
Fizjoterapia w praktyce

czyli jak pomóc swojemu koniowi w zaciszu własnej stajni.

Bioptron – magiczne światło

Bioptron emituje światło:
• Widzialne i spolaryzowane powyżej 95% Zawiera widoczną część spektrum 

światła słonecznego i bliższą podczerwonego o długości fal od 480 nm do 

3400 nm. 

• Fale drgają w płaszczyznach równoległych w kierunku świecenia, w 

odróżnieniu od fal światła słonecznego, które rozprzestrzenia się we 

wszystkich kierunkach. 

• Niekoherentne (niespójne). 

Bioptron emituje światło niespójne, przesunięte w fazie.
Energia fali świetlnej Bioptronu jest w każdej jednostce czasu jednakowa. Bez 

promieniowania ultrafioletowego. Światło Bioptron znajduje się ponad 

ultrafioletową częścią spektrum.

Niskiej energii (łagodne).
Światło Bioptron ma niską gęstość energii (fluencja). Energia tej wielkości wywołuje

efekt biostymulacyjny i pozwala światłu stymulować różne biologiczne procesy w 

organizmie w naturalny sposób. Światło Bioptron nie powoduje efektów 

ubocznych - jest nieszkodliwe i całkowicie bezpieczne. W wyniku intensywnych 

badań odkryto, że światło Bioptron pozytywnie wpływa na zwierzęcy organizm, 
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powodując jego biostymulację i wzmacniając funkcje obronne. Terapia światłem 

Bioptron znacznie przyspiesza gojenie się tkanek co pozwala na szybszą 

regenerację organizmu.

Także w przypadku innych zachorowań istnieje wiele dowodów medycznych na 

to, że dzięki światłu Bioptronu stany zapalne ustępują, bóle - nawet te uciążliwe - 

zostają uśmierzone lub poważnie złagodzone, nasila się przepływ krwi w 

komórkach, a układ immunologiczny organizmu poważnie się wzmacnia. Terapia 

światłem Bioptron daje dobre wyniki w leczeniu zachorowań narządów ruchu, jak 

reumatyzm, artrozy, zwyrodnienia i kontuzje sportowe. 

BIOSTYMULACJA
Światło BIOPTRON posiada właściwości biostymulacyjne: działają na skórę 

zwierzęcia, stymuluje światłoczułe struktury wewnątrzkomórkowe oraz 

biocząsteczki. Stymulacja zapoczątkowuje komórkowe reakcje łańcuchowe i 

wyzwala tzw. reakcje wtórne, które nie ograniczają się wyłącznie do 

naświetlanego obszaru skóry, lecz dotyczą całego organizmu.

Światło Bioptron posiada następujące cechy:
• światło polichromatyczne - w odróżnieniu od światła emitowanego przez 

laser o bardzo wąskim zakresie długości fali ( monochromatyczne) i 

przenoszącym dużą ilość energii , 

• lampa Bioptron emituje światło o szerokim zakresie widma 

( polichromatyczne) , przenoszące znacznie mniej energii. 

• światło spolaryzowane - fale elektromagnetyczne światła spolaryzowanego 

oscylują tylko w płaszczyznach równoległych , co przydaje światłu 

szczególnych właściwości. 
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Te właśnie cechy są wykorzystywane w terapii światem Bioptron. Światło Bioptron

jest  jest  spolaryzowane przez  odbicie  od specjalnego wielowarstwowego lustra

(  Brewstera) ,  osiągając stopień spolaryzowania ponad 95 %. Polaryzacja przez

odbicie jest znacznie bardziej wydatna niż polaryzacja kołowa.

Niekoherencja - inaczej niż w wypadku światła lasera , światło lampy Bioptron nie

charakteryzuje  się  czasową  i  przestrzenną  synchronizacją  toru  fal  świetlnych,  

co oznacza , że grzbiety fal , a przez to i natężenie światła , nie mogą się sumować

ani odejmować. Zatem światło lampy Bioptron pada na naświetlony obszar skóry

ze stałym równomiernym natężeniem, co generalnie pozwala dostarczyć niższą

dawkę energii.

Światło  lampy  Bioptron  nie  zawiera  promieni  ultrafioletowych  i  zawiera  tylko

niewielką część promieniowania podczerwonego. Spektrum elektromagnetyczne

lampy  Bioptron  zaczyna  się  powyżej  zakresu  promieniowania  ultrafioletowego.

Dlatego światło emitowane przez lampę nie wywołuje zaczerwienienia, nie stano-

wi też jakiegokolwiek zagrożenia dla oczu zwierzęcia. Efekt przenikania wywołuje

nieznacznie  rozgrzewająca  podczerwona  część  widma  emitowanego  przez

lampę Bioptron. Przedłużenie czasu zabiegu zwiększa efekt przenikania.
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WSKAZANIA DO STOSOWANIA LAMPY BIOPTRON

Gojenie ran: 

• Rany urazowe

• Owrzodzenia 

• Rany pooperacyjne 

Bóle: 

• Bóle mięśni

• Bóle kręgosłupa 

• Bóle układów ruchu 

• Urazy ścięgien, więzadeł

Schorzenia dermatologiczne: 

• Grzybice

• Sarkoidy

Alergie:

• Wyprysk alergiczny 

• Egzemy 

• RAO  (COPD)

Schorzenia laryngologiczne: 

• Zapalenie worków powietrznych

• Zapalenie zatok 

Choroby układu nerwowego: 

• Zapalenie nerwów

• Urazy pni nerwowych i 

splotów nerwowych 

Okulistyka: 

• Jaskra 

• Zaćma 

• Zapalenie spojówek 

• Choroba wrzodowa żołądka i

dwunastnicy 

• Zapalenie pęcherzyka 

żółciowego 

• Zapalenie trzustki
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