
SROVNÁNÍ BS 501 METODA FOTONYX A BĚŽNÝCH BIOLAMP POLYCHROMATICKÉ SVĚTLO

BS 501 BĚŽNÁ BIOLAMPA

Typ světla Quasimonochromatické světlo (červená) Polychromatické světlo

Spektralni charakteristika
RB: 629 nm / 459 nm

RG: 629 nm / 516 nm
Nejčastěji 400–2000 nm

Pulzní režim aplikace Ano, několik režimů řízených mikroprocesorem Ne (použitá technologie neumožňuje)

Výkon světelného toku 

v monochromatickém spektru 

při pološířce 39 nm

1,01 mW/cm2

(dle protokolu Českého metrologického 

institutu)

Obvykle 0,97 mW/cm2

(určeno z výkonu celého spektra přepočtem 

na šířku spektra 39 nm)

Použitý zdroj světla Vysoce svítivé LED Halogenová žárovka

Životnost zdroje světla Min. 40 000 hod. Max. 4 000 hod. 

Přítomnost IR složky záření 

(vyzařování tepla do ošetřované tkáně)
Ne Ano

Stupeň polarizace světelného toku

99 %

(dle protokolu Českého metrologického 

institutu)

Výrobci často uvádějí až 95 % 

(testování nezávislým Metrologickým 

institutem prokázalo u všech dostupných 

biolamp reálnou míru polarizace v rozsahu 

63–69 %)

Metoda polarizace Průchodem polarizační folií Odrazem

Velikost ošetřované plochy Cca 1 000 cm2 Cca 290 cm2

Tvar zdroje polarizovaného světla

Fotonický displej

Možnost změny tvaru zdroje světla

Možnost sklopení bočních dílů fotonického 

displeje – 3D aplikace

Ne

Mobilita – pojízdný stojan Ano U některých typů

Manipulace při polohování aplikační 

plochy (subjektivní reference uživatelů při 

porovnání jednotlivých typů přístrojů)

Snadná – díky použití plynové vzpěry s aretací 

lze snadno BS 501 nastavit do požadované po-

lohy jednou rukou (druhá ruka je k dispozici pro 

případnou úpravu polohy pacienta)

U některých typů nastavení oběma rukama 

v několika krocích pomocí stavitelných 

kloubů s aretací (s ohledem na značnou 

váhu tělesa zářiče je obvykle zapotřebí větší 

fyzické síly)

Uvedení na trh 2006–2010 1989–2007

BIOSTIMUL BS 501

je profesionální verze z produktové řady systémů světelné terapie společnosti Biotherapy vyvinutá na základě dlouholetých zkušenos-

tí v oboru fotonické medicíny. Přístroj je určen pro neinvazivní velkoplošnou a 3D terapii červeným polarizovaným světlem metodou 

progresivní fototerapie FOTONYX. Biostimul BS 501 je plnohodnotně certifi kovaný pro profesionální použití jak ve zdravotnictví, tak 

v domácí péči.

Zdrojem terapeutického světla je velkoplošný fotonický displej, který je umístěn 

na stabilním kovovém stojanu se zabudovaným síťovým zdrojem. Kolečka podvozku 

stojanu umožňují komfortní transport přístroje a jeho vysokou mobilitu. Unikátní sys-

tém polohovatelných mechanických kloubů v kombinaci s plynovou vzpěrou nadleh-

čující manipulační rameno fotonického displeje umožňuje libovolné a velice snadné 

nastavení pracovní polohy terapeutické plochy přístroje.

Celková plocha fotonického displeje je tvořena třemi samostatnými mechanicky pro-

pojenými fotonickými displeji. Změnou úhlu jejich vzájemné polohy lze získat až 25 

různých nastavení. Tzv. rovinným nastavením s nulovým úhlem lze vytvořit aplikační 

plochu eliptického tvaru o rozměrech cca 580 x 140 cm (600 cm2), jednoduchou změ-

nou úhlů pak prostorový aplikátor umožňující tzv. 3D terapii, vhodnou např. k ošetření 

kloubů dolních i horních končetin.

Přední aktivní terapeutická část displeje je kompletně chráněna krycím sklem. Na zad-

ní straně fotonického displeje je umístěn přehledný ovládací panel s informačním dis-

plejem. Veškerá činnost fotonického displeje je řízena a optimalizována vestavěným 

mikroprocesorem. Sofi stikovaný tepelný management Biostimulu BS 501 umožňuje 

nepřetržitý provoz přístroje bez potřeby technických přestávek (např. z důvodu pře-

hřátí).

Výkonný mikroprocesor umožňuje snadnou a intuitivní volbu aplikačního programu. 

Ten lze, v závislosti na druhu obtíží, jednoduše vybrat z 20 přednastavených aplikač-

ních programů, které plně pokrývají celé spektrum doporučených indikací. Jako jediný 

ve své kategorii navíc umožňuje formou aktualizace software individuální zákaznické 

nastavení.

