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LINIA DE PRODUSE 

BIOPTRON 

LINIA DE PRODUSE 

THERAPY AIR 

ZEPTER: DE 30 DE ANI, 

PARTENERUL DVS 

PENTRU SĂNĂTATE  
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APARATELE DE TERAPIE CU LUMINĂ BIOPTRON 

PENTRU SĂNĂTATE, FRUMUSEŢE, CONFORT 

BIOPTRON 2 
BIOPTRON 

Pro 1 
BIOPTRON 

MedAll 
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BIOPTRON- Certificate şi testate clinic  
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BIOPTRON înseamnă: 

 Calitate elveţiană. 
 Inginerie elveţiană. 
 Fabricaţie elveţiană. 
 Respectarea sistemelor de management al calităţii ISO 9001 + 
ISO 13485. 
 Certificări DEKRA. 
 Laboratoare şi echipament profesioniste. 
 Inspecţii periodice ale calităţii. 
 Procese care asigură 100% calitatea produsului. 
 Experieţă amplă în fototerapie. 
 Procese de îmbunătăţiri continue. 
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Caracteristicile de bază ale luminii 
BIOPTRON 

Polarizare 

Policromie 

Incoerenţă 

Energie joasă 

Parametrii de bază sunt aceiaşi pentru toate aparatele BIOPTRON, 
dar diferă ca dimensiune a zonei de tratament, 

în baza dimensiunilor diferite ale filtrelor (5cm/11cm/15cm) 



Lumina BIOPTRON este policromatică 

Interval amplu de lungimi de undă, inclusiv 
lumină vizibilă şi parte a luminii infraroşii 

 

Fără radiaţii UV 

480nm – 3400nm 
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Policromie 
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Lumina polarizată 

Non-polarized Polarized 

Undele de lumină oscilează în planuri paralele 
 
Polarizare liniară provocată 
de reflexie 
 
Aparatul BIOPTRON ajunge  
la un grad de polarizare >95%  
prin oglinda Brewster 
 
 



Lumina BIOPTRON: 

 Lumină incoerentă sau în-afara-fazei 

Lumina laser: 

 Lumină coerentă sau în-fază 

Lumina laser în-fază 

Lumina BIOPTRON – în-afara-fazei 
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Incoerenţa 
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Lumina de energie joasă 

Lumina BIOPTRON are densitate de 

energie joasă 

 

Densitatea acestei energii are efecte 

biostimulatoare şi permite luminii să 

stimuleze diverse procese biologice în 

organism, în mod pozitiv 

 

Densitatea energiei luminii este de 

circa 2,4 jouli/cm2 pe circa 40 mV/cm2 

 



LLLT BIOPTRON 

Coerenţă Coerentă, în-fază În-afara-fazei 

Spectru Infraroşu scurt 
Interval amplu, inclusiv 

infraroşu şi vizibil 

Lungime de undă tipică 106 - 1100nm 480 - 3400nm 

Tipul de lumină Polarizată Polarizată 

Efecte benefice asupra 
ţesutului deteriorat 

DA DA 

Utilizare în tratamentul 
durerii 

Da DA 
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Comparaţia luminii LASER 

cu Terapia cu Lumină 

Maher S. Physical Therapy 2006;86:1161-67. Huang YY, et al. Dose Response 2009 in press.  
Bjordal JM, et al. Photomed Laser Surg 2006;24:158-168. 
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620 - 780 nm 

585 - 620 nm 

575 - 585 nm 

500 - 575 nm 

400 - 500 nm 

380 - 400 nm 

  Roşu 

 Portocaliu 

  Galben 

  Verde 

  Albastru 

  Violet 

Visible Light 

Lumina soarelui a făcut posibilă viaţa pe Pământ 

Ce este lumina: 

Microunde   

Infraroşii 

Lumina vizibilă         

Ultraviolete 

Raze X     

Raze Gamma     

Raze cosmice     



BIOPTRON 
Un aparat cu lumină unic şi patentat 
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Terapia cu lumină BIOPTRON include o 

tehnologie terapeutică demonstrată clinic, 

ce accelereză vindecarea plăgilor şi 

atenuează durerea. 

