
Moderní světelná terapie – účinná metoda pro sportovní a rehabilitační lékařství  
 
Tělesná aktivita na rekreační i výkonnostní úrovni se zařadila do 
denního plánu moderního člověka. Výrazně se tak snižuje riziko 
výskytu chronických svalových poruch, kardiovaskulárních a dalších 
systémových onemocnění a celkově tento postup vede ke znatelně 
lepší kvalitě života. Ovšem s rekreační i intenzivnější sportovní aktivitou  
stoupá i četnost sportovních úrazů, proto je více než vhodné použití 
moderní terapeutické metody – světelné terapie – pro rychlé a efektivní 
řešení daného úrazu nebo k preventivnímu působení na problematické 
partie, čímž lze těmto úrazům a poraněním předcházet. 
 
Světelná terapie a její účinky 
Světelná terapie – neboli fototerapie – je terapeutická metoda 
využívající působení světelné energie (elektromagnetického záření) na 
živý organismus. Jedná se tedy o stimulaci přirozených regeneračních, 
protibolestivých a protizánětlivých procesů, které probíhají v živých 
organismech.   

Sportovci v první řadě ocení pomoc této fyzikální metody při 
odstraňování bolestí svalů a kloubů. Tato metoda navíc  napomáhá 
celkově regenerovat svalovou hmotu a působí i preventivně proti vzniku 
svalových křečí. Po aplikaci světla se zlepšuje prokrvení dané části 
těla, čímž se urychluje látková výměna, zvyšuje se přísun kyslíku a odplavování toxických zplodin z organismu. Světlem se dá ovlivnit vedle 
krevního oběhu i lymfatické řečiště. Výsledkem je potom urychlení tkáňové drenáže a tím i snížení lokálních otoků. Všechny tyto popsané 
efekty s sebou přirozeně přináší zlepšení hojení, redukci zánětlivých reakcí a také celkový příznivý vliv na stav imunitního systému.  

 

Kazuistika  
Mužský pacient, věk 44 let, obchodník, provozující denně kulturistiku, diagnostikována pravostranná epicondylitis lateralis (tenisový loket). Byl  nucen 
zdržet se cvičení kvůli bolestivé extenzi a rotaci pravého předloktí. Absolvoval sérii 12 klasických fyzioterapeutických procedur (elektroterapie, 
ultrazvuk atd.), aplikovány dvě injekce kortikosteroidů do bolestivé oblasti, ale vše bez výrazného pozitivního výsledku. Pacient byl zklamaný, 
deprimovaný a neměl důvěru v novou terapeutickou metodu (světelnou terapii), která mu byla nabídnuta ortopedem. S výjimkou kulturistiky se 
pacient odmítl zříci jiné fyzické aktivity. V průběhu série procedur světelné terapie měl v oblasti postiženého lokte tři přímá mechanická traumata a v 
důsledku pracovních povinností byl donucen na 9 dnů přerušit léčbu. Dokončil sérii 18 sezení a po poslední terapii hlásil loket bez bolestí. Pacientovi 
bylo doporučeno po poslední terapii světelnou energií vysadit na jeden týden v tréninku a začít trénovat s malou zátěží, kterou měl postupně 
zvyšovat. Po pěti letech od aplikace světelné terapie je pacient stále bez bolestí. 

Oblasti využití 
Světelná terapie se dnes cíleně a s pozitivním efektem i ohlasem uplatňuje u skupin sportovců, jako jsou fotbalisté, hokejisté, atleti, 

gymnasté, vzpěrači, plavci,  cyklisté a u další řady různých typů sportovních aktivit. 
Velkou výhodou světelné terapie je možnost ji aplikovat buď jako samostatnou terapii nebo jako komplementární terapeutickou metodu. 

Vhodné jsou kombinace fototerapie a jiných fyzikálních metod – např. magnetoterapie, ultrazvuk, ale také s rehabilitačními postupy –  
masáže, balneologické koupele, lymfodrenáže a další. 

