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HIPERLUMINA CUANTICĂ BIOPTRON® CA MEDICINĂ CUANTICĂ
Prevenţie şi vindecare naturale, fără reacţii adverse!
Prelungeşte durata de viaţă şi îmbunătăţeşte calitatea vieţii!
ÎN FIECARE AN, MILIOANE DE PERSOANE SUFERĂ LA NIVEL MONDIAL
DE ACCIDENTĂRI ŞI BOLI, NUMAI ÎN EUROPA:
– 60 milioane de persoane suferă de accidentări
– 1 din 5 adulți suferă de durere cronică
– 100 milioane de persoane suferă de durere musculară și articulară
– 100 milioane de persoane din Europa sunt afectate de artrită/reumatism
–6
 7 milioane de persoane suferă de durere la nivelul regiunii
superioare sau inferioare a coloanei vertebrale
– 4 milioane de persoane suferă din cauza rănilor
–1
 2 milioane de persoane din Europa de Nord
suferă de TAS (Tulburare Afectivă Sezonieră)
VIAȚA COTIDIANĂ NE POATE AFECTA
ORGANISMUL DIN CAUZA:
– Accidentelor și căzăturilor
– Fracturilor și rupturilor
–E
 ntorselor la nivelul mușchilor, tendoanelor și
ligamentelor
– Tăieturilor sau accidentărilor minore
– Arsurilor și opăririlor
– Echimozelor și hematoamelor
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Toate aceste afecțiuni dureroase, care ne pun în pericol viața, trebuie tratate medical. În fiecare an, la nivel mondial, se cheltuie 600
miliarde USD pe produse farmaceutice (medicamente chimice). În pofida eficacității medicamentelor, riscul apariției unor reacții adverse
grave este periculos, iar tratamentul costisitor. Este o situație fără sens.

Medicamente chimice reacții adverse frecvente
AINS

(antiinflamatoare
nesteroidiene)
• Leziuni hepatice
• Reacţii alergice
• Tulburări de coagulare
• Posibilă afectare a
dezvoltării cerebrale
în timpul sarcinii și a
perioadei de sugar
• Dependență
• Ulcer gastric

Opioide
• Dependență
• Ulcer gastric
• Tulburări de coagulare
• Probleme ale ficatului
• Probleme ale rinichilor
• Modificări ale tranzitului
intestinal

Medicamente
antihipertensive
• Ameţeală
• Erupții cutanate
tranzitorii
• Modificări ale percepției
gustului
• Tumefierea feței
• Slăbiciune musculară
• Modificări ale tranzitului
intestinal

Provocarea este reprezentată de asigurarea unui tratament medical
CU REZULTATE EXCELENTE, FĂRĂ REACȚII ADVERSE și, în același
timp, economic!
Soluția este Sistemul de Terapie cu Lumină BIOPTRON® . Acesta
este testat clinic și certificat ca dispozitiv medical pentru tratarea cu
succes a diferitelor probleme de sănătate. Este un tratament ușor de
utilizat, nedureros, sigur, eficace și economic!
Hiperlumina Cuantică BIOPTRON® restabilește starea de sănătate
și vindecă organismul, exercitând efecte locale și sistemice pozitive,
realizând vindecarea întregului sistem al organismului LA NIVEL
CUANTIC! FĂRĂ REACȚII ADVERSE!
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Hiperlumina Cuantică BIOPTRON® a fost acceptată ca metodă de
tratament unică pentru PREVENIREA BOLILOR, TERAPIE și RECUPERARE
în cazul diverselor afecțiuni medicale și probleme de sănătate:
– Vindecarea rănilor
– Atenuarea durerii
– Boli ale pielii - tulburări dermatologice
– Tulburări mentale, depresie și tulburarea afectivă sezonieră (TAS)
– Pediatrie
– Medicină dentară
– Anti-îmbătrânire
– Îngrijire veterinară
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Țesut conjunctiv

Producția matricei de colagen

EPIDERM

Migrare în plagă

DERM

Fibroblast

Peste tot în lume, în spitale și instituții prestigioase, în centre de wellness și sportive, profesioniști din domeniul sănătății utilizează
Hiperlumina Cuantică BIOPTRON® . Aceștia au raportat următoarele îmbunătățiri semnificative observate în timpul tratatării pacienților
care suferă de diverse afecțiuni medicale:
– Vindecare mai rapidă și nedureroasă a rănilor (cronice)
– Dilatarea vaselor sangvine și îmbunătățirea circulației sangvine locale, cu îmbunătățirea proceselor de vindecare
– Creșterea aportului de oxigen și de substanțe nutritive, precum și reducerea edemului în zonele afectate
– Îmbunătățirea regenerării
– Reducerea durerii și îmbunătățirea recuperării după traumatisme și accidentări
– Reducere semnificativă a durerii în artrită și neuropatie
– Reglarea entalpiei libere
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Iată o scurtă prezentare. Compania BIOPTRON AG a fost înființată în 1988 în Elveția. În 1996, a devenit parte a Grupului Zepter. În decursul
anilor, BIOPTRON® a devenit un brandul sinonim cu produsele inovatoare de asistență medicală, fără concurență atât în terapiile de prevenție,
cât și în cele de recuperare, în numeroase specialități medicale.
HIPERLUMINA CUANTICĂ BIOPTRON® a ajutat deja milioane de persoane la îmbunătățirea capacității organismului de a se regenera și la
menținerea stării de sănătate la nivel optim. Aceasta accelerează procesul de vindecare, restabilește funcțiile deteriorate ale organismului și
echilibrul metabolic, crește rezistența la factorii de stres externi și imunitatea prin accelerarea proceselor naturale de vindecare ale organismului,
atât în afecțiunile acute, cât și în cele cronice.

Sediul principal și unitățile de producție BIOPTRON® din Elveția

Certificate:
BIOPTRON® respectă în totalitate cele mai înalte
standarde de calitate și cerințele privind dispozitivele
medicale în conformitate cu Directiva UE 93/42/
CEE privind dispozitivele medicale. De asemenea,
este aprobat de Administrația pentru Alimente și
Medicamente din SUA (FDA) (510 (k) autorizație pentru
eliminarea durerii, nr. K032216) pentru piața din SUA
și este înregistrat ca dispozitiv medical în Australia
(certificat de Administrația Produselor Terapeutice TGA) și Canada (certificat de agenția Health Canada).
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PREMII INTERNAȚIONALE ȘI MEDALII DE AUR PENTRU INVENȚIA HIPERLUMINII CUANTICE
BIOPTRON® (LUMINĂ HIPERPOLARIZATĂ) ȘI A OCHELARILOR TESLA HYPERLIGHT EYEWEAR

Medalia de aur,
Asociația Invențiilor din
China, Foshan, 2018

Medalia de aur,
Invent Arena,
Trinec, 2018

Medalia de aur,
Federația Internațională
a Asociației Inventatorilor,
Geneva, 2018

Placa de aur și
medalia de aur,
Invenții, Belgrad,
2018

Medalia de aur,
Organizația Mondială
a Proprietății Intelectuale
(WIPO), Belgrad, 2018

Prof. în nanotehnologie
Dr. Djuro Koruga

Câștigător a numeroase premii prestigioase acordate de
Federația Internațională a Asociației Inventatorilor.
Autorul cărții „Hyperpolarized light”
(„Lumina hiperpolarizată”).
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HIPERLUMINA CUANTICĂ BIOPTRON® PENTRU UN CORP CUANTIC
Compania BIOPTRON AG activează la cele mai înalte standarde
științifice, pe baza descoperirilor din domeniul fizicii, chimiei,
mecanicii cuantice și științei medicale. Compania dezvoltă și produce
dispozitive medicale de înaltă tehnologie, testate clinic și certificate,
care generează Lumină Hiperpolarizată și/sau Hiperlumină Cuantică
ce acționează la nivel cuantic, restabilind starea de sănătate a
întregului sistem al organismului.
În 1989, în Bruxelles, în cadrul Prezidiului de Medicină Experimentală,
medicina cuantică (terapia prin rezonanță) a fost declarată medicina
mileniului trei, după ce o echipă de specialiști în fizică cuantică a
prezentat o abordare inovatoare și revoluționară pentru înțelegerea
sistemelor vii.
Termenul cuantic provine din latinescul „quanta” și se referă la cea
mai mică cantitate de energie și informație ce influențează moleculele
și atomii din organism responsabili pentru procesele elementare
implicate în starea de sănătate.

10 Hz
7 Hz
vindecarea creşterea
ligamentelor osului
15 Hz
formarea de capilare
proliferarea
fibroblastelor
reducerea necrozei
cutanate
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2 Hz
regenerare
nervoasă

Semnalele frecvenţelor din organismul uman,
înregistrate de Dr. John Zimmerman

Principiul de bază al fizicii cuantice postulează că absolut tot ce există
are o anumită frecvență. Astfel, fiecare celulă sănătoasă din organism
trebuie să aibă propria sa frecvență ideală. Din cauza diferiților factori
de stres, frecvențele organismului se modifică, ceea ce perturbă în
mod radical comunicarea biofotonică (radiația electromagnetică); pe
termen lung, acest lucru duce la apariția bolilor. Medicina cuantică
consideră bolile ca fiind „frecvențe perturbate în corpul energetic”. În
loc de supresia simptomelor în corpul fizic cu ajutorul medicamentelor
sintetice (în migrenă, sindrom premenstrual etc.), Hiperlumina
Cuantică, cu proprietățile sale de energie cuantică, restabilește energia
și frecvența aflate în stagnare din zonele cu perturbare (comunicare
biofotonică, centre energetice, celule și organe vitale).

HIPERLUMINA STRUCTURATĂ RESTABILEȘTE MATERIA CORPORALĂ CU STRUCTURĂ SIMILARĂ CELEI PROPRII
Din cauza diferitelor boli sau chiar în urma procesului natural de
îmbătrânire a organismului, starea naturală de sănătate a structurilor
biologice devine dezordonată, provocând apariția continuă a bolilor
sau îmbătrânirea accelerată.
Hiperlumina Cuantică (lumina structurată) menține și restabilește
structurile biologice perturbate (materia structurată), aducându-le
într-o stare naturală de sănătate prin aplicarea principiilor rezonanței
biomimetice, în care un tipar caută un alt tipar identic. Conform
principiilor rezonanței, dacă două entități (precum Hiperlumina
Cuantică și biostructurile) au același tip de simetrie, atunci Hiperlumina
Cuantică, fiind o structură perfectă în permanență, va predomina și își
va impune proprietățile energetice asupra entității perturbate, adică
asupra biostructurilor, aducându-le la homeostazie (starea naturală de
sănătate).
Descoperirea fulerenei C60, într-un context caracterizat de serendipitate
și care a dus la decernarea premiului Nobel pentru chimie în 1996, a
generat un nou domeniu de cercetare, prezentând lumii un nou tip de
nanomateriale cu simetrie cuantică și deschizând astfel un capitol absolut
nou în nanotehnologie și nanomedicină. Aceste studii au determinat
oamenii de știință și inginerii să se gândească la o multitudine de
aplicații la care molecula C60 ar putea contribui, de exemplu tratamente
medicale noi și chiar prelungirea vieții.
În anul 2017, inspirați de proprietățile fulerenei a cărei descoperire a
fost laureată cu premiul Nobel, precum și de înțelegerea biologiei vieții,
oamenii noștri de știință au descoperit și patentat Tesla Hyperlight Optics®.
Acestea acționează ca generatoare nanofotonice care transformă
Lumina Polarizată Liniar Vertical (LPLV) în Lumină Hiperpolarizată cu
proprietăți cuantice.
Hiperlumina Cuantică BIOPTRON® asigură: 1. informație, 2. energie
și 3. vibrații, la nivelul biostructurilor și organelor situate profund în
interiorul corpului uman, aducând întregul sistem al organismului la
homeostazie (stabilitate internă naturală).

Structură Toroidală Cuantică Tesla (energia,
informația și frecvența Hiperluminii
Cuantice)

Filtru de Hiperlumină
Cuantică BIOPTRON®
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COMUNICARE

TOROID LHP TESLA = CLATRINĂ

Imagine a clatrinei la microscop

85% din organismul uman are același
tip de simetrie ideală precum Lumina
Polarizată Liniar Orizontal (LPLO):
biomolecule, catene de apă, grămezi,
clatrină, microtubuli, colagen, centrioli,
ținte, flagele și procese bazate pe entalpia
liberă/ioni negativi, apă 65%, proteine
15% și lipide 5%.

Datorită proprietăților sale toroidale cuantice Tesla, ce au la bază Șirul lui Fibonacci, această emisie de lumină pătrunde adânc prin țesuturi,
ajunge la proteina de o importanță esențială, clatrina, și o armonizează. Clatrina recunoaște tiparul de simetrie al Hiperluminii Cuantice
ca fiind similar celui propriu și, pe baza principiilor rezonanței energiei, transmite informația și energia necesară corespunzătoare, la
nivel cuantic, în celulă. Astfel, căile endocitare sunt energizate în mod ideal și direct cu Hiperlumina Cuantică ca sursă de energie adecvată
(chiar și în absența unei surse de substanțe nutritive „clasice” ca principal mediator energetic!).

Clatrina este principala proteină responsabilă pentru
două procese cruciale: endocitoza și exocitoza.
Endocitoza este procesul prin care clatrina transmite
energia necesară (metaboliți, hormoni, alte proteine
etc.) în celule, pentru comunicarea intracelulară și
funcționarea optimă a acestora. Exocitoza este
procesul prin care resturile celulare sunt eliminate
prin inflamația tisulară.
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„Dacă

toate

informațiile

necesare

pentru

a

controla

procesele biochimice ale organismului rezidă în lumina pe
care organismul o emite și dacă perturbările acestei lumini
dereglează procesele biochimice și cauzează boala, atunci
trebuie să fie posibil să «examinăm» lumina și să îndepărtăm
boala.” - Dr. Fritz Albert Popp.
Totul este construit și menținut prin lumină ca principala sursă de
energie, informație și frecvență.
Procesele mentale ale creierului uman sunt și ele alimentate de lumină
ca principală sursă energetică. O „dietă de lumină” inadecvată
(lumină insuficientă) produce un deficit de iluminare, care generează
boli grave, deoarece lumina este nutrientul de bază al vieții.
Lumina este o componentă esențială a ființei noastre: prin evoluție,
am devenit organisme luminoase, fotoreceptori vii, consumăm
lumină (prin alimente și procesele de fotosinteză), gândurile
noastre sunt alcătuite din lumină; sistemul nervos, la fel ca ADNul nostru, produce lumină - fiecare celulă din organismul nostru
emite peste 100.000 de impulsuri de fotoni de lumină pe secundă,
denumiți biofotoni, responsabili pentru menținerea unei stări de
sănătate optime. Această emisie de lumină este responsabilă
pentru schimbul de informație și energie și pentru comunicarea
adecvată între celulele adiacente. Acest lucru este un mecanism de
acționare crucial care se află la baza tuturor reacțiilor biochimice
(referințe: 16.1-16.5).
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Biolumina este compusă din biofotoni (din grecescul „βιος” care înseamnă „viață” și „φϖς” care înseamnă „lumină”). Biofotonii trebuie
deosebiți de fotonii fizici, despre care se discută mai frecvent. Biofotonii sunt definiți ca radiația electromagnetică a biomoleculelor.
Dr. F. A. Popp a demonstrat că celulele emit fie o lumină sănătoasă, structurată, responsabilă pentru o stare de sănătate optimă, fie
o lumină haotică, care indică boala. Explicația este simplă: dacă biofotonii gestionează procesele biochimice ale organismului într-o
manieră haotică, simetria va fi perturbată.
Organismul uman sănătos are cel mai înalt nivel de armonie. Persoanele bolnave cu un sistem imunitar slăbit au un nivel de armonie
deteriorat și haotic, o coerență perturbată și o comunicare celulară biofotonică perturbată.
Odată ce metabolismul celular este compromis, celula devine izolată de procesul reglat de control natural al creșterii. Hiperlumina
Cuantică BIOPTRON® , fiind o lumină structurată, poate stabili starea naturală de sănătate în comunicarea celulară biofotonică. (Influence
of light on biophotons, Dr. Johan Boswinkel, Institute for Applied Biophoton Science-IABS).
Hiperlumina Cuantică BIOPTRON® are o structură energetică
hexagonală identică cu cea a biofotonilor.
HIPERLUMINA CUANTICĂ (fascicul de fotoni perfect ordonați)
= BIOFOTONI (radiație electromagnetică perfect ordonată de
biomolecule)
Atunci când Hiperlumina Cuantică este aplicată, „tiparul caută
tiparul identic” și se produce o interacțiune de energie rezonantă:
structurile biologice primesc electroni suplimentari (energie) și
informație, care este transmisă prin catenele de apă cu legături
de hidrogen.
Prin simetria identică la nivel cuantic se obține o potrivire perfectă
între Hiperlumina Cuantică BIOPTRON® și biofotoni. Prin simetrie,
Hiperlumina Cuantică BIOPTRON® menține și restabilește
biofotonii structurați, precum și comunicarea acestora.
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TEHNOLOGIA BIOPTRON® INSPIRATĂ DIN DESCOPERIREA MOLECULEI C60, LAUREATĂ CU
PREMIUL NOBEL

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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– Premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină în 1903 a fost decernat Dr. Niels Ryberg Finsen. Acesta a demonstrat eficacitatea luminii
ordonate în tratamentul medical al diverselor boli, precum Lupus Vulgaris, cunoscut și ca tuberculoză a pielii (tuberculoză cutanată).
Prin urmare, el este considerat părintele terapiei moderne cu lumină.
– Premiul Nobel pentru chimie în 1996 a fost decernat grupului de cercetători format din Sir Harold W. Kroto, Robert F. Curl și Richard
E. Smalley pentru descoperirea moleculei C60 ca structură Fibonacci - entitate icosaedrică. Cei trei cercetători, împreună cu o echipă
britanico-americană de la Universitatea Rice din SUA, au reușit să obțină nanomolecula fulerenă C60 în timpul experimentelor efectuate
cu grafitul. Pe baza descoperirii moleculei C60, oamenii de știință ai companiei BIOPTRON® au inventat Tesla Hyperlight Optics® C60,
care acționează ca un generator nanofotonic de Hiperlumină Cuantică. Influența Hiperluminii Cuantice BIOPTRON® asupra materiei
(biostructurilor) are eficacitate maximă. Acesta este fenomenul cuantic prin care informația este capabilă să modifice materia, aducând
întregul organism la homeostazie.
– Premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină în 1998 a fost decernat lui Robert F.
Furchgott, Louis J. Ignarro și Ferid Murad „pentru descoperirea oxidului nitric
ca moleculă de semnalizare în sistemul cardiovascular”. (Porțiunea de infraroșu
apropiat din spectrul Hiperluminii Cuantice BIOPTRON® stimulează producția
locală de oxid nitric, care îmbunătățește vasodilatația în vasele sangvine, jucând
un rol important în protecția împotriva bolilor cardiovasculare).
– Premiul Nobel pentru chimie în 2011 a fost decernat lui Dan Shechtman pentru
descoperirea unui proces de tranziție de fază icosaedrică periodic și a unor
structuri (cvasicristale) pe baza Șirului lui Fibonacci (cvasicristalele sunt cunoscute
și sub denumirea de cristalele lui Fibonacci, deoarece se ordonează în mod
natural conform Proporției de Aur, același aranjament spațial care este prezent
în fotonii Luminii Hiperpolarizate).
– Premiul Nobel pentru fiziologie în 2017 a fost acordat lui Jeffrey C. Hall, Michael
Rosbash și Michael W. Young pentru descoperirea mecanismelor moleculare care
controlează ritmul circadian. Hiperlumina Cuantică BIOPTRON® este certificată
medical pentru tulburarea afectivă sezonieră (TAS), deoarece reglează ritmul
circadian (a se vedea secțiunea privind TAS, pag. 38).
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Alfred Bernhard Nobel

MOLECULA C60 - Buckminsterfulerena
Molecula C60 aparține familiei fulerenei (moleculele C60, C70, C76,
C82 și C84).
Este una dintre cele opt forme alotropice ale carbonului în natură
(cele mai cunoscute sunt grafitul și diamantul).
Carbonul, alături de hidrogen, oxigen,
azot, fosfor și sulf, stă la baza vieții
biologice și a unităților structurale ale
genelor, proteinelor, lipidelor și altor
biomolecule importante.

Diametrul fulerenei C60:
700 pm

Diamant - cristal cubic
cu fațete centrate

Grafit - cristal hexagonal,
distanța dintre straturi: 335 pm

În stare naturală, aceasta este atât
de rară, încât se găsește doar în
locurile cele mai ascunse și doar
în urme. A fost descoperită într-un
meteorit din Canada și s-a stabilit că
este mai veche decât sistemul solar.

C60 este o moleculă alcătuită din 60 de atomi de carbon ordonați
într-o formă geometrică denumită icosaedru trunchiat, cu structură
Fibonacci. Este singura moleculă dintr-un singur element care
formează o cușcă sferică: C60 are 12 laturi pentagonale regulate
și 20 de laturi hexagonale regulate. Niciun pentagon nu împarte o
muchie cu un alt pentagon, lucru care ar putea destabiliza structura.

Se consideră că provine din tărâmuri
ale spațiului cosmic, din stele
gigante roșii, unde a fost sintetizată
și propulsată în spațiu.

În stare naturală, molecula C60 este neagră. Procesul tehnologic
patentat pentru aplicarea fulerenei modifică culoarea originală a
moleculei în culoarea Hiperluminii Cuantice BIOPTRON® .

Pe Pământ, urme de C60 pot fi găsite
în lumânările aprinse, sub formă de
carbon activat, precum și în Rusia,
într-un mineral denumit shungit.

Medicină cuantică
pentru un organism
cuantic
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Molecula C60 și proprietățile sale vindecătoare sunt cunoscute încă din
secolul al XVIII-lea.
La începutul anilor 1700, țarul Petru cel Mare avea un palat în Karelia, în
apropierea unui centru balnear magic denumit „Apele marțiene”. Apele din
băile marțiene treceau prin straturi groase de shungit (C60) pentru a vindeca
slăbiciunea stomacului, vărsăturile, diareea, ipohondria, problemele renale,
diferite afecțiuni ale pielii și numeroase alte afecțiuni.
Petru cel Mare a promovat utilizarea acestor ape pentru a furniza armatei
ruse o apă potabilă structurată purificată și a ordonat ca fiecare soldat să
aibă permanent în rucsac o bucată din această rocă bogată în energie. Mulți
au considerat că motivul pentru care rușii au câștigat bătălia de la Poltava a
fost tocmai bucata de shungit C60 pe care soldații o purtau asupra lor.

EXPERIMENTUL EMOTO A EVIDENȚIAT CĂ HIPERLUMINA CUANTICĂ RESTABILEȘTE FORMA
HEXAGONALĂ A STRUCTURII APEI, AȘA CUM ESTE FORMA APEI DIN ORGANISMUL SĂNĂTOS
Din 1994, Institutul Emoto furnizează dovezi cu privire la faptul că energia, informația
și frecvențele cu diferite emisii (muzica, sunetul sau lumina) modifică structura apei prin
asamblarea diverselor cristale de apă coerente sau incoerente. Sub influența unui conținut
divers (energie, informație și frecvență) de la surse de transmisie (precum Hiperlumina
Cuantică BIOPTRON® ), apa (ca materie) de la robinet tratată este modificată într-un tipar
nou care este identic cu tiparul Hiperluminii Cuantice, având aceeași structură energetică
ca și sursa informațională a acesteia, Hiperlumina Cuantică. Acesta este fenomenul
cuantic prin care informația este capabilă să modifice materia, lucru confirmat de
experimentul Masaru Emoto. Atunci când apa de la robinet este expusă la Hiperlumina
Cuantică BIOPTRON®, aceasta afectează structura apei, modificând-o pentru a avea
aceeași structură hexagonală a apei (ca Hiperlumina Cuantică), care reprezintă starea
supremă de „coerență moleculară”. În mod similar, Lumina Hiperpolarizată are același
efect de armonizare asupra apei din organismul uman. Deoarece organismul uman este
alcătuit din aproximativ 70% apă, Hiperlumina Cuantică ar putea restabili și menține
în mod ideal structura apei din organism la starea de coerență energetică hexagonală
optimă, amplificând procesele de vindecare și ducând la homeostazie.
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Experimentul Emoto cu Hiperlumina Cuantică

1.
1. Cristalul (molecula) de apă de la robinet este neregulat, incoerent,
nestructurat, reprezentând „incoerența moleculară”, ceea ce
înseamnă cu nu este simetric cu apa din organism.

2.
2. Experimentul Emoto a arătat că, atunci când apa de la robinet este
expusă la Hiperlumina Cuantică BIOPTRON®, aceasta afectează
structura apei, modificând-o într-un cristal de apă de formă hexagonală
care reprezintă starea supremă de „coerență moleculară”.

Raport de observație
Metodă:10 minute de expunere la LHPL la o distanță de 8 cm
Numărul de picături înghețate observate: 50
Instrumentul cu care a fost realizată observația: microscop optic Olympus (mărire: x 200)
Condiții de fotografiere: temperatura de îngheț: -25 de grade, timp de îngheț: 4 ore, temperatura de observație: -3 grade
Locul și data: Institutul Emoto, Japonia, martie 2018
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Graficul aăturat reprezintă apa din organismul sănătos așa cum
este structurată aceasta. Dr. Brill G.E., Universitatea de Medicină
de Stat din Saratov, Rusia.
Dovezile științifice indică faptul că structura hexagonală a apei din
organism este preferată de toate organismele biologice.
Apa structurată este implicată în funcționarea sănătoasă a ADNului, a reacțiilor enzimatice și a numeroase funcții metabolice.
(referință: Dr. Mu Shik Jhon, Dr. G. Pollack, Dr. Yang Oh și Gil
Ho Kim). Prin urmare, Hiperlumina Cuantică, ca lumină structurată
energetic, perfect armonizată, ar putea dispune apa din organism
într-o stare de coerență structurată sănătos.

64,5 kWh; 65,5 Ghz

50,3 kWh; 51,8 GHz

UHF 0,985; 1,0 GHz

[H20]6
Hexagon și clatrat

6[(H20)6 +H20]
Cluster de fractali de
clasa 1

UHF 0,5 GHz

P
H

H
O

Triada
H20

6[6[(H20)6 +H20]]
Cluster de fractali de
clasa 2

Fragmente moleculare de bază ale structurii apei: frecvențele
de rezonanță naturală sunt prezentate deasupra fragmentelor,
p, ± j - momente de dipol electric și magnetic.

Fotografie a fulerenei C60, realizată de Prof. Dr. Djuro Koruga și echipa sa de cercetători, cu ajutorul unui microscop cu scanare tunelizată
(STM) în cadrul Laboratorului Nano al Universității din Belgrad (1992). Această fotografie confirmă ecuațiile de mecanică cuantică care
stau la baza „deschiderilor” hexagonale ale moleculei C60.
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EXPUNEREA LA HIPERLUMINA CUANTICĂ BIOPTRON®: ANALIZA CELULELOR SANGVINE VII
Analiza celulelor sangvine vii (microscopie în câmp închis) după 10 minute de expunere la Hiperlumina Cuantică BIOPTRON®
Comparație și evaluare
(Imaginea 1) Globulele roșii sunt agregate, dezordonate și inactive (structuri dispuse în grămezi), ceea ce ar putea indica sau duce la
apariția bolilor cardiovasculare, inflamație și deficit de oxigen la nivel tisular (hipoxie).
(Imaginea 2) După numai 10 minute de expunere la Lumină Polarizată Liniar (LPL), tabloul clinic anterior (celule sangvine agregate,
dezordonate și inactive) se transformă (din structuri dispuse în grămezi) în grupuri separate sau globule roșii izolate, cu o situație
semnificativ îmbunătățită a celulelor sangvine: flux sangvin mai bun și creșterea oxigenării - regenerare mai bună.
(Imaginea 3) După 10 minute de expunere la Hiperlumina Cuantică (Lumină Hiperpolarizată), structurile care anterior au fost dispuse în
grămezi se modifică în celule sangvine complet separate, ceea ce semnifică revitalizarea completă a sângelui. Dintr-o stare bolnăvicioasă,
microtubulii se modifică într-o formă torică, obținând aceeași structură energetică ca Hiperlumina Cuantică, starea de sănătate naturală
inițială, conform Proporției de Aur (a se vedea pag. 24). Fiindu-le asigurată această incredibilă energie a luminii (energie, informație
și frecvență), celulele se mișcă mai rapid (efect anticoagulant remarcabil). Globulele roșii revin dintr-o stare de inactivitate într-o stare
de celule vii active, sănătoase, ceea ce demonstrează că LHP (Lumina Hiperpolarizată) are proprietăți cuantice - vindecă la nivel cuantic.
Sângele energizat curge fără restricție prin artere și vene, transmițând oxigenul către organele vitale fără niciun efort, îmbunătățind astfel
procesele de transportare a substanțelor nutritive în celule, facilitând eliminarea reziduurilor și, posibil, prevenind hipertensiunea arterială,
tromboza (coagularea periculoasă a sângelui), accidentul vascular cerebral, infarctul miocardic, inflamația etc.
Hiperlumina Cuantică BIOPTRON® poate întineri celulele nesănătoase și poate re-crea celule sangvine sănătoase și viguroase (o stare de
sănătate ideală pentru celule și formarea acestora), toate aceste aspecte fiind esențiale pentru menținerea unui organism sănătos.

