Кох-і-нор
Назва найбільшого та найзагадковішого
діаманта в світі «кох-і-нор» перекладається як «Гора світла». Таке ім’я він одержав тому, що за легендою символізував
божественне просвітлення, дароване
людям.
Здавна найбільшою цінністю у світі вважалося світло. «Хай буде світло!». Ці слова з Біблії говорять про початок життя
на землі. Спробуймо і ми торкнутися
вічності. Зробимо це кращим з усіх наявних способів. Для себе.
НЕВЕЛИКИЙ АПАРАТ MEDOLIGHT СТАНЕ НАШИМ «КОХ-І-НОРОМ»
ГОРА СВІТЛА В РУЦІ
ДЖЕРЕЛО ЗДОРОВ’Я, ЩО ВІДКРИВАЄ
НОВІ ОБРІЇ ВИКОРИСТАННЯ ВЕРШИН
СВІТЛА.
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АПАРАТ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ СВІТЛОВИПРОМІНЮВАЛЬНІ
ДІОДИ ДЛЯ КОНТАКТНОЇ СВІТЛОТЕРАПІЇ

АПАРАТ MEDOLIGHT СЕРТИФІКОВАНО
ЯК МЕДИЧНЕ ОБЛА ДНАННЯ ВІДПОВІДНО
ДО ДИРЕК ТИВИ ЄВРОСОЮЗУ 93/42/ЕЕС.
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Що таке
світло?
Світло – це видимі оком електромагнітні хвилі.
Ці хвилі являють собою коливання електромагнітного поля, що розходяться з величезною
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(зірки, Сонце) до земних (вогонь, лампи та ін.)
перескакування електронів на більш низькі
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тонів і мають різне походження – від космічних

Світло і його вплив на людський організм
foton powstaje podczas przeskakiwania
elektronów na niższe orbity w atomie

Світло є незамінним елементом, що підтримує всі життєві процеси в організмі. Відповідно, лікувальна дія світла зумовлюється
наявністю в організмі спеціальних механізмів його сприйняття
та засвоєння для забезпечення життєвих потреб.
Світло – це електромагнітна хвиля з певною характеристикою.
Живі організми доволі чутливі до цілого спектра електромагнітного випромінювання. До основних параметрів світла належить
довжина і частота хвилі..

Наприклад, радіохвилі мають слабку енергію проникнення та пригнічуються навіть водою. Також мікрохвилі мають низький рівень енергії, але можуть впливати на
молекули води. Інфрачервоне випромінювання, що має значно більшу енергію, вже спроможне впливати на деякі великі молекули. Світлові хвилі видимого спектра (у
тому числі сонячного світла), що мають ще більше енергії, активно входять у взаємодію із тканинами живого організму, а енергія ультрафіолетових хвиль у змозі розривати
міжмолекулярні зв’язки. Дуже високі енергії рентгенівського та гамма-випромінювань руйнують біологічні структури.
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Особливості сонячного
світла
Сонячне світло є єдиним видом електромагнітного випромінювання, яке приносить
користь і життєво необхідне для організму.
Тканини мають численні та різноманітні можливості використання оптичного діапазону електромагнітних хвиль.
Містить він інфрачервоний компонент, що зігріває й активує, низькоенергетичні
ультрафіолетові промені, що прискорюють синтез вітаміну D, але основна заслуга в
підтримці життя належить видимому спектру (білому світлу).
Прикладом впливу сонячного світла є поліпшення нашого самопочуття у весняно-літній період. Осінньозимовий період із браком сонячного світла, навпаки, знижує рівень вмісту багатьох гормонів, у тому числі
мелатоніну, що регулює всі життєві ритми, знижується також активність багатьох ферментів, що спричиняє
погіршення обміну речовин. Пов’язана з нестачею сонця й тепла зимова депресія, швидка втомлюваність і
зниження опірності організму спричиняють ще серйозніші захворювання.

Сонячне світло, а особливо його видима й інфрачервона частина, повинні щодня
поновлювати енергію в організмі. Певні довжини хвиль породжують різні біологічні
ефекти й виявляють вибіркову лікувальну дію.
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Значення деяких параметрів світла
Використовуючи світло з лікувальною метою, необхідно знати про вплив усіх його складових (від фіолетового до червоного).
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Наприклад, блакитне світло добре використовувати при лікуванні вугрів. А частинки гемоглобіну під впливом червоного світла (640 нм) починають активніше
здійснювати обмін кисню й двоокису вуглецю. Подальше збільшення довжини хвиль призводить до посилення розігріваючого впливу випромінювання, що
проявляється в інфрачервоному спектрі (особливо 880 нм), для якого характерна більша проникна здатність.
Тож спектр хвиль, застосовуваний у лікуванні, має істотне значення. Залежно від його параметрів можна викликати позитивний (профілактичний, лікувальний)
або негативний (хвороботворний) ефект у разі застосування спектра хвиль із деструктивною дією.

