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Naświetlanie LAMPĄ BIOPTRON 

 

WSKAZANIA THERAPII ŚWIATŁEM LAMPY BIOPTRON 

Wskazania Dzienna 
Czas 
terapii Strona 

 dawka w min.  

Blizny 1-2 razy 6 3 

Bolesna kostka – hallux 2 razy 4 3 

Bóle gardła 2-3 razy 8 3 

Bóle głowy 1-2 razy 6 3 

Bóle pięty 1-2 razy 6 3 

Bóle pleców 2 razy 8 3 

Bóle zębów 2-3 razy 8 4 

Brodawki 2-3 razy 4 4 

Bursitis 2-3 razy 6 4 

Cellulitis (pomarańczowa skórka) 1 raz 4 4 

Chrypka 2-3 razy 6 4 

Depresje 1 raz 15 5 

Dolegliwości menstruacyjne 2-4 razy 4 5 

Drętwienie karku 1-2 razy 6 5 

Egzema 1-2 razy 4 5 

Egzema, rumień 2-3 razy 4 5 

Grzybica stóp 2 raz 6 6 

Hemoroidy 2 razy 6 6 

Infekcje 2 razy 4 6 

Kaszel, podrażnienie górnych dróg oddechowych 2-3 razy 6 6 

Katar 2-3 razy 6 6 

Kłopoty z dziąsłam 2 razy 6 6 

Kłopoty z włosami 1 razy 8 7 

Łuszczyca 1-2 razy 4 7 

Masaż strefy odbicia stopy 1 raz 4 7 

Migrena 4-5 razy 6 7 

Młotkowały paluch 2 razy 6 7 

Naciągnięcie krocza 2 razy 6 7 

Naciągnięcie wiązadeł 2 razy 8 8 

Nadmierna porowatość skóry 1-2 razy 4 8 

Oparzenia 2 razy 4 8 

Oparzenia słoneczne 2 razy 4 8 
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Opryszczka, półpasiec, simplex genitalis 2 razy 4 9 

Ostroga (bolesna pięta) 2 razy 6 9 

Otarcia 2 razy 4 9 

Owrzodzenia nóg 1-2 razy 4 9 

Prostata 2 razy 8 9 

Rany 1 raz 4 9 

Reumatyzm, zapalenie stawu biodrowego 2 razy 6 9 

Ropień / na skórze lub pod zębem 1 -3 razy 6 10 

Skręcenie kostki 2 razy 6 10 

Skurcze mięśni 1 -2 razy 6 10 

Szum w uszach 2-3 razy 8 10 

Trądzik (wszystkie odmiany) 2 razy 4 10 

Uczulenia 2-3 razy 4 10 

Uczulenia skórne, swędzenie 2 razy 6 10 

Zaburzenia snu 1 raz 4 11 

Zaburzenia snu (podrażnienia) 1 -2 razy 6 11 

Zapalenie kaletki stawu kolanowego 2-3 razy 6 11 

Zapalenie piersi i sutka 2-3 razy 6 11 

Zapalenie stawu barkowego 2 razy 6 11 

Zapalenie stawu biodrowego 2 razy 6 11 

Zapalenie ucha środkowego 2 razy 4 11 

Zapalenie zatok 2-4 razy 6 11 

Zerwanie wiązadła (kolano) 2 razy 6 12 

Zmarszczki 1-2 razy 4 12 

Zwiotczenie skóry 2 razy 4 12 
 

 

 
 