1.

2.

3.
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CARACTERISTICILE GENERALE ALE HIPERLUMINII BIOPTRON®
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Unitatea optică Brewster
Filtre/elemente optice BIOPTRON®
Lumină de energie joasă
Lumină incoerentă
Lumină Polarizată Liniar Vertical
Lumină Hiperpolarizată

1. UNITATEA OPTICĂ BREWSTER
Unitatea optică Brewster, de calitate superioară, este poziționată într-un unghi specific în dispozitivul BIOPTRON®. Atunci când lumina
neordonată difuză dintr-o sursă de lumină colizionează/interacționează cu unitatea optică Brewster, aceasta se reflectă cu o pierdere
minimă de intensitate și devine o Lumină Polarizată Liniar Vertical (LPLV) perfectă.
2. Filtrele medicale BIOPTRON®
(filtre concepute pentru afecțiuni medicale specifice)
0.03

Dispozitivul BIOPTRON® poate fi echipat cu cinci filtre/
elemente optice, concepute pentru afecțiuni medicale specifice.
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Energie (eV)

2.1 Tesla Hyperlight Optics® (filtrul nanofotonic cu fulerenă).
Acesta generează Lumină Hiperpolarizată de la 400 nm și 10%
energie, cu o ușoară creștere la 459 nm și 40% energie, până
ajunge la 480 nm și la o energie de 80%, atingând astfel un
maxim de +/- 550 nm; acesta are o energie de rotație/vibrație
a materialului nanofotonic cu 16 vârfuri în intervalul cuprins între
3000 nm și 15000 nm. Există trei vârfuri caracteristice: 5811
nm (0,0133 eV), 8732 nm (0,0268 eV) și 13300 nm (0,0181
eV) care au influență semnificativă asupra stării cuantice a
structurilor biologice (starea conformațională a biomoleculelor).
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2.2 Filtrul medical clasic BIOPTRON® (480 - 3400 nm, adică 1,15 - 2,90 eV cu un vârf pronunțat la 720 nm, 1,70 eV). Lumina
Polarizată Liniar Vertical (LPLV) penetrează țesutul în profunzime, activând diverse procese celulare și biologice care accelerează procesele
regenerative și reparatoare de vindecare, menținând și restabilind starea de sănătate a celulelor, țesuturilor și organelor (30 de ani de
rezultate medicale excelente).
2.3 Filtrul medical alb BIOPTRON® (400 - 700 nm). Lumina Polarizată Liniar Vertical ALBĂ acționează eficient ca un agent tonic al
sistemului nervos care influențează pozitiv epifiza/hipotalamusul, susține echilibrul intern și liniștea sufletească. Se utilizează ca lumină
albă psihoterapeutică și psihostimulatoare.
2.4 Filtrul medical albastru BIOPTRON® (450 - 480 nm). Lumina Polarizată Liniar Vertical ALBASTRĂ este utilizată în medicina dentară (pentru
lupta împotriva bacteriilor/periodontită) și în ramurile cosmetice ale medicinei estetice (pentru tratamentul acneei vulgare sau cuperozei).
2.5 Filtrul medical roșu BIOPTRON® (570 - 660 nm). Lumina Polarizată Liniar Vertical ROȘIE penetrează organismul în profunzime,
reducând foarte mult durerea. Expunerea la această lumină activează sistemele analgezice de la nivelul creierului. Sensibilitatea la durere
și edemele dureroase sunt reduse considerabil, în timp ce microcirculația este îmbunătățită. Se utilizează în tratamentul durerii musculare
și al artritei reumatoide și poate fi utilizată eficient în fizioterapie.

Tesla Hyperlight Optics®
(filtru nanofotonic de fulerenă)
(LPLV 400 - 13300 nm)

Filtrul medical clasic
BIOPTRON®
(LPLV 480 - 3400 nm)

Filtrul medical alb
BIOPTRON®
(LPLV 400 - 700 nm)

Filtrul medical albastru
BIOPTRON®
(LPLV 450 - 480 nm)

Filtrul medical roșu
BIOPTRON®
(LPLV 570 - 660 nm)

În plus față de filtrele medicale, BIOPTRON® poate fi echipat cu filtre de culoare portocalie, galbenă, indigo și violet
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3. Lumină de energie joasă
Dispozitivul BIOPTRON® furnizează un fascicul consistent de lumină cu intensitate constantă (denumită, de asemenea, densitate a puterii)
de aproximativ 40 mW/cm2 la o distanță de 10 cm de zona tratată. Doza de Hiperlumină Cuantică BIOPTRON® poate fi determinată cu
precizie. Aceasta are două componente, puterea și timpul: Energia (J) = Puterea (W) × Timpul (s) (regula de reciprocitate în fotobiologie
Bunsen-Roscoe). Această emisie de lumină furnizează o doză de lumină echivalentă cu o densitate medie de energie de 2,4 J/cm2
pe minut, care reprezintă o doză redusă și sigură de energie luminoasă cu un răspuns favorabil din partea materiei vii ce stimulează
vindecarea naturală fără reacții adverse.
Fasciculul de Hiperlumină Cuantică cu o densitate specifică și optimă a puterii de 40 mW/cm2 și o densitate a energiei de 2,4 J/cm2
acoperă predominant stările de energie electronică ale biomoleculelor având o energie între 1,4 și 3,4 eV.
4. Lumină incoerentă
Hiperlumina Cuantică este o lumină incoerentă (lumină defazată sau nesincronizată), caracterizată prin lungimi de undă care nu sunt
sincronizate temporal sau spațial. Modificările frecvente și aleatorii ale fazelor ditre fotonii de lumină de diferite frecvențe de undă și
lungimi de undă fac din aceasta o lumină de intensitate joasă. Lumina incoerentă BIOPTRON® stimulează procesele de vindecare în mod
sigur, neinvaziv și eficace, fără riscul de dezvoltare a rezistenței la terapie. Spre deosebire de aceasta, majoritatea luminilor laser au o
intensitate ridicată și o lumină coerentă, cu un potențial ridicat de lezare a țesuturilor.
5. Lumină Polarizată Liniar
Lumină Polarizată Liniar Vertical (a se vedea pag. 23).
6. Lumină Hiperpolarizată

21

Hiperlumina Cuantică BIOPTRON®

Lumină
Polarizată
Liniar Vertical

Structură toroidală cuantică
Tesla (energia, informația și
frecvența Hiperluminii Cuantice)

Hiperlumină
Cuantică (fotoni
perfect ordonați)

Unitate optică Brewster

Filtru de Hiperlumină Cuantică BIOPTRON®

Lumină difuză

Φ2 (1.61803 ) + φ2 (0.61803) = 3

Sursă de lumină

Ordinea câmpurilor
electromagnetice de fotoni

Lumină
difuză

Lumină Polarizată
Liniar Vertical

Molecula C60 în
interiorul Filtrului
Nanofotonic Cuantic Tesla

Structură toroidală cuantică Tesla
(energia, informația și frecvența
Hiperluminii Cuantice)