 
Mezi největší výhody světelné terapie patří: 
• jedná se o bezbolestnou vysoce efektivní terapii s ohledem na vložené 

náklady, 
• jde o intenzivní terapii bez nároků na obsluhu, a podle současných klinických 

studií a poznatků bez jakýchkoliv vedlejších účinků, 
• žádná rizika nebo následky, dobrá tolerance pacientem v jakémkoliv věku, 

muži i ženami, 
• rychlý a účinný ústup lokálních klinických projevů spolu se zlepšením ve 

funkčních schopnostech, vyloučení používání analgetik a protizánětlivých 
preparátů, což umožňuje sportovci lepší soustředění a eliminuje  podíl recidiv 
zranění, 

• možnost vrátit se k tréninku a k aktivní činnosti ve srovnání s ostatními 
terapeutickými procedurami ve výrazně kratší době (tj. až o poloviční dobu), 

• možnost aplikovat terapii buď samostatně nebo v kombinaci s jinými 
terapeutickými metodami, což potvrzují pozitivní klinické výsledky v léčbě 
chirurgicky či nechirurgicky řešených sportovních zranění, 

• zkrácená délka absence v zaměstnání u pracující populace vede k finanční a 
psychologické satisfakci zaměstnance i zaměstnavatele.  

 
 



Základní indikace a způsoby aplikace světelné terapie přístrojem Biostimul ve sportu 
Indikace Počet 

aplikací 
Délka 
aplikace 

Použití 
doplňků 

Akupunkturní 
oblasti  

Způsob aplikace 

Bolest a únava nohou 2 – 4x  denně 5 minut Gel 2) 5, 15, 25 na bolestivou oblast, pomalým krouživým pohybem ve 
směru hodinových ručiček 

Bolest kloubů * 10 – 15 
(3x denně) 10 minut  25 na okolí kloubu 

Bolest hlavy 2 – 3x denně 10 minut  1, 2, 5, 8 
při prvních příznacích začněte aplikovat na doporučené 
akupunkturní oblasti, pokud se bolesti vracejí doplňte o 
aplikace na  body 9, 11, 13 a 14 

Bolesti páteře 3x denně 10 minut Gel 2) 
8, 9, 14 (krční) 
14, 15 (bederní) 
25, 26 

ze vzdálenosti 1–2 cm od pokožky; při větším rozsahu 
bolestivého místa pomalu pohybujte nad celou postiženou 
oblastí a přizpůsobte i celkovou dobu aplikace 

Bolest v krku a zánět 
mandlí 3x denně 10 minut  17 přímo otevřenými ústy, pak také na krk směrem k dolní 

čelisti z pravé i levé strany 
Bursitida (zánět a otok 
tíhového váčku u kloubu) 3x denně 10 minut Gel 2) 29 postupně na postižená místa, doplňte o aplikaci na oblast 

třísel 
Ekzémy a svědění 
(eczema a pruritic)* 

2 x denně do 
odeznění 10 minut Fluid 1) 11, 15 ihned při prvních příznacích na postižené místo ze 

vzdálenosti 1 – 2 cm 
Hematomy (podlitiny, 
modřiny) 2 – 3x denně 10 minut Fluid 1)  přímo na hematom 

Kontuze (zhmožděniny) 5 – 10  
(3x denně) 10 minut   přímo na postižené místo a jeho okolí 

Křečové žíly (varixy) 1 – 2x denně 5 – 10 
minut Gel 2) 8, 17, 27, 29 

přímo na postiženou oblast - nohy mějte ve vodorovné 
poloze; lze doplnit o aplikace na malík levé ruky (vnitřní 
strana) a kloub palce levé nohy 

Meziprstní plísně 3x denně 10 minut Fluid 1) 11, 15 přímá aplikace na postiženou oblast ze vzdálenosti 1 – 2 
cm 

Natržení šlach a svalů  
Co nejčastěji 
(každé 2 
hodiny)  

5 minut Gel 2) 25 přímo na postižení místo do odeznění bolesti 

Obrna paralytická Dle potíží 2 – 
4x denně 10 minut  9 na postižené místo, pomalým krouživým pohybem proti 

směru hodinových ručiček 

Obrna spastická Dle obtíží 2 – 
3x denně 5 minut  9 na postižené místo, pomalým krouživým pohybem proti 

směru hodinových ručiček 
Oděrky a otlačeniny 2 – 4x denně 10 minut  11, 15 zahajte ihned při první příležitosti ze vzdálenosti 1 – 2 cm 

od pokožky.   