    Przed przystąpieniem do leczenia światłem spolaryzowanym ważne jest 
dokładne oczyszczenie miejsca, które mamy poddać terapii. Po oczyszczeniu 
należy użyć Oxy-Sprayu (robimy to przed i po naświetlaniu).  
    Zakres stosowania urządzenia Bioptron przy ogólnych problemach ze 
zdrowiem obejmuje przede wszystkim zaziębienia i inne powszechnie 
występujące dolegliwości. Leczenie światłem spolaryzowanym daje szybciej 
dobre wyniki przy chorobach o ostrym przebiegu, natomiast przy 
dolegliwościach przewlekłych konieczny jest dłuższy okres naświetlań. 
     Naświetlania lampą Bioptron należy uwzględniać także jako skuteczną 
terapię dodatkową w połączeniu z konwencjonalnymi metodami leczenia. 
Leczenie światłem można przerwać w każdej chwili. Przenośna lampa Bioptron 
została skonstruowana z myślą o stosowaniu domowym i może być używana 
przez wszystkich, także przez osoby nie znające się na medycynie. 
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BLIZNY ; pooperacyjne i powypadkowe 
Stosuje się:  Bioptron, mleczko oczyszczające, Oxy-Spray 
l krok: Oczyścić bliznę i jej otoczenie łagodnym mleczkiem oczyszczającym. 
II krok: Spryskać bliznę cienką warstwą Oxy-Sprayu 
III krok: Naświetlać bliznę punktowo po 4 minuty 
Zabiegi: 1 - 2 x dziennie. W optymalnym przypadku blizny można zlikwidować 
całkowicie 
Ważne wskazówki: Jeżeli proces gojenia jest całkowicie zakończony, 
praktycznie można jedynie poprawić wygląd powierzchni skóry. W pewnych 
okolicznościach blizny stają się poważnym problemem psychicznym. 
Bioenergoterapeuci, a także wielu lekarzy i terapeutów znają sposoby 
postępowania w poszczególnych przypadkach. 
 
BOLESNA KOSTKA „HALLUX"; problem dużego palucha 
l krok: Naświetlać właściwe miejsce bezpośrednio przez 4-6 minut 
Zabiegi: 2 x dziennie 
Ważne wskazówki: Jeżeli nie nastąpi poprawa, koniecznie skonsultować się z 
ortopedą lub chirurgiem. Nie nosić ciasnych butów. 
 
BÓLE GARDŁA; bóle gardła na podłożu stanów zapalnych 
l krok: 2 - 3 x prysnąć Oxy-Sprayem do jamy ustnej i powoli przełknąć 
II krok: Naświetlać gardło przez 6 minut z lewej i z prawej strony 
III krok: Ponownie 2 - 3 x prysnąć Oxy-Sprayem do jamy ustnej i powoli 
przełknąć 
IV krok: Przez 6 - 8 minut naświetlać bezpośrednio środek mostka 
Zabiegi: 2 - 3 x dziennie aż do ustąpienia bólu 
Ważne wskazówki: Oxy-Spray przynosi poprawę także bez terapii światłem 
 
BÓLE GŁOWY; bóle głowy spowodowane napięciem 
l krok:  Naświetlać kark poniżej linii włosów przez 4 - 6 minut 
Zabiegi: W razie potrzeby powtórzyć po godzinie 
Ważne wskazówki: Przeważnie ból głowy mija w ciągu 5-10 minut po zabiegu. 
 
BÓLE PIĘTY 
l krok: Naświetlać bolące miejsce bezpośrednio przez 6 minut 
Zabiegi: 2 x dziennie 
Ważne wskazówki: Koniecznie zamówić u ortopedy wkładki do butów. 
 
BÓLE PLECÓW; bóle kręgosłupa, ischias 
l krok: Położyć się na boku w celu odciążenia pleców 
II krok: Naświetlać bolące miejsca bezpośrednio przez 6 minut 
III krok: W razie bólu całej powierzchni pleców, naświetlać je punktowo przez 6 
– 8 minut 
Zabiegi: 2 x dziennie. Ważne wskazówki: Plecy w czasie leczenia nie powinny 
być poddawane silnym obciążeniom. Przy dłuższym utrzymywaniu się bólu 
skonsultować się z lekarzem. 
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BÓLE USZU 
l krok: Przez 6 - 8 minut naświetlać bezpośrednio w ucho 
Zabiegi: 2 - 3 x dziennie 
Ważne wskazówki:  Jeżeli bóle nie ustąpią w ciągu trzech dni, należy zgłosić się 
do lekarza. 
 
BÓLE ZĘBÓW 
l krok:  Naświetlać chory ząb przez policzek w ciągu 6 - 8 minut 
Zabiegi: 2 - 3 x dziennie 
Ważne wskazówki: Jeżeli po kilku dniach ból zęba nie ustępuje, należy 
skonsultować się z dentystą. 
 
BRODAWKI 
Stosuje się: Bioptron, mleczko oczyszczające 
l krok: Dokładnie oczyścić zaatakowaną partię skóry łagodnym mleczkiem 
oczyszczającym 
II krok: Naświetlać brodawkę przez 4 minuty 
Zabiegi: 2 x dziennie, do zniknięcia brodawki 
Ważne wskazówki: Przystąpić do leczenia natychmiast po wystąpieniu 
objawów. Brodawki w niektórych przypadkach są bardzo odporne i leczenie 
może trwać do 3 miesięcy. Terapia światłem stanowi rozsądną alternatywę dla 
operacyjnego usuwania brodawek. 
 
BURSITIS; zapalenie kaletki stawu kolanowego 
l krok: Naświetlać staw przez 6 minut z boku 
Zabiegi: 2 - 3 x dziennie, do ustąpienia bólu 
Ważne wskazówki: Podczas leczenia staw kolanowy nie powinien podlegać 
dużym obciążeniom. Jeżeli w ciągu tygodnia nie nastąpi poprawa, należy 
skonsultować się z lekarzem. 
 
CELLULITIS; tzw. pomarańczowa skórka 
Stosuje się: Bioptron, mleczko oczyszczające, Oxy-Spray, krem Anty Cellulite 
l krok: Oczyścić zmienioną skórę łagodnym mleczkiem oczyszczającym 
II krok: Spryskać skórę cienką warstwą Oxy-Sprayu 
II krok: Naświetlać zaatakowaną partię skóry punktowo po 4 minuty 
IV krok: Masować skórę kremem Anty Cellulite 
Zabiegi: 1 x dziennie 
Ważne wskazówki: Przy leczeniu światłem „pomarańczowej skórki" dochodzi do 
rozluźnienia tkanki i przygotowania jej do dalszej kuracji. Ponadto zwiększa się 
w ten sposób chłonność skóry na substancje zawarte w kremie Anty Cellulite. 
 
CHRYPKA; drapanie w gardle 
l krok: 2 - 3 x prysnąć Oxy-Sprayem do jamy ustnej i powoli przełknąć 
II krok: Naświetlać gardło przez 6 minut z lewej i prawej strony 
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III krok: Ponownie 2 - 3 x prysnąć Oxy-Sprayem do jamy ustnej i powoli 
przełknąć 
Zabiegi: 2 - 3 x dziennie do ustąpienia chrypki 
Ważne wskazówki: Wspierać terapię przez regularne płukanie gardła środkiem 
naturalnym. 
 
DEPRESJE; zmęczenie wiosenne 
Stosuje się: Bioptron-2, odświeżający żel do twarzy lub maseczkę 
opartą na składnikach naturalnych 
l krok: Umieścić Bioptron-2 ok. 60 cm od twarzy 
II krok: Naświetlać twarz przez 15 minut (uwaga: zamknąć oczy) 
III krok: Nanieść odświeżający żel do twarzy lub maseczkę 
Maseczkę zmyć po 5 -10 min. 
IV krok: Przez 6 minut naświetlać splot słoneczny (poniżej mostka)                                                       
Zabiegi: 1 x dziennie przez 10-20 dni 
Ważne wskazówki: Już po 7 dniach widać oznaki poprawy. 
Doświadczenie wskazuje, że leczenie światłem w dużym stopniu może 
zlikwidować depresję. 
Należy przebywać jak najdłużej na świeżym powietrzu i zażywać dużo ruchu 
 
DOLEGLIWOŚCI MENSTRUACYJNE;  skurcze brzucha, bóle kręgosłupa 
l krok: Skierować światło na środek podbrzusza i naświetlać przez 6 - 8 minut 
II krok: Naświetlać kręgosłup przez 6 - 8 minut 
Zabiegi: 2 - 4 x dziennie w czasie menstruacji 
Ważne wskazówki: Jako terapię pomocniczą można przez 10 dni (przed i po 
menstruacji) codziennie zażywać olej z wiesiołka (preparat homeopatyczny). 
 
DRĘTWIENIE KARKU;skurcz mięśni karku 
l krok: Naświetlać kark i mięśnie karku bezpośrednio po 4 - 6 minut 
Zabiegi:  1 - 2 x dziennie 
Ważne wskazówki: Lekkie drętwienie ustępuje bezpośrednio po zabiegu. Aby 
uniknąć drętwienia, należy pamiętać o właściwej pozycji przy siedzeniu i 
odpowiedniej poduszce do spania. 
 

EGZEMA; wszystkie postacie wyprysku 
l krok: Spryskać zaatakowaną partię skóry cienką warstwą Oxy-Sprayu 
II krok: Naświetlać punktowo po 4 minuty 
III krok: Ponownie spryskać zmienioną partię skóry cienką warstwą Oxy-Sprayu 
i poczekać do wyschnięcia preparatu 
Zabiegi: 1 - 2 x dziennie 
Ważne wskazówki: Przystąpić do leczenia natychmiast po wystąpieniu 
pierwszych objawów. Oxy-Spray można stosować także pomiędzy zabiegami. 
Unikać potraw silnie przyprawionych korzeniami, sera, wędlin i czekolady. Jeżeli 
po 7 dniach nie nastąpi poprawa, należy skonsultować się z lekarzem. 
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GRZYBICA STÓP 
l krok: Naświetlać zaatakowaną partię skóry bezpośrednio przez 4 minuty 
Zabiegi: 2 x dziennie, do zniknięcia zmian 
Ważne wskazówki: Przystąpić do leczenia natychmiast po pierwszych 
objawach.Przestrzegać zasad higieny. 
 
HEMOROIDY 
l krok:  Naświetlać właściwe miejsce bezpośrednio przez 6 minut 
Zabiegi: 2 x dziennie 
Ważne wskazówki: Przy samoleczeniu zaleca się siedzenie między dwoma 
krzesłami, umożliwia to naświetlanie właściwego miejsca. 
 
INFEKCJE 
l krok: Spryskać zaatakowaną partię skóry cienką warstwą Oxy-Sprayu 
II krok:  Naświetlać tę część przez 4 minuty 
III krok: Ponownie spryskać zaatakowaną partię skóry cienką warstwą 
Oxy-Sprayu i poczekać do wyschnięcia preparatu 
Zabiegi: 2 x dziennie 
Ważne wskazówki: Przystąpić do leczenia natychmiast po wystąpieniu 
pierwszych objawów. 
 
KASZEL; zaziębienie, podrażnienie górnych dróg oddechowych 
l krok: 2 - 3 x prysnąć Oxy-Sprayem do jamy ustnej i powoli przełknąć 
II krok: Naświetlać gardło przez 6 minut z lewej i z prawej strony 
III krok: Następnie ponownie 2 - 3 x prysnąć Oxy-Sprayem do jamy ustnej i 
powoli przełknąć 
IV krok: Przy kaszlu zaziębieniowym naświetlać bezpośrednio przez 6 - 8 minut 
grasicę (środek mostka) 
Zabiegi: 2 - 3 x dziennie do ustąpienia kaszlu 
Ważne wskazówki: Zaleca się dodatkowe zażywanie sprawdzonych 
naturalnych środków wykrztuśnych. 
 
KATAR; katar, zapalenie śluzówki 
Stosuje się:  Bioptron, należy przystąpić do leczenia natychmiast po wystąpieniu 
pierwszych obiawów. 
l krok: Naświetlać lewą i prawą połowę czoła po 6 minut 
II krok: Naświetlać nasadę nosa po 6 minut z lewej i z prawej strony 
Zabiegi: 2 - 4 x dziennie, do ustąpienia kataru 
Ważne wskazówki: Można wspomóc terapię przez zastosowanie sprayu do 
nosa opartego na składnikach naturalnych. 
 
KŁOPOTY Z DZIĄSŁAMI; paradentoza, stany zapalne dziąseł 
l krok: Prysnąć Oxy-Sprayem do jamy ustnej i płukać zęby przez 1 - 2 min., 
wypluć 
II krok: Naświetlać dziąsło 4 minuty bezpośrednio, 6 minut przez policzek 
Zabiegi: 2 x dziennie 
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Ważne wskazówki: Przystąpić do leczenia natychmiast po wystąpieniu 
pierwszych objawów. 
Zaleca się przy każdym myciu zębów masować dziąsła szczoteczką do 
zębów i codziennie używać nici dentystycznych. 
 