Lumină Hiperpolarizată
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Emiterea Hiperluminii Cuantice cu proprietăți cuantice nano
1. Atunci când lumina difuză (emisă de un bec cu halogen) se ciocnește de/interacționează cu unitatea optică Brewster, aceasta se
reflectă și devine Lumină Polarizată Liniar Vertical (LPLV).
2. Atunci când această LPLV trece prin Tesla Hyperlight Optics®, ea se transformă în Lumină Hiperpolarizată fără precedent, perfect
ordonată, denumită Hiperlumină Cuantică.
LPLV interacționează cu molecula C60 (integrată în elementele optice), care se răsucește cu viteza incredibilă de 18 miliarde de ori pe
secundă. C60 realizează reflexia fără fricțiune (proprietăți paramagnetice și diamagnetice). Ca urmare a interacțiunii dintre LPLV și
molecula C60 care se răsucește, fotonii LPLV își modifică orientarea:
a. cele 20 de hexagoane din C60 sunt supuse efectului Faraday (planul polarizării fotonilor se rotește în hexagoane), iar
b. cele 12 pentagoane din C60 sunt supuse efectului Șirului lui Fibonacci (planul polarizării fotonilor se rotește și se răsucește în toate
direcțiile în pentagoane).
Astfel, planul electric de polarizare a fotonilor își modifică poziția
pas cu pas, din Lumină Polarizată Liniar Vertical (LPLV) în Lumină
Hiperpolarizată, care are o polarizare circulară stângă și dreaptă,
și Polarizare Liniară Verticală și Orizontală („tipar de tip floareasoarelui al fotonilor”). Acest tipar unic al fotonilor, dispus conform
legii lui Fibonacci, este simetria/structura ideală a energiei, care
este pe deplin compatibilă cu biostructurile noastre.
Datorită proprietăților sale cuantice, Hiperlumina Cuantică este de
neoprit și nelimitată, transmițându-și energia, informația și frecvența
prin legături necovalente și Matricea Vie* a organismului compusă
din biomolecule, celule și organe. Prin intermediul principiilor
rezonanței, Hiperlumina Cuantică poate menține și restabili
structurile biologice perturbate, aducându-le la homeostazie (starea
de sănătate naturală).
*(conceptul de Țesut Conjunctiv de tip Matrice Vie a fost conceput
de biofizicianul James L. Oschman)
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ȘIRUL LUI FIBONACCI
În matematică, numerele lui Fibonacci sunt o secvență de
numere întregi, denumită Șirul lui Fibonacci, caracterizate
prin faptul că fiecare număr, după primele două, este
suma celor două numere anterioare: 0, 1, 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ș.a.m.d. În jurul anului
1200, matematicianul Leonardo Fibonacci a descoperit
proprietățile unice ale șirului lui Fibonacci. Acest șir este
legat în mod direct de Proporția de Aur. Acesta poate fi
aplicat proporțiilor unui dreptunghi, denumit Dreptunghiul
de Aur. Acesta este cunoscut drept una dintre formele
geometrice care oferă cel mai înalt nivel de satisfacție
vizuală, de aici provenind de fapt și apariția Proporției de
Aur în artă (de exemplu, Mona Lisa și Cina cea de taină).
Numerele lui Fibonacci apar, de asemenea, în contexte
biologice, precum lăstarii de fructe, echinacea, floareasoarelui, semințele de ananas - chiar și în întreg universul.

75% dintre
biomolecule
sunt ordonate
conform Șirului
lui Fibonacci ce
se aseamănă
cu spirala lui
Fibonacci Proporția de
Aur.
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DIFERENȚA ÎN PUTEREA DE PENETRARE A LUMINII ȘI EFECTELE DE VINDECARE
ALE DIFERITELOR TIPURI DE LUMINĂ

SECȚIUNE TRANSVERSALĂ PRIN PIELEA
UMANĂ ȘI ȚESUTURILE SUBIACENTE

UNDELE DE LUMINĂ DIFUZĂ, NEORDONATĂ,
UTILIZATE DE TOATE CELELALTE DISPOZITIVE
PE BAZĂ DE TERAPIE CU LUMINĂ.
PENETRARE SUPERFICIALĂ A PIELII,
PÂNĂ LA 3 MM.
IMPACT MINOR ASUPRA PROCESELOR
DE VINDECARE.

UNDELE DE LUMINĂ HIPERPOLARIZATĂ
BIOPTRON®, PERFECT ORDONATE.
PENETRARE NELIMITATĂ ÎN ADÂNCIME
ȘI LĂRGIME ÎN TOATE BIOMOLECULELE,
ȚESUTURILE ȘI ORGANELE, DATORITĂ
PROPRIETĂȚILOR SALE CUANTICE.
IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA VINDECĂRII.

LUNGIMEA DE UNDĂ [λ] NM

LUNGIMEA DE UNDĂ [λ] NM

EPIDERM

DERM

ȚESUT CELULAR
SUBCUTANAT

LUMINĂ UV

LUMINĂ VIZIBILĂ

LUMINĂ
INFRAROȘIE

LUMINĂ
UV

LUMINĂ VIZIBILĂ

LUMINĂ
INFRAROȘIE

În general, puterea de penetrare a luminii depinde atât de tipul de țesut, cât și de tipul de lumină.

Puterea de penetrare a luminii difuze și eficacitatea acesteia asupra sănătății
Lumina difuză este haotică din cauza câmpurilor electromagnetice dezordonate de fotoni. Acest „haos” acționează în mod dezordonat asupra
moleculelor de apă din organism, cu momentele lor de dipol, precum și asupra biomoleculelor, cu încărcăturile lor pozitive și negative (reîntâlnirea
acestora creează noi momente de dipol). Puterea de penetrare a luminii difuze este limitată și fără efecte de vindecare eficace. Există un
beneficiu în repararea dezechilibrelor cu ajutorul luminii difuze, însă acesta este de o importanță minoră pentru vindecare.
25

Puterea de penetrare a LPLV și
eficacitatea acesteia asupra sănătății
LPLV, cu fotonii săi ordonați liniar, contribuie la
reglarea proceselor care sunt determinate liniar
și are capacitatea de a ordona apa din organism
și momentele de dipol ale biomoleculelor (de
exemplu, ordinea liniară a apei din organism
prin momentele de dipol, fibrele de colagen etc.).
LPLV penetrează unele țesuturi la o adâncime
de până la 2 - 10 mm. Atunci când țesutul este
bogat în apă, puterea de penetrare atinge și o
adâncime de 20 mm. Lumina Polarizată Liniar
Vertical are o putere de penetrare mult mai
adâncă și mai largă decât lumina difuză și efecte
de vindecare eficace. Datorită caracterului său
liniar, dacă LPLV întâlnește obstacole mai dense,
aceasta va fi absorbită de țesut, exercitându-și
în acest fel efectele terapeutice de vindecare
asupra organismului.

a)

b)

Lumina difuză este reflectată în numeroase unghiuri.
Aceasta penetrează în organism doar până la adâncimea
de 2 - 3 mm, fără efecte semnificative asupra vindecării și
nu influențează structurile biologice, celulele și organele.
Această lumină nu are o structură ordonată a fotonilor.

Lumina Polarizată Liniar Vertical (LPLV) BIOPTRON®,
cu fotonii săi dispuși liniar, contribuie la reglarea proceselor
care sunt determinate liniar (de exemplu, ordinea liniară
a apei din organism prin momentele de dipol, fibrele de
colagen etc.)

c)
Lumina Hiperpolarizată (LHP) BIOPTRON®, cu fotonii
săi perfect ordonați datorită legii lui Fibonacci, permite
armonizarea majorității biomoleculelor și celulelor din organism.

Φ2 (1.61803 ) + φ2 (0.61803) = 3

Hiperlumina Cuantică BIOPTRON® - Puterea de penetrare și eficacitatea acesteia asupra sănătății
Hiperlumina Cuantică, fiind o lumină cuantică unică, cu fotonii săi ordonați perfect, conform legii lui Fibonacci, penetrează adânc în
organism. Conform legii lui Fibonacci, Φ2 (1,61803) + Φ2 (0,61803) = 3, momentele de dipol, biomoleculele și electromagnetismul din
țesuturi au aceeași dispunere ca fotonii din Hiperlumina Cuantică, determinând-o să fie pe deplin compatibilă cu structurile biologice.
Hiperlumina Cuantică comunică cu moleculele, celulele și țesuturile, transmițând armonia ideală a moleculei C60 și starea energetică a
acesteia, inducând armonizarea și echilibrul în structurile biologice perturbate energetic și accelerând procesele naturale de vindecare.
În același timp, datorită simetriei perfecte a Hiperluminii Cuantice, biomoleculele absorb direct energia necesară vieții care rezultă din
caracteristicile electrice și magnetice ale Hiperluminii Cuantice. De fapt, sub influența acesteia, celula este stimulată să se autovindece,
recâștigându-și echilibrul natural și proprietățile energetice.
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HIPERLUMINA CUANTICĂ BIOPTRON® ESTE RECUNOSCUTĂ CA
METODĂ DE TRATAMENT UNICĂ PENTRU DIFERITE AFECȚIUNI MEDICALE
Sistemul imunitar

Sistemul nervos

Sângele și sistemul circulator

Sistemul respirator

Sistemul musculoscheletic

Sistemul digestiv

Sistemul cardiovasular

Sistemul limfatic

Sistemul urinar

Sistemul endocrin

Sistemul reproducător
Sistemul cutanat
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Informații:
Înainte de a utiliza te
rapia cu Hiperlumină
BIOPTRON® , vă recomandăm să consultați
un medic pentru a primi
consiliere profesională.
Datorită proprietăților
cuantice, lista afecțiunilor medicale care pot fi
tratate cu Hiperlumina
Cuantică este lungă.
Aceasta poate fi utilizată cu eficacitate în toate
domeniile medicale și
pentru toate părțile corpului (referințele 2.513.4).
Durata tratamentului zilnic pentru fiecare boală
este, de regulă, de 4-10
minute pentru fiecare
zonă tratată, o dată sau
de două ori pe zi.

Conform cercetării științifice BIOPTRON®:
1. Hiperlumina Cuantică menține celulele, întârziind procesul de apoptoză (moartea naturală a celulelor). A fost arătat faptul că Hiperlumina
Cuantică stimulează membranele plasmatice ale celulelor pentru a susține starea de sănătate optimă a celulei.
2. Hiperlumina Cuantică menține funcțiile celulare, reducând numărul de celule necrotice, reducând astfel procesele de necroză (moartea
prematură a celulei) [referința 12.6].
În momentul aplicării, Hiperlumina Cuantică penetrează membranele plasmatice ale celulelor disfuncționale și creează un rearanjament
spațial al componentelor structurale ale acestora; menține și restabilește celulele din întregul organism la starea lor naturală de sănătate.