Вплив на
організм
людини

видимий спектр

близько до інфрачервоного

(380 nm – 780 нм)

(8800–1600 нм)

10 4 m —

Радіохвилі

102 m —

10 m —

1m—

10 -1 m —

10 -2 m —

10 -3 m —

Мікрохвилі

10 -4 m —

10 -5 m —

Інфрачервоне

10 -6 m —

10 -7 m —

10 -8 m —

10 -9 m —

Ультрафіолетове

10 -10 m —

10 -11 m —

Випромінювання Х
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довжина
хвилі

Гамма-випромінювання

10 -14 m —

назва

електромагнітний спектр

103 m —

електромагнітний спектр

Величезне значення має також спосіб подання світла (постійний або пульсуючий). У багатьох випадках недостатньо лише впливу світлом на охоплений захворюванням простір, необхідно додатково використовувати оптимальні параметри частоти передачі енергії. Пульсація світла є дуже важливим елементом тому, що
кожна молекула посилає власні кванти енергії та зв’язується з іншими молекулами, що «звикли» саме до такого (переривчастого) порядку приймання електромагнітної енергії. При цьому оптимальна частота таких пульсацій залежатиме від параметрів молекул – виду тканини й характеру захворювання.
7

Як світло впливає на організм?
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ДОВЖИНА ХВИЛІ
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ЧУТЛИВІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ОКА

Людина здатна розрізняти довжини хвиль оптичного діапазону (380–780 нм). Клітини, що перебувають у сітківці ока,
трансформують електромагнітні хвилі в нервові сигнали,
завдяки яким мозок створює відповідні образи – це зорова
доріжка.

Через очі до нас надходить 90% інформації. Отримувана за допомогою зору інформація впливає на наше самопочуття, настрій, працездатність і навіть опірність організму.
З настанням весни подовжується день, а отже, ми отримуємо більше сонячної енергії та відчуваємо повноту життя. А що відбувається восени й узимку? Нас спіткають
застуди, утома й безліч інших неприємностей, наприклад таких, як депресія. Щороку близько 200 мільйонів людей саме в зимовий період зазнають впливу так званої
«депресії короткого дня». Уникнути цього можна шляхом застосування видимого й інфрачервоного світла.

Використовуючи сприятливий вплив світла на нервову систему, ми можемо також нормалізувати ритм сну та неспання,
поліпшуючи при цьому загальне самопочуття.
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Встановлено, що всі живі організми – від найпростіших до людини – мають специфічні енергочутливі ферменти (НАДФ-оксидаза й NО-синтаза), що функціонують
незалежно від нервової системи на клітинному рівні. Їх чутливість залежить від
частоти й амплітуди електромагнітних хвиль (оптимальною є ділянка видимого
світла й найближчого інфрачервоного спектра), а також від функціонального
стану клітин: у клітинах хворих вона вище, ніж у здорових тканинах. Це означає,
що в більшості випадків для ослаблення патологічних процесів, що відбуваються
в клітині, незамінною є енергія світла.

ЗДАТНІСТЬ ЕНЕРГІЇ ПРОНИКАТИ В ТКАНИНИ
ЛЮДСЬКОГО ОРГАНІЗМУ

Людина «бачить» також і шкірою! Існує незоровий шлях сприйняття електромагнітної енергії. Поверхня шкіри, на яку потрапляє світло, в багато разів більша за площу
сітківки ока. У тканинах, що поглинули світло, відбувається безліч фотохімічних процесів. Оптичні властивості живих тканин сприяють переданню світлової енергії в
різних напрямках. Відбувається дифузне сприйняття світла всією поверхнею шкіри.
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Вплив світла на клітини – клітинне «бачення»

ДОВЖИНА ХВИЛІ

Вплив червоним світлом або вплив на тканини близьким до нього спектром інфрачервоного випромінювання спричиняє синтез різними клітинами, в тому числі клітинами крові, активних форм кисню (АФК) й оксиду азоту (NО), а відтак починається структурна та функціональна активація клітин. Походження АФК і NО вчені пов’язують
саме з НАДФ-оксидазою та NО-синтазой – ферментами, що перебувають у клітинній оболонці. Ферменти з такою важкою і таємничою назвою належать до групи нуклеотидвмісних флавогемопротеїдів. Саме вони мають здатність сприймати видиме й інфрачервоне світло, тобто власне мають «клітинний зір». АФК і NО, що «подорожують»
у різних тканинах організму, передають сигнали між клітинами та різними тканинами у складній системі людського організму. Підтвердженням того, наскільки важливою
є активація зазначених ферментів, є той факт, що одним із перших процесів, що відбуваються при зародженні нового життя (запліднення сперматозоїдом яйцеклітини),
є активація НАДФ-оксидази в оболонках обох кліток.
Крім того, завдяки АФК і NО реалізується один із найважливіших лікувальних ефектів червоного й інфрачервоного світла – черезшкірна стимуляція клітин крові з подальшими позитивними змінами, що відбуваються у всьому організмі.
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Біологічні переваги пульсуючого впливу червоного та
близької частини спектра інфрачервоного світла
У кожній частині тіла, на яку падає червоне й інфрачервоне світло, NО викликає безліч місцевих і загальних ефектів, що
підтримують багато життєво важливих процесів. Хоча життя молекули NО триває секунди, цей час виявляється достатнім,
щоб вони розпочались.

Нобелівська Премія
за відкриття молекули
«оксид азоту»”
Альфред Нобель – засновник
знаної премії, якою відзначають
щороку за найбільш значущі
досягнення в різних галузях науки, був винахідником
динаміту на основі «нітрогліцерину».
Сьогодні «нітрогліцерин», що виникає в організмі у формі
окису азоту (NО), слугує здоров’ю, а в багатьох випадках
навіть рятує людське життя.