KŁOPOTY Z WŁOSAMI; wypadanie włosów, łupież 
Stosuje się: Bioptron, szampon, tonik do włosów 
l krok: Umyć głowę łagodnym szamponem 
II krok: Podsuszyć włosy i wmasować tonik 
III krok: Naświetlać właściwą partię skóry przez 6 - 8 minut 
Zabiegi: 1 x dziennie 
Ważne wskazówki: Pamiętać o stosowaniu łagodnego szamponu. 
 
ŁUSZCZYCA 
l krok: Spryskać zaatakowaną partię skóry cienką warstwą Oxy-Sprayu 
II krok: Naświetlać punktowo po 4 minuty 
III krok: Ponownie spryskać chorą skórę cienką warstwą Oxy-Sprayu i poczekać 
dowyschnięcia preparatu 
Zabiegi: 2 x dziennie 
Ważne wskazówki: Przystąpić do leczenia natychmiast po wystąpieniu 
pierwszych objawów. Świąd ustępuje przeważnie już po pierwszym zabiegu. 
Oxy-Spray można stosować także pomiędzy zabiegami. 
 
MASAŻ STREFY ODBICIA STOPY; dla poprawy ogólnego samopoczucia 
l krok: Naświetlać punktowo całą podeszwę. Czas naświetlania 4 minuty na 
punkt Zabiegi: 1 x dziennie 
Ważne wskazówki: Jako leczenie wspomagające można przez 3 - 4 minuty 
dziennie delikatnie masować płytkę stopy. 
 
MIGRENA 
l krok:  Naświetlać kark poniżej linii włosów przez 4-6 minut 
II krok:  Poniżej nasady nosa, z obu stron, 4 minuty 
III krok:  Naświetlać pulsujące miejsce na czole przez 4 minuty 
Zabiegi: 3 -5 x dziennie 
Ważne wskazówki: Terapia światłem stanowi alternatywę dla tabletek, 
stosowanych zazwyczaj w takich przypadkach w znacznej ilości. 
 
MŁOTKOWATY PALUCH; deformacje chrząstki 
l krok: Naświetlać właściwy obszar bezpośrednio przez 6 minut 
Zabiegi: 2 x dziennie 
Ważne wskazówki: Skonsultować się z ortopedą. Nie nosić ciasnych butów. 
 
NACIĄGNIĘCIE KROCZA; bolesność i trudności z gojeniem po porodzie 
l krok: Spryskać nacięcie cienką warstwą Oxy-Sprayu 
II krok: Naświetlać nacięcie bezpośrednio przez 4 - 6 minut 
Zabiegi: 1 - 2 x dziennie 
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Ważne wskazówki: Przystąpić do leczenia natychmiast po porodzie. 
Złagodzenie bólu jest bardzo skuteczne, a gojenie się nacięcia ulega 
przyspieszeniu. Z powodu niebezpieczeństwa infekcji koniecznie przestrzegać 
higieny. 
 
NACIĄGNIĘCIE WIĄZADEŁ; naciągnięcie wiązadeł stawu kolanowego 
l krok: Naświetlać staw przez 6 minut z boku 
II krok: Naświetlać okolicę podkolanową bezpośrednio przez 6 minut 
Zabiegi: 2 x dziennie 
Ważne wskazówki: Dla ustalenia pozycji staw kolanowy powinien być 
unieruchomiony. Przy silnych naciągnięciach należy koniecznie skonsultować 
się z lekarzem. 
 
NADMIERNA POROWATOŚĆ SKÓRY 
Stosuje się:  Bioptron, mleczko oczyszczające, Oxy-Spray 
l krok: Oczyścić zaatakowaną partię skóry łagodnym mleczkiem 
oczyszczającym 
II krok: Spryskać partię skóry Oxy-Sprayem 
III krok: Naświetlać 4 minuty 
IV krok: Ponownie spryskać Oxy-Sprayem 
Zabiegi: 2 - 3 x dziennie 
Ważne wskazówki: Oxy-Spray można także stosować dodatkowo pomiędzy 
zabiegami. 
 
OPARZENIA 
Stosuje się: Bioptron, Oxy-Spray. Przy oparzeniach trzeba działać natychmiast  
pierwsza chwila jest decydująca 
l krok: Oparzoną część ciała natychmiast umieścić po bieżącą zimną wodą aż 
do ustąpienia bólu, tzn. na kilka minut. 
II krok: Następnie spryskać cienką warstwą Oxy-Sprayu 
III krok: Przez pierwszych kilka dni naświetlać kolorem niebieskim, z zależności 
od rozmiarów jednorazowo lub punktowo po 4 - 6 minut na punkt (przez 
odpowiednią soczewkę albo przez cienkie płótno) 
IV krok: Po 2 - 4 dniach naświetlać światłem bezbarwnym 4 minuty na punkt 
Zabiegi: 1 - 2 x dziennie do całkowitego wyleczenia 
Ważne wskazówki: Zimna woda szybko łagodzi ból. Oparzenia o dużej 
powierzchni bezwzględnie wymagają interwencji lekarza 
 
OPARZENIE SŁONECZNE; zaczerwienienie skóry 
l krok: Oczyścić poparzoną skórę neutralnym mydłem i wodą 
II krok: Spryskać podrażnioną partię skóry cienką warstwą Oxy-Sprayu 
III krok: Naświetlać punktowo po 4 minuty IV krok: Ponownie spryskać skórę 
cienką warstwą Oxy-Sprayu i poczekać do wyschnięcia preparatu 
V krok: Nałożyć na zmienioną partię skóry chłodzący krem nawilżający 
Zabiegi: 2 x dziennie 
 



 9 

OPRYSZCZKA; wargowa i inne 
l krok: Spryskać zaatakowaną partię skóry cienką warstwą Oxy-Sprayu       II 
krok: Naświetlać przez 4 minuty 
III krok: Ponownie spryskać skórę cienką warstwą Oxy-Sprayu i poczekać do 
wyschnięcia preparatu  
Zabiegi: 2 x dziennie 
Ważne wskazówki: Przystąpić do leczenia natychmiast po wystąpieniu 
pierwszych objawów - zminimalizuje to zasięg choroby. 
 
OTARCIA 
l krok: Spryskać otarcie cienką warstwą Oxy-Sprayu 
II krok: Naświetlać punktowo po 4 minuty .Ponownie spryskać otarcie cienką 
warstwą Oxy-Sprayu i poczekać do wyschnięcia preparatu 
Zabiegi: 2 x dziennie, do zagojenia 
Ważne wskazówki: Oxy-Spray można stosować także pomiędzy zabiegami 
 
OWRZODZENIA; podudzi, odleżyny 
Stosuje się: Bioptron, Oxy-Spray, ew. bandaż specjalny 
l krok: Spryskać ranę cienką warstwą Oxy-Sprayu 
II krok: Naświetlać ranę, w zależności od rozmiarów jednorazowo lub punktowo 
po 2 - 4 minuty na punkt 
Zabiegi: 1 - 2 x dziennie do całkowitego wyleczenia 
Ważne wskazówki: Gojenie owrzodzeń powinno rozpoczynać się od środka 
rany. Jeżeli brzegi rany goją się szybciej, należy przerwać leczenie na 3 - 5 dni. 
Nawet w przypadku owrzodzeń istniejących od lat regularne naświetlanie może 
uruchomić proces regeneracji, doprowadzając w ciągu 2-5 miesięcy do 
całkowitego wygojenia. Zaleca się prowadzenie leczenia pod kontrolą lekarza. 
 
PROSTATA; przerost gruczołu krokowego 
l krok: Naświetlać okolicę gruczołu krokowego (pod workiem moszny) przez 
6 - 8 minut 
Zabiegi: 2 x dziennie 
Ważne wskazówki: W razie problemów z prostatą należy koniecznie 
skonsultować się z lekarzem. 
 
RANY; wszystkie rodzaje  
l krok: Spryskać bliznę cienką warstwą Oxy-Sprayu 
II krok: Naświetlać ranę, w zależności od rozmiarów jednorazowo lub punktowo 
po 2 - 4 minuty na punkt 
III krok: Ponownie spryskać bliznę cienką warstwą Oxy-Sprayu i poczekać do 
wyschnięcia preparatu 
Zabiegi: 1 x dziennie 
Ważne wskazówki: Zastosowanie terapii światłem spolaryzowanym skraca czas 
gojenia się ran o połowę. Rana musi być stale utrzymywana w czystości. Przy 
bandażowaniu pamiętać o zapewnieniu dopływu tlenu, tzn. bandaże na 
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kończynach nie mogą być zbyt mocno ściągnięte, gdyż opóźnia to proces 
gojenia. 
 