Odstranění únavy Dle potřeby – 
2x denně 10 minut  1, 2, 8, 17, 21 na doporučené akupunkturní oblasti, doplňte o oblast nad 

vnitřní stranou pravého kotníku 
Otoky -  dolní končetiny 
(edém – lymfedém) 1 – 2x denně 15 minut Gel 2) 29 po částech na postižená místa, doplňte o aplikaci na oblast 

třísel  
Ostruha patní kosti (calcar 
calcanei) 2 – 3x denně 5 – 10 

minut   na oblast patní kosti a okolí do odeznění bolesti 

Prevence nachlazení*  2 – 3x denně 5 minut  17 provádějte z obou stran krku a na obě nosní dutiny 
Revmatické bolesti svalů a 
kloubů* 2 – 3x denně 5 minut Gel 2) 1, 2, 13, 14, 15, 

16, 17, 25 
přímo na oblast kloubů, při postižení větších kloubů je třeba 
aplikovat alespoň ze tří stran pomalým krouživým pohybem 

Svaly - mechanické 
poškození 

15 – 20  
(3x denně) 10 minut Gel 2)  přímo na postiženou oblast, aplikační interval můžete zvýšit 

podle individuální potřeby 
Svalové spazmy 
(myorelaxace) 3x denně 10 minut Gel 2)  přímo na postiženou svalovou partii, Gel 2) poté vmasírujte 

do celé postižené plochy 

Tenisový loket 
(epikondylitis) 

10 – 15  
(2 – 3x 
denně) 

10 minut Gel 2) 24 na loket a okolí, po aplikaci vmasírujte do celé oblasti Gel2) 

Tkáně – mechanické 
poškození 

15  
(3 – 4x 
denně) 

10 - 15 
minut Gel 2)  přímo na poranění, při poranění větší plochy aplikujte 

pomalým krouživým pohybem na celou oblast 

Ústřel (lumbago)* 2 – 3x denně 5 – 10 
minut Gel 2)  na postiženou část páteře a okolí, pomalým krouživým 

pohybem 
Zánět šlach a svalů – 
akutní 

10 – 15  
(3x denně) 10 minut Gel 2)  na postiženou oblast ze vzdálenosti 1 – 2 cm; terapii 

můžete opakovat ve dvouhodinových intervalech 
Zánět šlach a svalů – 
chronický 

25 – 50 
(3x denně) 10 minut Gel 2)  na místo zánětu a jeho okolí  ze vzdálenosti 1 až 2 cm, poté 

šetrně naneste Gel 2) 
Zamrzlé rameno 
(humeroscapularis)* 

10 – 15  
(3x denně) 10 minut Gel 2) 22, 23 na celé okolí ramenního kloubu pomalým krouživým 

pohybem 

Zlomeniny  3x denně 5 – 10 
minut  8 

v případě zlomeniny v horní části těla aplikujte do oblasti 
podpaží; u zlomenin v dolní části do oblasti třísel. Po 
sejmutí sádry ihned aplikovat přímo na postiženou oblast 

* U těchto indikací je vhodné zahájit terapii základním kontinuálním režimem a po 10 aplikacích přejít na režim pulzní. 
1) Před i po aplikaci použijte na postiženou oblast a okolí přípravek BioFluid (v tabulce jen Fluid). 
2) Po aplikaci vetřete nebo vmasírujte BioGel (v tabulce jen Gel) do okolí postižené tkáně. 
 
 



Přehled akupunkturních oblastí  

 