Науковці пов’язують із АФК і NО дедалі більше надій на вирішення безлічі загадок функціонування живих організмів. Власне тому Нобелівську Премію в галузі фізіології та
медицини в 1998 році здобула група дослідників (Р. Фурхготт, Л. Ігнарро, Ф. Мурад) за
відкриття важливої ролі передання сигналів в організмі завдяки частинкам окису азоту
(NО).
Перші фундаментальні дослідження в цьому напрямі показали, що в зоні пульсуючого
впливу червоного та найближчого до нього спектра інфрачервоного світла (параметри
світла medolight) відбувається виділення окису азоту (NО) i що в цьому процесі беруть
участь клітини крові (еритроцити).

Розслаблення м’язів судинної стінки й зняття спазму є найбільш помітним ефектом NО.
Препарати, що містять нітрогліцерин (Nitroglycerinum), допомагають мільйонам людей, хворим на серцево-судинні захворювання. Ефект, подібний до впливу світла, можна
спостерігати при прийомі нітрогліцерину під час спазму коронарних артерій (стенокардія) – людина миттєво «оживає», а біль у серце минає. Однак після революційного
відкриття, яке підтвердило, що оксид азоту синтезується всередині організму, у медичному середовищі почалися дискусії про можливість стимуляції синтезу власного
«нітрогліцерину», в тому числі під впливом пульсуючого червоного й близької частини спектра інфрачервоного світла.
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Крім захисту серця від інфаркту й регулювання артеріального тиску, NО виявляє на
організм також інші корисні впливи:
У легенях –
захист від
нестачі кисню

Діє подібно до деяких
ліків (sildenafil citrate),
стимулюючи вироблення NO (і приплив крові)
до статевих органів,
стимулюючи зростання
лібідо, нормалізуючи
ерекцію, роблячи організм міцнішим тощо.

Гальмує алергійні реакції
(гальмує виділення гістаміну

Обмежує
активність
речовин, що
спричиняють
запалення судинної стінки
та розвиток
склерозу

Зменшує спазми
маткового м’яза,
запобігаючи
передчасним
пологам,
і допомагає
зберегти вагітність

Оптимізує процеси
передавання сигналів у нервовій
системі,
що поліпшує процес
навчання та пом’якшує характер

Нормалізує
функцію нирок, печінки
та кишечнику

Діє подібно до
аспірину (профілактика інфаркту
міокарда), гальмуючи
агрегацію клітин крові,
тим самим зменшуючи ризик утворення
тромбів

Червоне світло та ближня
частина спектра інфрачервоного випромінювання збільшує
виробництво оксиду азоту (NO)
у кожній зоні тіла.

Передаванню сигналів між окремими клітинами допомагають частинки NО й АФК, а також електромагнітні імпульси. У такій міжклітинній комунікації (клітинному «баченні») певна, якщо не провідна,
роль належить світловому та початковій частині інфрачервоного електромагнітним діапазонам, що сприймаються, на думку Альбрехта-Бюхлера («Биофотоника», 2002), спеціалізованими структурами
клітини (центріолями). Тому, можна сказати цілком упевнено, для нормального функціонування кожної клітини й усього організму потрібне «забезпечення» тканини червоним та інфрачервоним світлом.
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Доставка енергії,
потрібної для
функціонування
клітин
Для того щоб «бачити», кожна клітина має дихати.
Клітинне дихання – це процес споживання клітиною
кисню. За допомогою дихання клітині вдається здійснити безліч необхідних для життєдіяльності процесів, але
найважливішим із них є синтез і накопичення запасів
енергії у вигляді АТФ (аденозинтрифосфорна кислота).
У процесі утворення АТФ беруть участь частинки кисню
й протони водню.
Про те, наскільки важливим є цей процес, свідчить
наступний факт.
Мітохондрія дорослої людини середнього росту й ваги
пропускає через свою мембрану близько 500 г іонів
водню щодня, утворюючи протонний насос.
Водночас кожен із нас виробляє та споживає близько
2,3 кг АТФ. Фермент Н+-АТФ-синтаза утворює АТФ із
АДФ і фосфату (Рі), а всі процеси, що супроводжуються
поглинанням енергії, використовують АТФ як паливо,
знов утворюючи АДФ і фосфат.
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Зарядження клітинних електростанцій, тобто як краще доставити необхідну енергію
для клітинного дихання
Оксид азоту розширює судини й полегшує доставку кисню всьому організму, кожному органу, кожній клітині. Кисень потрібен для більшості процесів життєдіяльності.
Дихальна система є природним шляхом транспортування кисню з навколишнього середовища. Життєво важливий кисень зрештою забезпечує енергетичні потреби
клітини, створюючи можливість синтезу запасів енергії у вигляді АТФ. Втім, до цього О2 повинен пройти довгий шлях.
Молекули кисню спочатку проникають у бронхи, і лише частина їх потрапляє в альвеолиh (1a), звідки О2 надходить в еритроцити (клітини крові) (2a), у складі яких мігрує
до всіх клітин організму (3a). Після проникнення всередину клітини, дійшовши до мітохондрій (своєрідні «клітинні електростанції») (4a), молекули О2 ще проходять ланцюжком дихальних ферментів і тільки після цього віддають свою енергію на синтез АТФ (ATP).

O2

O2
O2

O2

O2
O2

ADP+Pi

O2
1a O2
ЛЕГЕНІ

O2
O2

O2
O2 O2

O2
2a O2

O2
O2

КРОВОНОСНА

O2
O2

3a O2

O2

КЛІТИНА

a.1.

H+
a.2.

4a O2
МІТОХОНДРІЯ

a.4.