Structură toroidală cuantică Tesla
(energia, informația și frecvența
Hiperluminii Cuantice)

LHP

Membrană plasmatică

LHP

Structură toroidală cuantică Tesla
(energia, informația și frecvența
Hiperluminii Cuantice)

Clatrină

Mitocondrie
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PRINCIPALELE EFECTE TERAPEUTICE ALE HIPERLUMINII CUANTICE BIOPTRON®:
1. Hiperlumina Cuantică stimulează procesele de autoreparație tisulară și previne descompunerea tisulară (chiar și pentru sistemele aflate la o
adâncime mai mare, precum nervii, tendoanele, cartilajele, oasele și organele interne).
Iată câteva dintre efectele pe care terapia propusă de noi le are asupra sănătății:
–
–
–
–
–
–
–
–

Îmbunătățirea mecanismului de reglare a proliferării celulare
Creșterea energiei celulare
Eliberarea factorilor de creștere
Neovascularizație excelentă și promovarea angiogenezei
Accelerarea vindecării rănilor (prin creșterea sintezei de ARN și proteine, în special a producției de colagen și elastină)
Îmbunătățirea semnificativă a calității țesutului cicatriceal
Stimularea funcțiilor nervoase
Creșterea oxigenării celulare și a detoxifierii

2. Stimularea mecanismelor naturale de apărare ale organismului
– Eradicarea microorganismelor patogene (acnee vulgară, virusurile herpes simplex și varicelo-zosterian)
– Activarea celulelor natural killer
3. Reducerea semnificativă a senzației de durere
–
–
–
–

Reducerea tumefierii și a hematoamelor, precum și a dimensiunii inflamației cauzate de accidentări și boli autoimune
Îmbunătățirea microcirculației profunde
Reducerea spasmelor musculare
Scăderea transmiterii durerii prin acțiune directă asupra nervilor periferici

4. Stimularea termosenzorială și optosenzorială prin Hiperlumina Cuantică are efecte senzitive și neurale care pot reduce simptomele TAS și
depresia non-sezonieră. Acest lucru poate fi simțit de piele (stimulare termosenzorială), precum și de receptorii de la nivelul ochiului (stimulare
optosenzorială).
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Hiperlumina Cuantică accelerează procesele de
vindecare; stimulează microcirculația profundă
și promovează biostimularea celulară la nivel
cuantic, îmbunătățind astfel sistemul de apărare
al organismului.
Datorită proprietăților sale cuantice, Hiperlumina
Cuantică are un efect pozitiv și de lungă durată nu
numai asupra zonei tratate, ci și asupra întregului
organism.

Rezultate:
– Lumina este absorbită de țesuturile vii,
crescând nivelul de ATP (adenozin trifosfat),
care îmbunătățește metabolismul celular
– Creșterea energiei celulare
– Creșterea microcirculației profunde și
biostimulare celulară
– Creșterea sintezei de proteine (producția de
colagen și elastină)
– Reducerea tumefierii și inflamației
– Întărirea sistemului de apărare al organismului
– Stimularea proceselor regenerative și
reparatoare în toate structurile biologice
– Accelerarea semnificativă a vindecării rănilor
– Ameliorarea durerii sau reducerea intensității
acesteia - analgezic natural eficace, fără
reacții adverse
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HIPERLUMINA CUANTICĂ BIOPTRON® PENTRU VINDECAREA RĂNILOR
Hiperlumina Cuantică BIOPTRON® reduce semnificativ timpul necesar
pentru epitelizarea completă (regenerarea dermică) a pielii lezate și
reduce formarea de cicatrici. Aceasta ajută la accelerarea timpului de
vindecare și reduce durata de spitalizare, în același timp îmbunătățind
calitatea vieții.

Abordare conservatoare a arsurilor dermice profunde prin Terapia cu
Lumină BIOPTRON®

La începutul
terapiei

După 12 zile

După 15 luni
Monstrey et al (2002a)

EXULCERAȚIE RETROAURICULARĂ: Vindecarea a fost obținută după șapte săptămâni
de tratament cu Hiperlumina BIOPTRON®
La începutul
terapiei

După 15 zile

După 19 zile

După 29 de zile

După 9 luni

Monstrey et al (2002b)

Hiperlumina Cuantică în tratarea arsurilor de gradul 2
O arsură de gradul 2 a fost
produsă de ceară cosmetică
fierbinte. Hiperlumina a fost
aplicată timp de 7 zile, iar
vindecarea completă s-a
produs în 14-21 de zile.
Vindecarea plăgilor de acest
tip durează în mod normal
până la 40 de zile.

ULCERA PEDES (Diabet zaharat): Vindecarea ulcerațiilor diabetice (A1)
s-a produs după nouă luni de expunere la BIOPTRON® .
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Ziua 1

Ziua 3

Ziua 5

Ziua 7

Sursa: Dr. Biljana Lucic și
Dr. Milica Komnenic, ZEPTER
MEDICAL, Cabinet de
medicină generală, Belgrad

Cicatricele mai puțin hipertrofice și arsurile de gradul 2 superficiale pot fi tratate prin tratamente medicale locale convenționale în combinație
cu tratamentul cu Hiperlumină Cuantică. Mai multe studii au arătat că utilizarea frecventă a Hiperluminii Cuantice pentru tratamentul acestor
arsuri poate reduce semnificativ timpul necesar pentru epitelizarea completă (regenerarea cutanată) a pielii lezate (vindecarea completă),
reducând riscul formării de cicatrice inacceptabile din punct de vedere funcțional și estetic. Mai mult decât atât, Hiperlumina Cuantică poate
reduce necesitatea intervențiilor chirurgicale pentru tratamentul arsurilor dermice profunde, în special în cazul celor localizate în zone în care
probabilitatea de formare de țesut cicatriceal după intervenția chirurgicală este extrem de ridicată.
Hiperlumina Cuantică este o opțiune de tratament de înaltă calitate pentru evitarea intervențiilor chirurgicale la pacienții cu arsuri dermice
profunde:
– Fără riscuri operatorii
– Mai puțină durere
– Nu sunt necesare grefe de piele
Aceste răni necesită adeseori îndepărtarea chirurgicală a țesutului mort și transplant de piele (grefe de piele).

HIPERLUMINA CUANTICĂ BIOPTRON® CA STIMULATUR IMUNITAR NATURAL
Hiperlumina Cuantică activează mecanismele imunitare nespecifice celulare și umorale în
mai multe moduri. În primul rând, aceasta duce la eradicarea microorganismelor patogene
(de exemplu, în acnee) și stimulează celulele natural killer (referințele 6.1 - 6.27).

14 noiembrie 2011

29 noiembrie 2011

14 aprilie 2011

TUMORA PIELII: Tratament cu Hiperlumina Cuantică BIOPTRON® (prin amabilitatea Dr. Surböck, Mariazell)
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HIPERLUMINA CUANTICĂ BIOPTRON®
PENTRU AMELIORAREA DURERII
Hiperlumina Cuantică reduce semnificativ senzația de durere (referințele
7.1 - 7.22), tumefierile și hematoamele și reduce inflamația cauzată
de accidentări, boli degenerative sau boli autoimune. Persoana tratată
poate constata îmbunătățirea microcirculației, reducerea spasmelor
musculare și activarea proceselor analgezice naturale.
În domeniul tratamentului durerii, LHPL poate fi utilizată ca monoterapie
și/sau ca terapie complementară în următoarele cazuri:
- Reumatologie: osteoartrită, artrită reumatoidă (cronică) și artroză
- Fizioterapie: durere la nivelul zonei lombare, durere la nivelul
umerilor și cefei, sindrom de tunel carpian, țesut cicatriceal,
accidentări ale aparatului locomotor
- Medicină sportivă: accidentări ale țesuturilor moi sau ale mușchilor,
tendoanelor și ligamentelor: crampe musculare, entorse cu afectarea
ligamentelor, entorse cu afectarea mușchilor și tendoanelor,
echimoze, inflamații ale tendoanelor, rupturi ale ligamentelor și
mușchilor, cotul jucătorului de tenis
Hiperlumina Cuantică optimizează semnificativ metabolismul
muscular, accelerează dezvoltarea tisulară la sportivi și
promovează vindecarea după accidentări sportive, reducând
astfel timpul de întrerupere a activității sportive (referințele 5.1 5.8). Este eficace pentru: spasme musculare, entorse cu afectarea
ligamentelor, entorse cu afectarea mușchilor și tendoanelor,
tendinită, rupturi de ligamente și musculare, contuzii, cotul
jucătorului de tenis/golf, entorsă cu afectarea mușchilor rotatori
ai centurii scapulare, accidentări ale gambei și spațiului popliteu,
durere la nivelul coloanei vertebrale, tumefiere, spasme și
contracturi musculare nodulare, durere la nivelul cefei, redoare
înainte și după antrenament, fasceită plantară etc.
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HIPERLUMINA CUANTICĂ BIOPTRON® ÎN DERMATOLOGIE/BOLI ALE PIELII
HIPERLUMINA CUANTICĂ BIOPTRON® poate să ajute semnificativ la vindecarea bolilor pielii (referințele 4.1-4.5).
Acestea includ: dermatită atopică, herpes simplex, herpes zoster, psoriazis, eczemă, rozacee, leziuni ale mucoaselor, acnee și infecții
bacteriene superficiale. LHPL stimulează procesele de autoreparație tisulară și previne descompunerea tisulară (chiar și pentru structurile
situate mai profund, precum nervi, tendoane, cartilaj, oase și organe interne).
–
–
–
–
–
–

Îmbunătățește reglarea proliferării celulare din organism
Crește energia celulară
Eliberează factorii de creștere
Crește neovascularizația și stimulează angiogeneza
Accelerează vindecarea rănilor (prin creșterea sintezei de ARN și proteine, în special a producției de colagen și elastină)
Îmbunătățește calitatea țesutului cicatriceal. Hiperlumina Cuantică accelerează vindecarea rănilor și arsurilor, care devine de două ori
mai rapidă; în același timp, reduce durerea, disconfortul și formarea de țesut cicatriceal (referințele 3.1-3.16).

În domeniul vindecării rănilor, aceasta poate ajuta, de asemenea, ca terapie complementară pentru următoarele afecțiuni: răni postoperatorii,
arsuri, transplanturi, vindecare după traumatisme, ulcere venoase (ulcere de stază), ulcere de presiune, grefe cutanate, ulcere venoase ale
piciorului (ulcere de stază), escare de decubit (de presiune), ulcerele piciorului diabetic.
Principalul mecanism al Hiperluminii Cuantice și influența sa asupra vindecării rănilor fără a lăsa cicatrice este legată de aranjamentul
octogonal al colagenului de tip I și III față de colagenul de tip VII în membrana bazală. La nivel cuantic, aceasta stimulează foarte rapid
membrana bazală, ceea ce reduce și previne formarea de cicatrice.
Lumina BIOPTRON®

Rid
Linie fină

Colagen nou

Mai puține linii fine și riduri
Epiderm

Derm

Stadiul 1

Stadiul 2

Stadiul 3

Stadiul 4
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HIPERLUMINA CUANTICĂ BIOPTRON®
PENTRU TULBURĂRILE DERMATOLOGICE
LA NIVELUL SCALPULUI ȘI ALE PĂRULUI
Hiperlumina Cuantică stimulează sistemul imunitar și
stabilizează producția de keratinocite, în același timp
reducând la minim apariția zonelor de scalp cu scuame
și cruste și eliminând uscăciunea scalpului. Hiperlumina
Cuantică redă strălucirea părului și întărește foliculii de
păr. Testele clinice inițiale au demonstrat o reducere de
60% a căderii părului după numai o lună de tratament
(referințele 14.1-14.3).

HIPERLUMINA CUANTICĂ BIOPTRON®
ÎN ESTETICĂ ȘI ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE
Hiperlumina Cuantică încetinește procesul natural de
îmbătrânire a pielii. Aceasta stimulează celule specifice
ale pielii denumite fibroblaste, care produc colagen și
elastină, și este un tratament natural de întinerire a pielii
(referințele 13.1 - 13.7).
Produsul nostru reduce atât ridurile fine, cât și pe cele
profunde prin stimularea producției de elastină și colagen.
Efectul este întinerirea pielii, cu un ten mai catifelat.
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Spectrul Hiperluminii Cuantice BIOPTRON® stimulează o
serie de procese de calmare la nivelul pielii:
Lumina cu lungimea de undă de 900 nm promovează
vasodilatația periferică, îmbunătățind circulația cutanată
profundă.
Lumina cu lungimea de undă de 830 nm asigură transferul
de proteine către mastocite, asociate cu repararea tisulară.
Lumina cu lungimea de undă de 660 nm stimulează
producția de colagen, contribuind astfel la fermitatea pielii
și reducând semnele de îmbătrânire.
Lumina cu lungimea de undă de 633-640 nm stimulează
producția de adenozin trifosfat (ATP, molecula care
transferă energia către celule). Creșterea activității celulare
stimulează reparația cutanată, împreună cu procesele de
regenerare și combate apariția ridurilor fine.
Lumina cu lungimea de undă de 590 nm stimulează
formarea vaselor sangvine noi, ajutând pielea să mențină
umiditatea și să își păstreze elasticitatea.
Lumina cu lungimea de undă de 525 nm elimină
melanozomii (celule ale pielii care conțin melanină).
Lungimile de undă ale Hiperluminii Cuantice de peste
400 nm penetrează straturile dermului și epidermului în
profunzime unde interacționează cu limfocitele, întărind
astfel sistemul imunitar, precum și procesele de reparare a
pielii. Se produce regenerarea și tensionarea pielii, pentru
un aspect vizibil mai tânăr.
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LUMINA POLARIZATĂ LINIAR VERTICAL (LPLV) ALBASTRĂ BIOPTRON® ÎN MEDICINA
DENTARĂ - TRATAMENT ORAL ADJUVANT
Lumina Polarizată Liniar Vertical BIOPTRON® luptă în mod eficace
împotriva infecțiilor și/sau inflamației orale, stimulând producția de
elastină și colagen pentru o vindecare orală mai rapidă (referința 8.1).
Casetă de cercetare clinică (referința 8.2): Studiile clinice au arătat că
LPLV albastră BIOPTRON®, aplicată la nivelul cavității bucale timp de zece
minute în decurs de cinci zile consecutive, reduce semnificativ formarea
plăcii dentare la pacienții adulți. Mai mult decât atât, tratamentul prin
fototerapie al afecțiunilor dentare de diverse etiopatogenii cu spectrul
luminii albastre BIOPTRON® a arătat influențe pozitive asupra celulelor
imune (limfocitele T, implicate în imunitatea celulară), a crescut concentrația
locală de imunoglobuline (limfocitele B, implicate în imunitatea umorală),
a stimulat proliferarea fibroblastelor pentru formarea de colagen și
angiogeneza (formarea de vase sangvine noi).
La pacienții cu boli ale parodonțiului și ortodontice, tratamentul cu LPLV
albastră BIOPTRON® timp de 4-6 minute aplicat în decursul a 8-10
ședințe a scurtat timpul de recuperare, a redus consecințele crioterapiei
și a facilitat epitelizarea de 1,5 până la 2 ori.
Un aspect și mai important este acela că LPLV albastră BIOPTRON® a
redus încărcarea locală cu agenți farmacologici și anestezia locală și
a indus efecte locale regeneratoare și imunostimulatore. Considerate
împreună, aceste aspecte constatate contribuie la îmbunătățirea calității
tratamentului și la scurtarea duratei bolii. LPLV albastră BIOPTRON® are
următoarele proprietăți: acțiune antibacteriană și antivirală, accelerează
procesele de vindecare după intervențiile chirurgicale la nivelul cavității
bucale, susține procesul de regenerare periodontală după terapia clinică
(pentru boala periodontală și placa bacteriană), reduce tumefierea,
crește regenerarea tisulară și contribuie la reducerea durerii ortodontice.
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HIPERLUMINA CUANTICĂ BIOPTRON® PENTRU TULBURAREA AFECTIVĂ SEZONIERĂ (TAS)
Hiperlumina Cuantică BIOPTRON® este aprobată medical și este ideală pentru tratarea depresiei
sezoniere. Acest sistem poate fi utilizat ca monoterapie sau în combinație cu alte tratamente medicale.
Deprivarea de lumina care realizează stimularea senzorială cutanată și stimularea senzorială optică,
având drept consecință perturbarea ritmului circadian, este asociată cu creșterea riscului de apariție
a unor tulburări psihologice grave, inclusiv depresia.
Hiperlumina Cuantică are efecte
senzoriale și neurale care pot reduce simptomele tulburării afective
sezoniere (TAS) și pe cele ale depresiei non-sezoniere, având o intensitate mai mare de 10.000 lucși. Dispozitivele convenționale pe bază
de lumină furnizează o intensitate
a luminii de 10.000 de unități luminoase (denumite lucși). Un tratament
zilnic de aproximativ 30 de minute
este considerat eficace.
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Intensitatea luminii din toate
produsele BIOPTRON® (BIOPTRON®
MedAll, BIOPTRON® Pro 1 și
BIOPTRON® 2) depășește 10.000
lucși. Prin comparație, o cameră iluminată natural pe timp de zi are o
intensitate a luminii de aproximativ
500 lucși, intensitatea luminii dintr-o
zi înnorată este echivalentă cu până
la 5.000 lucși, iar lumina soarelui din toiul verii atinge cel puțin
50.000 lucși (referințele 9.1-9.6).
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Casetă de cercetare clinică:
Studiile științifice au arătat
că sub influența Hiperluminii
Cuantice medicale se produce o
modificare a semnalului EEG și că
acest efect poate fi utilizat pentru
ameliorarea depresiei sau pentru
a ajuta la tratamentul acesteia.
Expunere:
20 - 40 min. = 20 cm distanță,
40 - 60 min. = 30 cm distanță sau
60 - 120 min. = 40 cm distanță.