ROPNIE; skóry i zębów 
l krok: Spryskać ropień cienką warstwą Oxy-Sprayu (nie dotyczy leczenia 
zębów) 
II krok: Naświetlać ropień lampą Bioptron przez 4 - 6 minut. Przy ropniach 
zębów 
naświetlać przez 6 do 8 minut bezpośrednio do jamy ustnej lub przez szczękę 
Zabiegi: 1 -3 x dziennie 
Ważne wskazówki: Przystąpić do leczenia natychmiast po wystąpieniu 
pierwszych objawów. 
Jeżeli po 5 - 7 dniach nie nastąpi poprawa, zwrócić się do lekarza lub 
dentysty. 
 
SKURCZE MIĘŚNI 
l krok: Naświetlać mięśnie bezpośrednio punktowo po 8 minut 
Zabiegi: 2 x dziennie. 
 
STŁUCZENIA l SKRĘCENIA; ogólne urazy sportowe 
l krok: Naświetlać właściwy obszar bezpośrednio przez 4 - 6 minut 
Zabiegi: 2 x dziennie 
Ważne wskazówki: Czas regeneracji ulega radykalnemu skróceniu (o ok. 50%). 
 
SZUM W USZACH 
l krok: Przez 6 - 8 minut świecić bezpośrednio w ucho Zabiegi: 2 x dziennie 
Ważne wskazówki: W celu odblokowania można dodatkowo stosować masaż 
meridian 
  
TRĄDZIK; wszystkie odmiany trądziku 
Stosuje się: Bioptron, Oxy-Spray, łagodne mleczko oczyszczające, maseczka 
l krok: Dokładnie oczyścić zaatakowaną partię skóry 
II krok: Nanieść maseczkę, a po 5 -10 min. dokładnie zmyć ją ciepłą wodą 
III krok: Naświetlać tę partię skóry punktowo, po 4 minuty 
IV krok: Ponownie spryskać cienką warstwą Oxy-Sprayu i poczekać do 
wyschnięcia 
preparatu 
V krok: Nałożyć krem odpowiedni do rodzaju skóry 
Zabiegi: 1 x dziennie i 1 x dziennie bez maseczki 
Ważne wskazówki: Przy pierwszym wystąpieniu objawów natychmiast 
przystąpić do leczenia. 
 
UCZULENIA; uczulenia skórne, swędzenie, podrażnienie skóry 
Stosuje się: Mleczko oczyszczające, Bioptron, Oxy-Spray 
l krok: Oczyścić zaatakowaną partię skóry łagodnym mleczkiem 
oczyszczającym 
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II krok: Spryskać cienką warstwą Oxy-Sprayu 
III krok: Naświetlać skórę punktowo, po 4 minuty 
IV krok: Ponownie spryskać chorą partię skóry cienką warstwą Oxy-Sprayu i 
poczekać do wyschnięcia preparatu 
Zabiegi: 2 - 3 x dziennie 
Ważne wskazówki: Swędzenie ustępuje przeważnie już po pierwszym zabiegu. 
Oxy-Spray może być także stosowany pomiędzy naświetleniami. Tlen 
wspomaga procesy regeneracji naskórka. Ważne, aby lekarz ustalił przyczynę 
alergii, co w przyszłości pozwoli uniknąć jej nawrotów. 
 
ZABURZENIA SNU; bezsenność 
l krok: Naświetlać plecy od kręgów szyjnych do kości ogonowej punktowo 
po 4 minuty Zabiegi: Codziennie przed snem do wystąpienia poprawy, później 
raz na 2 - 3 dni 
Ważne wskazówki: Sprawdzić miejsce spania pod kątem występowania żył 
wodnych. 
 
ZAPALNE PIERSI l SUTKA; wskutek karmienia piersią 
l krok: Spryskać zaatakowany obszar cienką warstwą Oxy-Sprayu 
II krok: Naświetlać zapalny obszar bezpośrednio przez 4 - 6 minut 
Zabiegi: 2 - 3 x dziennie 
Ważne wskazówki: Przystąpić do leczenia po pierwszym karmieniu. 
 
ZAPALENIE STAWU BIODROWEGO 
l krok:  Naświetlać staw biodrowy bezpośrednio przez 8 minut 
Zabiegi: 2 x dziennie 
Ważne wskazówki: U osób z nadwagą leczenie jest mniej skuteczne ze względu 
na gorszą penetrację światła. Pamiętać o zdrowym odżywianiu. 
 
ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO; przede wszystkim u dzieci 
l krok: Naświetlać grasicę przez 6 - 8 minut 
II krok: Naświetlać bezpośrednio małżowinę uszną przez 6 minut 
Zabiegi: 2 x dziennie 
Ważne wskazówki: Unikać zimna i przeciągów. Przewody słuchowe chronić 
tamponami z waty. 
 
ZAPALENIE ZATOK 
Stosuje się:  Bioptron. Należy przystąpić do leczenia natychmiast po 
wystąpieniu pierwszych objawów 
l krok: Naświetlać lewą i prawą połowę czoła po 6 minut  
II krok: Naświetlać nasadę nosa po 6 minut z obu stron Zabiegi: 2 - 3 x dziennie 
Ważne wskazówki: W celu udrożnienia dróg oddechowych należy 
przeprowadzać inhalację olejkiem eukaliptusowym. Jeżeli w ciągu 4 - 5 dni nie 
nastąpi poprawa, należy zgłosić się do lekarza. 
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ZMARSZCZKI 
Stosuje się: Bioptron, mleczko oczyszczające, Oxy-Spray, krem z liposomami 
l krok: Oczyścić zaatakowaną partię skóry łagodnym mleczkiem 
oczyszczającym 
II krok: Dokładnie spryskać partię skóry Oxy-Sprayem 
III krok: Naświetlać 4 minuty 
IV krok: Nałożyć krem liposomowy i lekko wmasować 
Zabiegi: 1 - 2 x dziennie 
Ważne wskazówki: Konieczne jest regularne stosowanie. Połączenie Bioptronu i 
kremu z liposomami bardzo sprzyja kuracji. Widoczne wyniki pojawiają się 
już po 2 tygodniach. 
 
ZMIANY OCZNE; zaczerwienienie oczu, podrażnienia, także alergiczne 
Stosuje się: Bioptron i krople do oczu oparte na składnikach naturalnych  
l krok: Wyjąć szkła kontaktowe (jeżeli nosimy)  
II krok: Naświetlać oko bezpośrednio przez 4 - 6 minut  

III krok: Następnie wpuścić 1 - 2 krople do oczu Zabiegi: 1 - 2 x dziennie 

Ważne wskazówki: Osobom korzystającym ze szkieł kontaktowych zaleca się 
przez 2 - 4 dni nosić okulary, do ustąpienia podrażnienia. Przy alergicznych 
podrażnieniach oczu krople powinien ordynować lekarz. 
 
ZWIOTCZENIE SKÓRY; wiotka lub niedokrwiona skóra 
Stosuje się:  Bioptron, mleczko oczyszczające Oxy-Spray 
l krok: Oczyścić zaatakowaną partię skóry łagodnym mleczkiem 
oczyszczającym 
II krok: Spryskać skórę cienką warstwą Oxy-Sprayu 
III krok: Naświetlać punktowo po 4 minuty 
IV krok: Ponownie spryskać zaatakowaną partię skóry cienką warstwą Oxy-
Sprayu 
Zabiegi: 2 x dziennie 
Ważne wskazówki: Zwiotczała skóra ma skłonność do szybszego tworzenia 
zmarszczek. Oxy-Spray można także stosować pomiędzy zabiegami. 
 
 

Opracował 
 

Regionalny Dyrektor Sprzedaży Zepter   
Tadeusz Mikołajczyk  

Phone Kom 508 194 041 
 t.mikolajczyk@zepter-bioptron.pl  

www.zepter-bioptron.pl 
 

mailto:t.mikolajczyk@zepter-bioptron.pl
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