H+

СИСТЕМА

H+

1b

Синтез АТФ

На кожному етапі транспортування кисню витрачається енергія та
О2, і зрештою лише мала частка кисню доходить до споживача (клітини).
Вплив на клітини пульсуючим червоним світлом і близьким до нього
інфрачервоним випромінюванням (medolight) дозволяє «зарядити»
їх мітохондрії (1b).

ATP

a.5.

O2

O2

H+
H+

H+
H+

a.3.

a.1. – мітохондріальна матриця
a.2. – внутрішня мітохондріальна
мембрана
a.3. – резервуар протонів a.4.
– АТФ-синтез
a.5. – протонний насос
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Кожна клітина є маленькою фабрикою, що переробляє поживні речовини, створює нові, ідентичні клітини, і крематорієм
для використаних елементів.
Роль клітинних електростанцій виконують мітохондрії, які синтезують і накопичують АТФ (внутрішньоклітинне «паливо»),
а від забезпечення їх паливом (електронами, електромагнітною енергією) залежить якість життя клітини.
У результаті багаторічних дослідів установлено, що найефективніше мітохондрії працюють, коли на них впливає червоне
світло і близька частина спектра інфрачервоного випромінювання. Важливою складовою є також правильно підібрана
частота подання енергії. Для того щоб кожна клітина могла нормально жити та протистояти впливу стресів, мітохондрії
повинні синтезувати й акумулювати достатню кількість енергії у вигляді АТФ.
Доля клітини може розвиватися двома шляхами: або вона занедужає (через нестачу кисню,
енергії, надлишок токсинів, вірусів тощо) і передчасно загине (некроз), або відповідно до
своєї програми випрацює життєвий ресурс і зів’яне (апоптоз).

апоптоз

Очевидно, на перебіг цих процесів впливає безліч зовнішніх і внутрішніх факторів, у першу
чергу доставка червоного світла і вплив близького інфрачервоного випромінювання, краще
у вигляді пульсуючого потоку.

Тепер стає зрозуміло, чому світло medolight показане при лікуванні
та профілактиці багатьох захворювань – прискорює загоєння, відновлює нормальне функціонування організму та збільшує опірність.
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￼некроз

Біологічно
активні точки
Другим способом екстраокулярного
впливу світла на організм є його сприйняття біологічно активними точками
(«точки акупунктури»).
Їх відкрили понад 5000 років тому давньокитайські
лікарі.
Сучасна медицина трактує їх як рецептори, створені
самої природою для отримування та передавання
всередину організму широкого спектра сигналів, у тому
числі механічних (натискання, вібрація), температурних
(тепло, холод), електромагнітних – видиме та інфрачервоне світло (medolight).
Тому їх називають також електромагніторецепторами.
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Вплив на біологічно активні точки
Дія світлом на точки акупунктури спричиняє реакцію (лікувальний ефект) навіть
у розташованих далеко від місця впливу органах і системах. Саме в такий спосіб можна
поліпшити стан здоров’я й позбутися багатьох недуг.
Отже, живий організм здатен сприймати видиме світло й інфрачервоне випромінювання
за допомогою:
• очей
• спеціальних клітинних структур («сенсорні» клітинні системи)
• біологічно активних точок (електромагнітні рецептори).
Світло відіграє домінуючу роль у забезпеченні нормальної функції всіх живих організмів,
що визначає його широке клінічне використання.

Позитивний лікувальний ефект світлотерапії складається
із процесів регенерації, що відбуваються в місці
впливу світлом, а також процесів біонормалізації, що
відбуваються в усьому організмі.
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￼ Наявні методи лікування:
«видалити або отруїти»
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Як уникнути хвороб?
Крім триваючого вдосконалювання фармакологічних або хірургічних методів лікування захворювань, що часто діагностуються лише в пізні періоди їх розвитку, дотепер не винайдено ефективних способів профілактики та лікування багатьох із них.
Допомога від традиційної медицини часом надходить запізно, у період загострення захворювання, і тоді основним методом
лікування є «видалити або отруїти».
У продажу є кілька сотень препаратів проти застуди, але науково підтверджено ефективність тільки декількох із них. Більшість цих засобів діє за
принципом самонавіювання «плацебо».
Кожен четвертий пацієнт, що звертається до сімейного лікаря, отримує непотрібні ліки, у тому числі й сильнодіючі засоби (насамперед антибіотики).
Найчастіше антибіотиками лікують вірусні захворювання, такі як застуда
і грипоподібні захворювання, на збудників яких вони анітрохи не діють.
Згідно з ВООЗ вірусні захворювання становлять 70% усіх захворювань, при
яких лікарі призначають антибіотики. Лікарі пояснюють це тим, що в такий
спосіб прагнуть уникнути небезпечних ускладнень.
Однак дослідження свідчать, що бактеріальні інфекції (запалення навколоносових пазух і середнього вуха, легенів), що потребують застосування
антибіотиків, супроводжують тільки
1–2 % застуд.
Телебачення, радіо, преса засипають нас програмами та новинами на тему здоров’я, в яких описуються
різні хвороби та недуги. Вся ця інформація, що звучить у рекламних роликах з вуст експертів, студентів
медицини, друзів, сусідів тощо, насправді створює фармакологічну бомбу.
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...Чи існує
альтернатива?
Інстинктивно люди завжди чекали на допомогу від світу, що їх оточує.
Тисячолітній досвід людства зберігає безліч методів природної терапії,
а сонячне світло завжди застосовувалося для прискорення одужання.

Клінічні спостереження й експериментальні дані
дозволили перейти від звичайного перебування
під сонцем до значно ефективнішого застосування
окремих лікувальних компонентів сонячного світла.

Новітнім досягненням у царині
лікування світлом є апарат
«medolight».
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Світловипромінювальні
діоди

Дія світловипромінювальних діодів ґрунтується на здатності напівпровідників
переміщати електрони з більш енергоємних орбіт на ті, що розташовані
нижче, з виділенням видимого світла
або інфрачервоного випромінювання.
Їх конструкція проста і надійна порівняно з ламповими
джерелами світла, а ефективність світловіддачі вища.
Вони не мають нитки, яка перегоряє, скла й вакууму,
які загрожують вибухом.
Завдяки мінімальному нагріванню відсутні тепловтрати,
а електроенергія витрачається ощадливо (достатньо
звичайних батарейок для їх тривалої роботи).
Різні за хімічним складом напівпровідники генерують
відмінні один від одного спектри електромагнітних
хвиль.
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medolight – новий апарат третього покоління для лікування
світлом, що використовує сучасні досягнення науки
Варто знати, що діоди, використовувані в апараті medolight, суттєво
відрізняються від звичайних або сигналізаційних діодів, у тому числі:

в апараті medolight використовуються
108 світлодіодів

Довжиною хвилі. Вони випромінюють світло з найкращим фізіологічним,
лікувальним ефектом (червоне світло та ближня частина інфрачервоного
спектра)

Більшою питомою потужністю в порівнянні з сигналізаційними діодами та
електролампочками.

30°

Спеціальною конструкцією лінзи, що збирає пучок світла в сектор
з кутом близько 30 °, що перешкоджає його розсіюванню (звичайні лампочки
випромінюють світло під кутом до 360 °).

В апараті medolight встановлено 108 світлодіодів, конструкція яких базується на галієво-алюмінієво-арсенідних
напівпровідниках, що генерують червоне світло та близьку частину інфрачервоного спектра.
Саме ці діапазони життєво необхідні для «підзарядження» мітохондрій, синтезу NО та оптимізації багатьох інших
світлозалежних функцій організму.
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Особливості
терапії medolіght
-світлом
В апараті medolight використано перспективний контактний спосіб дії, заснований на лікуванні світлом із
відстані 0–5 мм. При цьому вся світлова енергія досягає
поверхні без викривлень, зумовлених перешкодами,
зовнішніми магнітними полями та заломлюючими середовищами.
Безпосередній контакт дозволяє одержати найкращі
лікувальні ефекти не тільки в місці застосування світла,
а й у всьому організмі.

Розробники «medolight» обрали найефективніший щодо терапевтичної дії
спектр випромінювання, тобто червоне
світло та ближнє до нього інфрачервоне
випромінювання.
Саме вони створюють найкращий лікувальний і профілактичний ефект.
Перед початком лікування апаратом medolight слід
порадитися з лікарем щодо доцільності застосування
цього методу лікування або необхідності використання
інших засобів.
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У яких випадках необхідне застосування medolight?
Лікувальний вплив світла medolight ґрунтується на екстраокулярних, тобто не пов’язаних із зоровою системою, механізмах сприйняття світла. Світло, проникаючи в тканини, започатковує цілий ланцюг світлозалежних біохімічних процесів. Якщо в ділянці аплікації
є електромагнітні рецептори (точки акупунктури), активуються їх зв’язки з іншими органами, а лікувальні ефекти можна спостерігати
в інших частинах тіла. Пульсуючий режим забезпечує більш природний і синхронний вплив світла на організм.
Випромінюване апаратом medolight пульсуюче низькочастотне світло дозволяє відновлювати електромагнітний баланс, чинить загальнозміцнювальну дію, послаблює
тонічний біль, а світло високої частоти – зменшує гострий біль і має протизапальний ефект.

medolight у лікуванні
Апарат medolight був створений для забезпечення найбільш ефективного лікувального впливу. Оптимально підібрана
довжина хвиль із ділянки червоного світла й інфрачервоного випромінювання разом із можливістю пульсуючого впливу
створює ідеальні умови для лікування, профілактики та реабілітації.
Враховуючи наявні клінічні дані у сфері світлотерапії (фототерапії), medolight можна використовувати для:
•
•
•
•

запобігання та лікування початкових
стадій захворювань і прискорення процесу
одужання після перенесеної хвороби;
корекції та лікування уражень окремих
органів;
нормалізації роботи регуляторних систем (центральної нервової, імунної, ендокринної);
ліквідації наслідків стрес і віперенапруження;

•
•
•

протибольової дії, поліпшення мікроциркуляції крові та зниження набряклості;
с тимуляції місцевих протизапальних
процесів;
активізації діяльності ферментів. При
цьому відбувається виділення оксиду азоту,
що є активним учасником і регулятором
функційсерцево-судинноїтанервової систем,
тканинних процесів;

•

•

з більшення інтенсивності процесу перетворення аденозинмонофосфорної кислоти
(АМФ) на аденозин-3-фосфорну (АТФ), тобто
акумуляції клітиною енергії, необхідної для
життєдіяльності та захисної функції при дії
патологічних або екологічних факторів;
р
 адіологічного захисту (профілактично після опромінення).

Ефективним є використання світла medolight при лікуванні низки хвороб, що мають хронічний перебіг або схильність до рецидивів. Переважно рекомендується використання світлотерапії (фототерапії) medolight як методу, що доповнює комплексне лікування.
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medolight у профілактиці
Апарат medolight застосовується в повсякденному житті, його перевагою
є висока ефективність у профілактиці багатьох захворювань..
Світло medolight:
•	
с тимулює загальну опірність організму, що дозволяє здійснювати високоефективну профілактику інфекційних
захворювань;

•	
нормалізує метаболічні процеси, допомагаючи запобігати серцево-судинним захворюванням, особливо іше•

мічній хворобі серця;
підвищує життєвий тонус (поліпшує настрій).

Щороку на початку осінньо-зимового періоду починається сезон щеплень проти грипу.
Щеплення, безумовно, є ефективним засобом профілактики, але тільки у разі, якщо прогноз, зроблений ученими,
виявиться вдалим, а тип вірусу грипу, який з’явиться через кілька місяців, буде саме тим, проти якого зроблено
щеплення. Якщо ні – щеплення виявиться неефективним і буде лише стресом для організму й імунної системи.

Застосування medolight – апарата для лікування світлом,
дозволяє дуже ефективно підтримувати захисні сили
організму.
Слід використовувати його щонайменше один раз на день (наприклад, точки для поліпшення імунних процесів – у таблиці на сторінках 28–34), для захисту від застуд і
грипу, зниження нервової напруги, стресу, поліпшення самопочуття.
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В епоху швидкого розвитку цивілізації, коли ми всі зазнаємо впливу багатьох хвороботворних факторів у вигляді електромагнітного смогу та шкідливого або небезпечного впливу ліній високої напруги, комп’ютерів, моніторів, стільникових
телефонів, слід замислитися про підтримку відповідного балансу та отримання організмом позитивних електромагнітних
хвиль у вигляді живильного світла medolight.
Нині вже в кожному офісі є комп’ютери, а їх користувачі часто купують усілякі захисні екрани, від фізичних до так
званих «біологічних», у вигляді кактусів, морських раковин тощо. Уже ніхто не сумнівається у зростанні шкідливого
впливу випромінювання на організм людини. Багато фахівців саме в цьому бачать причину швидкого збільшення
числа онкологічних захворювань і алергії. Усі знають про шкоду деяких видів побутових випромінювань. Однак
важко собі уявити сучасну людину без комп’ютера, стільникового телефону або мікрохвильової печі. Звичайно, за
допомогою привезеної з відпустки раковини, використовуваної як «екран» від шкідливих електромагнітних хвиль,
можна повернути приємні спогади, але аж ніяк не захиститися від шкідливих впливів.
Не є таємницею те, що будівельні матеріали теж впливають на стан нашого здоров’я, і це стосується не тільки сумнозвісного азбесту. Синдром «хворих будинків» можуть породжувати часточки будівельних матеріалів або меблів,
що розпадаються. Серйозну загрозу становлять бетонні конструкції, особливо з великою кількістю металевих прутів. І байдуже, чи це будинок, зведений кілька десятиліть тому, як великопанельні будинки, чи сучасний хмарочос.
Твердий і важкий бетон погано пропускає повітря та, як кажуть екологи, «не дихає», спотворюючи електромагнітні
впливи та створюючи власне шкідливе електромагнітне поле.

Люди, які тривалий час перебувають у бетонних офісах або квартирах, часто користуються стільниковими телефонами чи працюють біля комп’ютерів, повинні використовувати medolight для лікування головного болю та зменшення впливу стресів
відповідно до запропонованих інструкцій, наведених у таблиці (сторінки 28–34).

Апарат medolight випромінює електромагнітні
хвилі з позитивною, лікувальною дією та може
використовуватися щодня для захисту від
негативного впливу випромінювання.
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Переваги апарата medolight
medolight є апаратом нового покоління для лікування світлом.
При його розробці враховувався сучасний практичний досвід і новітні експериментальні дані в галузі світлотерапії:
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широке застосування у вигляді
додаткового або базового методу
лікування;

може застосовуватися з усіма
фармакологічними препаратами;

постійна довжина електромагнітної
хвилі, стабільність її характеристики

зниження екологічного навантаження
на організм, спричиненого
«електромагнітним смогом»;

докладна інструкція та ретельно
розроблені методики лікування;

велика концентрація
електролюмінесцентних діодів на
робочій поверхні апарата;

безпека при використанні для
маленьких дітей та осіб похилого віку;

економія часу та витрачених
споживачем засобів;

невеликий розмір, мобільність,
простота експлуатації, безпека

можливість обмеження кількості ліків,
що мають на меті ліквідацію проявів
хвороби (після консультації лікаря);

наявність у спектрі двох провідних біологічно
активних складових: червоного світла й
інфрачервоного випромінювання;

мінімальні втрати потужності та
викривлення пучка світла при
контактній терапії;

не виявлено побічних ефектів;

можливість використання в домашніх
умовах і під час подорожі.

Методика лікування
medolight-світлом
Спосіб застосування medolight залежить від виду
захворювання, загального стану пацієнта й багатьох
інших факторів. Найпростішим способом його застосування є дія світлом у місці прояву нездужання через
вибір однієї з 5 пропонованих програм:
ПРОГРАМА 1 – поновлення енергії (безперервне
світло);
ПРОГРАМА 2 – загальна тонізуюча дія (частота пульсації 10 Гц);
ПРОГРАМА 3 – лікування монотонного (тонічного)
болю, наприклад зубного (частота
пульсації 600 Гц);
ПРОГРАМА 4 –інтенсивне поповнення енергії (частота пульсації 3000 Гц);
ПРОГРАМА 5 – лікування гострого болю та протизапальна дія (частота пульсації 8000 Гц).
Дія світлом на одне місце триває від 4 до 10 хвилин.
Перед застосуванням терапії апаратом medolight слід
порадитися з лікарем стосовно показань для цього
виду лікування або необхідності застосування інших
засобів.
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Таблиця – методи лікування світлом medolight