Studiul pilot BIOPTRON® privind efectele neuroendocrine ale LHPL în domeniul luminii vizibile și infraroșii a arătat efectele pozitive ale
acesteia. Cercetătorii au investigat efectele Hiperluminii Cuantice prin intermediul sistemului neuroendocrin-imunitar asupra parametrilor
generali ai sângelui (globule roșii și globule albe, hemoglobină, potasiu, sodiu etc.), precum și asupra insomniei, depresiei, ritmului cardiac,
tensiunii arteriale și a altor parametrii, dar și asupra parametrilor psihologici de personalitate.
Participanții la studiu au fost expuși la Hiperlumina Cuantică BIOPTRON® în ședințe de câte zece minute (de 3 ori pe săptămână la nivelul
feței, cu ochii deschiși, de la o distanță de 40 cm). Rezultatele au indicat o reducere semnificativă a anxietății, chiar și la subiecții care au
avut valori situate în intervalul normal. A existat o îmbunătățire considerabilă în ceea ce privește somatizarea tulburării anxioase, adică o
reducere a simptomatologiei cardiovasculare, respiratorii și digestive, precum și îmbunătățiri semnificative ale calității somnului (evidente prin
îmbunătățirile concentrațiilor de melatonină).
Rezultatele au arătat creșteri ale concentrațiilor de serotonină și dopamină și reduceri ale hormonului de stres. În același timp, expunerea la
această lumină este benefică pentru somn datorită efectelor asupra melatoninei, după cum a fost evidențiat de parametrii clinici. Prin urmare,
recomandarea generală pentru tratarea tulburărilor de somn cu Hiperlumina Cuantică este de cinci minute pe zi, de la o distanță de 40-60 cm.
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HIPERLUMINA CUANTICĂ BIOPTRON® PENTRU COPII
Hiperlumina Cuantică poate fi utilizată la copii ca terapie
complementară pentru reducerea durerii și promovarea vindecării în
diverse tipuri de afecțiuni, precum; afecțiuni ale dermului întâlnite în
pediatrie, eczemă endogenă, infecții ale căilor respiratorii superioare,
boli respiratorii alergice, tulburări musculoscheletice pediatrice,
precum și tulburări și deficite neurologice. (referințele 10.1 - 10.4)
Casetă de cercetare clinică: Studiile clinice realizate pe subiecți nounăscuți internați în secțiile de terapie intensivă (inclusiv cu sisteme de
susținere a funcțiilor vitale), care aveau diverse afecțiuni dintre cele
enumerate mai sus, au demonstrat că expunerea la Hiperlumina
Cuantică BIOPTRON® timp de zece minute, de trei sau patru ori pe
zi, îmbunătățește răspunsul la tratament, fără reacții adverse.
Durerea a fost ameliorată în decurs de 24 de ore, iar problemele
pielii s-au redus în decurs de două până la trei zile. Cele mai
bune rezultate au fost obținute în tratamentul infecțiilor venoase
(referința 10.2).
Hiperlumina Cuantică BIOPTRON® poate fi folosită, de asemenea, și
la nou-născuți. Aceasta poate fi utilizată în cazuri de infecții venoase,
după injecții, recoltări de sânge, perfuzii de lichide sau transfuzii
de sânge, escare de decubit la sugarii cu deficiențe motorii, erupții
cutanate tranzitorii cauzate de căldura umedă, iritația de scutec.
Terapia cu Hiperlumină Cuantică poate fi utilizată pentru a trata
infecțiile candidozice, bolile pielii, flebita, escarele de decubit
și intertrigo.
Tratamentul nu trebuie aplicat în zona ochilor, iar copiilor care
urmează o terapie cu lumină trebuie să aibă aplicată o mască
în zona ochilor.
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HIPERLUMINA CUANTICĂ BIOPTRON® ÎN MEDICINA VETERINARĂ
În mod similar efectelor medicale asupra oamenilor, Hiperlumina
Cuantică BIOPTRON® este recomandată, de asemenea, și este o
terapie utilizată cu succes în medicina veterinară, în cadrul îngrijirii
profesioniste a animalelor și la domiciliu.
Terapia cu lumină BIOPTRON® asigură vindecarea rapidă și
eficace după suferințe frecvente, întâlnite zi de zi. Aceasta este o
metodă de tratament ușoară, eficace și neinvazivă pentru rănile
de diferite etiologii, probleme ale pielii (de exemplu tricofiție,
alopecie, dermatită bacteriană și alergică, demodicoză), precum
și pentru durere artritică, probleme de tipul sindromului cu crampe
și tulburări inflamatorii (de exemplu, otită externă, mastită etc.).
Sub influența Luminii Hiperpolarizate, tulburările celulare pot
dispărea, cu restabilirea stării celulare naturale, aducând organismul
animalului la un echilibru energetic natural. (referințele 11.1 - 11.6)

Imaginile de mai sus prezintă un cal în vârstă de doi ani. Rana a apărut cu două zile
înainte de începerea tratamentului. Tratamentul s-a încheiat după șapte săptămâni,
cu rezultate cuprinzătoare. Efectele raportate asupra structurilor biologice sunt
aceleași ca și în cazul oamenilor.

Casetă de cercetare clinică:
Hiperlumina Cuantică BIOPTRON® în tratamentul mastitei bovine, la
24 de ore după prima expunere, a avut efecte pozitive și au fost
obținute următoarele rezultate:
În mastita subclinică: reducere a leucocitelor cu 40% și a celulelor
somatice cu 43% în lapte (comparativ cu momentul inițial).
În mastita clinică nu au existat simptome ale inflamației, durere și
roșeață; nu a fost necesară încă o expunere și nici tratament cu
medicamente antimicrobiene clasice.
NOTĂ: Rezultatele satisfăcătoare din medicina veterinară reprezintă
soluții promițătoare pentru tratamentul de succes al mastitei în
medicina umană (referință: 11.7).
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INFORMAȚII TEHNICE - TEHNOLOGIE ȘI DESIGN ELVEȚIENE AVANSATE 3 DISPOZITIVE BIOPTRON®
Esența sistemului de terapie cu lumină BIOPTRON® constă în cinci elemente de bază:
1. Sursa de lumină emite (transmite la unitatea optică Brewster) lumină nepolarizată, policromatică și incoerentă,
2. Unitatea optică Brewster (un sistem optic patentat având cinci straturi) asigură polarizare liniară verticală de până la 95%,
3. Sticlă securizată,
4. Filtre/elemente optice BIOPTRON® patentate care generează Hiperlumina BIOPTRON® unică (a se vedea pag. 19),
5. Certificate speciale pentru dispozitive medicale.
Există trei modele ale dispozitivului BIOPTRON®: BIOPTRON® 2, BIOPTRON® Pro1 și BIOPTRON® MedAll.
Toate dispozitivele BIOPTRON® includ aceleași caracteristici fizice ale luminii și, prin urmare, au aceleași efecte medicale benefice asupra
organismului uman. Dispozitivele diferă doar prin design, dimensiune și suprafața zonei de tratament individual.

DIAMETRUL FILTRULUI

Dispozitivul de terapie BIOPTRON® 2 este conceput în principal pentru a fi utilizat
de către profesioniștii din domeniul sănătății în cadrul unităților medicale. Oferim
trei suporturi diferite (casnic, profesional şi montabil pe perete), pentru a asigura
cea mai bună economie de spațiu, precum și cele mai bune soluții practice.
Dispozitivul poate fi poziționat astfel încât să asigure confortul atât pentru pacient,
cât și pentru personalul medical.
Panoul de comandă permite operatorului să programeze cu ușurință sesiunile de
tratament cu durata de până la 95 de minute, care pot fi împărțite în intervale
de câte un minut. Diametrul filtrului (de aproximativ 15 cm) permite tratarea unor
suprafețe mai mari și, astfel, asigură un tratament cu un raport favorabil timp/
eficacitate. Dispozitivul BIOPTRON® 2 garantează cel mai ridicat nivel de confort
pentru toate aplicațiile și, la fel ca celelalte dispozitive pe bază de terapie cu
lumină Bioptron, este foarte ușor de utilizat.
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DIAMETRUL FILTRULUI

Dispozitivul pentru terapie BIOPTRON® Pro 1 este conceput pentru utilizarea la domiciliu,
în spitale, în centre de tratament și în alte unități de înfrumusețare sau îngrijire a sănătății.
Dispozitivul este disponibil cu un suport de podea funcţional sau cu un suport masă
ergonomic, pentru o manevrare mai ușoară. Datorită reglării cu uşurinţă a înălţimii și a
înclinaţiei capului, precum şi a capacității de a roti capul dispozitivului până la 360°,
acest dispozitiv este convenabil și confortabil.
Timpii de tratament pot fi setați cu ușurință, cu ajutorul panoului de comandă, în
intervale reduse la 30 de secunde. Diametrul filtrului dispozitivului BIOPTRON® Pro 1
(de aproximativ 11 cm) permite tratarea unor suprafețe de diverse dimensiuni medii. De
asemenea, este disponibil și un set opţional cu roţi pentru o mobilitate sporită.

BIOPTRON® MedAll este un dispozitiv de mici dimensiuni, dar puternic, ușor de utilizat
și prevăzut cu tehnologie de ultimă oră. Poate fi folosit ca dispozitiv medical personal
de terapie cu lumină polarizată, pentru utilizare în toate circumstanțele și toate locațiile.
Ergonomic și portabil, acesta poate fi transportat oriunde, în călătorii de afaceri sau de
plăcere, deoarece încape cu ușurință în geanta de mână sau în bagaj.
DIAMETRUL FILTRULUI
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Este disponibil cu un suport de podea și cu o geantă elegantă pentru depozitare și transport
în condiții de siguranță. Cu ajutorul filtrului cu diametrul de 5 cm puteți acoperi suprafețe de
tratament mici, dar precise, bucurându-vă în același timp de beneficiile acestuia la nivelul
întregului corp. Modul inovator de standby economisește energie, timp și bani, deoarece
această funcție utilizează o putere de doar 0,5 W. Afișajul temporizatorului cu LED (existent
la toate cele trei modele ale dispozitivului BIOPTRON®) asigură o vizibilitate mai bună în toate
condițiile de iluminare și o rezoluție de eficacitate ridicată pentru o citire ușoară. Interfața de
comandă a dispozitivului este ușor de citit, fiind alcătuită din butoane cu design inteligent
și asigurând un plus de ușurință și caracter practic în utilizare. În fine, mânerul ergonomic
anti-aderent, în combinație cu designul modern și materialele biocompatibile hipoalergenice,
garantează manevrarea ușoară, siguranța și confortul în timp ce dispozitivul este manevrat.
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