit.: Dr. Mu Shik Jhon, Dr. G. Pollack, Dr. Yang Oh a Gil Ho Kim).
Kvantové hyper světlo by tudíž jakožto dokonale harmonizované,
energeticky strukturované světlo mohlo uvádět tělesnou vodu do
zdravého strukturovaného stavu koherence.

trojmocný
prvek

hexagon a klatrát

fraktální klastr
1. třídy

fraktální klastr
2. třídy

Grafické schéma znázorňuje zdravou tělesnou vodu jako strukturovanou.
Dr. Brill G.E., Saratov - Státní lékařská univerzita, Rusko

Fotografie fullerenu C60, pořízená Prof. Dr. Đuro Korugou a jeho týmem výzkumných pracovníků v nanolaboratoři Bělehradské univerzity (1992) pomocí
řádkovacího tunelového mikroskopu (STM). Tato fotografie potvrzuje rovnice kvantové mechaniky, které řídí hexagonální „otvory“ molekuly C60.

17

PMB-325-18-B-CZ HPL_BROCHURE.indd 17

6/17/19 2:50 PM

BIOPTRON EXPOZICE KVANTOVÉHO HYPERSVĚTLA: ANALÝZA ŽIVÉ KREVNÍ BUŇKY
Po 10-minutové expozici kvantovému hyper světlu BIOPTRON®: Analýza živých krevních buněk (mikroskopie temného pole)
Srovnání a vyhodnocení:
(Obrázek 1) Červené krvinky utvářejí chuchvalce, jsou neuspořádané a neaktivní (shlukovité struktury), což by mohlo signalizovat nebo zapříčinit
kardiovaskulární onemocnění, záněty a nedostatek kyslíku na úrovni tkání (hypoxie).
(Obrázek 2) Po pouhých 10 minutách expozice světlu HPL se předchozí formace krve (chuchvalcovité, neuspořádané a neaktivní krvinky) mění
(ze shlukovitých struktur) na oddělené skupiny nebo izolované červené krvinky vykazující výrazné zlepšení stavu krevních buněk: lepší krevní tok
a vyšší okysličování - lepší regenerace.
(Obrázek 3) Po 10 minutách expozice kvantovému hyper světlu (hyperpolarizovanému světlu) se předchozí shlukovité struktury mění na zcela
oddělené krevní buňky vykazující kompletní revitalizaci krve: mikrotubuly se dostávají z nezdravého stavu, nabývají tvar anuloidu a získávají
stejnou energetickou strukturu jako kvantové hyper světlo - tedy původní přirozený zdravý stav, v souladu se zlatým řezem. Buňky, jež jsou
posíleny touto světelnou energií (energií, informacemi a frekvencí), se pohybují rychleji (mimořádný antikoagulaní účinek). Červené krvinky se
mění z neaktivních buněk na zdravé aktivní buňky. Tato skutečnost prokazuje, že má světlo HPL kvantové vlastnosti – tedy že pracuje
na kvantové úrovni. Zdravá krev neomezeně protéká žilami, dodává kyslík do životně důležitých orgánů, zlepšuje procesy transportu živin do
buněk a tím usnadňuje odplavování buněčného odpadu a případně předchází vysokému krevnímu tlaku, trombóze (nebezpečnému srážení
krve), mozkové mrtvici, srdečnému infarktu, zánětu, atd.
Kvantové hyper světlo BIOPTRON® může omlazovat nezdravé buňky a obnovovat vitální, zdravé krevní buňky (ideální zdravý stav
buněk a utváření buněk), které jsou naprosto nezbytné pro zachování zdraví lidského těla.

1.

2.

3.
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VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY KVANTOVÉHO HYPER SVĚTLA BIOPTRON®
1. Brewsterova optická jednotka
2. Filtry/optika BIOPTRON®
3. Světlo s nízkou energetickou hustotou
4. Nekoherentní světlo
5. Vertikálně lineárně polarizované světlo
6. Hyperpolarizované světlo
1. BREWSTEROVA OPTICKÁ JEDNOTKA
Vysoce kvalitní Brewsterova optická jednotka je na přístroji BIOPTRON® umístěna v určitém úhlu. Jestliže rozptýlené neuspořádané světlo
pocházející ze světelného zdroje narazí na Brewsterovu optickou jednotku a dojde k jejich vzájemné interakci, toto světlo se odrazí a s minimální
ztrátou intenzity se stane dokonale vertikálně lineárně polarizovaným světlem (VLPL).
2. Filtry BIOPTRON®
Přístroj BIOPTRON® může být vybaven pěti léčebnými filtry/
optikami určenými pro konkrétní obtíže.

0.025

Energie (eV)

2.1. Tesla Hyperlight Optics® (nanofotonický filtr s fullerenem)
- generuje hyperpolarizované světlo od 400 nm a 10 % energie,
které se pomalu zvyšuje na 459 nm a 40 % energie, dále roste na
480 nm a zvyšuje svou energii na 80 % a tak dosahuje maxima
+- 550 nm; vykazuje rotačně-vibrační energii nanofotonické
látky s 16 vrcholy nacházejícími se v rozmezí od 3000 nm do
15000 nm. Tři charakteristické vrcholy - 5811 nm (0,0133 eV),
8732 nm (0,0268 eV) a 13300 nm (0,0181 eV) - mají významný
vliv na kvantový stav biologických struktur (konformační stav
biomolekul).
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2.2. Klasický léčebný filtr BIOPTRON (480 nm až 3400 nm, tj. 1,15 - 2,90, přičemž maxima je dosaženo při 720 nm, tj. 1,70 eV). Světlo VLPL
proniká hluboko do tkáně a aktivuje různé buněčné a biologické pochody, které urychlují regenerativní a reparativní hojivé procesy. Světlo
zároveň udržuje buňky, tkáně a orgány a obnovuje jejich zdravý stav (již 30 let dosahuje vynikajících léčebných výsledků).
2.3. Bílý filtr BIOPTRON® (400 - 700 nm) Vertikálně lineárně polarizované BÍLÉ světlo účinně působí jako nervové tonikum, které příznivě ovlivňuje
šišinku mozkovou/hypotalamus a posiluje vnitřní vyrovnanost a klidnou mysl. Používá se jako psychoterapeutické a psychostimulační bílé
světlo.
2.4. Modrý filtr BIOPTRON® (450 - 480 nm) Vertikálně lineárně polarizované MODRÉ světlo se používá ve stomatologii (jako prostředek proti
bakteriím/parodontitidě) a v kosmetických oborech estetické medicíny (akné vulgaris nebo růžovka).
2.5. Červený filtr BIOPTRON® (570 - 660 nm) Vertikálně lineárně polarizované červené světlo vstupuje hluboko do těla s cílem ulevit od bolesti.
Při expozici tomuto světlu se aktivují analgetické systémy mozku. Napomáhá snížení citlivosti na bolest, zmírnění bolestivého otoku a ke zlepšení
mikrocirkulace. Samotné světlo BIOPTRON® zmírňuje svalovou bolest a revmatoidní artritidu a nachází účinné využití ve fyzioterapii.

Nanofotonický fullerenový filtr
(VLPL 400 - 13300 nm)

BIOPTRON® Klasický léčebný
filtr
(VLPL 480 - 3400 nm)

BIOPTRON® Klasický
léčebný filtr
(VLPL 400 - 700 nm)

BIOPTRON® Modrý filtr
(VLPL 450 - 480 nm)

BIOPTRON® Červený filtr
(VLPL 570 - 660 nm)

Navíc BIOPTRON může být kromě lékařských filtrů vybaven oranžovými, žlutými, indigovými a fialovými filtry.
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3. Světlo s nízkou energetickou hustotou
Kvantové hyper světlo je světlo s nízkou energetickou hustotou. BIOPTRON® vyzařuje plynulý paprsek světla se stabilní intenzitou (nazývanou
též energetická hustota) zhruba 40 mW/cm2 při vzdálenosti 10 cm od ošetřované plochy. Dávku kvantového hyper světla BIOPTRON® lze přesně
určit. Toto světlo má dvě složky - intenzitu a dobu: energie (J) = intenzita (W) x doba (s) (Bunsenův-Roscoeův zákon reciprocity ve fotobiologii).
Tato světelná emise vydává takovou dávku světla, jež odpovídá průměrné hustotě energie 2,4 J/cm2 za minutu. Tato hodnota představuje nízkou
a bezpečnou dávku světelné energie s významnou odpovědí v živé hmotě, jež stimuluje přirozené hojení bez vedlejších účinků.
Lux kvantového hyper světla s optimální specifickou výkonovou hustotou 40mW/cm2 a energetickou hustotou 2,4 J/cm2 pokrývá především
stavy energie elektronů biomolekul v rozmezí od 1,4 do 3.4 eV.

4. Nekoherentní světlo
Kvantové hyper světlo je nekoherentní světlo (světlo s rozdílnou fází neboli nesynchronizované světlo). Nekoherentní světlo je světlo s rozdílnou
fází neboli nesynchronizované světlo, pro které jsou typické takové vlnové délky, které nejsou časově nebo prostorově synchronizované.
Vzhledem k častým a nepravidelným změnám fáze mezi fotony světla vykazujícího různé vlnové frekvence a délky se toto světlo vyznačuje nízkou
intenzitou. Nekoherentní světlo BIOPTRON® podporuje bezpečné, neinvazivní a účinné hojivé procesy bez rizika. Většina druhů laserového
světla naopak vydává vysoce intenzivní koherentní světlo, jež vykazuje vysoký potenciál k poškození tkání.

5. Lineárně polarizované světlo
Vertikálně lineárně polarizované světlo (viz strana č. 23)

6. Hyperpolarizované světlo
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Kvantové hyper světlo BIOPTRON®

Vertikálně lineárně Kvantové hyper světlo
polarizované světlo (dokonale uspořádané
fotony)

Kvantová struktura Teslova anuloidu
(energie, informace
a frekvence hyper světla)

Brewsterova optická
jednotka

Kvantová nanofotonická optika Tesla

Rozptýlené
světlo

Φ2 (1.61803 ) + φ2 (0.61803) = 3

Světelný zdroj

Uspořádání elektromagnetických
polí fotonů

Rozptýlené
světlo

Vertikálně lineárně
polarizované světlo

Molekula C60 uvnitř kvantové
nanofotonické optiky Tesla

Kvantová struktura Teslova
anuloidu (energie, informace
a frekvence hyper světla)

Hyperpolarizované
světlo
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Vznik kvantového hyper světla s kvantovými nano vlastnostmi
1. Když rozptýlené (difuzní) světlo (vydávané halogenovou žárovkou) narazí na Brewsterovu optickou jednotku a dojde k jejich vzájemné interakci,
toto světlo se odrazí a stane se z něho vertikálně lineárně polarizované světlo (VLPL).
2. Když toto světlo VLPL projde optikou Tesla Hyperlight Optics®, stane se z něho zcela nové, dokonale uspořádané hyperpolarizované světlo
zvané kvantové hyper světlo.
VLPL vzájemně působí s C60 (integrovaným v optice), který se otáčí téměř neuvěřitelnou rychlostí 18 miliardkrát za vteřinu. C60 se odrážejí jeden
od druhého, aniž by docházelo ke tření (paramagnetické a diamagnetické vlastnosti). Následkem interakce světla VLPL s otáčejícím se C60 začnou
fotony světla VLPL měnit svou orientaci:
a. příslušných 20 šestiúhelníků v C60 nabývá Faradayova efektu (rovina polarizace fotonů rotuje v šestiúhelnících) a
b. příslušných 12 pětiúhelníků v C60 nabývá Fibonacciho sekvenčního efektu (rovina polarizace fotonů rotuje a otáčí se v pětiúhelnících)
To znamená, že elektrická polarizační rovina fotonů postupně mění
pozici, a to z vertikálně lineárně polarizovaného světla (VLPL) na
hyperpolarizované světlo vykazující levotočivou a pravotočivou
kruhovou polarizaci a lineárně vertikální a horizontální polarizaci
(model uspořádaní fotonů jako u slunečnice). Tento unikátní model
fotonů uspořádaných podle Fibonacciho pravidla představuje
ideální strukturu energie/symetrii, která je plně kompatibilní s našimi
biostrukturami.
Kvantové hyper světlo je díky svým kvantovým vlastnostem
nezastavitelné a neomezené a přenáší prostřednictvím nekovalentních
vazeb a živé hmoty tělesných biomolekul, buněk a orgánů svou energii,
informace a frekvenci. Na základě „rezonančních principů“ může
kvantové hyper světlo udržovat a obnovovat narušené biologické
struktury a uvádět je do homeostázy (přirozeného zdravého
stavu).
Koncepce pojivové tkáně živé hmoty podle biofyzika Jamese L. Oschmana

23

PMB-325-18-B-CZ HPL_BROCHURE.indd 23

6/17/19 2:50 PM

FIBONACCIHO POSLOUPNOST
Jako Fibonacciho čísla je v matematice označována
posloupnost celých čísel, nazývaná Fibonacciho
posloupnost, která se vyznačuje tím, že každé číslo je po prvních dvou - součtem dvou předchozích čísel: 0, 1,
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Matematik Leonardo
Fibonacci objevil jedinečné vlastnosti Fibonacciho
posloupnosti někdy kolem roku 1200 n.l. Tato posloupnost
se přímo vztahuje ke zlatému řezu. Ten lze aplikovat
na rozměry obdélníku zvaného zlatý obdélník, který je
považován za geometrický obrazec, jenž ze všech obrazců
působí vizuálně nejpříjemnějším dojmem. A právě proto
se lze se zlatým řezem často setkat v umění (např. Mona
Lisa a Poslední večeře).
Fibonacciho čísla se vyskytují i v biologickém prostředí,
jako například u plodových výhonků, echinacey,
slunečnice, semen ananasu… a dokonce i v celém
vesmíru.
75 %
biomolekul je
uspořádáno
podle
Fibonacciho
posloupnosti a
svým vzhledem
připomíná
vzhled
Fibonacciho
spirály – zlatý
řez.

24
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PRŮNIK RŮZNÝCH DRUHŮ SVĚTLA

PRŮŘEZ LIDSKÉ KŮŽE A SPODNÍCH TKÁNÍ

ROZPTÝLENÉ, NEUSPOŘÁDANÉ SVĚTLO
POUŽÍVANÉ VŠEMI OSTATNÍMI PŘÍSTROJI
SVĚTELNÉ TERAPIE
MĚLKÝ PRŮNIK KŮŽÍ - DO 3 MM
NEPATRNÝ DOPAD NA PROCES HOJENÍ

HYPERPOLARIZOVANÉ SVĚTLO BIOPTRON®
DOKONALE USPOŘÁDANÉ SVĚTELNÉ VLNY
NEOMEZENÁ HLOUBKA A ŠÍŘE PRŮNIKU DO
VŠECH BIOMOLEKUL, TKÁNÍ A ORGÁNŮ
ZÁSLUHOU JEHO KVANTOVÝCH VLASTNOSTÍ.
VÝRAZNÝ HOJIVÝ A LÉČEBNÝ ÚČINEK

VLNOVÁ DÉLKA [λ] NM

VLNOVÁ DÉLKA [λ] NM

EPIDERMIS

DERMIS

SPODNÍ TKÁŇ

UV
SVĚTLO

VIDITELNÉ SVĚTLO

INFRAČERVENÉ
UV
SVĚTLO
SVĚTLO

VIDITELNÉ SVĚTLO

INFRAČERVENÉ
SVĚTLO

Průnik světla v zásadě závisí na typu tkáně a druhu světla

Průnik rozptýleného (difúzního) světla a jeho účinky na zdraví
Rozptýlené světlo je chaotické a jeho elektromagnetická pole fotonů jsou neuspořádaná. Tento „chaos“ působí na molekuly vody v těle s jejich
dipólovými momenty a na biomolekuly s jejich kladným a záporným nábojem (jejich opětovným sjednocením znovu vznikají dipólové momenty).
Průnik rozptýleného světla je omezený a nepůsobí účinnými hojivými vlastnostmi. Difúzní světlo má určitý přínos pro nápravu nerovnováhy, avšak jeho
vliv na hojení není příliš významný.
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Průnik světla VLPL a jeho účinky na
zdraví
Světlo VLPL pomáhá prostřednictvím
svých lineárně uspořádaných fotonů
regulovat lineárně determinované procesy a dokáže zajistit uspořádání vody
v těle a dipólových momentů biomolekul (např. lineární uspořádání vody v těle
prostřednictvím dipólových momentů,
kolagenová vlákna, atd.) VLPL proniká
některými tkáněmi do hloubky 2 - 10
mm; v případě, že má tkáň vysoký obsah vody, pronikne VLPL až do 20 mm.
Průnik vertikálně lineárně polarizovaného světla je mnohem hlubší
a širší než průnik rozptýleného světla
a je spojen s účinnými hojivými účinky.
Pokud se VLPL střetne s hustější překážkou,
tkáň je vzhledem k jeho lineárnímu charakteru pohltí. VLPL tak působí na organismus povzbujícími hojivými účinky.

a)

b)

c)

Rozptýlené světlo se odráží v mnoha úhlech a do těla
proniká pouze do hloubky 2-3 mm. Nepůsobí žádnými
významnými léčivými účinky a neovlivňuje biologické
struktury, buňky, ani orgány. Toto světlo nemá uspořádanou
strukturu fotonů.

Vertikálně lineárně polarizované světlo BIOPTRON (VLPL)
pomáhá prostřednictvím svých lineárně uspořádaných fotonů
regulovat lineárně determinované procesy (např. lineární
uspořádání vody v těle prostřednictvím dipólových momentů,
kolagenová vlákna, atd.).

Hyperpolarizované světlo Bioptron (HPL) díky svým
dokonale uspořádaným fotonům zajišťuje - na základě
Fibonacciho pravidla - harmonizaci většiny biomolekul a
buněk v těle.

Φ2 (1.61803 ) + φ2 (0.61803) = 3

Kvantové hyper světlo BIOPTRON® HPL, jeho průnik a účinky
Kvantové hyper světlo proniká jakožto unikátní kvantové světlo díky svým fotonům, které jsou dokonale uspořádány podle Fibonacciho
pravidla, hluboko do těla. Dipólové momenty, biomolekuly a elektromagnetismus ve tkáních vykazují - vzhledem k Fibonacciho
pravidlu Φ2 (1.61803) + φ2 (0.61803) = 3, stejné uspořádání jako fotony kvantového hyper světla, které je díky tomu plně
kompatibilní s biologickými strukturami. Kvantové hyper světlo komunikuje s molekulami, buňkami a tkáněmi, přenáší ideální
harmonii a energetický stav molekuly C60, navozuje harmonizaci a vyváženost energeticky narušených biologických struktur a procesů.
Biomolekuly díky dokonalé symetrii kvantového hyper světla zároveň s tím přímo pohlcují energii, která je nezbytná pro život a vzniká
z elektrických a magnetických charakteristik kvantového hyper světla. Buňka, na kterou působí toto světlo, je povzbuzována k tomu, aby získala
zpět svou přirozenou rovnováhu a své energetické vlastnosti.
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SVĚTLO BIOPTRON® JE UZNÁVÁNO JAKO UNIKÁTNÍ METODA LÉČBY PŘI
NEJRŮZNĚJŠÍCH ZDRAVOTNÍCH INDIKACÍCH
Imunitní systém

Nervový systém

Krevní a oběhový systém

Dýchací ústrojí

Muskuloskeletální systém

Trávicí systém

Kardiovaskulární systém

Lymfatický systém

Močové ústrojí

Endokrinní systém

Reprodukční systém
Kožní systém

Informace:
Před použitím terapie
hyper světlem BIOPTRON® doporučujeme
obrátit se na lékaře.
Seznam onemocnění
a zdravotních problémů,
které lze léčit kvantovým
hyper světlem, je vzhledem ke kvantovým
vlastnostem dlouhý.
Toto světlo lze účinně
používat
ve
všech
lékařských
oborech,
a u všech částí a systémů
těla [odbor. lit. 2.5-13.4].
Doba trvání každodenní
aplikace činí u každého
druhu onemocnění obvykle 4 - 10 minut na
každou
ošetřovanou
oblast, přičemž terapie
se aplikuje jednou či
dvakrát denně.
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Vědecký výzkum BIOPTRON® přinesl následující poznatky:
1. Světlo BIOPTRON® udržuje buňky a oddaluje proces apoptózy (přirozené buněčné smrti). Bylo prokázáno, že kvantové hyper světlo stimuluje
buněčnou plazmatickou membránu k podpoře optimálního zdravého stavu buňky.
2. Kvantové hyper světlo udržuje buňky, snižuje počet nekrotických buněk, a tudíž omezuje procesy nekrózy (předčasné buněčné smrti) [odbor.
lit. 12.6].
Kvantové hyper světlo při aplikaci proniká do plazmatických membrán dysfunkčních buněk, vyvolává změnu prostorového uspořádání složek,
které tvoří jejich strukturu, a podporuje přirozený zdravý stav buněk celého těla.

Kvantová struktura Teslova
anuloidu (energie, informace
a frekvence hyper světla)

HP světlo

Plazmatická membrána

HP světlo

Kvantová struktura Teslova
anuloidu (energie, informace
a frekvence hyper světla)

Klathrin

Mitochondrie
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HLAVNÍ TERAPEUTICKÉ ÚČINKY SVĚTLA BIOPTRON®:
1. Světlo BIOPTRON® stimuluje procesy vlastní obnovy tkáně a předchází jejímu rozpadu (dokonce i v hlouběji uložených ústrojích, jako např.
v nervech, šlachách, chrupavkách, kostech a ve vnitřních orgánech).
Zdravotní účinky terapie:
– posílení regulace buněčné proliferace
– zvýšení buněčné energie
– uvolňování růstových faktorů
– velmi dobrá neovaskularizace a podpora angiogeneze
– urychlení hojení ran (zvýšením syntézy RNA a proteinů, a zejména produkcí kolagenu a elastinu)
– výrazné zlepšení kvality tkáně tvořící jizvy
– stimulace nervových funkcí
– zvýšení okysličování a detoxikace buněk
2. Světlo Bioptron stimuluje přirozené obranné mechanismy těla
– Ničí patogenní mikroorganismy (akné a herpetické viry)
– Aktivace přirozené zabíječské buňky
3. Světlo Bioptron výrazně snižuje vnímání bolesti
– Snižuje tvorbu otoků a hematomů a působí proti zánětům způsobených zraněními a autoimunitními onemocněními
– Zlepšuje hloubkovou mikrocirkulaci
– Zmírňuje svalové křeče
– Omezuje přenos bolesti přímým působením na periferní nervy
4. Termosenzorická a optosenzorická stimulace kvantovým hyper světlem působí senzorickými a neurálními účinky, které mohou mírnit
příznaky SAD a nesezónní deprese. Světlo může být vnímáno prostřednictvím kůže (termosenzorická stimulace) i prostřednictvím
fotoreceptorů nacházejících se v oku (optosenzorická stimulace).
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Světlo BIOPTRON® urychluje hojivé procesy
podporuje
hloubkovou
mikrocirkulaci
a biostimulaci buněk a tím posiluje obranný
systém těla
Kvantové hyper světlo má díky svým vlastnostem
pozitivní a dlouho trvající účinek na celé tělo.

Výsledky aplikace světla BIOPTRON®:
– světlo je pohlcováno živými tkáněmi a zvyšuje
hladinu ATP (adenosintrifosfátu), který zlepšuje
buněčný metabolismus
– zvýšení buněčné energie
– zvýšení hloubkové mikrocirkulace a
biostimulace buněk
– zvýšení syntézy proteinů (produkce kolagenu
a elastinu)
– zmírnění tvorby otoků a zmírnění zánětu
– posílení obranného systému těla
– stimulace regenerativních a reparativních
procesů ve všech biologických strukturách
– výrazné urychlení hojení ran
– úleva od bolesti nebo snížení její intenzity účinné přírodní analgetikum, bez vedlejších
účinků
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KVANTOVÉ HYPER SVĚTLO BIOPTRON® NA HOJENÍ RAN
Světlo BIOPTRON® výrazně zkracuje dobu nezbytnou pro úplnou
epitelizaci (regeneraci) poškozené kůže a snižuje tvorbu jizev. Pomáhá
urychlit dobu hojení a zkracuje délku pobytu v nemocnici, a vede
tudíž ke zlepšení kvality života.

Konzervativní léčba ran po hluboké popálenině kůže pomocí světelné
terapie BIOPTRON®

Zahájení terapie

Po 12 dnech

Po 15 měsících
Monstrey et al (2002a)

RETROAURIKULÁRNÍ EKZÉM - zvředovatění - K zahojení dochází po 7 týdnech
ošetření světlem BIOPTRON.
Zahájení terapie

Po 15 dnech

Po 19 dnech

Po 29 dnech

Po 9 měsících
Monstrey et al (2002b)

Hyper světlo v léčbě popáleniny 2. stupně
Popálenina 2. stupně byla
způsobena
kosmetickým
voskem. Světlo HL bylo
aplikováno po dobu 7 dnů a
k úplnému zahojení došlo do
14-21 dnů. Rána tohoto typu se
běžně hojí až 40 dnů.

ULCERA PEDIS: metabolický syndrom způsobený diabetem mellitus.
K zahojení došlo po 9 měsících aplikace světla BIOPTRON.

První den

Třetí den

Pátý den

Sedmý den

Zdroj: Dr. Biljana Lučič a Dr.
Milica Kamnenič,ZEPTER
MEDICAL praxe, Bělehrad
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Popáleniny se sníženou tvorbou hypertrofických jizev a povrchové popáleniny druhého stupně lze léčit pomocí konvenčních metod lokálního
ošetření v kombinaci s léčbou světlem BIOPTRON®.
V rámci několika studií bylo prokázáno, že se při běžném používání světla BIOPTRON® pro léčbu těchto popálenin výrazně zkracuje doba nezbytná
pro úplnou epitelizaci (regeneraci) poškozené kůže (úplné zahojení), čímž se snižuje riziko tvorby funkčně a esteticky nepřijatelných jizev.
Světlo BIOPTRON® může navíc snižovat potřebu chirurgických zákroků v léčbě hlubokých popálenin kůže, a to zejména těch, které se vyskytují
v partiích vykazujících velmi vysokou pravděpodobnost tvorby jizev po zákroku.
Světlo BIOPTRON® je vysoce hodnotnou metodou léčby umožňující vyhnout se chirurgickému zákroku u pacientů s hlubokými popáleninami kůže:
nehrozí rizika spojená s operací
–
menší bolestivost
–
bez nutnosti provádět transplantaci kůže
–
U těchto ran je často nezbytné chirurgicky odstranit odumřelou tkáň a provést transplantaci kůže.

SVĚTLO BIOPTRON® JAKO PROSTŘEDEK PRO PŘIROZENÉ POSÍLENÍ IMUNITY
Kvantové hyper světlo aktivuje nespecifickou buněčnou a humorální imunitu několika způsoby
- především ničí patogenní mikroorganismy (např. akné) a stimuluje přirozené zabíječské
buňky [odbor. lit. 6.1 - 6.27].

14. listopadu 2011

29. listopadu 2011

14. dubna 2012

KOŽNÍ NÁDOR: ošetřování světlem BIOPTRON® (s laskavým svolením Dr. Surböcka, Mariazell)

32

PMB-325-18-B-CZ HPL_BROCHURE.indd 32

6/17/19 2:50 PM

SVĚTLO BIOPTRON® NA TLUMENÍ BOLESTI
Světlo BIOPTRON® výrazně snižuje vnímání bolesti [odbor. lit. 7.1 7.22], omezuje tvorbu otoků a hematomů, zmírňuje záněty způsobené
zraněními a degenerativními či autoimunitními onemocněními.
U osob dochází ke zlepšení mikrocirkulace, zmírnění svalových křečí
a k aktivaci přirozených procesů působících proti bolesti. [A1].
V rámci léčby bolesti lze světlo BIOPTRON® používat jako monoterapii
a/nebo jako doplňkovou léčbu v těchto případech:
revmatologie: osteoartritida, revmatoidní artritida (chronická)
a artróza
fyzioterapie: bolest spodní části zad, bolest ramen a krku, syndrom
karpálního tunelu, tkáň tvořící jizvy, zranění pohybového aparátu lokomočních systémů
sportovní lékařství: poranění měkkých tkání nebo svalů, šlach
a vazů: svalové křeče, výrony, natažení svalu, pohmožděniny, záněty
šlach, natržení vazů a svalů, tenisový loket
Světlo významnou měrou optimalizuje svalový metabolismus,
urychluje tvorbu tkání u sportovců a podporuje hojení u zranění
utrpěných při sportu, díky čemuž zkracuje dobu výpadku ze
sportovní aktivity [odbor. lit. 5.1 - 5.8].
Účinně působí na: svalové křeče, výrony, natažení svalu, zánět
šlach, natržení vazů a svalů, pohmožděniny, tenisový / golfový
loket, natažení rotátorové manžety svalů ramene, zranění lýtka
a kolenní šlachy, bolest zad, otoky, křeče a svíravé pocity, bolest
šíje, předtréninkovou a potréninkovou ztuhlost, plantární
fasciitidu atd.