Терапевтичні можливості апарата medolight можна розширити і пристосувати до індивідуальних потреб завдяки можливості впливу на відповідні біологічно активні точки,
представлені в таблиці. У цьому разі лікувальна програма повинна відповідати представленій в описі того чи іншого захворювання.
• Перед використанням medolight необхідно: очистити поверхню шкіри, що зазнаватиме впливу,
розслабитися, сісти зручно та розташувати увімкнений апарат на відстані від 0 до 5 мм від місця
впливу.
• Одне місце зазнає впливу протягом 4–10 хвилин. Не слід пересувати апарат під час сеансу.
• Велика ділянка шкіри повинна піддаватися терапії послідовно – кожне місце по 4–10 хвилин).
• При застосуванні в області очей не потрібен спеціальний захист, однак рекомендується
заплющувати їх під час сеансу. Перед сеансом необхідно зняти контактні лінзи.
•П
 еред використаннями апарата medolight необхідно проконсультуватися з лікарем, бажано
таким, який має сертифікат, що підтверджує проходження навчання за методикою застосування
терапії світлом medolight.

No Захворювання

УВАГА! Світлотерапія не може використовуватися при епілепсії, фотоалергіях, а також при
захворюванні на рак щитовидної залози.
УВАГА! Світлолікування не повинно використовуватися у разі епілепсії, при гострих хірургічних захворюваннях (апендицит,
проривна виразка, ущемлена грижа, тощо), гострих інсультах, гострих тромбофлебітах, гемофілічних кровотечах та поверхневих
злоякісних пухлинах, наприклад, шкіри, щитоподібної залози тощо.
Терапія світлом також не бажана при таких захворюваннях, як: алергії різного походження до світлового опромінення, порфірія
(всі види), хронічний ретикульоз, мультиформна еритема, системний червоний вовчак*.
Не рекомендується застосування світлотерапії при крововиливах у око та сітківку (гостра фаза).
Треба бути обережними при застосуванні фотосенсибілізаторів синтетичного або природного походження*
* для захворювань відзначених зірочкою (*) рішення про дозволяння medolight- терапії може бути прийнято лікарем.

Зони аплікації

Кількість
сеансів на
день

Тривалість
циклу лікування
(мінімальна)

Експо
зиція**

Програма

5 хв.

1

2

2–3 місяці
(систематично)

1

Імунодефіцитний стан

Центр грудини, крижі, стопа

2

Передгрипозний стан
(профілактика грипу)

Центр грудини, перенісся

10 хв.

1

2

2–3 місяці

3

Передгрипозний стан
(профілактика грипу)

Міжбрів’я, між 1-м і 2-м пальцями кисті праворуч і ліворуч

10 хв.

1

1
(на ніч)

5–10 днів
(і за потреби)

4

Стан стресу*

Міжбрів’я, між 1-м і 2-м пальцями кисті праворуч і ліворуч,
центр грудини, крижі, верхньо-зовнішня частина гомілки
(у поєднанні з масажем, антиоксидантами)

5 хв.

3

2

3–5 днів

5

Спортивні
перевантаження

Верхньо-зовнішня частина гомілки, між 1-м і 2-м пальцями
кисті, внутрішня поверхня гомілки над щиколоткою

5 хв.

3

1–2

5–10 днів

6

Біль в області кінцівок

Між 1-м і 2-м пальцями кисті праворуч і ліворуч, міжбрів’я,
шия позаду, центр тім’я, скроні, над вухом (у поєднанні з
масажем, антиоксидантами)

5 хв.

3

2

5–10 днів
(і за потреби)
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Рисунок

* У разі хронічних захворювань, станів, пов’язаних зі зниженням імунітету, трофічних виразок гомілок і пролежнів можуть застосовуватися 2-хвилинні аплікації світла medolight на передню, середню та задню частину правої та лівої стопи, 2 рази на день, протягом цілого курсу лікування

No Захворювання

Зони аплікації

Кількість
сеансів на
день

Експо
зиція**

Програма

5 хв.

5

1–2

Тривалість
циклу лікування
(мінімальна)

7

Ішіас

Великий вертлюг стегна, середина сідничної складки, підколінна
ямка, середина стегна зовні, верхньо-зовнішня частина гомілки,
середина гомілки зовні, зовнішня поверхня гомілки над
щиколоткою, дозаду від зовнішньої щиколотки

8

Кишкова колька

Між 1-м і 2-м пальцями кисті праворуч і ліворуч, верхньозовнішня частина гомілки, над внутрішніми щиколотками,
4 см назовні від пупка праворуч і ліворуч

5 хв.

5

Koжні

9

Ниркова колька

Рівень 2–3 поперекових хребців (проекція нирки), передня
половина підошви стопи, праворуч і ліворуч (у поєднанні зі
спазмолітиками, гарячою ванною)

5 хв.

5

Koжні

30 хв.

За потреби

10

Поперекові болі

Від міжсідничної складки до 2-го поперекового хребця,
підколінна ямка, складка в основі мізинця

5 хв.

5

2

2–3 місяці

11

Запалення бронхів*

Центр грудини, перенісся, праворуч і ліворуч між лопатками
та хребтом

5 хв.

3

2–4

15–20 днів

12

Грип, застуда*

Перенісся, ротова порожнина, центр грудини, праворуч і
ліворуч між лопатками та хребтом

5 хв.