BIOPTRON emite lumină polarizată de 

energie joasă şi are un efect de 

biostimulare. 

BIOPTRON are un spectru de lumină 

policromatică specific (lungimi de undă 

de la 480 nm la 3.400 nm), care include 

lumina vizibilă şi infraroşie. 

BIOPTRON nu emite radiaţii UV nocive. 



Absorbţia luminii şi culorii BIOPTRON 
prin piele 
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Număr  vase capilare cm2 
1.600 – 6.500 
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Mecanismele fototerapiei BIOPTRON 
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 3400nm 

with IR block without IR block 

 

400 - 500nm :  

Efecte antibacteriene 

480 - 500:  

Specii reactive ale oxigenului - 

SRO 

480 - 750nm :  

Efect antiinflamator  

780 – 3400 nm :  

Microcirculaţie 

sistemică 

 

480 - 780nm :  

Factori de creştere 

şi imunomodulaţie 

480 - 780nm :  

Microcirculaţie 

locală 

400 - 780nm :  

Echilibru hormonal 

 

400 – 600nm :  

Declanşează 

producţia de 

melatonină 

Cu barieră IR Fără barieră IR 



BIOPTRON Indicaţii medicale 
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Vindecarea plăgilor 

Timp recomandat de tratament: 2-8 min 

 Vindecarea plăgilor posttraumatice (răni) 

 Arsuri 

 Grefe 

 Vindecarea plăgilor postoperatorii 

 Ulcere ale gambei (de stază) 

 Ulcere de decubit (escară de presiune)  

Tratamentul durerii  

Timp recomandat de tratament: 4 -10 min 

Reumatologie 

 Osteoartrită 

 Artrită reumatoidă  (cronică) 

 Artroză 

Fizioterapie 

 Durere lombară 

 Durere de umăr şi cervicală 

 Sindromul tunelului carpian 

 Cicatrice 

 Leziuni musculo-scheletale 

Medicină sportivă 

Leziuni ale ţesuturilor musculare moi, ale tendoanelor şi ligamentelor: 

spasme musculare, entorse, luxaţii, contuzii, tendinită, desmorexie 

şi miorexie (rupturi de ligamente şi musculare), 

epicondilită (cotul tenismanului). 

Afecţiuni dermatologice şi probleme ale pielii 
Timp recomandat de tratament: 4 -10 min 

● Dermatită atopică 

● Psoriazis 

● Herpes simplex 

● Herpes zoster 

● Infecţii bacteriene superficiale 

● Acnee 

● Acnee rozacee 

● Leziuni ale mucoasei  

În pediatrie  

Timp recomandat de tratament: 4 -10 min 

● Afecţiuni dermice şi pediatrice 

● Eczeme endogene 

● Infecţii ale tractului respirator superior 

● Alergii respiratorii 

● Afecţiuni şi deficite pediatrice musculo-scheletale şi neurologice 

 

La nou-născuţi 

Timp recomandat de tratament: 4 -10 min 

● Afecţiuni dermice precum flebita, decubit, intertrigo.  

Tulburarea Afectivă Sezonieră (TAS)  

Timp recomandat de tratament: 4 -10 min 
● Simptomele depresiei hibernale tipice precum sindromul oboselii 

cronice, motivaţia scăzută, hipersomnia, afecţiune astenică, 
căderi nervoase. 



Exemple de tratament 

www.bioptron.com 

Arsuri – combinaţia Terapie cu lumină şi 
pansament din silicon ce exercită presiune 

2 zile după 
internare 

După 21 de zile de 
fototerapie 

După 9 luni de 
pansament de presiune 

Rezultat după 9 luni 



Exemple de tratament 
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2 zile după 
internare 

După 7 zile de 
fototerapie 

După 7 luni de 
pansament de 
presiune 

Rezultate după 7 luni 

Tratament arsuri profunde de gradul II 

 



Exemple de tratament 
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3 zile după 
internare 

După 9 luni de 
pansament de presiune 

Rezultate după 9 luni 

Tratament arsuri profunde de gradul II 

După 12 zile de 
fototerapie 



Terapie cu lumină polarizată 
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Dr. Walter Surböck - Mariazell 



FOTOMODULARE în celulele umane  

www.bioptron.com 

Mitocondriile sunt principalele organite responsabile 
cu rezerva energetică a celulelor. 
  