Pokročilý světelný management optimalizuje intenzitu světelného toku fotonického displeje na 1,01 mW/cm2 při vzdálenosti 5 cm  od ošetřované 

plochy, resp. 0,65 mW/cm2 při vzdálenosti 10 cm a míru polarizace na 99 % (dle kalibračního protokolu Českého metrologického institutu). Inte-

grace dual-color (červená/modrá nebo červená/zelená varianta) režimu navíc nově přináší možnost vyšší terapeutické účinnosti, která je dána 

specifi ckým působením různých vlnových délek (barev) světla.

Předností systémů Biostimul je i jejich aplikační bezpečnost, a to jak pro ošetřovanou, tak pro ošet-

řující osobu. Využívání přístroje k terapii tak nevyžaduje žádná zvláštní bezpečnostní opatření nebo 

školení, jak tomu je např. u biostimulačních laserů. Rovněž zaškolení obsluhy k práci s přístrojem je 

jednoduché a časově nenáročné.

Aplikace systémů Biostimul v praxi vychází z celé řady odborných studií o léčebném využití polari-

zovaného světla a laseru, a zároveň je ověřena klinickými i experimentálními studiemi provedenými 

univerzitními nebo vědeckými centry v České republice i zahraničí (m.j. Akademie věd ČR, 1. lékařská 

fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Lékařská fakulta Univerzity Ko-

menského v Bratislavě, Akademie věd SR, Neuroprogress – Oslo).
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BIOSTIMUL BS 501
PŘÍSTROJ PRO VELKOPLOŠNOU A 3D TERAPII DUALCOLOR POLARIZOVANÝM 

SVĚTLEM METODOU PROGRESIVNÍ FOTOTERAPIE FOTONYX

ORTOPEDIE | TRAUMATOLOGIE | REHABILITACE | BALNEOLOGIE | DERMATOVENEROLOGIE | CHIRURGIE 

PLASTICKÁ A ESTETICKÁ CHIRURGIE | PRAKTICKÁ MEDICÍNA | GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ 

PEDIATRIE | ORL | SPORTOVNÍ MEDICÍNA | GERIATRIE | KOSMETIKA | VETERINÁRNÍ PÉČE

Prospekt BS 501 - CZ - 092011

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Klasifi kace přístroje: přístroj typu B

Třída: I.

Stupeň polarizace: 99 %

Maximální celkový světelný výkon: 606 mW

Intenzita světelného toku: 1,01 mW/cm2 ve vzdálenosti 5 cm

0,65 mW/cm2  ve vzdálenosti 10 cm

Plocha fotonického displeje: 600 cm2

Spektrální charakteristika RB: 629 nm / 459 nm

Spektrální charakteristika RG: 629 nm / 516 nm

Maximální odchylka spektra: ± 19,5 nm

Metoda polarizace: průchodem polarizační folií

Zdroj světla: vysoce svítivé LED

Životnost zdroje světla: min. 40.000  hod. (údaj výrobce)

Režim činnosti: a) kontinuální

b) q-kontinuální: 100 Hz ± 10 %

c) pulzní frekvence: 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz

Časovač: automaticky dle zvoleného programu

Přednastavené programy: 20 (s možností zákaznického nastavení)

Napájecí napětí: ~ 230 V

Příkon: max. 120 VA

Kmitočet: 50 Hz

Síťové pojistky: 2 x T630L

Pojistka sekundáru: 1 x T2,5L

PRACOVNÍ PODMÍNKY:

Teplota okolí: +10 až +40 °C

Relativní vlhkost vzduchu: 30 až 75 %

Hmotnost bez obalu: 14,3 kg

VÝROBCE:

Biotherapy s.r.o., Paříkova 5, 190 00 Praha 9, Česká republika

Biostimul BS 501 byl v souladu se zákony ČR a EU řádně certifi kován jako zdravotnický prostředek třídy IIa, dále byl kladně klinicky hodnocen Všeobecnou 

fakultní nemocnicí v Praze (viz závěrečné zprávy klinického hodnocení zdravotnického prostředku Biostimul BS 501 č. 426/05 a 454/05). Pro posouzení shody 

byl použit postup podle přílohy 4 a 7 Nařízení vlády č. 336/2010 Sb. v platném znění.

Na posouzení shody se podílela Autorizovaná osoba AO1014 (NB 1014) Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha-Troja, která vydala dne 

16. 12. 2008 podle přílohy 4 Nařízení vlády číslo 336/2004 Sb. v platném znění certifi kát číslo MED 080062.

Seznam referenčních pracovišť společnosti Biotherapy naleznete na www.biotherapy.eu

V případě zájmu o systém světelné terapie BS 501, jeho předvedení, více odborných informací a klinických studií, nás prosím kdykoliv kontaktujte.

www.biotherapy.eu | email: info@biotherapy.eu

Kontaktní údaje:


