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OSVEDČENÁ PATENTOVANÁ TECHNOLÓGIA 
pre urýchlenie hojenia a úľavu od bolesti

BIOPTRON

SYSTÉM TERAPIE SVETLOM BIOPTRON JE SCHVÁLENÝ AKO ZDRAVOTNÍCKY PRÍSTROJ 
PODĽA SMERNICE EÚ 93/42 / EHS
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Svetlo
pre lepší 

a dlhší život
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Výskum ocenený Nobelovou cenou spoločne s modernou švajčiarskou 
technológiou robí z BIOPTRONu najúčinnejší liečebný systém 
terapie svetlom na neinvazívnu prevenciu a liečbu rôznych 
zdravotných stavov a to bez vedľajších účinkov.
 
Švajčiarska spoločnosť BIOPTRON AG, založená v roku 1988, sa  
v roku 1996 stala súčasťou divízie Zepter Medical.

BIOPTRON AG vyvíja a vyrába klinicky testované a certifikované 
high-tech zdravotnícke prístroje pre terapiu svetlom a výrobky 
pre zdravotnú starostlivosť a posúva hranice v oblasti zdravia a krásy.

V súčasnej dobe je BIOPTRON jednotka v oblasti terapie svetlom.
• celosvetovo predaných vyše 3 milióny prístrojov
• pôsobí vo viac ako 50 krajinách sveta
• viac ako 20 rokov nepretržitého výskumu a vývoja 

Systém terapie svetlom BIOPTRON: 
POKROK V URÝCHLENÍ HOJENIA 
A ÚĽAVE OD BOLESTI 
POMOCOU LIEČBY SVETLOM!
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Svetlo
pre lepší 

a dlhší život

Život a zdravie každej živej bytosti závisí na svetle.

Svetlo dodáva energiu bunkám, ktoré stimulujú a aktivujú 
metabolizmus, riadia naše biologické hodiny a produkujú 
hormóny.

Je vedecky a medicínsky dokázané, že mnoho chorôb a dušev-
ných porúch je spôsobených nedostatkom svetla.

Hoci vieme o pozitívnom vplyve svetla na náš organizmus, aj naďalej 
trávime takmer 90 % nášho života v interiéri, bez prirodzeného 
svetla, čo môže negatívne ovplyvniť naše zdravie. Nedostatok svetla 
môže viesť k oslabeniu imunitného systému a môže spôsobiť napr. 
ochorenia obehového systému, kožné problémy a veľa ďalších 
život ohrozujúcich zdravotných stavov. Svetlo je tiež dôležité 
pre zdravý fyzický a fyziologický vývoj detí.

SVETLO  
– NAJDÔLEŽITEJŠÍ ZDROJ ŽIVOTA
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MUDr. Niels Ryberg Finsen,  
dánsky lekár a nositeľ 
Nobelovej ceny, 1903

V roku 1903 bola udelená Nobelova cena MUDr. Nielsovi Rybergovi 
Finsenovi z Faerských ostrovov za prelomovú prácu v oblasti 
liečebnej terapie svetlom. MUDr. Finsen preukázal účinnosť terapie 
svetlom pri liečbe rôznych ochorení, ako je napríklad tuberkulóza 
kože (Lupus vulgaris).

Dnes, o viac ako 100 rokov neskôr, na základe tejto revolučnej 
práce MUDr. Finsena, vyrába vysoko kvalifikovaný tím odborníkov 
a vedcov v BIOPTRON AG systém terapie svetlom BIOPTRON 
- klinicky testovaný, osvedčený a certifikovaný zdravotnícky 
prístroj pre terapiu svetlom. Spĺňa najvyššie štandardy kvality  
a požiadavky na zdravotnícke prístroje v súlade so smernicou EÚ  
o zdravotníckych prístrojoch 93/42 / EHS.

Využitie terapie svetlom v lekárstve má dlhú históriu. Staroveké 
civilizácie, Gréci, Egypťania i Arabi poznali dôležitosť svetla a jeho 
hojivých účinkov na naše zdravie. Slnečné lúče boli využívané 
ako účinná liečebná terapia pre prevenciu a liečenie rôznych 
zdravotných ťažkostí.

OD UDELENIA NOBELOVEJ CENY 
TERAPII SVETLOM
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až k systému terapie svetlom BIOPTRON
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Dvadsať rokov intenzívneho výskumu, početné klinické 
štúdie, certifikáty a významné investície do výskumu urobili  
z BIOPTRONU svetovú jednotku v obore terapie svetlom.
 
Novinkou modernej terapie svetlom je BIOPTRON MedAll.
• klinicky testovaný, osvedčený a certifikovaný
• patentovaná technológia, vyrobený vo Švajčiarsku
• široké spektrum využitia
• bezpečný, bez známych vedľajších účinkov
• jednoduchý, bezbolestný
 
Prístroj BIOPTRON MedAll zodpovedá najprísnejším európskym 
normám pre zdravotnícke výrobky, ale predovšetkým spĺňa 
požiadavky lekárov a pacientov na celom svete - či už je používaný 
v ambulanciách, nemocniciach alebo doma na ošetrenie širokej 
škály zdravotných problémov.

34
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4 – 10 min.

denne

Terapia svetlom BIOPTRON urýchľuje hojenie a úľavu od bolesti 
pomocou biostimulácie buniek a zvýšenej mikrocirkulácie. 
Klinicky testované účinky BIOPTRON prispievajú k lepšej, rýchlejšej 
a ekonomickej liečbe, ktorá vedie k zníženej spotrebe liekov.

Systém terapie svetlom BIOPTRON možno bezpečne a účinne 
používať na:
• HOJENIE RÁN A TÍŠENIE BOLESTI
• REHABILITÁCIU
• PREVENCIU CHORÔB

Systém terapie svetlom BIOPTRON predstavuje bezpečnú  
a efektívnu liečbu so širokou škálou účinkov pre vaše zdravie, krásu 
a pohodu.

BIOPTRON nemá žiadne vedľajšie účinky a je vhodný pre domáce 
aj profesionálne použitie.

LIEČBA SVETLOM BIOPTRON SO 
ŠIROKÝM ROZSAHOM POUŽITIA
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Lekári po celom svete odporúčajú a používajú terapiu svetlom 
BIOPTRON - bezbolestnú, bezpečnú a zdravotnícky certifikovanú 
liečbu bez známych vedľajších účinkov.Podporné lekárske a vedecké 
štúdie sú k dispozícii v článkoch publikovaných v odborných 
lekárskych a vedeckých časopisoch.

Terapia svetlom BIOPTRON neustále priťahuje pozornosť 
špičkových špecialistov po celom svete vďaka jej využitiu na široký 
rozsah zdravotných indikácií:

Lekári a zdravotníci po celom svete používajú BIOPTRON 
v renomovaných nemocniciach a wellness & športových 
centrách na účinné ošetrenie a liečbu pacientov, ktorí trpia 
rôznymi bolestivými a zápalovými stavmi: pooperačné rany, jazvy, 
popáleniny, svalové kŕče a napätie, podvrtnutie, vredy predkolenia, 
artritída, chrbát, bolesti krku a ramien, syndróm karpálneho tunela, 
jazvy a poranenia pohybového aparátu.

SYSTÉM TERAPIE SVETLOM BIOPTRON 
- KLINICKY TESTOVANÝ, OSVEDČENÝ, CERTI-
FIKOVANÝ A BEZPEČNÝ SPÔSOB LIEČBY
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• bolesť
• reumatológia
• fyzioterapia
• zranenia

• pediatria
• rany
• dermatologické poruchy a kožné problémy
• sezónna afektívna porucha (SAP)

6
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Svetlo Bioptron 
optimálne preniká 

do tkanív a stimuluje 
imunitný systém k 

rýchlejšiemu  
a účinnejšiemu hojeniu.

Bezpečné, neinvazívne, 
zabezpečuje účinný 

proces hojenia. 
Mäkké svetlo s nízkou 

intenzitou bez známych 
vedľajších účinkov a 
poškodenia tkanív.

Aktivuje bunky, urýchľuje 
lokálny krvný obeh  

a stimuluje regeneračné 
procesy celého tela.

SVETLO BIOPTRON 
PATENTOVANÁ TECHNOLÓGIA, založená na:

POLARIZOVANÉ POLYCHROMATICKÉ NEKOHERENTNÉ NÍZKA ENERGETICKÁ 
HUSTOTA

Plynulá a stabilná 
miera intenzity svetla 
2,4 J/cm2 za minútu 
(bezpečná dávka) 

podporuje a urýchľuje 
prirodzený proces 

hojenia bez vedľajších 
účinkov.

Táto inovatívna liečebná terapia svetlom Bioptron  
vyžaruje svetlo s nasledujúcimi vlastnosťami:

Zdroji svetla: polychromatické, 
nekoherentné

Bezpečnostný sklenený filter & ochrana 
proti prachu

UV filter/ filter BIOPTRONBrewsterovo zrkadlo je patentované, 
5-vrstvové zrkadlo, ktoré zaisťuje 95 % 
polarizáciu svetla Bioptron 

2

1 3

4
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SVETLO BIOPTRON - EFEKTÍVNE LIEČEBNÉ 
SPEKTRUM SVETLA, ŠIROKÉ MOŽNOSTI LIEČBY.

SVETLO BIOPTRON 
PATENTOVANÁ TECHNOLÓGIA, založená na:

Obrázok hore znázorňuje prierez ľudskou kožou: dermis, epidermis 
a  podkožné tkanivo. Mierka zobrazuje priemernú hĺbku prieniku 
rôznych rozsahov vlnových dĺžok jednotlivých druhov vyžarovaného 
svetla BIOPTRON. Najhlbšie do pokožky preniká infračervené  
a červené svetlo.

BIOPTRON je jedinečný a optimalizovaný, patentovaná kombinácia 
vlastností viditeľného a infračerveného spektra svetla, ktorá stimuluje 
rast buniek a  urýchľuje proces hojenia radu zdravotných stavov. 
Svetlo preniká hlboko do tkanív a podporuje pozitívne zmeny na 
bunkovej úrovni. 

Svetlo BIOPTRON nemá žiadne vedľajšie účinky a je úplne bez-
pečné, pretože neobsahuje UV žiarenie, je neinvazívne a účinné.

BIOPTRON - PRINCÍP
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750 nm 3 400 nm

400 - 500 nm: antibakteriálny účinok

480 - 500 nm: reaktívne formy kyslíka

400 - 600 nm: podporuje tvorbu melatonínu

400 - 780 nm: hormonálna rovnováha

480 - 750 nm: protizápalový účinok

780 - 3 400 nm: systémová mikrocirkulácia

480 - 780 nm: rastové faktory a imunomodulácia

480 - 780 nm: lokálna mikrocirkulácia

8
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Fibroblast

EPIDERMIS

DERMIS
Premiestnenie do rany

Sekrécia 
kolagénového 

matrixu

Spojivové tkanivo

                                                  URÝCHLENIE HOJENIA RÁN POMOCOU SVETLA BIO

PTRON

Svetlo BIOPTRON urýchľuje hojivé procesy celého tela. 

Jeho biostimulačný účinok na telesné tkanivá a orgány udržiava 
náš organizmus zdravý, pretože zlepšuje mikrocirkuláciu a biosti-
muláciu buniek.

Naše telo je pokryté silnou mikrocirkulačnou sieťou, ktorá sa 
nachádza v koži a pozostáva z viac ako 6 500 vlásočníc (kapilár) na 
cm2. Svetlo BIOPTRON prostredníctvom tejto siete kožných vlásočníc 
blahodarne pôsobí na všetky okolité i vzdialené tkanivá.

Svetlo BIOPTRON je pohlcované živými tkanivami, čím dochádza 
k zvýšeniu hladiny ATP (adenozíntrifosfátu), ktorý zlepšuje 
metabolizmus buniek. Vďaka tomu sa zvyšuje mikrocirkulácia  
a biostimulácia buniek. Dochádza k posilneniu obranného systému 
tela a ku stimulácii regeneratívnych a reparatívnych procesov.

Zvyšuje sa syntéza dôležitých kožných proteínov - najmä kolagénu 
a elastínu - a znižuje sa tvorba opuchov a výskyt zápalov.

Súhrnne povedané: svetlo BIOPTRON posilňuje obranný systém tela 
a zároveň obnovuje a regeneruje telesné tkanivá.

SVETLO BIOPTRON  
- TERAPEUTICKÉ HOJIVÉ ÚČINKY
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KRVNÝ A OBEHOVÝ 
SYSTÉM

DÝCHACIA SÚSTAVA

TRÁVIACA SÚSTAVA

MOČOVÁ SÚSTAVA

ENDOKRINNÝ SYSTÉM

IMUNITNÝ SYSTÉM

NERVOVÁ SÚSTAVA

POKOŽKA

LYMFATICKÝ SYSTÉM

KARDIOVASKULÁRNY 
SYSTÉM

MUSKULOSKELETÁLNY 
SYSTÉM

REPRODUKČNÁ SÚSTAVA

Ľudské telo sa skladá z viac ako 37 biliónov buniek. Všetky bunky 
a systémy tela reagujú na svetlo BIOPTRON. Stimuláciou buniek 
svetlom BIOPTRON dochádza k urýchleniu procesu hojenia.

Stimulácia biologických a bunkových reakcií svetlom BIOPTRON:
• zlepšuje mikrocirkuláciu
• posilňuje obranyschopnosť organizmu
• stimuluje regeneračné a reparačné procesy
• urýchľuje hojenie rán
• zmierňuje bolesť alebo znižuje jej intenzitu
• mierni opuchy a zápaly
• zvyšuje bunkovú energiu
• zvyšuje syntézu bielkovín (produkciu kolagénu a elastínu)
• ničí kožné baktérie akné

Svetlo BIOPTRON má liečivé účinky nielen na ošetrované oblasti, 
ale aj na všetky systémy, orgány a bunky.

V zdraví i chorobe pracuje svetlo BIOPTRON na vyvážení všetkých 
systémov v našom tele pre dlhý a zdravý život.

POZITÍVNE LIEČEBNÉ ÚČINKY SVETLA 
BIOPTRON NA ĽUDSKÉ TELO
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O vhodnosti terapie svetlom BIOPTRON pre zamýšľaný liečebný účel sa pred jej používaním poraďte so svojim lekárom

AMEC, Paris 
2014

SAD, označovaná niekedy aj ako zimná depresia, sa 
dostavuje alebo recidivuje v čase, keď sa krátia dni,  
t. j. počas jesenných a zimných mesiacov. Hlavná liečba 
SAD spočíva v terapii svetlom. BIOPTRON má vlastnosti 
prirodzeného svetla, zvyšuje produkciu serotonínu  
a dobíja vaše baterky pozitívnou energiou. Buďte odolní 
proti pocitom únavy a nedostatku energie a zostaňte 
zdraví vďaka terapii svetlom BIOPTRON.

SEZÓNNA AFEKTÍVNA PORUCHA 
(SAD)

Typické príznaky zimnej depresie: 
•  chronická únava 
•  nedostatok motivácie 
•  zvýšená potreba spánku 
•  vyčerpanosť 
•  zvýšená chuť do jedla s následným priberaním 
•  nedostatok endorfínov (“hormónov šťastia”) 
Odporúčaná denná doba aplikácie: 20 - 120 min. 
v závislosti na vzdialenosti od prístroja BIOPTRON

Terapia svetlom BIOPTRON výrazne zvyšuje mikro-
cirkuláciu krvi a bunkovú aktivitu, čím podporuje tvorbu 
nových krvných ciev a adenozíntrifosfátu (ATP) - mo-
lekuly prenášajúce energiu - a obmedzuje tak výskyt 
drobných rýh a vrások. Terapia svetlom BIOPTRON sti-
muluje imunitný systém a stabilizuje produkciu kerati-
nocytov, minimalizuje výskyt šupinatých, odlupujúcich 
sa škvŕn na pokožke hlavy a zabraňuje jej vysúšaniu.* 

•  urýchlenie obnovy buniek
•  zlepšenie prísunu živín
•  urýchlenie syntézy kolagénu a produkcia elastínu
•  redukcia drobných rýh a vrások
•  hojenie pokožky, posilnenie systému jej regenerácie  

a obranného systému
•  navrátenie žiarivého vzhľadu a posilnenie vlasových 

folikulov
Odporúčaná denná doba aplikácie: 4 - 10 min.

ANTI-AGING 
A VYPADÁVANIE VLASOV

•  akné
•  akné rosacea
•  atopická dermatitída
•  lupienka (psoriáza)
•  herpes simplex a herpes zoster
•  povrchové bakteriálne infekcie
•  mukózne lézie

Odporúčaná denná doba aplikácie: 4 - 10 min.      

DERMATOLOGICKÉ OCHORENIA 
A KOŽNÉ PROBLÉMY

Kožné problémy môžu byť bolestivé, nepríjemné a môžu 
mať nepriaznivý vplyv na vašu psychiku a narušiť vašu 
sebaúctu. Svetlo BIOPTRON zmierňuje zápaly, posilňuje 
imunologické faktory súvisiace s akné a zabraňuje tvorbe 
jaziev. Svetlo navyše ničí baktérie, ktoré akné spôsobujú, 
odstraňuje existujúce škvrny a zabraňuje ich ďalšej tvor-
be a vzniku trvalých jaziev. Medzi ošetrovanou oblasťou 
a prístrojom BIOPTRON nedochádza k fyzickému kon-
taktu - jedná sa teda o pohodlnú a bezbolestnú terapiu 
prinášajúcu viditeľné a dlhotrvajúce výsledky.

Systém terapie svetlom BIOPTRON je klinicky testovaný a 
certifikovaný pre liečbu a ošetrovanie širokého spektra zdravotných 
ťažkostí a ochorení:

• dermatologické ochorenia a kožné problémy

• anti-aging a padanie vlasov

• bolesť - reumatológia - fyzioterapia - zranenia

• sezónna afektívna porucha (SAD)

• rany

• pediatria

Jedná sa o efektívny, bezbolestný a bezpečný systém terapie svetlom 
s jednoduchou obsluhou, bez známych vedľajších účinkov, vhodný 
pre kohokoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek. 

TERAPIA SVETLOM BIOPTRON 
- ŠIROKÁ ŠKÁLA POUŽITIA
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* Prvotný klinický test preukázal 60 % zmiernenie vypadávania vlasov 
po mesačnej aplikácii terapie svetlom BIOPTRON.
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O vhodnosti terapie svetlom BIOPTRON pre zamýšľaný liečebný účel sa pred jej používaním poraďte so svojim lekárom

• rany po úrazoch
• popáleniny
• transplantácie kože
• pooperačné rany
• žilové vredy predkolenia (spôsobené hromadením 

krvi)
• dekubity (preležaniny)
• vredy diabetickej nohy

Odporúčaná denná doba aplikácie: 2 - 8 min.

RANYBOLESŤ - REUMATOLÓGIA - FYZIOTERAPIA - ZRANENIA
Reumatológia:
• osteoartritída 
• reumatoidná artritída (chronická) 
• artróza 
Fyzioterapia: 
• bolesť spodnej časti chrbta 
• bolesť ramien a krku 
• syndróm karpálneho tunela 
• tkanivo tvoriace jazvy 
• muskuloskeletálne zranenia

• Športové lekárstvo - poranenia jemných tkanív 
svalov, šliach a väzov: 
• svalový kŕč • výrony • natiahnutie svalu

• pomliaždeniny
• zápal šľachy
• natiahnutie / natrhnutie väzov a svalov
• epikondylitída (tenisový lakeť)

Odporúčaná denná doba aplikácie: 4 - 10 min.

BIOPTRON pomáha dvojakým spôsobom: uľavuje od 
bolesti, ale zároveň urýchľuje regeneráciu 
a revitalizáciu zraneného tkaniva a teda skracuje dobu 
hojenia a umožňuje rýchlejšie navrátenie 
k plnohodnotnej aktivite.

TERAPIA SVETLOM BIOPTRON účinne tíši bolesť, 
pretože zlepšuje prekrvovanie ošetrovanej časti tela 
a uvoľňuje svalové kŕče. 

TERAPIA SVETLOM BIOPTRON umožňuje až 
dvakrát rýchlejšie hojenie rán a popálenín 
a zároveň zmierňuje bolesť a nepríjemné pocity 
a obmedzuje tvorbu jaziev. 

TERAPIA SVETLOM BIOPTRON môže pomáhať liečiť tieto pediatrické ochorenia 
pomocou zmiernenia bolesti a zápalu, podporou hojivej reakcie a stimuláciou 
imunitného systému. 
U detí vo veku do šiestich rokov a u novorodencov je nutné aplikáciu vykonávať 
pod dohľadom lekára.  

TERAPIU SVETLOM BIOPTRON výborne znášajú aj tie najmenšie deti. Táto terapia 
sa osvedčila ako účinná podporná liečba celého radu detských ochorení. 
Pri aplikácii u novorodencov nesvieťte na oblasť očí a použite masku na zakrytie 
očí, ktorá je súčasťou príslušenstva. 

Odporúčaná denná doba aplikácie: 4 - 10 min.

• kožné a cievne lézie, ako napr. flebitída, preležaniny, zapareniny
• kožné ochorenia, napr. ekzém a akné
• menšie rany, zranenia a popáleniny (podliatiny, vyrážka, začervenanie kože, atď.)
• alergické respiračné ochorenie, napr. astma

• infekcie horných dýchacích ciest (nádcha, infekcie dutín)
• ochorenie svalov a kĺbov (artritída, svalový kŕč, výrony, natiahnutie svalu, atď.)
• zranenia utrpené pri športe (výrony, natiahnutie svalu, pomliaždeniny, zápal 

šľachy, natiahnutie / natrhnutie väzov a svalov)

Odporúčaná denná doba aplikácie: 4 - 10 min.

PEDIATRIA / APLIKÁCIA U NOVORODENCOV
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Každodenný život si na našom tele vyberá svoju daň v podobe zranení, 
popálenín, modrín, výronov, únavy, stresu, poranení ... Počas života 
postupne zisťujeme, že každá jeho fáza má svoje náročné okamihy. To, 
čo od života očakávame, sa od narodenia cez pubertu až po seniorský 
vek stáva čoraz odlišnejším a zložitejším.

Lieky, ktoré sa bežne používajú na liečbu najrôznejších ochorení, nás 
aj napriek tomu, že vieme o ich nebezpečných vedľajších účinkoch, 
každým rokom stoja miliardy dolárov.

Terapia svetlom BIOPTRON predstavuje klinicky overené riešenie pre 
prevenciu, urýchlenie hojenia a zotavenie, bez toho aby boli u neho 
známe akékoľvek vedľajšie účinky.

Svetlo BIOPTRON pôsobí dlhotrvajúcim blahodarným účinkom na 
zdravie a celkovú pohodu celej rodiny a vyhovuje potrebám každého 
z nás - zachováva naše zdravie a pomáha nášmu telu získať späť jeho 
vitalitu a silu.

TERAPIA SVETLOM BIOPTRON 
PRE CELÚ RODINU

T
ER

A
P

IA
 S

V
ET

LO
M

 B
IO

P
T

R
O

N
 P

R
E 

C
EL

Ú
 R

O
D

IN
U

O vhodnosti terapie svetlom BIOPTRON na zamýšľaný liečebný účel sa pred jej používaním poraďte so svojím lekárom
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O vhodnosti terapie svetlom BIOPTRON na zamýšľaný liečebný účel sa pred jej používaním poraďte so svojím lekárom

Od bezmocného novorodenca po jednoročné 

batoľa snažiace sa o prvé krôčiky s oporou  

(či dokonca chodiace!) - vaše dieťa rastie a deň 

čo deň vás prekvapuje nevídanými pokrokmi. 

Neoddeliteľnou súčasťou prvých detských rokov 

sú škrabance a rezné rany. BIOPTRON deťom 

pomôže toto obdobie zvládnuť - bude účinne 

liečiť drobné rany, poranenia a modriny, rovnako 

ako nádchu aj astmu, to všetko v pohodlí vášho 

domova.

NOVORODENCI A DETI
Škvrny na pokožke môžu byť pre každého 

dospievajúceho chlapca alebo dievča trauma-

tické a bolestivé. Každodenné používanie terapie 

svetlom BIOPTRON od týchto kožných problémov 

pomôže a podporí zdravý vzhľad.

Terapia svetlom BIOTRON zmierňuje infekcie 

a zápaly súvisiace s akné a zabraňuje tvorbe 

jaziev. Škvrny sa môžu vyskytovať aj na pokožke 

dospelého človeka: ak sme vystavení problémom 

s akné, našou odpoveďou je BIOPTRON, ktorý 

ponúka viditeľné a dlhotrvajúce výsledky. 

TÍNEDŽERI
Mať doma po ruke BIOPTRON sa skutočne vypláca, 

najmä v prípade každodenných menších poranení, 

ako sú rany, popáleniny, natiahnuté / natrhnuté svaly 

či pomliaždeniny.

Svetlo BIOPTRON účinne tíši bolesť a lieči svalové 

kŕče, zápal šliach, výrony, natiahnuté / natrhnuté 

svaly a ďalšie zdravotné problémy, pretože v koži 

spúšťa celý rad blahodarných procesov: zvyšuje 

mikrocirkuláciu, výrazne podporuje bunkovú 

aktivitu, posilňuje imunitný systém a urýchľuje 

obnovu tkanív .

RODIČIA

Najčastejšie zdravotné ťažkosti súvisiace  

s pribúdajúcim vekom - napr. artritídu, artrózu, 

bolesti kĺbov a šije - možno účinne zmierňovať 

pomocou každodennej aplikácie terapie 

svetlom BIOPTRON. Táto terapia napomáha 

účinnej liečbe a úľave od bolesti súvisiacej  

s preležaninami, pooperačnými ranami, jazvami 

a zraneniami, umožňuje rýchlejšie zahojenie  

a zotavenie a zároveň znižuje potrebu užívania 

chemických liečiv aj frekvenciu návštev u lekára. 

SENIORI
Terapia svetlom BIOPTRON sa s úspešnými 

výsledkami používa aj vo veterinárnej starostlivosti. 

Je ideálnym prostriedkom pre liečbu domácich 

maznáčikov, pretože umožňuje rýchle a účinné 

vyliečenie častých zdravotných problémov, medzi 

ktoré sa radí dermatitída, rany, jazvy, infekcie  

a ochorenia, ktoré spôsobujú bolesť a vyvolávajú 

pocity nepohodlia.

Terapia svetlom BIOPTRON umožňuje rýchlu  

a účinnú liečbu a zahojenie zranení, dermatitídy, 

rezných rán, odrenín, väzov a svalových lézií - to 

znamená širokého spektra veterinárnych indikácií.

• pôsobí ako prevencia proti častým ťažkostiam a 

problémom spôsobeným nedostatkom svetla, 

napr. SAD

•  pôsobí proti stresu

•  pôsobí proti pásmovej chorobe

•  podporuje zdravý imunitný systém

•  podporuje krásny vzhľad pokožky a pôsobí 

proti jej starnutiu

•  pôsobí ako prevencia proti vypadávaniu vlasov 

a proti lupinám

•  posilňuje zdravie a celkovú kondíciu

DOMÁCI MILÁČIKOVIA TERAPIA SVETLOM BIOPTRON
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BIOPTRON MedAll je najmladšou generáciou zdravotníckych prístrojov 
pre osobnú terapiu svetlom. Je dodávaný s podlahovým stojanom 
a praktickým štýlovým puzdrom pre bezpečné uloženie a prepravu. 
Prístroj je vybavený novým liečebným filtrom s väčším priemerom, 
ktorý zaisťuje čo najvyšší prenos polarizovaného svetla, zväčšuje 
ošetrovanú plochu o 65 % a umožňuje tak oveľa účinnejšiu liečbu. 

Ventilačné otvory ClimateCool umiestnené nad displejom a na 
spodnej strane prístroja zlepšujú ventiláciu a znižujú zahrievanie 
prístroja pri jeho používaní. 

Časový LED displej zabezpečuje lepšiu viditeľnosť za všetkých 
svetelných podmienok a je vďaka vysokému rozlíšeniu ľahko 
čitateľný.

Užívateľsky prívetivé ovládacie rozhranie prístroja pozostáva zo 
šikovne navrhnutých tlačidiel umožňujúcich praktické a jednoduché 
použitie. 

Ergonomická protišmyková rukoväť je spojením moderného dizajnu 
s biokompatibilným antialergénnym materiálom, umožňujúcim 
ľahké zaobchádzanie a bezpečnejšie aj pohodlnejšie uchopenie  
a držanie prístroja. 

VYSPELÁ ŠVAJČIARSKA TECHNOLÓGIA 
A POKROKOVÝ ŠVAJČIARSKY DIZAJN
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Ventilačný otvor ClimateCool

Ergonomická protišmyková rukoväť

Časový LED displej

Ovládacie rozhranie prístroja
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15 cm

BIOPTRON 2
PAG-880

Vlnová dĺžka Stupeň 
polarizácie

Hustota vyvinutej 
energie

Energia svetla 
za minútu

Intenzita 
svetla Štítok označenia CE

480 - 3 400 nm
> 95 % 

(590 - 1 550 nm)
priem. 40 mW/cm2 priem. 2,4 J/cm2 min. 10 000 lux

11 cm

BIOPTRON Pro 1
PAG-990

5 cm

BIOPTRON MedAll
PAG-960

NAJLEPŠIA ZÁRUKA NA TRHU A ZÁKAZNÍCKY SERVIS, NA 
KTORÝ SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ

Spoločnosť Zepter vyznáva zásady vysokej kvality a v súlade s týmito zásadami poskytuje na prístroje 
TERAPIE SVETLOM BIOPTRON päťročnú záruku. Naši zákazníci však považujú BIOPTRON za doživotnú 
investíciu, keďže všetky výrobky BIOPTRON vydržia po celý život. 

1. Starostlivo očistite 
príslušnú časť tela. 
Odstráňte všetky odevy 
a oblasť, ktorú budete 
ošetrovať, dôkladne 
očistite.  

2. Zamerajte lúč svetla 
na príslušnú oblasť 
na tele v pravom uhle 
(90°) zo vzdialenosti 
10 cm. Počas aplikácie 
prístrojom nehýbte a 
v prípade potreby ho 
upevnite na stojan.

4. Zapnite prístroj 
a relaxujte: v 
ideálnom prípade 
raz alebo dvakrát 
denne, napríklad. 
ráno a večer. 
Terapiu opakujte 
podľa potreby. 

3. Nastavte požadovanú alebo lekárom 
odporúčanú dobu aplikácie: táto doba 
sa obvykle pohybuje v rozmedzí 4 až 10 
minút.

VEĽMI JEDNODUCHÉ POUŽITIE A OBSLUHA

Okrem prístroja BIOPTRON MedAll sa vyrábajú ešte dva ďalšie modely 
prístrojov BIOPTRON: BIOPTRON Pro 1 a BIOPTRON 2.

Prístroje BIOPTRON sa líšia iba veľkosťou ošetrovanej plochy a dizajnom 
- svetlo, ktoré všetky tieto prístroje vydávajú, má však rovnaké fyzikálne 
vlastnosti a teda aj rovnaké blahodarné liečebné účinky na ľudské telo. 

SYSTÉM TERAPIE SVETLOM BIOPTRON – 
INOVATÍVNE ZDRAVOTNÍCKE PRÍSTROJE 
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11 cm

15 cm

BIOPTRON 2

BIOPTRON Pro 1

BIOPTRON MedAll

5 cm

Prístroj terapie svetlom BIOPTRON 2 je určený predovšetkým pre použitie 
profesionálnymi zdravotníkmi v zdravotníckych zariadeniach. K prístroju 
ponúkame 3 rôzne stojany (domáci stojan, profesionálny stojan, nástenný 
držiak), ktoré zaisťujú čo najväčšiu úsporu miesta a ponúkajú praktické 
riešenia. Vďaka ľahkému polohovaniu poskytuje aplikácia terapie komfort 
ako pre pacienta, tak pre zdravotníckych pracovníkov.
Pomocou ovládacieho panelu možno ľahko nastaviť dobu terapeutického 
sedenia až na 95 minút a rozdeliť ju do minútových krokov. Priemer filtra 
(približne 15 cm) umožňuje ošetrovanie väčších plôch a teda aj efektívnu 
terapiu vzhľadom k vynaloženému času. BIOPTRON 2 je zárukou najvyššieho 
komfortu pri všetkých spôsoboch aplikácie a jeho obsluha je - rovnako ako 
obsluha ostatných prístrojov terapie svetlom BIOPTRON - veľmi jednoduchá. 

Je malý, avšak výkonný. Vyniká ľahkou obsluhou, absolútnou bezpečnosťou, 
štýlovým dizajnom a najmodernejšou technológiou. Používať ho možno 
kdekoľvek a za všetkých okolností. Ergonomický, prenosný prístroj  
s jednoduchou obsluhou, ktorý si so sebou môžete vziať kamkoľvek - 
napríklad aj na služobnú cestu alebo na výlet, pretože sa ľahko zmestí 
do príručnej batožiny či kufra. Pomocou filtra s priemerom 5 cm môžete 
svetlom svietiť malé, avšak presne určené plochy, a celým svojím telom pri 
tom vnímať jeho blahodarné účinky. Inovatívny pohotovostný režim šetrí 
energiu, čas i peniaze, pretože prístroj v tomto režime spotrebováva iba  
0,5 W - MedAll je teda pripravený na použitie, kedykoľvek budete chcieť, bez 
toho aby plytval energiou. Prístroj je dodávaný aj s podlahovým stojanom  
a praktickým cestovným puzdrom pre bezpečné uloženie a prepravu. 

Prístroj terapie svetlom BIOPTRON Pro 1 je určený pre použitie doma,  
v nemocniciach, terapeutických centrách, kozmetických salónoch a ďalších 
zdravotníckych zariadeniach. Prístroj je dodávaný s funkčným podlahovým 
stojanom a/alebo s ergonomickým stolovým stojanom pre ľahšiu manipuláciu.

Ľahko nastaviteľná výška, polohovanie hlavice a možnosť otočenia hlavice 
prístroja až o 360° umožňujú pohodlnejšie používanie. Dobu aplikácie možno 
ľahko načasovať pomocou ovládacieho panela až na najkratšie intervaly  
30 sekúnd. Špeciálne navrhnutá mierka zaručuje presné dodržanie 
odporúčanej vzdialenosti prístroja od ošetrovanej plochy (10 cm). Priemer 
filtra prístroja BIOPTRON Pro 1 (približne 11 cm) umožňuje ošetrovanie rôznych 
stredne veľkých plôch. Podlahový stojan je dodávaný s rovnými nožičkami. Pre 
zaistenie ľahšej mobility je možné ako voliteľné príslušenstvo tiež dodať sadu 
koliesok. 
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PAG-961250 ml

Set farieb BIOPTRON

STERILNÝ OXY SPREJ

Set farieb BIOPTRON

      BIOPTRON set farieb poskytuje pocit celkovej telesnej  
i duševnej pohody každému, komu záleží na jeho zdraví. BIOPTRON terapia 
farbami používa sedem farieb svetelného spektra, pomocou ktorých sa usiluje 
o vyrovnanie a posilnenie energetických centier vášho tela a podnietenie 
liečebného procesu, ktorý je vášmu telu vlastný.
Terapia farbami BIOPTRON je výsledkom rozsiahlych skúseností v odbore liečby 
farbami a svetlom. Táto terapia pôsobí dvoma hlavnými spôsobmi:
1. pomocou BIOINFORMÁCIÍ na TLAKOVÉ BODY, t. j. sústredenou aplikáciou 
farieb na vašu pokožku, založenou na bioinformačnej technológii, ktorá 
prostredníctvom tlakových bodov aktivuje vaše bunky.
2. STIMULÁCIOU ČAKIER, t. j. pôsobením na rôzne energetické centrá tela 
a mysle. BIOPTRON set farieb sa skladá zo 7 farebných sklenených filtrov a 3 
terapeutických kozmetických prípravkov obohatených o bioinformácie, ktoré 
na základe vzájomného pôsobenia zvyšujú účinnosť každej aplikácie terapie 
farbami. Farebné filtre, ktoré sa ručne vyrábajú vo Francúzsku z vysoko kvalitného 
skla, zaručujú optimálne lámanie svetla a intenzitu farieb. Sklenené filtre sú 
okrem toho, že sú vyrábané ručne pri využití najlepších vedomostí a vynaložení 
najvyššej starostlivosti, obohatené o bioinformácie, ktoré sú tiež obsiahnuté  
v kozmetických prípravkoch.

Táto sada pozostáva zo 7 farebných sklenených filtrov pre účinnú stimuláciu čakier 
vychádzajúcu zo zásad stimulácie čakier. Terapia farbami pôsobí na 7 hlavných 
čakier predstavujúcich energetické centrá tela. Aktivujte svoje čakry a vnímajte silný 
účinok, ktorým terapia pôsobí na vaše telo, myseľ i ducha. Sada okrem červenej, 
oranžovej, žltej, zelenej, modrej a fialovej farby obsahuje aj farbu indigo.

Poznámka: Set farieb BIOPTRON je určený na použitie podľa všeobecnej literatúry o využívaní terapie 
farbami pre liečbu a pre celkovú telesnú a duševnú pohodu. Terapia farbami BIOPTRON je terapia 
zameraná na oblasť wellness. 

Sterilný Oxy Sprej je čistá voda obohatená o vysokú koncentráciu čistého 
kyslíka.

• hydratácia

• osvieženie

• zjemnenie

• upokojenie

• úľava

• protidráždivý účinok

 
Sterilný Oxy Sprej sa používa pred aplikáciou svetla BIOPTRON. Samostat-
ne ho potom môžete pre väčšie osvieženie a oživenie vašej pleti používať  
kedykoľvek. Sterilný Oxy Sprej je možné kombinovať s ostatnými kozmetic-
kými prípravkami.

18

PMD-ME118-15_BIOPTRON_MedAll_Brochure SK.indd   20 12/10/18   2:10 PM



BIOPTRON AG Switzerland
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Vlastné laboratóriá spoločnosti BIOPTRON AG sa nepretržite 
zaoberajú testovaním a vylepšovaním prístrojov BIOPTRON 
podľa najnovších vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými 
inštitúciami. Prístroje BIOPTRON zároveň certifikujú európske  
a nemecké (DEKRA) nezávislé akreditované skúšobné inštitúty. 
Naše obchodné procesy, vrátane výskumu a vývoja, hodnotenia 
dodávateľov, dodávok súčiastok pre výrobu, priebežných kontrol 
a vrátane výroby všetkých prístrojov spĺňajú predpisy smernice 
Európskeho spoločenstva č. 93/42 / EHS o zdravotníckych 
pomôckach, ako aj špecifické národné predpisy lokálnych trhov. 
Systém BIOPTRON je tiež certifikovaný vo viac ako 60 krajinách 
sveta, medzi nimi aj v celej rade mimoeurópskych krajín, napríklad  
v USA - FDA 510 (k) ako terapia pre tíšenie bolesti, a v Austrálii - TGA. 
Všetky mechanizmy liečebných a biologických účinkov terapie 
BIOPTRON sú dokladované, vedecky testované a preukazované 
výskumníkmi a lekármi v súčasnej klinickej praxi.

BIOPTRON OD SPOLOČNOSTI ZEPTER – 
ZDRAVOTNÍCKE CERTIFIKÁTY

19
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SYSTÉM TERAPIE SVETLOM BIOPTRON 
BEZPEČNÁ A ÚČINNÁ LIEČBA SO 
ŠIROKÝM ROZSAHOM POUŽITIA
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•  klinicky testovaný a certifikovaný zdravotnícky prístroj pre vaše zdravie  
a krásu

•  urýchľuje proces hojenia a úľavy od bolesti
•  prevencia
•  bez známych vedľajších účinkov – 100 % bezpečné použitie
•  vyrobený vo Švajčiarsku
•  inovatívna patentovaná technológia
•  štýlový dizajn, materiál vhodný aj pre alergikov
•  výkonný a ohľaduplný
•  ergonomický a prenosný
•  pohodlné ošetrenie celého tela
•  pre domáce aj profesionálne použitie
•  pre každého, kdekoľvek, kedykoľvek

20
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www.bioptron.sk

Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom 
o vhodnosti tejto terapie pre zamýšľaný účel liečby.

I N D I K ÁC I E
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Č. INDIKÁCIE ŠPECIFICKÉ 
PROBLÉMY / PRÍZNAKY

ODPORÚČANÁ 
DOBA 

APLIKÁCIE

ODPORÚČANÝ 
POČET TERA-
PEUTICKÝCH 

SEDENÍ

ODPORÚČANÉ 
MIESTA APLIKÁCIE

1. Celková kondícia a relaxácia Na akúkoľvek časť tela v uvoľnenej 
polohe 

4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné  

2. Zlepšenie obehu v malých 
krvných cievach

Na akúkoľvek časť tela, kde má 
dôjsť k zlepšeniu krvného obehu - 
napr. na oblasť zranenia

4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné  

Príklad: Zranenie na ruke

3. Podpora hojenia rán 
a) liečba menších popálenín

Povrchové popáleniny - napr. 
mierne spálenie slnkom 
Niektoré (hlbšie) popáleniny - 
napr. obarenie horúcou tekutinou 

2 - 8 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné  

Kdekoľvek je potrebné.

b) liečba kožných vredov 
      Transplantácia

Vredy predkolenia žilového 
pôvodu 
Vredy na diabetickej nohe 
Preležaniny

2 - 8 minút
2 - 8 minút
2 - 8 minút

1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

c) liečba pooperačných rán Chirurgické rezy 2 - 8 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

Príklad: Rezná rana po operácii 
slepého čreva 

d) liečba 
     traumatických zranení 
      (pre bližšie podrobnosti - pozri  
       tiež č. 10 nižšie)

Rezné rany 
Modriny

2 - 8 minút
2 - 8 minút

1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

4. Stimulácia imunitného sys-
tému (obranného) systému 
tela 

4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

5. Zmiernenie bolesti 
(všeobecné)

Bolesť v akejkoľvek časti tela 4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

6. Bolesť v spodnej časti chrbta Bolesť svalov a mechanická bolesť 
v spodnej časti chrbta (poranenia 
chrbtových svalov, väzov, stavcov 
(kostí chrbtice) a/alebo kĺbov 
medzi stavcami) 
Stuhnutosť v spodnej časti chrbta 
(kŕče chrbtových svalov) 
Obtiažna chôdza (v dôsledku 
bolesti chrbta a svalových kŕčov)

4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

Príklad: rezná rana na kolene/prste

O vhodnosti tejto terapie pre zamýšľaný liečebný účel sa pred jej použitím poraďte so svojím lekárom.

APLIKÁCIA
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Č. INDIKÁCIE ŠPECIFICKÉ 
PROBLÉMY / PRÍZNAKY

ODPORÚČANÁ 
DOBA 

APLIKÁCIE

ODPORÚČANÝ 
POČET TERA-
PEUTICKÝCH 

SEDENÍ

ODPORÚČANÉ 
MIESTA APLIKÁCIE

7. Artritída - 
a) osteoartritída

Bolesť / opuch / stuhnutosť bedrového kĺbu 
Bolesť / opuch / stuhnutosť kolenného kĺbu 
Bolesť / opuch / stuhnutosť kĺbov ruky / prstov  

4 - 10 minút
4 - 10 minút
4 - 10 minút

1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

b) reumatoidná artritída Bolesť / opuch / stuhnutosť kĺbov ruky 
/ prstov 
Bolesť / opuch / stuhnutosť ramena 
Bolesť / opuch / stuhnutosť šije 
Bolesť / opuch / stuhnutosť kĺbov 
chodidiel / prstov na nohách 
Bolesť / opuch / stuhnutosť kolenného 
kĺbu 

4 - 10 minút

4 - 10 minút
4 - 10 minút
4 - 10 minút

4 - 10 minút

1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

8. Syndróm karpálneho tunela Chvenie, bolesť, necitlivosť v jednej 
alebo v oboch rukách 
Strata citlivosti v prstoch 
Zlá schopnosť uchopenia (spôsobená 
slabosťou v prstových svaloch) 
Bolesť v zápästí / v podpazuší / v 
ramene  

4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

9. Tenisový lakeť Bolesť v oblasti lakťa 
Bolesť vo svaloch okolo lakťa 
Stuhnutosť v oblasti lakťa  

4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

10. Poranenia jemných tkanív - 
a) natiahnutý / natrhnutý 
väz 

Bolesť okolo podvrtnutého kĺbu 
Opuch podvrtnutého kĺbu 
Obtiažny pohyb 

4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

b) natiahnutý / natrhnutý 
sval alebo šľacha

Bolesť v oblasti natiahnutia / 
natrhnutia 
Opuch okolo zranenia 
Obtiažny pohyb 

4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

c) modrina/ podliatina Bolesť v zranenej oblasti 
Opuch okolo zranenia 

2 - 8 minút  
alebo 
4 - 10 minút 
v prípade 
vážnejšieho 
poranenia 

1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

Príklad: Pomliaždené rameno / koleno

d) Tendinitída (tenosyno-
vitída)

Bolesť zapálenej šľachy 
Stuhnutosť zapálenej šľachy 
Slabosť postihnutého kĺbu

4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

O vhodnosti tejto terapie pre zamýšľaný liečebný účel sa pred jej použitím poraďte so svojím lekárom.

APLIKÁCIA
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Č. INDIKÁCIE ŠPECIFICKÉ 
PROBLÉMY / PRÍZNAKY

ODPORÚČANÁ 
DOBA 

APLIKÁCIE

ODPORÚČANÝ 
POČET TERA-
PEUTICKÝCH 

SEDENÍ

ODPORÚČANÉ 
MIESTA APLIKÁCIE

e) burzitída Bolesť v oblasti postihnutého kĺbu 
Opuch v oblasti postihnutého kĺbu 
Zhoršená pohyblivosť postihnutého 
kĺbu 

4 - 10 minút 
 

1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

f ) opakované presilenie (RSI)  
- tendinitída 
  (tenosynovitída) 
- burzitída

Bolesť v oblasti postihnutého kĺbu 
Opuch v oblasti postihnutého kĺbu 
± Slabosť postihnutého kĺbu  
Zhoršená pohyblivosť postihnutého 
kĺbu  

4 - 10 minút  1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

11. Tíšenie bolesti u seniorov 
 
a) artritída

Bolesť, stuhnutosť, znižujúca sa bežná 
funkcia kĺbov  

4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

b) poranenie jemných 
tkanív 

Podvrtnutie a natiahnutie 
Všeobecné bolesti 

4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

c) rehabilitácia Po hospitalizácii alebo dlhej 
chorobe 
 

4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

d) podpora hojenia rán Kožné vredy a rany - žilové vredy 
predkolenia, vredy diabetickej 
nohy, preležaniny 
Chirurgické rany 
Rezné rany a podliatiny  

2 - 8 minút

2 - 8 minút
2 - 8 minút

1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

e) zlepšenie krvného obehu Napríklad - v mieste zranenia 4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

f ) celková kondícia 
    a relaxácia

Ako pomoc pre zmiernenie stresu 
a svalového napätia  

4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

APLIKÁCIA

O vhodnosti tejto terapie pre zamýšľaný liečebný účel sa pred jej použitím poraďte so svojím lekárom.

 

BLACK
C:  0%
M:  00%
Y:  0%
K:  100%

RED
C:  0%
M:  95%
Y:  80%
K:  0%

PMD-ME118-15_BIOPTRON_MedAll_Brochure SK.indd   26 12/10/18   2:11 PM



Č. INDIKÁCIE ŠPECIFICKÉ 
PROBLÉMY / PRÍZNAKY

ODPORÚČANÁ 
DOBA 

APLIKÁCIE

ODPORÚČANÝ 
POČET TERA-
PEUTICKÝCH 

SEDENÍ

ODPORÚČANÉ 
MIESTA APLIKÁCIE

12. Kožné ochorenia 
Zmiernenie bolesti a podpo-
ra hojenia v prípade: 
  
a) akné 

Lézie akné  4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

b) ekzému Lézie ekzému 4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

c) psoriázy Lézie psoriázy  4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

d) kožných infekcií Vírusové infekcie (napr. Herpes 
simplex) 
Bakteriálne infekcie 

 

4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

e) ochorení postihujúcich 
     ústa 

Vredy v ústach, ochorenia ďasien, 
zápal ústnej výstelky, zápal pier, 
atď. 
 

4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

13. Sezónna afektívna porucha 
(zimná depresia) 
Ako terapia jasným svetlom 
v zimných mesiacoch pre 
zmiernenie príznakov 

Zlá nálada 
Neschopnosť pociťovať radosť 
Zvýšená potreba spánku 
Výrazná unavenosť 
Zvýšená chuť do jedla 
Priberanie na váhe 

20 - 120 
minút 
v závislosti na 
vzdialenosti 

1 terapeutic-
ké sedenie 
denne, skoro 
ráno (medzi 
06:00 – 08:00 
hod.)  

APLIKÁCIA

O vhodnosti tejto terapie pre zamýšľaný liečebný účel sa pred jej použitím poraďte so svojím lekárom.
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Č. INDIKÁCIE ŠPECIFICKÉ 
PROBLÉMY / PRÍZNAKY

ODPORÚČANÁ 
DOBA 

APLIKÁCIE

ODPORÚČANÝ 
POČET TERA-
PEUTICKÝCH 

SEDENÍ

ODPORÚČANÉ 
MIESTA APLIKÁCIE

14. Detské ochorenia 
Zmiernenie bolesti a podpo-
ra liečby / hojenia v prípade:  
 
a) kožných ochorení

Alergický ekzém 
Kožné infekcie 

4 - 10 minút 1x až 2x denne 
počas toľkých 
dní, koľko je 
potrebné 

b) infekcií horných dýcha-
cích ciest (respiračných 
ochorení) 

Nádcha 
Zápal dutín 
Angína 

4 - 10 minút 
na každú 
ošetrovanú 
oblasť 

2 terapeutické 
sedenia denne 
počas 5-6 dní  

c) ochorení postihujúcich 
svaly, kĺby a kosti 

Deformity chrbtice / nôh / chodidiel 
Traumatické stavy (zlomeniny kostí, 
poranenia jemných tkanív, rany, atď.) 

4 - 10 minút 2 terapeutic-
ké sedenia 
denne, podľa 
potreby  

d) ochorení nervového 
systému

Obrna 
Poškodenie nervov 
Ochorenie postihujúce mozog / 
nervy chrbtice 
Ochorenie postihujúce nervy a svaly  

4 - 10 minút 2 terapeutic-
ké sedenia 
denne, podľa 
potreby  

15. Ochorenia u novorodencov 
(aj u tých, ktorí sú umiestne-
ní na JIS) 
Zmiernenie bolesti 
a podpora hojenia: 
a) traumatických zranení  

Rezné rany, odreniny, podliatiny 2 - 8 minút 1 až 2 terapeu-
tické sedenia 
denne, podľa 
potreby  

b) zápalu žíl Zápal spôsobený injekciami, 
vnútrožilovými kanylami, 
katétrami, ihlami, atď. 