Nucleu 

Conţine bioinformaţii 

vitale pentru 

comunicare intra şi 

extracelulară 

Mitocondrie 

(secţiune 

transversală) 

Fiecare celulă 

dispune de mai 

multe “fabrici de 

energie” 

Mitocondrie 

Rezervor de 

energie 

Adenozin-trifosfat 

(ATP) 

ATP este 

acumulatorul de 

energie celulară 

O2 

ATP 

ADP 

A 

Din sânge 

CO
2 

Înapoi în 

sânge 

Energie 

ADN 

H
2
O 
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Efectele de biostimulare ale luminii 
BIOPTRON iau naştere din sinergia dintre 
diferite mecanisme de acţiune 
•Armonizarea proceselor metabolice 
 

•Întărirea sistemului imunitar uman 
 

•Stimularea proceselor de regenerare şi 
reparatorii 
 

•Susţinerea vindecării plăgilor 
 

•Eliminarea durerii sau atenuarea ei 
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DE CE FUNCŢIONEAZĂ LUMINA BIOPTRON? 

MECANISMELE BIOPTRON 

1. Reduce inflamaţia care provoacă durere. 

2. Stimulează microcirculaţia 

3. Stimulează sistemul imunitar al organismului 

4. Stimulatează fibroblastele să producă colagen şi 

elastină, proteinele tinereţii  



Efectele fototerapiei cu BIOPTRON:  
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Sângele înainte 

de aplicarea fototerapiei 

Sângele după aplicarea 

fototerapiei 



Principalele mecanisme de acţiune 
ale terapiei cu lumină 
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Efectele biologice care pot fi declanşate şi obţinute prin terapie cu 
lumină includ: 
 
1. Stimularea neoangiogenezei (formarea noilor vase de sânge) 

Ameliorarea microcirculaţiei 
2. Sporirea fagocitozei 
3. Stimularea şi activarea canalului ATP 
4. Sporirea enzimelor implicate în regenerarea celulară 
5. Intensificarea activităţii sistemului limfatic 
6. Declanşarea activităţii fibroblastelor şi intensificarea producţiei de 

colagen 
7. Sporirea producţiei de ARN şi ADN 
8. Reducerea excitabilităţii ţesuturilor nervoase şi sporirea relaxării 

musculare 
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BIOPTRON DUPĂ O BLEFAROPLASTIE CU LASER:  

pleoape – ZIUA 0 

Înainte 

 După  
10 minute 
cu BIOPTRON 

Structură Inflamaţie Pigmentare 

Efectul antiinflamator al BIOPTRON este IMEDIAT 
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BIOPTRON după operaţia de lifting la gât:  

Efect asupra ECHIMOZELOR 

După 1 săptămână  

După 1 şedinţă de 10 minute 

cu BIOPTRON 

Fără tratament cu BIOPTRON 

BIOPTRON a estompat edemele şi hematoamele din zona injecţiei 

Studiu efectuat de dr LEVY Joël 
Chirurg estetician 
Centrul de Estetică  
Saint George  
NISA, FRANŢA 
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OFERTĂ SPECIALĂ 
Achiziţionaţi aparatul Bioptron MedAll cu suport de podea 

(cod PAG-960-SET – 966 euro) 

şi primiţi GRATUIT Setul de ColorTerapie MedAll (PAG-965-CT), 

în valoare de 615 euro!  

Achiziţionaţi aparatul Bioptron Pro1 cu suport de masă (cod PAG-990 - 1.920 euro) 

şi primiţi GRATUIT Setul de ColorTerapie Bioptron Pro1 (PAG-992), 

în valoare de 685 euro!  
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VĂ MULŢUMIM! 