33

PMB-325-18-B-CZ HPL_BROCHURE.indd 33

6/17/19 2:50 PM

SVĚTLO BIOPTRON® V DERMATOLOGII/PŘI KOŽNÍCH ONEMOCNĚNÍCH
Světlo BIOPTRON® může významně pomoci při léčbě kožních onemocnění [odbor. lit. 4.1 - 4.5].
K těmto onemocnění se řadí: atopická dermatitida, herpes simplex, herpes zoster, lupénka (psoriáza), ekzém, růžovka (rosacea), poranění sliznic,
akné a povrchové bakteriální infekce. Kvantové hyper světlo stimuluje procesy vlastní obnovy tkáně a předchází jejímu rozpadu (dokonce
i v hlouběji uložených ústrojích, jako např. v nervech, šlachách, chrupavkách, kostech a ve vnitřních orgánech).
– Posílení regulace buněčné proliferace
– Zvýšení buněčné energie
– Uvolňování růstových faktorů
– Posílení neovaskularizace a podpora angiogeneze
– Urychlení hojení ran (zvýšením syntézy RNA a proteinů, a zejména produkcí kolagenu a elastinu)
– Zlepšení kvality tkáně tvořící jizvy: Kvantové hyper světlo urychluje hojení ran a popálenin, takže hojení je až dvakrát rychlejší; zároveň
zmírňuje bolest a nepříjemné pocity a omezuje tvorbu jizev [odbor. lit. 3.1 - 3.16].
V oblasti hojení ran může rovněž sloužit jako doplňková léčba u těchto stavů a onemocnění: pooperační rány, popáleniny, transplantace, hojení
po úrazech, vředy žilního původu (způsobené městnáním krve), proleženiny, transplantace kůže, žilní bércové vředy (způsobené městnáním
krve), dekubity (proleženiny), vředy diabetické nohy. [A3]
Hlavní mechanismus působení kvantového hyper světla a jeho vliv na hojení ran bez tvorby jizev souvisí s ortogonálním uspořádáním kolagenu
typu I a III a kolagenu typu VII v bazální membráně. Světlo na kvantové úrovni velmi rychle stimuluje bazální membránu, čímž snižuje, předchází
a zabraňuje tvorbě jizev. [A4]
Světlo BIOPTRON

Vráska
Drobná linka

Nový kolagen

Méně drobných linek a vrásek

Epidermis

Dermis

Stádium č. 1

Stádium č. 2

Stádium č. 3

Stádium č. 4
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SVĚTLO BIOPTRON® NA POKOŽKU
HLAVY A PORUCHY RŮSTU VLASŮ
Světlo stimuluje imunitní systém a stabilizuje produkci
keratinocytů, čímž minimalizuje výskyt šupinatých
a odlupujících se skvrn na pokožce hlavy a zabraňuje
jejímu vysoušení. Světlo navrací vlasům jejich lesk
a posiluje vlasové folikuly. Prvotní klinické studie
prokázaly 60-procentní zmírnění vypadávání vlasů
během pouhého jednoho měsíce provádění léčby
[odbor. lit. 14.1 - 14.3].

SVĚTLO BIOPTRON® PRO
ESTETICKOU A ANTI-AGING
MEDICÍNU
Světlo zpomaluje přirozený proces stárnutí pokožky.
Stimuluje specifické buňky v kůži známé jako fibroblasty,
které produkují kolagen a elastin, a představuje pro pleť
přirozenou omlazovací terapii [odbor. lit. 13.1 - 13.7].
Náš výrobek snižuje výskyt drobných i hlubších
vrásek, neboť stimuluje produkci elastinu a kolagenu.
Výsledným efektem je omlazení pokožky díky hladší pleti.
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Spektrum světla BIOPTRON® podněcuje v pokožce celou
řadu zklidňujících procesů:
Světlo o vlnové délce 900 nm podporuje rozšíření periferních
cév, čímž zlepšuje hloubkové prokrvení pokožky.
Působením světla o vlnové délce 830 nm dochází k dodávání
proteinů do mastocytů, které se podílejí na obnově tkání.
Světlo o vlnové délce 660 nm podněcuje produkci kolagenu
a tím přispívá ke zpevnění pokožky a zmírňuje známky
stárnutí.
Světlo o vlnových délkách 633-640 nm stimuluje produkci
adenosintrifosfátu (ATP - molekula přenášející energii do
buněk). Zvýšená činnost buněk podporuje reparativní
a regenerativní procesy probíhající v pokožce a působí
tak proti výskytu drobných vrásek.
Světlo o vlnové délce 590 nm podněcuje tvorbu
nových krevních cév a pomáhá tak udržovat pokožku
hydratovanou a zachovávat její pružnost.
Světlo o vlnové délce 525 nm eliminuje melanosomy (kožní
buňky, které obsahují melanin).
Vlnové délky světla nad 400 nm pronikají do vrstvy dermis
a epidermis a ve vzájemné součinnosti s lymfocyty posilují
imunitní systém a podporují reparativní procesy v pokožce.
Regenerace a vypnutí pleti pro viditelně mladistvější
vzhled.

36

PMB-325-18-B-CZ HPL_BROCHURE.indd 36

6/17/19 2:51 PM

Modré vertikálně lineárně polarizované světlo (VLPL) BIOPTRON® VE STOMATOLOGII POMOCNÁ LÉČBA ÚSTNÍ DUTINY
Vertikálně lineárně polarizované světlo BIOPTRON® účinné potlačuje
infekce a/nebo zánět v ústní dutině, stimuluje produkci elastinu
a kolagenu a umožňuje tak rychlejší hojení ústní dutiny [odbor. lit. 8.1].
Fakta z klinického výzkumu [odbor. lit. 8.2]: V rámci klinických studií
bylo prokázáno, že modré VLPL světlo BIOPTRON®, jež bylo aplikováno
po dobu pěti po sobě následujících dní vždy na deset minut do dutiny
ústní, významně snižuje tvorbu plaku u dospělých stomatologických
pacientů. Fototerapeutická léčba dentálních onemocnění s různou
etiopatogenezí, prováděná pomocí modrého spektra světla
BIOPTRON®, kromě toho prokázala příznivý vliv na imunitní buňky
(T-lymfocyty pro buněčnou imunitu), zvýšení lokální koncentrace
imunoglobulinů (B-lymfocyty pro humorální imunitu), stimulaci
proliferace fibroblastů pro tvorbu kolagenu a stimulaci angiogeneze
(tvorby nových krevních cév).
U pacientů s onemocněním parodontu a ortodontickými problémy
došlo po 8-10 aplikacích léčby pomocí modrého VLPL světla BIOPTRON®
o délce trvání 4-6 minut ke zkrácení doby rekonvalescence pacienta,
zmírnění následků kryoterapie a urychlení epitelizace (1,5 až 2krát).
Mnohem důležitější je však to, že se díky modrému VLPL světlu
BIOPTRON® snížilo množství léčiv a lokální anestezie a byly
vyvolány lokální regenerativní a imunostimulační účinky. Tato zjištění
ve svém celkovém úhrnu přispívají ke zlepšení kvality léčby a ke
zkrácení doby trvání onemocnění.
Modré VLPL světlo BIOPTRON® má tyto vlastnosti: antibakteriální
a antivirový účinek, urychluje procesy hojení po chirurgickém
zákroku v dutině ústní, podporuje proces regenerace parodontu po
klinické léčbě (onemocnění parodontu a zubní plak), zmírňuje otoky,
posiluje regeneraci tkání, pomáhá zmírnit bolest při ortodontické
léčbě.
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SVĚTLO BIOPTRON® NA SEZÓNNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHU (SAD)
Světlo BIOPTRON® je zdravotnicky schváleno pro léčbu sezónní deprese a je pro ni nesmírně vhodné. Tento
systém lze používat jako monoterapii, nebo jej lze kombinovat s jinými druhy zdravotní léčby.
Termosenzorická a optosenzorická stimulace. V důsledku nedostatku světla a jím způsobeného narušení
cirkadiánního rytmu se zvyšují rizika závažných duševních poruch, včetně deprese.