4 - 10 minút 1 až 2 terapeu-
tické sedenia 
denne, podľa 
potreby  

c) preležanín U detí neschopných normálneho 
pohybu

2 - 8 minút 1 až 2 terapeu-
tické sedenia 
denne, podľa 
potreby  

d) kožné vyrážky (pod 
plienkami) 
- postihnutie kože ako 
napr. flebitída, preležaniny, 
zapareniny

Vyrážka spôsobená kvasinkovou 
infekciou v oblasti slabín 

4 - 10 minút 1 až 2 terapeu-
tické sedenia 
denne, podľa 
potreby 

APLIKÁCIA

O vhodnosti tejto terapie pre zamýšľaný liečebný účel sa pred jej použitím poraďte so svojím lekárom. U detí vo veku do šiestich rokov 
a u novorodencov je nutné aplikáciu vykonávať pod dohľadom lekára. Pri aplikácii u novorodencov nesvieťte na oblasť očí a vždy použite masku 

na zakrytie očí, ktorá je súčasťou príslušenstva.
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BIOPTRON AG    
Sihleggstrasse 23, CH-8832 Wollerau, Switzerland 
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VÝHRADNÍ DISTRIBÚTORI ZEPTER:
ARMÉNSKO, Moosmann Pharmaceuticals LLC 

CYPRUS, Life’s Quality Ltd 

GRUZÍNSKO, Moosmann Pharmaceuticals LLC 

HONGKONG, Wessen 

INDONÉZIA, P.T. Tri Srikandi Jayya Ind. 

IRAK, United Pharma International 

IZRAEL, A.L.N. Israel 

JAPONSKO, Aglex Inc. 

JUŽNÁ KÓREA, Angel Korea Ltd. 

MEXIKO, THI of Switzerland SA DE CV 

SAUDSKÁ ARÁBIA, United Pharma International 

TADŽIKISTAN, Moosmann Pharmaceuticals LLC 

UZBEKISTAN, Moosmann Pharmaceuticals LLC

ZEPTER ALBÁNSKO, Tirana  

ZEPTER AUSTRÁLIA, Sydney 

ZEPTER AZERBAJDŽAN, Baku 

ZEPTER BIELORUSKO, Minsk 

ZEPTER BOSNA A HERCEGOVINA, Sarajevo, Banja Luka 

ZEPTER BRAZÍLIA, São Paulo 

ZEPTER BULHARSKO, Sofia 

ZEPTER ČIERNA HORA, Podgorica 

ZEPTER ČESKÁ REPUBLIKA, Praha 

ZEPTER EGYPT, Káhira 

ZEPTER ESTÓNSKO, Tallinn 

ZEPTER FRANCÚZSKO, Paríž 

ZEPTER CHORVÁTSKO, Záhreb 

ZEPTER INDIA, Bengalúru 

ZEPTER TALIANSKO, Miláno 

ZEPTER JUŽNÁ KÓREA, Soul 

ZEPTER JORDÁNSKO, Ammán 

ZEPTER KANADA, Toronto 

ZEPTER KAZACHSTAN, Almaty 

ZEPTER LITVA, Vilnius 

ZEPTER LOTYŠSKO, Riga 

ZEPTER MAĎARSKO, Budapešť 

ZEPTER MACEDÓNSKO, Skopje 

ZEPTER MOLDAVSKO, Kišinev 

ZEPTER MONACKÉ KNIEŽACTVO, Monte Carlo 

ZEPTER NEMECKO, Mönchengladbach 

ZEPTER NOVÝ ZÉLAND, Auckland 

ZEPTER POĽSKO, Varšava 

ZEPTER RAKÚSKO, Viedeň 

ZEPTER RUMUNSKO, Bukurešť 

ZEPTER RUSKO, Moskva 

ZEPTER SLOVENSKO, Bratislava 

ZEPTER SLOVINSKO, Slovenj Gradec 

ZEPTER SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, Londýn 

ZEPTER SRBSKO, Belehrad 

ZEPTER ŠPANIELSKO, Madrid 

ZEPTER ŠVAJČIARSKO, Wollerau 

ZEPTER UKRAJINA, Kyjev 

ZEPTER USA, North Bergen

SPOLOČNOSTI ZO SKUPINY ZEPTER:

NEZÁVISLÍ DISTRIBÚTORI ZEPTER:
ANGOLA, Nebojsa CC 
ARMÉNSKO, Travelon Ltd., ArKaEd LLC, Praha Ltd. 
BELGICKO, Haromed BVBA, Trendy Cook 
ČÍNSKA ĽUDOVÁ REPUBLIKA, Glorious Union Medtech Corporation (GUMT) 
DÁNSKO, Govinda Consult APS 
FILIPÍNY, BCP Dermatological Corp. 
FÍNSKO, Iiri Heinilä KY 
GRUZÍNSKO, King Style 
HONGKONG, Gold Beauty Ltd., Solutions Health Care, Colourmix Cosmetics Co. 
Ltd. 
JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA, Nebojsa CC 
JUŽNÁ KÓREA, Woongjin ThinkBig Co. Ltd. 
KOSOVO, Home Style 
KUVAJT, Royal Beauty Group Co. W.L.L. 
LIBANON, Maalouf Bros Trading Co. SAL 
LUXEMBURSKO, Bijelic Mustafa, Lomoschitz Tibor 

MACAO, Wessen 
MALAJZIA, Sun Health Care (M) Sdn Bhd 
MAURÍCIUS, Royal Brand Company Limited 
NAMÍBIA, Nebojsa CC 
NEMECKO, Sefeld MZV Deutschland GmbH, Mack GmbH, Miletic Mladen 
HOLANDSKO, Haromed BVBA, Trendy Cook 
NÓRSKO, Malkord AS 
GRÉCKO, Life’s Quality Ltd 
SINGAPUR, Zen’Yu Pacific Pte Ltd. 
SÝRIA, Lady World Trading Co. 
ŠVÉDSKO, Interscandicom, Galo Medical AB 
ŠVAJČIARSKO, Z-Elite GmbH, Life Resonance AG, Bamix SA, Physiotherapie 011, 
PWS International AG, Multi Nationaler Vertrieb GMBH 
TCHAJ-WAN, Glorious Union Medtech Corporation (GUMT) 
TURECKO, Zepter Koleksiyonlari Paz. Org. Dan.ve Dis Tic. Lted. Sti. 
UZBEKISTAN, Comfort Ltd. JV 
ZIMBABWE, Nebojsa CC

Zepter International je multibrandová nadnárodná spoločnosť, ktorá vyrába a na celom svete predáva a distribuuje exkluzívny, vysoko kvalitný 
spotrebný tovar rôznych značiek, predovšetkým prostredníctvom svojej vlastnej predajnej siete a tiež prostredníctvom exkluzívnych predajní.
 
Spoločne s poprednou finančnou, bankovou a poisťovacou spoločnosťou Zepter Finance Holding AG je súčasťou Zepter Group. Hneď po svojom založení 
nastavila Zepter International veľmi vysoký štandard kvality a stala sa neoddeliteľnou súčasťou životov miliónov ľudí po celom svete.
 
Každých 10 sekúnd začne niekde na svete nová prezentácia výrobkov Zepter, keďže naša spoločnosť pôsobí vo viac ako 60 krajinách na 5 kontinentoch. 
Zepter International vlastní 8 tovární vo Švajčiarsku, Nemecku a Taliansku a rozloha jej obchodných priestorov na popredných svetových adresách 
predstavuje 320 000 m². Posledných 29 rokov bolo veľmi úspešných, pretože viac ako 80 000 000 ľudí sa stalo spokojnými užívateľmi Zepter výrobkov. 

Nielen Zepter vízia, špičková kvalita, inovatívne výrobky a jedinečný predajný systém, ale tiež viac ako 100 000 zamestnancov a konzultantov na celom 
svete prispieva k úspechu spoločnosti Zepter. Zepter sa pýši svojimi skvele vyškolenými, vysoko motivovanými a inšpirujúcimi manažérmi a konzultantmi, 
ktorí pracujú na celosvetovej misii zdravia a krásy.

Profil spoločnosti Zepter International
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