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BIOPTRON® KVANTU HIPERGAISMA KVANTU MEDICĪNĀ
Dabiskā profilakse un naturālā ārstēšana bez blakusparādībām!
Palieliniet dzīves ilgumu un uzlabojiet dzīves kvalitāti!

KATRU GADU VISĀ PASAULĒ, UN ARĪ EIROPĀ, MILJONIEM CILVĒKU
CIEŠ NO TRAUMĀM UN SLIMĪBĀM:
– 60 miljoni cilvēku cieš no traumām,
– 1 no 5 pieaugušajiem cieš no hroniskām sāpēm,
– 100 miljoni cilvēku cieš no muskuļu un locītavu sāpēm,
– 100 miljoni cilvēku Eiropā cieš no artrīta/reimatisma,
– 67 miljoni cilvēku cieš no sāpēm mugurā,
– 4 miljoni cilvēku cieš no ievainojumiem,
– Ziemeļeiropā 12 miljoni cilvēku cieš no SGT (sezonāli garastāvokļa traucējumi).
IKDIENAS
DZĪVE
VAR
KAITĒT
MŪSU
ORGANISMAM DAŽĀDU APSTĀKĻU DĒĻ:
– nelaimes gadījumi un kritieni,
– kaulu lūzumi,
– sasitumi un sastiepumi,
– nelieli iegriezumi vai ievainojumi,
– apdegumi un applaucējumi,
– sasitumi un hematomas.
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Visi šie sāpīgie un bīstamie ievainojumi ir jāārstē. Katru gadu, visā pasaulē 600 mljrd. ASV dolāru tiek tērēti ķīmiskajām zālēm, un,
neskatoties uz nopietnām blakusparādībām un risku, tās ir ne tikai kaitīgas veselībai, bet arī dārgas. Tam nav jēgas.

Ķīmiskās zāles izraisa dažādas
blakusparādības
NPL – Nesteroīdie
pretiekaisuma līdzekļi:

Opioīdi:

Hipertensīvie līdzekļi:

•

atkarība,

•

reibonis,

•

aknu bojājumi,

•

alerģiskas reakcijas,

•

kuņģa čūlas,

•

izsitumi uz ādas,

•

asinsrites traucējumi,

•

asinsrites traucējumi,

•

•

iespējama ietekme uz
augļa smadzeņu attīstību
grūtniecības laikā un
bērna zīdīšanas periodā,

•

aknu problēmas,

garšas uztveres
izmaiņas,

•

nieru problēmas

•

sejas pietūkums,

•

vēdera izejas
problēmas.

•

muskuļu vājums,

•

vēdera izejas
problēmas.

•

atkarības,

•

kuņģa čūlas.

Svarīgākais
jautājums
ir:
kā
nodrošināt
medicīnisko palīdzību un IZCILUS REZULTĀTUS BEZ
BLAKUSPARĀDĪBĀM ar maziem ieguldījumiem?
BIOPTRON® ir klīniski pārbaudīta un sertificēta
medicīnas ierīce, kas veiksmīgi novērš dažādas veselības
problēmas. Tā ir ērta lietošanā, nesāpīga, droša, efektīva un
ekonomiska ārstēšana!
BIOPTRON® kvantu hipergaisma atjauno un dziedina
organismu. Pateicoties efektīvajai, lokālajai un sistēmas
iedarbībai, tā dziedina visas organisma sistēmas KVANTU
LĪMENĪ! BEZ BLAKUSPARĀDĪBĀM!
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BIOPTRON® kvantu hipergaisma ir unikāls ārstēšanās veids.
SLIMĪBAS NOVĒRŠANA, TERAPIJA un organisma
ATJAUNOŠANA dažādām medicīniskām indikācijām un
veselības problēmām.
– Brūču ārstēšana
– Sāpju atvieglošana
– Ādas slimības un dermatoloģiskās problēmas
– Sezonālie garastāvokļa traucējumi (SGT)
– Psihiski traucējumi
– Pediatrija
– Zobārstniecība
– Pretnovecošana
– Veterinārā aprūpe
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Saistaudi

Kolagēna
sekrēcija

Epiderma

Migrācija uz
brūces rajonu

Derma

Fibroplasts

Veselības aprūpes speciālisti visā pasaulē, cienījamās slimnīcās un iestādēs, veselības un sporta centros, izmanto BIOPTRON® kvantu
hipergaismu, un, ārstējot pacientus, kuri cieš no dažādiem veselības traucējumiem ziņo par šādiem būtiskiem uzlabojumiem:

– hronisku brūču ātrāka un nesāpīgāka dziedināšana;
– asinsvadu paplašināšanās un lokālās asinsrites uzlabošanās, kas veiksmīgi ietekmē sadzīšanas procesu;
– uzlabojas skābekļa un barības vielu piegāde, samazinās tūska un uzlabojas reģenerācijas procesi;
– sāpju mazināšanās un ātrāka atveseļošanās pēc traumām un ievainojumiem;
– artrīta un neiropātijas sāpju mazināšanās;
– Gibbsa brīvās enerģijas labāka regulēšana.
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Šveices uzņēmums BIOPTRON AG, dibināts 1988. gadā, 1996. gadā kļuva par daļu no Zepter uzņēmumu grupas. BIOPTRON®
ir zīmols, kas pārstāv inovatīvus medicīniskās veselības aprūpes produktus, kam vairākās medicīnas specialitātēs nav
konkurentu preventīvajā un atveseļošanās terapijā.
BIOPTRON® KVANTU HIPERGAISMA palīdz miljoniem cilvēku dzīvot labāk un veselīgāk. Lietojot BIOPTRON®, tiek paātrināts dabīgais
dziedināšanas process gan akūtos, gan hroniskos gadījumos. Tā uzlabo mūsu organisma pašatjaunošanās spējas, uztur optimālu
veselības stāvokli, paātrina dziedināšanas procesus, atjauno bojātās organisma funkcijas un metabolisko līdzsvaru,
palielina izturību pret ārējiem stresa faktoriem un uzlabo imunitāti.

BIOPTRON® ražošanas iekārtas Šveicē

Sertifikāti:
BIOPTRON ievēro augstākos kvalitātes standartus
un medicīnisko ierīču prasības saskaņā ar ES
Medicīnisko ierīču direktīvu 93/42/EEC. Tā ir ieguvusi
arī FDA apstiprinājumu (510 (k) sāpju atļauja, Nr.:
KO32216) ASV tirgum un ir reģistrēta kā medicīniskā
ierīce Austrālijā (TGA sertifikāts) un Kanādā (Health
Canada sertifikāts).
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STARPTAUTISKĀS BALVAS UN ZELTA MEDAĻAS PAR HIPERPOLARIZĒTĀS
GAISMAS ATKLĀJUMU UN NANOFOTONU TESLAS OPTIKAS IZGUDROJUMU

Zelta medaļa, Ķīnas
Izgudrojumu asociācija,
Fošana, 2018. gads

Zelta medaļa,
Invent Arena,
Triņeca, 2018. gads

Zelta medaļa, Starptautiskā izgudrotāju asociācija, 2018. gads

Zelta goda zīme un
zelta medaļa
par izgudrojumu,
Belgrada, 2018.
gads

WIPO
medaļa par izgudrojumu,
Belgrada, 2018. gads

Nanotehnoloģiju profesors
Dr. Džuro Koruga
Vairākas Starptautiskās izgudrotāju asociācijas federācijas
prestižas balvas saņēmējs.
Grāmatas
"Hiperpolarizēta gaisma" autors.
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BIOPTRON® KVANTU HIPERGAISMA KVANTU ORGANISMAM
BIOPTRON® AG darbojas visaugstākajā zinātniskajā līmenī,
izmantojot fizikas, ķīmijas, kvantu mehānikas un medicīnas
zinātnes faktus un sasniegumus. Uzņēmums attīsta un ražo
klīniski pārbaudītas un sertificētas augstas tehnoloģijas
medicīniskās ierīces, kas ģenerē vertikāli lineāru polarizēto
gaismu (VLPG – saīsināti kvantu hipergaismu), kas darbojas
kvantu līmenī, atjaunojot visu ķermeņa sistēmu.
Kvantu medicīna (rezonanses terapija), 1989. gadā Briselē,
Eksperimentālās medicīnas katedrā, tika pasludināta par trešās
tūkstošgades medicīnu, kad kvantu fiziķu komanda iepazīstināja
klausītājus ar radikāli jaunu dzīvo sistēmu izpratnes pieeju.
Vārds "kvants" ir aizgūts no latīņu vārda quanta, kas nozīmē
vismazāko enerģijas informācijas daudzumu, kas ietekmē
ķermeņa molekulas un atomus, atbildīgus par veselīgiem
elementāriem procesiem.

10 Hz
7 Hz
saišu
kaulu
sadzīšana augšana
15 Hz fibroblastu
proliferācija kapilāros
samazina ādas nekrozi
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2 Hz nervu
reģenerācija

Cilvēka ķermeņa frekvences signāls,
kuru ir piefiksējis Dr. Džons Cimermanis

Kvantu fizikas galvenais princips māca, ka absolūti visam,
kas eksistē mums apkārt, ir noteikta frekvence. Tātad, katrai
veselai ķermeņa šūnai jābūt savai ideālajai frekvencei.
Ķermeņa frekvences izmaiņas ietekmē dažādi stresa faktori, kas
radikāli izjauc biofotonu saziņu (elektromagnētisko starojumu);
ilgtermiņā tas izraisa slimības. Kvantu medicīna definē slimību
kā "enerģijas ķermeņa izjauktās frekvences". Parasti mēs
cīnāmies ar slimības simptomiem (piem., ar migrēnu, PMS utt.)
ar sintētisko vielu palīdzību, taču kvantu hipergaisma ar
tās kvantu enerģētiskajām īpašībām atjauno enerģiju
un likvidē frekvences stagnāciju bojātās vietās (biofotona
komunikācijā, enerģijas centros, šūnās un nozīmīgākajos
orgānos.).

STRUKTURĒTA HIPERGAISMA ATJAUNO LĪDZĪGI STRUKTURĒTAS ORGANISMA
STRUKTŪRAS
Novecošanās procesa vai slimības dēļ, bioloģisko struktūru dabiskais
veselības stāvoklis tiek apdraudēts, izraisot nepārtrauktas slimības un
priekšlaicīgu novecošanu.
Kvantu hipergaisma (strukturēta gaisma) uztur un atjauno
bojātās bioloģiskās struktūras (strukturētas vielas), sniedzot
tām dabiski veselīgu stāvokli, izmantojot biomīmikrijas stabilitātes
principus, kad paraugs ietekmē identisku modeli. Saskaņā ar kvantu
mehānikas principiem, ja diviem objektiem piemīt līdzīga simetrija,
tad perfekti strukturēts dominējošs objekts, piemēram, HPG, uzliek
citam bojātam objektam savas enerģētiskās īpašības, atveidojot tā
homeostāzes stāvokli.
1996. gadā tika piešķirta Nobela prēmija ķīmijā par C60
molekulas atklājumu, iepazīstinot pasauli ar jauna veida
simetriskiem kvantu nanomateriāliem, tādējādi uzsākot pilnīgi jaunu
nanotehnoloģiju un nanomedicīnas jomu. Pētījumi lika zinātniekiem un
inženieriem domāt par C60 molekulas pielietojumu medicīniskās
procedūrās, kas pagarina dzīvi.
2017. gadā, pateicoties fullerēna molekulas īpašību izpētei un
bioloģijas izpratnei, mūsu zinātnieki ir izstrādājuši un
patentējuši unikālo Teslas kvantu nanofotonisko optiku, kas
darbojas kā nanofotoniskais ģenerators, un pārveido vertikāli lineāri
polarizēto gaismu (VLPG) horizontāli lineāri polarizētā gaismā (HLPL),
resp., kvantu hipergaismā ar kvantu īpašībām.

Teslas kvantu toru struktūra (kvantu
hipergaismas enerģija, informācija un
frekvence)

Bioptron kvantu
hipergaismas filtrs

Kvantu līmenī šāda gaisma nodrošina: 1. informāciju, 2. enerģiju un
3. dziļu frekvenču nokļūšanu organismā, biostruktūrās un orgānos, lai
sniegtu visām organisma sistēmām homeostāzes stāvokli
(iekšēju dabisko stabilitāti).
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KOMUNIKĀCIJA

HPG TESLAS TORS = KLATRĪNS

85% no cilvēka organisma struktūrām ir
HPG līdzīga ideālā simetrija: biomolekulas,
ūdens
ķēdes,
klasteri,
klatrīns,
mikrotubulītes,
kolagēns,
centriolas,
viciņas, kā arī procesi, kuru pamatā ir
Gibbsa brīvā enerģija / negatīvie joni
(ūdens 65%, proteīni 15% un lipīdi 5%).
Mikroskopiskais klatrīna skats

Pateicoties toroidālām īpašībām, Teslas kvantu hipergaisma, kuras pamatā ir Fibonači likums, dziļi iesūcas audos, piegādājot tajos svarīgo
olbaltumvielu klatrīnu un sakārtojot to. Klatrīns atpazīst sev līdzīgu kvantu hipergaismas simetrijas modeli, un pateicoties enerģētiskās
rezonanses principiem, nodod šūnai nepieciešamo informāciju par enerģiju kvantu līmenī. Līdz ar to, kvantu hipergaisma, kā
pareizas enerģijas avots, ideāli apgādā iekššūnu ceļus ar enerģiju (pat iztiekot bez “klasiskajām” barības vielām)!

Klatrīns ir galvenā olbaltumviela, kas atbild par
diviem būtiskiem procesiem: endocitozi un eksocitozi.
Endocitoze ir process, pateicoties kurām klatrīns
apgādā šūnu ar nepieciešamo enerģiju (metabolītiem,
hormoniem, dažādiem olbaltumvielām utt.), lai
nodrošinātu optimālu iekššūnu saziņu un darbību.
Eksocitoze ir process, kad šūnu piesārņojumi tiek
izvadīti audu iekaisuma rezultātā.
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"Ja visu informāciju, kas vajadzīga, lai kontrolētu ķermeņa
bioķīmiskos procesus, satur ķermeņa starojums, un, ja šī starojuma
bojājumi traucē bioķīmiskajiem procesiem un izraisa slimības, tad
jābūt iespējai, lai "izpētītu" šo starojumu un likvidētu slimību.
"- Dr. Fricis-Alberts Pops.

Viss apkārt esošais sastāv no gaismas, un gaisma, kā galvenais
enerģijas, informācijas un frekvences avots, veido un uztur to.
Cilvēka smadzeņu domas procesi tiek nodoti arī ar
gaismas, kā galvenā enerģijas avota palīdzību. Nepareiza
"gaismas diēta" (nepietiekams apgaismojums) izraisa nopietnas
veselības problēmas. Gaisma ir dzīves pamatviela.

Gaisma ir būtiska mūsu dzīves sastāvdaļa: evolūcijas
rezultātā, mēs esam kļuvuši par gaismas organismiem jeb dzīviem
fotoreceptoriem, mēs patērējam gaismu (barības un fotosintēzes
procesiem), mūsu domas sastāv no gaismas; nervu sistēma
un pat mūsu DNS sastāvā ir gaisma. Katra mūsu ķermeņa šūna
izstaro vairāk nekā 100 000 gaismas fotonu impulsus sekundē,
ko sauc par biofotoniem, kas ir atbildīgi par mūsu labas veselības
saglabāšanu. Šī gaismas emisija ir atbildīga par informācijas un
enerģijas apmaiņu, pareizu saziņu starp blakus esošajām šūnām,
kas ir būtisks visu bioķīmisko reakciju stūres mehānisms (sk.: 16.116.5.).
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BIOGAISMA sastāv no biofotoniem (no grieķu vārda "βιος", kas nozīmē "dzīve" un " φϖς", kas nozīmē "gaisma"). Biofotoni jāatšķir
no biežāk apspriestajiem fiziskajiem fotoniem. Biofotonus parasti definē kā biomolekulu elektromagnētisko starojumu. Dr.F.A.
Pops pierādīja, ka šūnas izstaro vai nu strukturētu veselīgu gaismu, kas atbild par labu veselību, vai arī haotisku gaismu, kas veicina
slimību. Paskaidrojums ir vienkāršs: ja bioobjektu bioķīmiskie procesi ir haotiski, to simetrija tiek izjaukta.
Veselīgam cilvēka organismam ir augsts harmonijas līmenis. Slimiem cilvēkiem ar vāju imūnsistēmu ir zems un haotisks
harmonijas līmenis, kā arī bojāti sakari starp biofotoniem un šūnām.
Kad šūnu vielmaiņa ir apdraudēta, šūna tiek izolēta no regulētā dabiskās augšanas kontroles procesa. Līdzīgi strukturēta gaisma
var atjaunot dabiski veselīgu biofotonu un šūnu sakarus. (Gaismas ietekme uz biofotoniem, Dr. Johans Bosvinkels, Lietišķās
biofotona zinātnes institūts, IABS).

BIOPTRON® kvantu hipergaisma ir biofotoniem līdzīgi heksagonāli
strukturēta.
HIPERPOLARIZĒTA GAISMA (perfekti sakārtota fotonu plūsma) =
BIOFOTONS (perfekti sakārtots biomolekulu elektromagnētiskais
starojums)
Kvantu hipergaismas iedarbības laikā "gaismas modelis meklē
identisku modeli" un notiek rezonanses enerģijas mijiedarbība:
bioloģiskās struktūras tiek apgādātas ar papildu elektroniem
(enerģiju) un informāciju, ko pārraida ūdeņraža ūdens ķēžu saites.
Ideāla BIOPTRON® kvantu hipergaismas un biofotonu
sakritība tiek panākta, pateicoties simetrijas līdzībai
kvantu līmenī. Ar simetrijas palīdzību BIOPTRON® kvantu
hipergaisma uztur un atjauno biofotonu struktūras un to saiknes.
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IEDVESMOJOTIES NO BIOPTRON® TEHNOLOĢIJAS, C60 ATKLĀŠANAS NOBELA
PRĒMIJAS LAUREĀTI

Robert
F. Curl Jr.

Sir Harold
W. Kroto

Richard E.
Smalley

Dan
Shechtman

Jeffrey
C Hall

Michael Michael
Rosbash W Young

Niels Ryberg
Finsen

Robert F.
Furchgott

Louis J.
Ignarro

Ferid
Murad
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– 1903. gada Nobela prēmija fizioloģijā vai medicīnā tika pasniegta Nīlsam Raibergam Finsenam. Viņš demonstrēja sakārtotas
gaismas efektivitāti dažādu slimību medicīniskā ārstēšanā, piemēram, Lupus Vulgaris, ko sauc arī par ādas tuberkulozi. Tādēļ
viņu uzskata par mūsdienu gaismas terapijas aizsācēju.
– 1996. gada Nobela prēmija ķīmijā tika pasniegta Harolda V. Kroto kungam, Robertam F. Kērlam un Ričardam E. Smālijam par C60
atklāšanu kā Fibonači struktūru – ikosaedra vienību. Šie trīs pētnieki kopā ar Lielbritānijas un Amerikas komandu no ASV Raisas universitātes
eksperimentu laikā ar grafītu ieguva fullerēna C60 nanomolekulu. Pamatojoties uz C60 atklāšanu, BIOPTRON® zinātnieki izgudroja
C60 Teslas kvantu nanofotonisko optiku, kas darbojas kā kvantu hipergaismas nanofotoniskais ģenerators. BIOPTRON® kvantu
hipergaismas ietekme uz vielu (biostruktūrām) ir visefektīvākā. Šādas kvantu parādības rezultātā informācija spēj
modificēt vielas struktūru. Šī gaisma mijiedarbojas ar strukturēto vielu (ar līdzīgām simetrijas īpašībām), tādējādi
viss organisms nokļūst homeostāzes stāvoklī.
– 1998. gada Nobela prēmija fizioloģijā vai medicīnā tika pasniegta Robertam F.
Furhgotam, Luisam Dž. Ignaro un Feridam Muradam “par viņu atklājumiem sakarā
ar slāpekļa oksīdu kā sirds un asinsvadu sistēmas signālmolekulu”. BIOPTRON®
kvantu hipergaismas tuvā infrasarkanā spektra daļa stimulē vietējo
slāpekļa oksīda ražošanu, kas uzlabo asinsvadu vazodilatāciju, spēlējot
svarīgu lomu aizsardzībā pret sirds un asinsvadu slimību rašanos un
attīstību.
– 2011. gada Nobela prēmija ķīmijā tika pasniegta Denam Šehtmanam par
neperiodisku ikosaedra fāzes pārejas procesa un struktūru (kvazikristālu) atklāšanu
pēc Fibonači likuma (kvazikristāli tiek dēvēti arī par Fibonači kristāliem, jo
tie dabiski sakrīt ar zelta grieziena koeficientu, struktūru, kas veido
hiperpolarizētas gaismas fotonus).
– 2017. gadā Nobela prēmija fizioloģijā vai medicīnā tika pasniegta Džefrijam C.
Halam, Mikaelam Rosbašam un Mikaelam V. Jangam par molekulas darbības
mehānismu atklājumu, kas kontrolē bioloģiskā pulksteņa ritmu. BIOPTRON®
kvantu hipergaisma ir medicīniski sertificēta metode SGT ārstēšanai,
jo tā uzlabo bioloģiskā pulksteņa ritmu (sk. sadaļu par SGT, lpp. 38).
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Alfrēds Bernhards Nobels

MOLEKULA C60 – R. Bakminstera fullerēns
C60 molekula pieder fulerēnu dzimtei (C60, C70, C76, C82 un C84
molekulām).
Tā ir trešā un līdz šim vēl nepazīstamā alotropiskā oglekļa
forma (pārējās divas formas ir grafīts un dimants).
Ogleklis kopā ar ūdeņradi, skābekli,
slāpekli, fosforu un sēru ir bioloģiskās
dzīves pamats un gēnu, olbaltumvielu,
lipīdu un citu svarīgu biomolekulu veidojošs elements.
C60 molekula ir tik reti sastopama
dabā, ka to var atrast visgrūtāk
pieejamās vietās un tikai nelielā
daudzumā. Tā tika atrasta Kanādas meteorītā un tika konstatēts, ka
šis meteorīts ir vecāks par Saules
sistēmu.
Tiek uzskatīts, ka tas ir radies no
kosmiskām
sarkanajām
milzu
zvaigznēm, kur tas tika sintezēts un
izmests kosmosā.
C60 atrodas nelielos daudzumos degošā svecē aktīvās ogles formā, tā
arī ir sastopama minerālvielā, ko
sauc par šungītu, kuru iegūst Krievijas teritorijā.

Fulerēns
Dimants
C60 molekulas diametrs:
Skaldņu centrētais kubiskais
700 μm
kristāls
Grafīta sešstūra kristāla
slāņa attālums: 335 μm

C60 ir molekula, kuras sastāvā ir 60 oglekļa atomi, kas sakārtoti
ģeometriskajā formā, ko sauc par saīsināto ikosaedru ar Fibonači struktūru. Tā ir vienīgā molekula, kas izveidota kā sfēriskais
būris: C60 ir 12 regulāras pentagona un 20 regulāras sešstūra
skaldnes. Nevienam pentagonam nav tāda skaldne, kas varētu
destabilizēt struktūru.
C60 sākotnēja krāsa ir melna. Tehnoloģiju procesā, to pārveido
par unikālo BIOPTRON® kvantu hipergaismu.

Kvantu medicīna
kvantu organismam

14

C60 un tās ārstnieciskās īpašības bija zināmas jau 18. gadsimtā
17. gadsimta sākumā caram Pēterim Lielajam bija pils Karēlijā,
netālu no kūrorta ar nosaukumu "Marciālie ūdeņi". Šeit ūdens slāņi
nāca cauri bieziem šungīta (C60) slāņiem. Šo ūdeni izmantoja,
lai ārstētu vāju kuņģi, vemšanu, caureju, hipohondriju,
nieru problēmas, dažādas ādas slimības un daudzas
citas veselības problēmas.
Pēteris Lielais sāka izmantot attīrītu strukturētu dzeramo ūdeni Krievijas
armijā – viņš pavēlēja, lai katrs karavīrs savā mugursomā ieliek šo
enerģiski spēcīgo akmens gabalu. Daudzi uzskatīja, ka iemesls, kādēļ
krievi uzvarēja Poltavas cīņā, bija šungīts C60.

EMOTO EKSPERIMENTS PIERĀDĪJA, KA KVANTU HIPERGAISMA ATJAUNO
ŪDENS STRUKTŪRAS SEŠSTŪRA FORMU UN BIOSTRUKTŪRAS VESELĪBU
1994. gadā Emoto institūts ir sniedzis pierādījumus, ka dažādas enerģijas, informācijas
un frekvences (mūzikas, skaņas vai gaismas) iedarbības rezultātā var mainīties ūdens
struktūra, jo tās apvieno dažādi saskaņotus vai nesaderīgus ūdens kristālus. Dažādu
avotu satura (enerģijas, informācijas un frekvences) iedarbības dēļ, piemēram, ar HPG,
apstrādātā krāna ūdens struktūra mainās, radot ūdens kristālu modeli, kas
ir vienāds ar kvantu hipergaismas modeli – tā informācijas avotu. Šī ir kvantu
parādība, kuras rezultātā informācija var modificēt vielu. Šādas parādības eksistenci
pierāda Masaru Emoto eksperiments. Emoto eksperiments atklāja, ka, brīdī, kad krāna
ūdens tiek pakļauts BIOPTRON® kvantu hipergaismas iedarbībai, tā ietekmē ūdens
struktūru, modificējot to sešstūrainas formas kristālā, kas ir "saskaņoto molekulu"
gala stāvoklis. Līdzīgi šim procesam, gaisma harmonizējoši ietekmē arī ūdeni cilvēka
organismā. +/- 70% no mūsu ķermeņa sastāv no ūdens, un kvantu hipergaisma var
atjaunot un uzturēt organisma ūdens struktūru līdz optimāli heksagonālam
enerģētiski saskaņotam stāvoklim, tādējādi uzlabojot sadzīšanas procesus
un novedot cilvēka organismu homeostāzes stāvoklī.
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Emoto kvantu hipergaismas eksperiments

1.
1. Krāna ūdens kristāls (molekula) "molekulu nesaderības" dēļ
ir neregulārs, nesaskaņots un nestrukturēts, tas nozīmē, ka šis
organisma ūdens kristāls nav simetrisks.

2.
2. Emoto eksperiments liecina, ka brīdī, kad krāna ūdens tiek
pakļauts BIOPTRON® kvantu hipergaismai, tā ietekmē ūdens
struktūru, pārveidojot to par sešstūra ūdens formas kristālu, kas ir
"saskaņoto molekulu" gala stāvoklis.

Novērošanas dati
Metode: Apstarošana ar HPG, apstrādes laiks –10 minūtes, attālums – 8 cm
Novēroto ledus pilienu skaits: 50 gb.
Novērošanas aparāts: Olympus optiskais mikroskops (palielinājums: x 200)
Fotografēšanas apstākļi: sasalšanas temperatūra: – 25 grādi, sasalšanas laiks: 4 stundas, novērošanas temperatūra: – 3 grādi
Vieta un datums: Emoto institūts, Japāna, 2018. gada marts
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Grafiks "Strukturētā (sešstūraina) ūdens molekula" parāda veselīgu
saskaņoto cilvēka organisma ūdens stāvokli (Dr. G. Brils, Saratova,
Valsts medicīnas universitāte, Krievija).
Zinātniskie dati liecina, ka cilvēka organismam visvairāk piestāv
sešstūra ūdens struktūra, kas atbilst visiem bioloģiskajiem
organismiem.
Strukturēts ūdens ir iesaistīts DNS dabiskajā funkcijā, enzīmu
reakcijās un daudzos vielmaiņas procesos (sk.: Dr. Mu Šik Džons,
Dr. G. Polaks, Dr. Jangs Oh un Gils Ho Kims). Līdz ar to, kvantu
hipergaisma pozitīvi ietekmē veselību, kas spēj gan
harmonizēt enerģijas gaismas struktūru, gan atjaunot
organisma ūdens veselīgu strukturēto stāvokli.

Triāde

Heksagons un
klatrāts

1. klases
fraktālais klasteris

2. klases
fraktālais klasteris

Grafiks parāda veselīgu saskaņoto cilvēka organisma ūdens stāvokli
Dr. G. Brils, Saratova, Valsts medicīnas universitāte, Krievija

Fullerēna C60 fotogrāfiju Belgradas Universitātes laboratorijā ir ieguvis profesors Dr. Džuro Koruga un viņa pētnieku grupa ar skenējošu
tuneļu mikroskopa (STM) palīdzību (1992). Šī fotogrāfija apstiprina kvantu mehānisko līdzsvaru, kuru veido C60 molekulas sešstūrainas
"atveres".
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BIOPTRON® KVANTU HIPERGAISMAS IEDARBĪBA: DZĪVO ASINS ŠŪNU ANALĪZE
10 min. iedarbība ar BIOPTRON® kvantu hipergaismu: dzīvo asins šūnu analīze (tumšo lauku mikroskopija)
Salīdzinājums un novērtējums
(1. attēls). Sarkanajās asins šūnās sākās sarecēšanas process, šūnas ir nesakārtotas un neaktīvas (veido klasteru struktūras), kas var izraisīt
sirds un asinsvadu slimības, iekaisumus un skābekļa trūkumu audu līmenī (hipoksiju).
(2. attēls) Tikai pēc 10 minūšu iedarbības pēc VLPG asins veidojumi (nesakārtotas un neaktīvas asins šūnas) sakārtojas atsevišķās grupās,
rezultātā būtiski uzlabojas izolēto sarkanās asins šūnu stāvoklis: uzlabojas asins plūsma un palielinājās skābekļa koncentrācija, kas
ietekmē labāku šūnu reģenerāciju.
(3. attēls) Pēc 10 minūšu iedarbības ar HPG asins klasteru struktūras pārvēršas pilnīgi atsevišķās asins šūnās, kas ietekmē visu asins
šūnu atdzīvināšanu: no neveselīgā stāvokļa mikrotubulīši pārveidojas toru formās, iegūstot tādu pašu enerģētisko struktūru kā kvantu
hipergaismai – sākotnējo dabiski veselīgo stāvokli, kas atbilst zelta grieziena struktūrai. Pateicoties šādai neiedomājamai gaismas
(enerģijas, informācijas un frekvences) enerģijai, šūnas kustas ātrāk (lielisks pretsarecēšanas efekts). Neaktīvās sarkanās asins šūnas
pārveidojas veselās un dzīvās aktīvajās šūnās, kas pierāda, kā šādai gaismai ir kvantu īpašības – tās dziedina cilvēka
organismu kvantu līmenī. Asins plūsma bez šķēršļiem plūst caur vēnām, tādējādi viegli piegādājot skābekli dzīvībai svarīgajos orgānos
un uzlabojot barības vielu nokļūšanu šūnās. Šāda atjaunotā un reģenerētā asins var viegli likvidēt piesārņojumus šūnās un novērst
hipertensiju, trombozi (bīstamu asins koagulāciju), insultu, sirdslēkmi, iekaisumus utt.
BIOPTRON® kvantu hipergaisma pārveido neveselīgas šūnas veselīgajos (noved šūnas ideālajā veselīgā stāvoklī), kas
ievērojami ietekmē organisma veselību.

1.

2.

3.
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BIOPTRON® KVANTU HIPERGAISMAS VISPĀRĒJĀS ĪPAŠĪBAS
1. Brūstera optiskā ierīce
2. BIOPTRON® filtri / optika
3. Zema enerģijas patēriņa gaisma
4. Nokoherentā gaisma
5. Vertikāli lineāri polarizēta gaisma
6. Hiperpolarizēta gaisma
1. BRŪSTERA OPTISKĀ IERĪCE
BIOPTRON® ierīcē ir augstas kvalitātes Brūstera optiskā sistēma, kas ir uzstādīta noteiktā leņķī. Kad Brūstera optiskajā sistēmā nonāk
izkliedētā nepolarizētā gaisma, tā atspoguļojas ar minimālu intensitātes zudumu un kļūst par pilnīgi vertikāli lineāri polarizētu gaismu
(VLPG).
2. BIOPTRON® MEDICĪNISKIE FILTRI
(paredzētie īpašiem medicīniskiem mērķiem)
BIOPTRON® var būt aprīkots ar pieciem filtriem / optikas
sistēmām, paredzētām īpašiem medicīniskiem mērķiem.
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Teslas hipergaismas optika (nanofotoniskais
fullerēna filtrs) ģenerē hiperpolarizētu gaismu no 400 nm
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2.2. BIOPTRON® klasiskais medicīniskais filtrs (no 480 nm līdz 3400 nm, kas ir 1,15 – 2,90 eV ar izteiktu maksimumu – 720
nm un 1,70 eV). VLPG gaisma dziļi iesūcas audos, aktivizējot dažādus šūnu un bioloģiskos procesus, kas paātrina reģeneratīvo un
reparatīvo dziedināšanas procesu (balstoties uz 30 gadu izciliem medicīniskajiem rezultātiem).
2.3 BIOPTRON® medicīniskam baltās gaismas filtram (400-700 nm) ir efektīvā nervu sistēmas stimulējošā iedarbība, kas pozitīvi
ietekmē hipotalāmu un veicina iekšējo līdzsvaru un mierīgu prātu. Balto gaismu lieto kā psihoterapeitisko un psihostimulējošo
līdzekli.
2.4 BIOPTRON® medicīnisku zilās gaismas filtru (450-480 nm) tiek izmantots zobārstniecībā (lai cīnītos pret baktērijām /
periodontītu) un estētiskajā medicīnā (lai ārstētu acne vulgaris vai rosacea).
2.5 BIOPTRON® medicīniskais sarkanās gaismas filtrs (570-660 nm) nodrošina dziļu sarkano gaismu iesūkšanos audos, tādējādi
samazinot sāpes. Pretsāpju sarkanā filtra pielietošana akupunktūras punktos aktivizē smadzeņu pretsāpju sistēmas. Jūtība pret sāpēm un
sāpīgu tūsku samazinās, kā arī uzlabojas mikrocirkulācija. Šādu filtru izmanto muskuļu sāpju un reimatoīdo artrītu ārstēšanā.
Efektīvi tiek pielietots fizioterapijā.

Teslas hipergaismas optika
(nanofotoniskais fullerēna filtrs )
(430-13300 nm VLPG)

BIOPTRON® klasiskais
medicīniskais filtrs (4803400 nm VLPG)

BIOPTRON® medicīniskais
baltās gaismas filtrs (400700 nm VLPG)

BIOPTRON® medicīniskais
zilās gaismas filtrs (450-480
nm VLPG)

BIOPTRON® medicīniskais
sarkanās gaismas filtrs (570660 nm VLPG)

BIOPTRON® medicīniskā optika var būt papildus aprīkota ar oranžiem, dzelteniem, indigo un violetajiem filtriem.
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3. Zema enerģijas patēriņa gaisma
BIOPTRON® nodrošina vienmērīgu gaismas plūsmu ar stabilu intensitāti (pazīstamu arī kā enerģijas blīvums) apm. 40 mW / cm2 10 cm
attālumā no apstrādātās vietas. BIOPTRON® kvantu hipergaismas devu var noteikt ļoti precīzi. Tai ir divas sastāvdaļas, jauda un laiks:
Enerģija (J) = Jauda (W) × Laiks (s) (Bunsena-Rosko savstarpējas aizvietošanas princips fotobioloģijā). Citiem vārdiem sakot, ja jauda
tiek dubultota un ekspozīcijas laiks tiek uz pusi samazināts, tiks iegūts tāds pats enerģijas daudzums, taču tiks novērotas ļoti atšķirīgas
bioloģiskās reakcijas. Šī gaismas emisija nodrošina gaismas devu, kas atbilst vidējam enerģijas blīvumam 2,4 J / cm2 minūtē. Tā ir zema
un droša gaismas enerģijas deva ar lielisku reakciju dzīvā vielā, kas stimulē dabisko sadzīšanu bez blakusparādībām.
Hipergaismas optimālais īpatnējais jaudas blīvums ir 40 mW / cm2 un enerģijas blīvums ir 2,4 J / cm2, tas pārsvarā aptver biomolekulu
elektronisko enerģētisko stāvokli no 1,4 līdz 3,4 eV.
4. Nokoherentā gaisma
Ārpusfāžu vai nesinhronizētu gaismu raksturo gaismas viļņi, kas nav sinhronizēti laikā un telpā. Biežās un nejaušās fāzu izmaiņas starp
dažādu viļņu frekvenču gaismas fotoniem un viļņu garumiem padara to par zemas intensitātes gaismu. BIOPTRON® nekoherentā gaisma
veicina drošus, neinvazīvus un efektīvus dziedināšanas procesus, neradot noturību pret terapiju. Pretstatā tam, lielākajai daļai
lāzera gaismai ir augsta intensitāte, tā ir saskaņota gaisma ar augstu audu bojājumu potenciālu.
5. Vertikāli lineāri polarizēta gaisma
Vertikāli lineāri polarizēta gaisma (sk. 23.lpp.)
6. Hiperpolarizēta gaisma
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BIOPTRON® kvantu hipergaisma

Vertikāli
lineāri polarizēta gaisma

Kvantu hipergaisma
(perfekti sakārtoti
fotoni)

Teslas kvantu toru struktūra (kvantu
hipergaismas enerģija, informācija un
biežums)

Brūstera optiskā ierīce

Bioptron kvantu hipergaismas filtrs

Izkliedējoša
gaisma

Φ2 (1.61803 ) + φ2 (0.61803) = 3

Gaismas
avots

C60 molekula iekšpusē Tesla kvantu nanofotoniskajā
optikā

Fotonu elektromagnētisko lauku
secība

Izkliedējoša
gaisma

Vertikāli lineāri polarizēta gaisma

Teslas kvantu torusa struktūra
(kvantu hipergasmas enerģija,
informācija un frekvence)

Hiperpolarizēta
gaisma
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Kvantu hipergaismas ģenerēšana ar kvantu nanoīpašībām
1. Ja izkliedētā gaismas plūsma (nesakārtota gaismas plūsma) atspoguļojas BIOPTRON® Brūstera optiskajā ierīcē, tā kļūst par vertikāli
lineāri polarizētu gaismu (VLPG).
2. Kad šāda VLPG iet caur Teslas kvantu nanofotonisko optiku, tā kļūst par bezprecedento, perfekti sakārtoto hiperpolarizētu
gaismu ar kvantu nanoīpašībām, ko sauc par kvantu hipergaismu.
VLPG mijiedarbojas ar C60 molekulām, kas ir integrētas optikā, un rezultātā C60 molekula rotējas gandrīz 18 miljardus reižu sekundē. C60
molekulas atspoguļojas viena no otras bez jebkādas berzes (paramagnētiskas un diamagnētiskas īpašības). VLPG mijiedarbības un C60
rotēšanas rezultātā, VLPG fotoniem mainās orientācija.
a. 20 C60 sešstūri iegūst M. Faradeja efektu (fotonu polarizācijas plakne griežas sešstūros), un
b. 12 C60 piecstūri iegūst Fibonači secīgo efektu (fotonu polarizācijas plakne rotē un griežas visos virzienos)
Fotonu elektriskā polarizācijas plakne pakāpeniski maina pozīciju
no vertikāli lineāri polarizētas gaismas horizontāli lineāri polarizētā
gaismā, tādējādi kļūstot par "saulespuķu modeļa fotoniem". Šāda
Teslas kvantu toroidālā gaisma perfekti sakārto, uztur un atjauno
bojātas bioloģiskās struktūras (vielas), sniedzot tām dabiski veselīgu
stāvokli, pateicoties biomīmikrijas principiem, kad modelis tiecas
pēc identiskā modeļa. Saskaņā ar kvantu mehānikas principiem, ja
diviem objektiem piemīt līdzīga simetrija, un ir perfekti strukturēts
objekts, piemēram, kvantu hipergaisma, dominējot un nododot
savas enerģētiskās īpašības otram bojātam objektam, tie tiek
novesti homeostāzes stāvoklī.
Pateicoties savām kvantu īpašībām, kvantu hipergaisma ir
neapturama un neierobežojama, izplatot informāciju, enerģiju un
frekvenci, un izmantojot organisma biomolekulu šūnu un orgānu
dzīvo matricu*. Kvantu hipergaisma, kā ideāli strukturēts objekts,
uzliek savas ideālās enerģētiskās īpašības citam bojātam organisma
objektam (biomolekulai), novedot visu organismu homeostāzes
stāvoklī.
(*J. Ošmans, zinātnieks, kurš izstrādājis dzīvās matricas teoriju,
balstoties uz supramolekulāro ķīmiju).
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FIBONAČI SEKVENCE
Matemātikā Fibonači skaitļi ir secīgu veselo skaitļu
secība, ko sauc par Fibonači likumu, un to raksturo
fakts, ka katrs skaitlis, kas seko pēc iepriekšējiem
diviem ir divu iepriekšējo skaitļu summa: 0, 1, 1, 2,
3 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ... Aptuveni1200. g.
p.m.ē. matemātiķis Leonardo Fibonači atklāja unikālas
Fibonači sekvences īpašības. Šī secība ir tieši saistīta ar
Zelta griezienu. To var atrast taisnstūra proporcijās, ko
sauc par Zelta taisnstūri. Tas ir pazīstams kā viens no
vizuāli harmoniskām ģeometriskām formām: tā mākslā
parādījās Zelta grieziens (piemēram, "Mona Lisa" un
"Svētais vakarēdiens").

Fibonači likums parādās arī bioloģiskajās
struktūrās: ehinacejas un saulespuķu ziedos,
ananāsu sēklās ... pat visā Visuma uzbūvē.
75%
biomolekulu
ir sakārtoti
saskaņā ar
Fibonači
secību, kas
ir līdzīga
Fibonači
spirālveida
formai – zelta
griezienam.
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ATŠĶIRĪBA GAISMAS PENETRĀCIJĀ UN DAŽĀDU GAISMAS VEIDU ĀRSTNIECISKĀ
IETEKME
VISU CITU GAISMAS TERAPIJAS IERĪČU
IZSTAROTO GAISMAS VIĻŅU DIFŪZIJA.
PAPILDU PENETRĀCIJA ĀDĀ – 3 MM DZIĻUMĀ.
IETEKME UZ VESELĪBAS PROCESIEM.

CILVĒKA ĀDAS UN PAMATA
AUDU ŠĶĒRSGRIEZUMS

IDEĀLI SAKĀRTOTAS HIPERPOLARIZĒTĀS
BIOPTRON GAISMAS VIĻŅI. BRĪVA
IEKĻŪŠANA JEBKURĀS BIOMOLEKULĀS, AUDOS
UN ORGĀNOS (DZIĻUMĀ UN PLATUMĀ),
PATEICOTIES KVANTU ĪPAŠĪBĀM

VIĻŅA GARUMS NM [λ]

NOZĪMĪGA IETEKME UZ VESELĪBU [λ]

EPIDERMA

DERMA

ZEMĀDAS
TAUKŠŪNAS

UV

Redzamā gaisma

Infrasarkanā
gaisma

UV

Redzamā gaisma

Infrasarkanā
gaisma

Parasti gaismas penetrācija ir atkarīga gan no audu, gan no gaismas veida

Izkliedētās gaismas iekļūšana un tās ietekme uz veselību
Izkliedējošai gaismai ir haotisks raksturs un nesakārtoti fotonu elektromagnētiskie lauki. Šis "haoss" iedarbojas neorganizēti uz
ķermeņa ūdens molekulām ar dipola momentiem un biomolekulām ar pozitīvajiem un negatīvajiem lādiņiem (to apvienošanās atkal
veido dipola momentus). Izkliedētai gaismas iekļūšana ir ierobežota, ārstnieciska iedarbība nav ļoti efektīva. Izkliedējoša gaisma
var novērst nelīdzsvarotību, taču tas ir maznozīmīgs ārstēšanā.
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VLPG
penetrācija
un
efektivitāte veselības jomā

tās

VLPG ar lineāri izvietotiem fotoniem
palīdz regulēt lineāri noteiktus procesus
un spēj organizēt biomolekulu ķermeņa
ūdeni un dipola momentus (piemēram,
lineāro ūdens ķēžu kārtību ķermenī un
dipola momentus, kolagēna šķiedras
utt.). VLPG iekļūst dažos audos dziļumā
līdz pat 2 – 10 mm. Kad audi ir
piesātināti ar ūdeni, iekļūšana ir dziļāka
par 20 mm.
Vertikāli lineāri polarizēta gaisma
nodrošina daudz dziļāku un plašāku
iekļūšanu nekā difūzā gaisma, tai piemīt
efektīvs dziedinošs efekts. Sakarā ar to,
ka šādai gaismai ir lineārs raksturs, kad
VLPG saskaras ar blīvākiem šķēršļiem,
tā atstarojas vai absorbējas audos,
tādējādi radot terapeitiskus dziedinošos
efektus visam organismam.

a)

b)

Izkliedēta gaisma atspoguļojas daudzos leņķos. Tā
iekļūst ķermenī tikai 2-3 mm dziļumā bez nozīmīgiem
terapeitiskajiem efektiem un neietekmē bioloģiskās
struktūras, šūnas un orgānus. Šādai gaismai nav sakārtota
fotonu struktūra.

Vertikāli lineāri polarizēta gaisma BIOPTRON
(VLPS) ar lineāro fotonu kārtību palīdz regulēt lineāri
noteiktos procesus (piemēram, lineārās ūdens ķēdes
organismā ar dipola momentiem, kolagēna šķiedras utt.).

c)
Bioptron Hiperpolarizēta gaisma (HPG) ar ideāli
sakārtotiem fotoniem, pateicoties Fibonači likumam. Tas
palīdz harmonizēt organisma biomolekulas un šūnas.

Φ2 (1.61803 ) + φ2 (0.61803) = 3

BIOPTRON® kvantu hipergaisma, tās penetrācijas īpašības un ietekme uz veselību
Kvantu hipergaisma ir unikāla kvantu gaisma ar precīzi sakārtotiem pēc Fibonači likuma fotoniem, kas dziļi iekļūst ķermenī. Saskaņā ar
Fibonači likumu Φ2 2(1.61803) + Φ2 2 (0.61803) = 3, dipola momenti, biomolekulas un audu elektromagnētisms ir līdzīgs
kvantu hipergaismas fotoniem.
Kvantu hipergaisma ir pilnībā saderīga ar bioloģiskām struktūrām, molekulām, šūnām un audiem, un viedo ideālu C60 harmoniju un
veicina enerģētiski bojātu bioloģisko struktūru harmonizāciju un līdzsvarotību, un tādēļ paātrina dabiskus sadzīšanas procesus. Tajā pašā
laikā, pateicoties perfektajai kvantu hipergaismas simetrijai, biomolekulas absorbē tieši veselībai nepieciešamo enerģiju, ko sniedz Teslas
kvantu toroidālās hipergaismas elektriskās un magnētiskās īpašības. Tās ietekmes rezultātā šūna iegūst pašsadzīšanas īpašības, kā arī
atjauno dabisko līdzsvaru un enerģiju.
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BIOPTRON® KVANTU HIPERGAISMA TIEK ATZĪTA PAR UNIKĀLU
ĀRSTĒŠANAS METODI DAŽĀDĀM MEDICĪNISKĀM INDIKĀCIJĀM
INFORMĀCIJA

Imūnā sistēma

Nervu sistēma

Asins un asinsrites sistēma

Elpošanas sistēma

Muskulatūras sistēma

Gremošanas sistēma

Sirds un asinsvadu
sistēma

Limfātiskā sistēma

Uroģenitālā sistēma

Reproduktīvā sistēma

Endokrīnā sistēma
Āda
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Pirms
BIOPTRON®
hipergaismas terapijas izmantošanas, iesakām konsultēties ar
ārstu, lai saņemtu profesionālu konsultāciju
par to, vai šī ārstēšana
ir ieteicama tieši jums,
vai arī ir vajadzīga cita
ārstēšana.
Sakarā ar TESLAS
KVANTU
toroidālo
īpašību, šādu gaismu
var pielietot daudzu slimību ārstēšanā.
To var efektīvi izmantot visās medicīnas
nozarēs un visa organisma ārstēšanā [Atsauce: 2.5-13.4].
Jebkuras
slimības viena seansa
ārstēšanas ilgums
parasti
ir
4-10
minūtes, lietojot to
vienu vai divas reizes dienā.

Pēc BIOPTRON® zinātnisko pētījumu datiem:
1.
Kvantu hipergaisma uztur šūnas, aizkavējot apoptozes procesu (dabisko šūnu nāvi). Ir pierādīts, ka kvantu hipergaisma
stimulē šūnu plazmas membrānas un veicina optimālu šūnu veselību.
2.
Kvantu hipergaisma uztur šūnas, samazinot nekrotisko šūnu skaitu, tādējādi pārtraucot nekrozes procesus (priekšlaicīgā šūnu
nāve) [sk. 12.6].
Hipergaisma iekļūst disfunkcionālo šūnu plazmas membrānās un pārveido to struktūras komponentus; tā uztur un atjauno šūnas
visā organismā, ietekmējot dabisko veselības stāvoklī.

Teslas kvantu toru struktūra
(Kvantu hipergaismas enerģija, informācija un frekvence)

HP gaisma

Plazmas membrāna

HP gaisma

Teslas kvantu toru struktūra
(Kvantu hipergaismas enerģija,
informācija un frekvence)

Klatrīns

Mitohondrija
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BIOPTRON® KVANTU HIPERGAISMAS GALVENIE TERAPEITISKIE EFEKTI
1. Audu pašregulēšanas procesu stimulēšana un audu degradācijas novēršana (pat dziļāko struktūru, piemēram, nervu, cīpslu,
skrimšļu, kaulu un iekšējo orgānu)
– Uzlabota šūnu proliferācijas regulēšana
– Uzlabota šūnu enerģija
– Auguma faktoru stimulācija
– Teicama angiogenezes neovaskularizācijas veicināšana
– Paātrināta brūču dzīšana (palielināta RNS un olbaltumvielu sintēze, jo īpaši kolagēna un elastīna ražošana)
– Ievērojama rētaudu kvalitātes uzlabošana
– Nervu funkciju stimulēšana
– Palielināts skābekļa saturs šūnās un šūnu detoksikācija
2. Organisma dabisko aizsargspēju stimulēšana
– Patogēnu mikroorganismu iznīcināšana (piemēram, acne vulgaris, herpes simplex un zostera vīrusu iznicināšana)
– Dabiskās šūnu likvidācijas procesu stimulēšana
3. Būtiska sāpju sajūtas samazināšanās
– Tūsku un hematomu samazināšanās, traumu seku, deģeneratīvo un autoimūnās slimību novēršana
– Uzlabota dziļo struktūru mikrocirkulācija
– Muskuļu spazmas samazināšanās
– Sāpju mazināšanās, pateicoties tiešajai iedarbībai uz perifērijas nerviem
4. Kvantu hipergaisma sensoriski iedarbojas uz nervu sistēmu, kas var mazināt sezonālu garastāvokļa traucējumu un depresijas
simptomus. To var sajust pēc ādas (termiskā sensoriskā stimulācija) un acu fotoreceptoru stimulācijas (optiskā stimulācija).
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Kvantu hipergaisma paātrina sadzīšanas
procesus – tā veicina dziļo struktūru
mikrocirkulāciju
un
šūnu
biostimulāciju
kvantu līmenī, tādējādi uzlabojot organisma
aizsardzības sistēmu.
Pateicoties kvantu īpašībām, HPG pozitīvi un
ilgstoši iedarbojas ne tikai apstrādātajā zonā,
bet arī visā organismā.

Rezultāti
– Organisma audi absorbē gaismu, palielinot
ATP (adenozīna trifosfāta) līmeni, kas uzlabo
šūnu vielmaiņu
– Palielināta šūnu enerģija
– Uzlabota dziļo struktūru mikrocirkulācija un
šūnu biostimulācija
– Palielināta proteīnu sintēze (kolagēna un
elastīna veidošanās)
– Tūsku un iekaisumu mazināšanās
– Organisma aizsardzības sistēmas nostiprinā
šanās
– Reģeneratīvo un reparatīvo procesu
stimulācija visās bioloģiskajās struktūrās
– Būtiska brūču sadzīšanas procesa
paātrināšana
– Sāpju vai to intensitātes novēršana. Kvantu
hipergaisma ir efektīvs un dabīgs pretsāpju
līdzeklis, kas neizraisa blakusparādības.
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BIOPTRON® KVANTU HIPERGAISMAS BRŪČU ĀRSTĒŠANAI
BIOPTRON® kvantu hipergaisma ievērojami samazina laiku, kas
nepieciešams bojātas ādas pilnīgai epitēlializācijai (ādas reģenerācijai)
un samazina rētu veidošanos. Tas palīdz paātrināt sadzīšanas laiku
un samazina uzturēšanās ilgumu slimnīcā, kas kopumā uzlabo dzīves
kvalitāti.

Konservatīva pieeja dziļu ādas apdegumu ārstēšanā ar BIOPTRON® gaismas terapiju

Terapijas sākums

Pēc 12 dienām

Pēc 15 mēnešiem
Monstrey et al (2002a)

RETROAURIKULĀRĀ ČŪLA: Ārstēšana tika sasniegta pēc 7 nedēļu ilgas BIOPTRON®
hipergaismas terapijas
Terapijas
sākums

Pēc 15 dienām

Pēc 19 dienām

-Pēc 29 dienām Pēc 9 mēnešiem
Monstrey et al (2002b)

Hipergaisma otrās pakāpes apdeguma ārstēšanā
Otrā pakāpes apdegums, ko
izraisīja karsts kosmētiskais
vasks. Hipergaismu lietoja 7
dienas, pilnīga sadzīšana tika
sasniegta pēc 14-21 dienām.
Šādu brūču ārstēšana parasti
ilgst līdz 40 dienām.

ULCERA PEDIS: pacientam ar cukura diabētu sadzīšana tika sasniegta pēc 9 mēnešu
BIOPTRON® gaismas terapijas
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Pirmā diena

Trešā diena

Piektā diena

Septītā diena

Avots: Dr. Biljana Lučiča un Dr.
Milica Komneniča, ZEPTER MEDICAL
vispārējā prakse, Belgrada

Pirmās pakāpes un virspusējos otrās pakāpes apdegumus var ārstēt ar konservatīvu vietējo ārstēšanu kombinācijā ar kvantu hipergaismas
terapiju. Vairāki pētījumi pierādīja, ka šādas gaismas regulāra lietošana apdegumu ārstēšanā var ievērojami samazināt laiku, kas
nepieciešams bojātas ādas pilnīgai epitēlializācijai (ādas atjaunošanai un pilnīgai sadzīšana), samazinot rētu veidošanās risku, kas ir
funkcionāli un estētiski nepieņemami. Turklāt, šī gaisma var samazināt ķirurģiskas iejaukšanās nepieciešamību dziļu ādas apdegumu
ārstēšanā, jo īpaši tādu, kas atrodas vietās, kur rētas pēc operācijas veidojas diezgan bieži (piemēram, roku, galvas un kakla zonas).
Šādas brūces bieži vien prasa ķirurģisku iejaukšanos lieko audu noņemšanā, kā arī ādas transplantāciju.
Kvantu hipergaisma ir ļoti vērtīga ārstēšanas metode, lai pacienti ar dziļiem ādas apdegumiem varētu izvairīties no ķirurģiskas operācijas
– Bez operācijas riskiem
– Mazākas sāpes
– Nav nepieciešama ādas transplantācija
Šīm brūcēm parasti ir nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās, atbrīvojoties no mirušajiem audiem un transplantējot ādu (ādas pārstādīšana).

BIOPTRON® KVANTU HIPERGAISMA DABISKAJAI IMUNITĀTES STIPRINĀŠANAI
Kvantu hipergaisma aktivizē nespecifisko šūnu un humorālo imunitāti. Tā iznīcina
patogēnos mikroorganismus (piemēram, akni) un stimulē dabiskās šūnu iznīcināšanas
procesus [sk. 6.1 – 6.27].

2011. gada 14. novembris

2011. gada 29. novembris

2012. gada 14. aprīlis

ĀDAS AUDZĒJS: Ārstēšana ar BIOPTRON® kvantu hipergaismu (Dr. Surboks, Mariacelle)
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BIOPTRON® KVANTU HIPERGAISMA
SĀPJU MAZINĀŠANAI
BIOPTRON® kvantu hipergaisma būtiski samazina sāpes [sk.
7.1.-7.22.], pietūkumu un hematomas, tā ārstē iekaisumus, ko
izraisa traumas, deģeneratīvās vai autoimūnās slimības, uzlabo
mikrocirkulāciju, samazina muskuļu spazmas, aktivizē dabiskās
sāpju mazināšanas procesus un samazina sāpes, pateicoties
tiešajai iedarbībai uz perifērijas nerviem.
Sāpju ārstēšanas jomā šādu gaismu var izmantot kā monoterapiju
un/vai papildterapiju.
– Reimatoloģija: osteoartrīts, reimatoīdais artrīts (hronisks) un
artrīts
– Fizioterapija: muguras sāpes, plecu un kakla sāpes, karpālā
kanāla sindroms, rētaudu veidošanās, kustību aparāta slimības
– Sporta medicīna: mīksto audu vai muskuļu, cīpslu un saišu
ievainojumi. Muskuļu krampji, sastiepumi, sasitumi, cīpslas
iekaisumi, tenisa elkonis
Kvantu hipergaisma optimizē muskuļu metabolismu, paātrina
audu attīstību sportistiem un veicina sadzīšanu pēc sporta
traumām, tādējādi samazinot ārstēšanas periodu [sk. 5.1. –
5.8.]. Tā ir efektīva muskuļu spazmu, sastiepumu, tendinīta,
sasitumu, tenisa/golfa spēlētāja elkoņa, plecu izmežģījumu,
žokļa un paceles cīpslas deformācijas, muguras sāpju,
pietūkumu, spazmu, kakla sāpju, muskuļu saspringumu pirms
un pēc treniņiem, pēdas fascīta u.c. ārstēšanā.
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BIOPTRON® KVANTU HIPERGAISMA DERMATOLOĢIJĀ / ĀDAS SLIMĪBU
ĀRSTĒŠANĀ
BIOPTRON® KVANTU HIPERGAISMA var būtiski palīdzēt ādas slimību ārstēšanā [4.1-4.5]: atopiskais dermatīts, herpes
simplex, herpes zoster, psoriāze, ekzēma, rosacea, gļotādas ievainojumi, pūtītes, ādas virsmas bakteriālās infekcijas. Kvantu hipergaisma
stimulē audu pašregulēšanas procesus un novērš audu degradāciju (pat dziļākām struktūrām, piemēram, nerviem, cīpslām, skrimšļiem,
kauliem un iekšējiem orgāniem).
– Šūnu proliferācijas regulēšanas uzlabošanās
– Šūnu enerģijas uzlabošanās
– Augšanas faktoru uzlabošanās
– Teicama angiogenezes neovaskularizācija un veicināšana
– Paātrināta brūču sadzīšana (palielināta RNS un olbaltumvielu sintēze, jo īpaši kolagēna un elastīna ražošana)
– Būtiska rētaudu kvalitātes uzlabošanās. Kvantu hipergaisma paātrina brūču veidošanos un sadzīšanu, padarot to līdz pat divreiz ātrāku,
vienlaicīgi samazinot sāpes, diskomforta sajūtu un rētu veidošanu. [sk. 3.1. – 3.16.].
Šī gaisma varētu arī palīdzēt kā papildterapija šādos gadījumos: radušās brūces pēc ķirurģijas, apdegumi, transplantācija, sadzīšana pēc
traumām, vēnu čūlas, deputācijas čūlas, diabētiskās pēdu čūlas.
Kvantu hipergaismas pamatmehānisms un tā ietekme uz brūču sadzīšanu bez rētām ir saistīta ar I un III tipa kolagēna ortohonālo
izvietojumu, kā arī VII tipa kolagēnu bazālajā membrānā. Kvantu līmenī tas ļoti ātri stimulē bazālo membrānu, kas samazina un novērš
rētu veidošanos.
Grumba

Bioptron gaisma

Bioptron gaisma

Jauns kolagēns

Mazāk grumbu un mīmisko grumbu
Epiderma

Derma

Pirmais posms

Otrais posms

Trešais posms

Ceturtais posms
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BIOPTRON®
DERMATOLOĢIJĀ
MATU AUGŠANAS PROBLĒMU
GADĪJUMĀ
Šāda gaisma stimulē imūnsistēmu un stabilizē
keratinocītu
veidošanos,
vienlaicīgi
samazinot
plankumu veidošanos un novēršot galvas ādas
sausumu, kā arī atjaunojot matu spīdumu un
nostiprinot matu folikulus. Agrīnās klīniskās izpētes
laikā matu izkrišanu var samazināt par 60% tikai pēc
viena mēneša ārstēšanas [sk. 14.1 – 14.3].

BIOPTRON® KVANTU
HIPERGAISMA ESTĒTISKAJĀ UN
PRETNOVECOŠANAS MEDICĪNĀ
BIOPTRON® kvantu hipergaisma aizkavē ādas
novecošanās procesu. Tā stimulē īpašas ādas šūnas,
fibroblastus, kas ražo kolagēnu un elastīnu. Kvantu
hipergaisma ir dabiska un atjaunojoša ādas
kopšanas procedūra [sk. 13.1. – 13.7].
Mūsu produkts samazina gan mīmikas, gan dziļās
grumbas, stimulējot elastīna un kolagēna
veidošanos un veicinot fibroblastu aktivitāti.
Nodrošina vienmērīgāku un daudz mirdzošāku sejas
krāsu.
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BIOPTRON® kvantu hipergaismas spektrs veicina
virkni nomierinošu procesu ādā
900 nm gaisma veicina perifērijas vazodilatāciju,
uzlabojot dziļo ādas asinsriti.
830 nm gaisma nodrošina olbaltumvielu piegādi
mastocītos, kas saistīti ar audu atjaunošanās procesu.
660 nm gaisma stimulē kolagēna ražošanu un tādējādi
nostiprina ādu un samazina novecošanās pazīmes.
633/640 nm gaisma stimulē adenozīna trifosfāta ražošanu
(ATP, molekula, kas piegādā enerģiju šūnās). Šūnu
aktivitātes palielināšanās stimulē ādas atjaunošanās
procesus un novērš mīmiskās grumbas.
590 nm un 840 nm gaisma stimulē jaunu asinsvadu
veidošanos. 590 nm gaisma palīdz ādai saglabāt
mitrumu un elastību.
525 nm novērš melanosomas (ādas šūnas, kas satur
melanīnu).

Kvantu hipergaismas viļņa garums, kas pārsniedz 400
nm, iekļūst dermas un epidermas slāņos, mijiedarbojoties
ar limfocītiem, stiprinot imūnsistēmu, kā arī veicinot
ādas atjaunošanās procesus. Ādas reģenerācija
un elastība jaunākam izskatam. Šis process
palīdz uzlabot sejas krāsu.
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BIOPTRON® VERTIKĀLI LINEĀRI POLARIZĒTĀ ZILĀ GAISMA (VLPG)
ZOBĀRSTNIECĪBĀ UN MUTES DOBUMA ĀRSTĒŠANĀ
BIOPTRON® vertikāli lineāri polarizētā zilā gaisma efektīvi cīnās
ar mutes infekcijām un/vai iekaisumiem, stimulē elastīna un
kolagēna veidošanos [sk. 8.1].
Klīniskā izpēte [sk. 8.2]: Klīniskie pētījumi liecina, ka BIOPTRON®
zilā VLPG, ko lieto mutes dobuma ārstēšanai 10 minūtes 5 dienas
pēc kārtas, ievērojami samazina aplikuma veidošanos
pieaugušajiem pacientiem. BIOPTRON® zilā spektra gaismas
terapija pozitīvi ietekmē imūno šūnu (T-limfocītu šūnas) veidošanos,
palielinot imūnglobulīnu (B limfocītu humorālās imunitātes)
vietējo koncentrāciju, stimulējot fibroblastu proliferāciju kolagēna
veidošanos un angioģenēzi (jaunu asinsvadu veidošanos).
Pacientiem ar parodonta slimībām, ārstēšana ar zilo BIOPTRON®
VLPG parasti ilgst 4-6 minūtes (8-10 seansi), kas saīsina
atveseļošanās laiku un samazina krioterapijas sekas, kā arī atjauno
epitēliju 1,5 līdz 2 reizes ātrāk.
Jāatzīmē arī, ka zilā VLPG samazina zāļu devu un vietējās
anestēzijas nepieciešamību, kā arī ietekmē vietējo reģeneratīvo un
imūnstimulējošo darbību. Tas kopumā palīdz uzlabot ārstēšanas
kvalitāti un samazināt slimības ilgumu. Zilajai VLPG ir
šādas īpašības: antibakteriāla un pretvīrusu iedarbība,
kas paātrina sadzīšanas procesus pēc perorālas operācijas,
ietekmē periodonta atjaunošanās procesu pēc klīniskās terapijas
(periodonta slimības un zobu aplikuma gadījumā), samazina
pietūkumu, palielina audu reģenerāciju, palīdz ortodonta
sāpju mazināšanai.
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BIOPTRON® KVANTU HIPERGAISMA SEZONĀLA GARASTĀVOKĻA
TRAUCĒJUMU (SGT) ĀRSTĒŠANĀ
BIOPTRON® kvantu hipergaisma ir medicīniski atzīta un ideāli piemērota sezonālās depresijas
ārstēšanai. Šo sistēmu var izmantot kā monoterapiju vai kombinācijā ar citām medicīniskajām
procedūrām.
Ādas sensoru un optiskā sensoru stimulācija: gaismas trūkums, un, līdz ar to arī diennakts ritma
traucējumi, izraisa nopietnu psiholoģisku traucējumu risku, tostarp arī depresiju.

HPG gaisma

Centrālā nervu sistēma

Kvantu
hipergaisma
iedarbojas uz nervu sistēmu,
kas var samazināt sezonālus
garastāvokļa traucējumus (SGT)
un depresijas simptomus: šādas
gaismas intensitāte pārsniedz
10 000 luksus. Šī ir klīniski
pārbaudīta
minimālā
SGT
ārstēšanas deva. Citas gaismas
terapijas ierīces nodrošina
gaismas intensitāti līdz 10 000
gaismas vienībām (ko sauc par
luksiem). Efektīvas ārstēšanas
procedūras ilgums ir 30
minūtes.
ierīču
Visu
BIOPTRON®
intensitāte
(BIOPTRON®
MedAll, BIOPTRON® Pro 1 un
BIOPTRON® 2) pārsniedz 10
000 luksus. Salīdzinājumam
–
istabas
apgaismojuma
spilgtums ir aptuveni 500 luksi,
apmācies laika spilgtums ir līdz
5000 luksi un vasaras saules
dienas gaisma sasniedz 50 000
luksus – [sk. 9.1.-9.6.]
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Klīniskā izpēte
Zinātniskie pētījumi pierādīja, ka EEG
signāls mainās medicīniskā kvantu
hipergaismas ietekmē, un to var
izmantot depresijas mazināšanai vai
ārstēšanai.
Seanss:
20 – 40 min. = 20 cm attālumā,
40 – 60 min. = 30 cm attālumā vai
60 – 120 min. = 40 cm attālumā

BIOPTRON® zinātniskie pētījumi, kas tika veikti ar brīvprātīgo palīdzību, liecina par gaismas iedarbību uz neiroendokrīno sistēmu redzamās un infrasarkanās
gaismas spektrā, īpaši uz serotonīna, melatonīna, dopamīna sekrēciju un to iespējamo pozitīvo ietekmi uz veselību. Tika izpētīta arī kvantu hipergaismas
ietekme uz neiroendokrīno imūnās sistēmu un uz vispārējiem asins parametriem (sarkanās un baltas asinsķermenīšu, hemoglobīna, kālija, nātrija utt.
veidošanos), kā arī ietekme uz bezmiegu, depresiju, sirds ritmu, asins spiedienu, u.c. parametriem.
Pētījuma dalībnieki saņēma BIOPTRON® kvantu hipergaismas 10 minūšu seansus (3 x nedēļā sejas zonā ar atvērtām acīm no 40 cm attāluma). Rezultāti
liecināja par ievērojamu trauksmes mazināšanu pat tiem cilvēkiem, kuriem bija normāls trauksmes līmenis. Rezultātā tika piefiksēts
ievērojams uzlabojums trauksmes traucējumu somatizācijā, resp., kardiovaskulāro, elpošanas ceļu un gremošanas simptomu samazināšanās, kā arī būtiskā
miega kvalitātes uzlabošanās (par ko liecina melatonīna līmeņa uzlabojums).
Rezultāti liecināja par serotonīna un dopamīna līmeņa paaugstināšanos, taču ārstēšanas laikā samazinājās arī kortizola līmenis, kas
norāda uz trauksmes un ar to saistīto simptomu mazināšanos. Tajā pašā laikā, šāda gaismas terapija pozitīvi ietekmē miega kvalitāti un ar to saistīto
melatonīna līmeni. Pētījumu rezultātā bija noteikta kvantu hipergaismas deva miega problēmu ārstēšanai: 5 minūtes dienā no 40-60 cm attāluma.
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BIOPTRON® KVANTU HIPERGAISMA PEDIATRIJĀ
Kvantu hipergaismu var izmantot arī bērnu ārstēšanā, lai mazinātu
sāpes un veicinātu sadzīšanas procesus. Tā palīdz ārstēt ādas
slimības, augšējo elpošanas ceļu infekcijas, alerģiskas elpošanas
sistēmas slimības, kustību aparāta un neiroloģiskus traucējumus [sk.
10.1 – 10.4].

Klīniskā izpēte
Klīniskie pētījumi jaundzimušajiem intensīvās terapijas nodaļā
(ieskaitot dzīvības uzturēšanas sistēmas darbu novērošanu) pierādīja,
ka BIOPTRON® kvantu hipergaismas 10 minūšu seanss, 3 vai 4 reizes
dienā, uzlabo ārstēšanas kvalitāti bez negatīvām blakusparādībām.
Sāpes tika novērstas 24 stundu laikā, un ādas problēmas pazuda
2 līdz 3 dienu laikā. Vislabākie rezultāti ir iegūti, ārstējot venozās
infekcijas [sk. 10.2.].

KVANTU
HIPERGAISMA
ir
piemērota
arī
BIOPTRON®
jaundzimušajiem. Kvantu hipergaismu var lietot vēnu infekciju
gadījumos pēc injekcijām, infekciju gadījumos asins analīzes
veikšanas rezultātā, muguras sāpju gadījumos zīdaiņiem ar kustību
traucējumiem, izsitumu ārstēšanai, ko izraisa autiņbiksīšu lietošana.
Kvantu hipergaismas terapiju var izmantot rauga infekciju, kā
arī citu ādas slimību, piemēram, flebīta, izgulējumu un izsitumu
ārstēšanai.
Mēs nerekomendējam acu zonu apstarošanu bērniem – terapijas
laikā acu zona ir jāaizsargā.
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BIOPTRON® KVANTU HIPERGAISMA VETERINĀRIJĀ
Līdzīgi kā cilvēku medicīna, BIOPTRON® kvanta hipergaisma
ir ieteicama un tiek veiksmīgi izmantota veterinārajā medicīnā,
gan profesionālajai, gan arī mājas dzīvnieku aprūpei,
nodrošinot ātru un efektīvu vispārējo problēmu ārstēšanu.
Tā ir vienkārša, efektīva, neinvazīva metode dažādas izcelsmes brūču
ārstēšanai: ādas problēmas (piemēram, trichophytia, alopēcija,
bakteriāls un alerģisks dermatīts, demodikoze), kā arī artrīta sāpes,
krampju sindromi un iekaisumi (piemēram, ārējs otīts, mastīts utt.).
HP gaismas ietekmē, šūnu bojājumu novēršana atjauno to dabīgo
stāvokli, lai novestu dzīvnieka organismu dabiskajā enerģētiskajā
līdzsvarā [sk. Nr. 11.1 – 11.6].

Attēlos ir divu gadu vecs zirgs. Ārstēšanas sākumā brūcei bija viena diena.
Pozitīvie rezultāti bija sasniegti pēc 7 nedēļām. Ietekme uz dzīvnieku
bioloģiskajām struktūrām ir līdzīga kā cilvēku medicīnā.

KLĪNISKĀ IZPĒTE

BIOPTRON® kvantu hipergaisma pozitīvi ietekmēja mastīta
ārstēšanu govīm, un jau pēc 24 stundu pirmās iedarbības, tika
sasniegti šādi rezultāti:
Subklīniskais mastīts: leikocītu samazināšanās par 40% un
somatisko šūnu samazināšanās pienā par 43% (salīdzinājumā ar
sākotnējo līmeni);
Klīniskajā mastīta gadījumā iekaisuma simptomi, sāpes vai
apsārtums, netika novērots; cita, izņemot kvantu hipergaismas
terapiju, kā arī klasiskas pretmikrobu zāles lietošana nebija
nepieciešama.
PIEZĪME. Šie apmierinošie rezultāti aizsāka veiksmīgu mastīta
ārstēšanu arī nākotnē (sk.: 11.7.).
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TEHNISKĀ INFORMĀCIJA. 3 BIOPTRON® IERĪCES: UZLABOTAS ŠVEICES
TEHNOLOĢIJAS UN DIZAINS
BIOPTRON® gaismas terapijas sistēma sastāv no pieciem būtiskiem elementiem
1. Starojuma avots (virza gaismas plūsmu uz Brūstera optisko sistēmu), izstaro nepolarizētu, polohromātisku un nekoherentu gaismu,
2. Brūstera optiskā sistēma (patentēta piecslāņu optiskā sistēma) nodrošina vertikāli lineāro polarizāciju līdz pat 95%,
3. Drošības stikls,
4. Patentēta Teslas kvantu nanofotoniskā optika un cita medicīniskā optika (sk. 19. lpp.),
5. Medicīnisko ierīču speciālie sertifikāti.
Mēs piedāvājam trīs BIOPTRON® ierīces modeļus: BIOPTRON® 2, BIOPTRON® Pro1 un BIOPTRON® MedAll.
Visām BIOPTRON® ierīcēm ir līdzīgas fiziskās gaismas īpašības, un līdz ar to arī līdzīgs labvēlīgais medicīniskais efekts. Tās atšķiras tikai
ar izmēru, dizainu un apstrādes laukumu.

FILTRA DIAMETRS

BIOPTRON® 2 terapijas ierīce galvenokārt paredzēta medicīnas darbinieku
veselības aprūpes speciālistu lietošanai. Piedāvājam trīs dažādas stendus (mājas
un profesionālai lietošanai, kā arī piestiprināšanai pie sienas), lai nodrošinātu
lietošanas ērtību un praktiskumu. Ierīci var novietot tā, lai nodrošinātu komfortu
gan pacientam, gan medicīnas personālam.
Vadības panelis ļauj operatoram viegli programmēt ārstēšanas seansus, kas
ilgst līdz 95 minūtēm ar vienas minūtes intervālu. Optikas diametrs (apmēram
15 cm) ļauj apstrādāt lielākus laukumus, un tādēļ nodrošina ilgstošu terapiju.
BIOPTRON® 2 nodrošina visaugstāko komfortu, lietojot jebkuras papildu ierīces,
piemēram, citas BIPTRON gaismas terapijas ierīces.
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Filtra diametrs

BIOPTRON® Pro 1 terapijas ierīce ir paredzēta lietošanai mājās, slimnīcās,
ārstniecības centros un citās skaistumkopšanas vai veselības aprūpes iestādēs.
Ierīce ir pieejama vai nu ar funkcionālu grīdas stendu, vai ar ergonomisku galda
statīvu, kas nodrošina lietošanas ērtību. Ierīcei ir viegli regulējams augstums un
galvas slīpums, kā arī iespēja pagriezt ierīces uzgali līdz pat 360 °.
Izmantojot vadības paneli, var viegli iestatīt apstrādes laiku līdz pat 30 sekunžu
intervālam. BIOPTRON® Pro 1 optiskas diametrs (apmēram 11 cm) ļauj apstrādāt
dažādas vidēja izmēra laukumus. Vieglākai ierīces mobilitātei ir pieejams arī
papildu riteņu komplekts.

BIOPTRON® MedAll ir maza un jaudīga ierīce ar stilīgu dizainu. Tā ir veidota pēc
jaunākajām tehnoloģijām, absolūti droša un viegli lietojama. Tā ir izveidota kā
individuāla polarizēta gaismas terapijas medicīnas ierīce un paredzēta lietošanai
jebkuros apstākļos. Ierīce ir ergonomiska un ērti pārnēsājama, to var paņemt
līdzi gan biznesa braucienā, gan arī atvaļinājumā, to var viegli ievietot somā vai
bagāžā.
Filtra diametrs
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Ierīce ir pieejama ar grīdas stendu un ērtu, stilīgu futrāli drošai glabāšanai
un transportēšanai. Izmantojot 5 cm diametra optiku, jūs varat apstrādāt
mazas, bet precīzas apstrādes vietas, vienlaikus baudot priekšrocības visā
ķermenī. Inovatīvais gaidīšanas režīms taupa enerģiju, laiku un naudu, jo šī
funkcija izmanto tikai 0,5 W jaudas. LED taimera displejs (vienāds visiem trim
BIOPTRON® ierīču modeļiem) nodrošina labāku redzamību visos apgaismojuma
apstākļos. Lietotājam draudzīga vadības saskarne ir aprīkota ar gudrām pogām,
un nodrošina praktisku un ērtu lietošanu. Ergonomiskais pretslīdes rokturis,
mūsdienīgais dizains un pretalerģiskie biomateriāli garantē lietošanas ērtību,
drošību un komfortu.
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