HPL světlo

CNS
CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

ENDOKRINNÍ
SYSTÉM

IMUNITNÍ
SYSTÉM

Světlo BIOPTRON® působí senzorickými a neurálními účinky, které
mohou zmírňovat příznaky sezónní depresivní afektivní poruchy
(SAD) a nesezónní deprese: jeho intenzita přesahuje hodnotu 10 000
lux. Intenzita světla vydávaného
běžnými přístroji světelné terapie činí 10 000 světelných jednotek (zvaných lux). Za účinnou
se považuje každodenní aplikace
o délce trvání 30 minut.
Intenzita světla vydávaného všemi
přístroji BIOPTRON® (BIOPTRON®
MedAll, BIOPTRON® Pro 1 a BIOPTRON® 2) přesahuje 10 000 lux.
Pro srovnání uveďme, že intenzita
osvětlení standardní místnosti
činí zhruba 500 lux, intenzita venkovního světla při zatažené obloze
až 5 000 lux a intenzita poledního
slunečního světla letního dne
nejméně 50 000 lux [odbor. lit. 9.19.6]
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Fakta z klinického výzkumu:
V rámci vědeckých studií bylo
prokázáno, že vlivem léčebného
světla dochází ke změně EEG signálu
a že lze tento efekt využít pro zmírnění
deprese nebo jako podporu léčby
deprese.
Expozice:
20 - 40 minut = ze vzdálenosti 20 cm,
40 - 60 minut = ze vzdálenosti 30 cm,
nebo
60 - 120 minut = ze vzdálenosti 40 cm

Pilotní studie společnosti BIOPTRON®, hodnotící neuroendokrinní účinky světla v oblasti viditelného a infračerveného světla, prokázala pozitivní
účinky. Výzkumní pracovníci zkoumali účinky působící prostřednictvím neuroendokrinního-imunitního systému na všeobecné krevní parametry
(červené a bílé krvinky, hemoglobin, draslík, sodík, atd.), jakož i na nespavost, depresi, srdeční rytmus, krevní tlak, další parametry a psychologické
parametry osobnosti. Účastníkům studie bylo aplikováno světlo BIOPTRON® při sezeních trvajících vždy deset minut (třikrát týdně na obličej, při
otevřených očích, ze vzdálenosti 40 cm).
Výsledky ukázaly výrazné zmírnění úzkosti, a to i u osob, jejichž hodnoty se nacházely v normálním rozmezí. Bylo zaznamenáno značné
zlepšení ohledně somatizace úzkostné poruchy, tj. snížení kardiovaskulární, respirační a digestivní symptomatologie a výrazné zlepšení kvality
spánku (což se projevilo zlepšením hladin melatoninu).
Výsledky ukázaly zvýšení hladin serotoninu a dopaminu a snížení hladin stresových hormonů. Na základě toho lze na problémy se spánkem
obecně doporučit použití světla po dobu 5 minut denně ze vzdálenosti 40-60 cm.
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SVĚTLO BIOPTRON® U DĚTÍ
Světlo lze používat u dětí jako doplňkovou léčbu zaměřenou na zmírnění
bolesti a podporu hojení a léčení u různých druhů onemocnění
a zdravotních problémů, například: dětská kožní onemocnění, endogenní
ekzém, infekce horních cest dýchacích, alergická respirační onemocnění,
poruchy muskuloskeletálního systému u dětí a neurologické poruchy
a obtíže. [odbor. lit. 10.1 - 10.4]
Fakta z klinického výzkumu: Klinické studie prováděné
u novorozených dětí hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče
(a resuscitační jednotce) s některým z výše uvedených onemocnění
prokázaly, že expozice světlu BIOPTRON®, aplikovanému po dobu
deseti minut třikrát nebo čtyřikrát denně, vedla ke zlepšení reakce
na léčbu, aniž byly zaznamenány jakékoli nežádoucí vedlejší účinky.
K utlumení bolesti došlo do 24 hodin; zmírnění kožních problémů
nastalo do dvou až tří dnů. Nejlepších výsledků bylo dosaženo
u léčby žilních infekcí [odbor. lit. 10.2].

Světlo BIOPTRON® je též vhodné pro novorozence. Lze je použít v případě
žilních infekcí, po injekcích, odběrech vzorků krve, infuzích tekutin nebo
krve, při proleženinách u nemluvňat s pohybovými poruchami, při kožní
vyrážce způsobené vlhkým teplem, při vyrážce pod plenkami.

