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Evropská asociace pro fototerapii 
Evropská asociace pro fototerapii (EUROAP) je sdružení odborníků z 

oboru medicíny a dalších oblastí, kteří se klinicky, výzkumně nebo 

teoreticky zabývají problematikou fototerapie. 

Cílem a posláním asociace je především vyvíjet systematické 

výzkumné, vzdělávací a osvětové aktivity v oblasti léčebného využití 

světla. Asociace zároveň poskytuje poradenství odborníkům, kteří 

fototerapii v rámci své praxe provozují nebo chtějí provozovat. 

Evropská asociace pro fototerapii vznikla v roce 2007 na základě 

iniciativy celé řady odborníků, kteří v dané oblasti spolupracují již řadu 

let. Členství v asociaci nabízí především: 

- možnost komunikace s profesionály v oblasti fototerapie, 

- podílet se na společných výzkumných  aktivitách, 

- průběžné informace o dění v oblasti fototerapie, 

- konzultace v oblasti klinických aplikací, 

- doporučení pro pořízení vhodného zařízení, 

- podílet se na všech odborných aktivitách asociace. 



Metodika hodnocení  

fototerapeutických přístrojů 

světelný management / zdroj světla 

tepelný a napájecí management 

řízení terapeutických režimů (tzv. test IQ light) 

certifikace (bezpečnost, kvalita zpracování) 

dopad na životní prostředí (ekolog. šetrné výrobky, jak pří výrobě, 

distribuci, tak při jejich používání) 

tvar a vzhled, aplikační jednoduchost, CNV (celk. nákl. vlastnictví) 

účinnost (odborné studie, základní výzkum, publikace apod.) 

úroveň a srozumitelnost manuálů a terapeutických doporučení 

 

Metodika EUROAP hodnotí celkem 48 parametrů, z nichž za 

nejdůležitější považuje především: 
 



Proč klasifikace biolamp? 
Účinné biolampy jsou neinvazivní ekonomicky výhodná terapie pro 

klinické použití i domácí péči. 

Aktuální nabídka “biolamp” je značně nepřehledná a často velmi 

zavádějící (nepřesné infomace účelně vedou zájemce k chybným 

závěrům). 

V hlavní roli vystupují reklamní experti, nikoliv odborníci – snaha 

prodat za každou cenu – manipulace s klientem bez ohledu na to, 

jaký má tzv. zázračná biolampa reálný léčebný efekt.  

Jako biolampa je dnes obchodníky označováno prakticky vše, čím 

na sebe lidé mohou svítit, bez ohledu na rozdílnost terapeutické 

účinnosti. 

Evropské asociace zavádí do této kategorie jasná pravidla, které 

mají za úkol usnadnit budoucím uživatelům nelehkou úlohu při 

rozhodování, jaký typ přístroje potřebují. 



Základní podmínky klasifikace 

biolamp 

 

• Bezpečná 

 

 Terapeuticky účinná 

 

• Certifikovaná podle směrnice EU pro zdravotnické prostředky 

 

EUROP zařazuje do hodnocení pouze takové biolampy, které splňují 

základní podmínky. Biolampa musí být: 
 



Hodnotící kritéria 

světelný management / zdroj světla 

životnost / ekonomická náročnost, ekologická zátěž 

efektivita / energetická náročnost 

vedl. účinky / UV, IR, studené světlo 

pulzní režim 

světelný výkon 

tepelný a napájecí management 

řízení terapeutických režimů (IQ light) 

certifikace (bezpečnost, kvalita zpracování) 

dopad na životní prostředí (ekolog. šetrné výrobky) 

velikost a tvar (anatom. přizpůsobení), vzhled, aplikační jednoduchost, 

CNV (celk. nákl. vlastnictví) 

účinnost (odborné studie, základní výzkum, publikace apod.) 

úroveň a srozumitelnost manuálů a terapeutických doporučení 

 



Klasifikace biolamp 

Obecná ch. Technická ch. Certifik. biol. 

1. Tvar fénu - zpřístupnila v 80. letech 

fototerapii pro domácí používání 

Halogenová žárovka vyzařuje 

polychromatické světlo, 

polarizace odrazem s malou 

účinností, chlazení větrákem 

Zepter, BIO-V 

2. Využívá v 90.letech moderní 

technologie k vyšší účinnosti a 

prodloužené životnosti přístrojů 

Dílčí využití moderních 

technologií vytváří kategorii 

hybridních biolamp, které na úkor 

vylepšení jednoho parametru 

potlačují parametr jiný 

Středaptron, Medicom, 

Solaris, Medolight, 

LEDactive, Omnilux, 

BioBeam apod. 

3. Využívá nejmodernější ekologicky 

šetrné technologie a řídící 

mikroprocesor k maximalizaci 

terapeutického účinku a aplikační 

jednoduchosti 

Moderní technologie vysoce 

svítivých diod, polarizace větší 

než 99%, řízení mikroproces. s 

možností aktualizace software, 

volitelný pulzní režim apod. 

Biostimul 

4. Integrovaná zpětná vazba umožňí 

stanovení optimální terapeutické 

dávky přístroje na základě 

individuální reakce organismu 

Sofistikované senzory stanoví 

optimální terapeutické dávky, 

přístroje komunikující bezdrátově 

/ na dálku s ošetřujícím lékařem 

(iHealth t.) 

?????? 

5. Integrace fototerapeutických zdrojů 

do oblečení, a to jak na lokální, tak 

celotělové úrovni umožní okamžitou 

aplikaci dle potřeb organismu. 

Přenese diagnostiku a následnou 

fototerapii z externích přístrojů do 

terapeutického oblečení 

?????? 



Budoucnost fototerapie 

Fototerapeut

ický 

přístroj 

Aplikační 

doporučení 

Uživatel 

přístroje 

Budoucnost fototerapie spočívá dle EUROAP ve sladění komunikace 

na úrovni: 
 



Děkuji  

za  

pozornost ... 