Terapii světlem lze použít pro léčbu kvasinkových infekcí a kožních
onemocnění, jako je např. flebitida, proleženiny, opruzeniny [CH1].
Terapie by neměla být aplikována na oblast očí. Pro děti, které
podstupují světelnou terapii, jsou k dispozici masky na zakrytí očí.
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SVĚTLO BIOPTRON® VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚ
Podobně jako v humánní medicíně je světlo BIOPTRON® také
doporučovanou a úspěšně používanou terapií ve veterinární
medicíně, a to jak v profesionální, tak v domácí péči o zvířata.
Světelná terapie BIOPTRON® zajišťuje rychlé a účinné hojení a léčení
každodenních a běžně se vyskytujících zdravotních obtíží. Tato
terapie představuje snadnou, efektivní, neinvazivní metodu léčby
ran různého původu, kožních problémů (např. trichofycie, alopecie,
bakteriální a alergické dermatitidy, demodikózy), artritické bolesti,
problémů se syndromem CECS a se zánětlivými poruchami (např.
otitis externa, mastitida, atd.). Působením polarizovaného světla lze
u neuspořádaných buněk obnovit jejich přirozený stav a uvést tělo
zvířete do přirozené energetické rovnováhy. [odbor. lit. 11.1 - 11.6]

Na snímcích je vyobrazen dvouletý kůň. Rána byla v době zahájení léčby stará jeden den.
Léčebný cyklus byl ukončen o sedm týdnů později a bylo při něm dosaženo komplexních
výsledků. Jedná se o stejný mechanismus působení na biologické struktury jako u člověka.

Fakta z klinického výzkumu:
Aplikace světla v léčbě mastitidy krav přinesla 24 hodin po první expozici
pozitivní účinky a bylo dosaženo těchto výsledků:
v případě subklinické mastitidy: snížení hladiny leukocytů o 40 %
a snížení počtu somatických buněk v mléce o 43 % (ve vztahu k výchozím
hodnotám).
v případě klinické mastitidy: bez symptomů zánětu, bez bolesti
i začervenání; nebylo nutno provádět další expozici, ani ordinovat
klasické antimikrobiální léky. POZNÁMKA: Uspokojivé výsledky z oboru
veterinární medicíny představují slibná řešení pro úspěšnou léčbu
mastitidy v humánní medicíně (odbor. lit. 11.7).
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TECHNICKÉ ÚDAJE - VYSPĚLÁ ŠVÝCARSKÁ TECHNOLOGIE A DESIGN
- 3 PŘÍSTROJE BIOPTRON®
Podstata systému světelné terapie BIOPTRON® spočívá v pěti zásadních prvcích:
1. Světelný zdroj vysílá (předává do Brewsterovy optické jednotky) nepolarizované, polychromatické a nekoherentní světlo.
2. Brewsterova optická jednotka (patentovaný optický systém sestávající z pěti vrstev) zajišťuje vertikálně lineární polarizaci až 95 %.
3. Bezpečnostní sklo.
4. Patentované filtry/optiky BIOPTRON (viz strana 19).
5. Speciální certifikáty pro zdravotnické přístroje.
Přístroj BIOPTRON® se dodává ve třech modelech: BIOPTRON® 2, BIOPTRON® Pro1 a BIOPTRON® MedAll.
Světlo, které všechny přístroje BIOPTRON® vydávají, má stejné fyzikální vlastnosti a tudíž i stejné blahodárné léčebné účinky na lidské tělo. Přístroje
se liší pouze designem a typem ošetřované plochy jedince a její velikostí.

PRŮMĚR OPTIKY

Terapeutický přístroj BIOPTRON® 2 je určen především pro použití profesionálními
zdravotníky ve zdravotnických zařízeních. K přístroji nabízíme tři různé stojany
(domácí stojan, profesionální stojan a nástěnný držák), které zajistí co největší
úsporu místa a nejlépe vyhovující řešení. Snadno ovladatelné polohování umožňuje
pohodlné nastavení jak pro pacienta, tak pro zdravotníka.
Na ovládacím panelu lze snadno nastavit dobu aplikace až na 95 minut a rozdělit ji do
minutových kroků. Průměr optiky (přibližně 15 cm) umožňuje ošetření větších ploch
a nabízí tak časově efektivní terapii. BIOPTRON® 2 je zárukou nejvyššího komfortu při
všech způsobech aplikace a jeho obsluha je - stejně jako obsluha ostatních přístrojů
BLT - velmi snadná.
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PRŮMĚR OPTIKY

Terapeutický přístroj BIOPTRON® Pro 1 je určen pro použití doma, v nemocnicích,
terapeutických centrech, kosmetických salonech a v dalších zdravotnických
zařízeních. Přístroj je dodáván s funkčním podlahovým stojanem nebo s ergonomickým
stolním stojanem zajišťujícím snadnější zacházení. Díky snadno nastavitelné výšce,
polohování hlavice a možnosti otočení hlavice přístroje až o 360° umožňuje tento
produkt praktické a pohodlné použití.
Ošetření lze snadno načasovat pomocí ovládacího panelu až na nejkratší dobu
nastavení 30 sekund. Průměr optiky přístroje BIOPTRON® Pro 1 (přibližně 11 cm) je
vhodný pro ošetřování různých středně velkých ploch. Pro zajištění snadnější mobility
lze jako volitelné příslušenství rovněž dodat sadu koleček.

Malý, avšak výkonný přístroj BIOPTRON® MedAll vyniká snadnou obsluhou
a nejmodernější technologií. Jakožto osobní přístroj pro terapii polarizovaným světlem
jej lze použít naprosto kdekoli a kdykoli. Tento ergonomický a přenosný přístroj je
možno brát s sebou kamkoli - na služební cestu nebo na výlet, protože se snadno vejde
do kabelky či kufru.
PRŮMĚR OPTIKY

Přístroj je dodáván s podlahovým stojanem a elegantním pouzdrem umožňujícím
bezpečné uložení a přepravu. Pomocí optiky o průměru 5 cm můžete ozařovat malé,
avšak přesně určené plochy, a celým svým tělem při tom můžete vnímat blahodárné
účinky tohoto našeho přístroje. Inovativní pohotovostní režim šetří energii, čas
i peníze, protože přístroj má v tomto režimu spotřebu pouze 0,5 W. Časový LED displej
(kterým jsou vybaveny všechny 3 modely přístroje BIOPTRON®) zajišťuje za všech
světelných podmínek lepší viditelnost a je díky vysokému rozlišení snadno čitelný.
Uživatelsky přívětivé ovládací rozhraní přístroje sestávající z chytře navržených tlačítek
navíc umožňuje praktické a snadné použití. A konečně ergonomická protiskluzová
rukojeť zaručuje ve spojení s moderním designem a biokompatibilním antialergenním
materiálem snadné zacházení a bezpečnější i pohodlnější uchopení a držení přístroje.
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