5

2–4

7–10 днів

13

Гематома повік

Заплющені повіки

10 хв.

1

1–2

6–8 днів

14

Початкова стадія
катаракти

Заплющені повіки

10 хв.

1

1–2

10–15 днів

15

Післяопераційний період
(видалення катаракти,
глаукоми)

Заплющені повіки

10 хв.

1

1–2

4–6 днів

30 хв.

Рисунок

5–10 днів

За потреби

* У разі хронічних захворювань, станів, пов’язаних зі зниженням імунітету, трофічних виразок гомілок і пролежнів можуть застосовуватися 2-хвилинні аплікації світла medolight на передню, середню та задню частину правої та лівої стопи, 2 рази на день, протягом цілого курсу лікування
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No Захворювання

Зони аплікації

Кількість
сеансів на
день

Тривалість
циклу лікування
(мінімальна)

Експо
зиція**

Програма

10 хв.

5

1–2

6–8 днів

5 хв.

1

2

10–20 днів

Ячмінь

Заплющені повіки

17

Вегето-судинна дистонія

Зона пульсації сонної артерії, центр грудини, нижньовнутрішня частина передпліччя (над складкою) праворуч
і ліворуч, верхньо-зовнішня частина гомілки праворуч і
ліворуч

18

Запалення трійчастого
нерва

Зона болю, між зовнішнім кутом ока та вушною раковиною,
вушною раковиною та нижньою щелепою

10 хв.

5

2

10–15 днів

19

Радикуліт

Навколохребцеві точки в ділянці ураження, 2-й, 3-й, 4-й
поперекові хребці

10 хв.

5

2

15–30 днів

20

Розлад сну

Міжбрів'я, між 1-м і 2-м пальцями кисті праворуч і ліворуч

10 хв.

3

1–2
(на ніч)

5–10 днів
(і за потреби)

21

Запалення суглобів,
остеоартроз

Зона суглоба

10 хв.

3

2

21 днів –
2 місяці

22

Запалення суглобної сумки

Зона ураження

10 хв.

3

2

14 днів –
2 місяці

23

Гематома, забій

Зона ураження

10 хв.

3

1–2

10–15 днів

24

Грануляційні рани

Зона рани

10 хв.

1

2

20–30 днів

16

30

Рисунок
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No Захворювання

Зони аплікації

Експо
зиція**

Програма

Кількість
сеансів на
день

Тривалість
циклу лікування
(мінімальна)

25

Гострі та хронічні
запалення зв’язок*

Зона ураження

10 хв.

5

2

10–30 днів

26

Розтягнення (розриви)
м’язів і зв’язок

Зона ураження

10 хв.

5

1–2

15–45 днів

27

Ексудативне запалення
суглобної сумки

Зона ураження (суглоба)

10 хв.

5

2

15–45 днів

28

Нагноєння (інфільтрація)*

Зона ураження

10 хв.

5

2–3

10–12 днів

29

Варикозне розширення вен
ніг, тромбофлебіт

Зона(и) ураження

10 хв.

2

2

20–30 днів

30

Геморой

Зона ураження

10 хв.

5

2–3

15–20 днів

Зона ураження, центр грудини, крижі

10 хв.
+5 хв.

2
+4

2

Щодня

Зона ураження, центр грудини

10 хв.
+5 хв.

3
+4

2–3

15–20 днів

5 хв.

3

2

20–30 днів

31

32

33

Важкозагоювані рани,
(укуси, цукровий діабет,
гангрена)*
Опіки, обмороження,
32 ураження електричним
струмом
Перелом кістки

Зона перелому (без гіпсу), протибольові зони*, центр грудини,
стопа праворуч і ліворуч: передня, середня та задня третина

* У разі хронічних захворювань, станів, пов’язаних зі зниженням імунітету, трофічних виразок гомілок і пролежнів можуть застосовуватися 2-хвилинні аплікації світла medolight на передню, середню та задню частину правої та лівої стопи, 2 рази на день, протягом цілого курсу лікування

Рисунок
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No Захворювання

Зони аплікації

Експо
зиція**

Програма

Кількість
сеансів на
день

Тривалість
циклу лікування
(мінімальна)

34

Постін’єкційні гематомі

Зона ураження

10 хв.

3

2

5–7 днів

35

Післяопераційні рани

Зона рани (без пов’язки)

10 хв.

2

1

7–14 днів

36

Пролежні*

Зона ураження, крижі

10 хв.
+10 хв.

2
+4

2

Щоденно

37

Трофічні виразки гомілок*

Зона ураження, крижі

10 хв.
+10 хв.

2
+4

2

Щоденно

38

Загальний пародонтоз*

Зона ураження (у складі комплексного лікування)

5 хв.

5

1–2

10–20 днів

39

Герпес звичайний та
оперізуючий

Зона ураження, центр грудини

5 хв.

5

2

7–10 днів

40

Зубний біль і набряк у
ротовій порожнині

Зона ураження зовнішньо і на ясна

5 хв.

3

2–3

5–7 днів

41

Гостре запалення ротової
порожнини

Зона ураження у поєднанні з антисептичною обробкою
порожнини рота, центр грудини

5 хв.

5

2

5–7 днів

42

Стан після кріодеструкції
у різних місцях ротової
порожнини

Зона ураження у поєднанні з антисептичною обробкою
ураженої ділянки

10 хв.

2

2

5–8 днів

32

Рисунок

* У разі хронічних захворювань, станів, пов’язаних зі зниженням імунітету, трофічних виразок гомілок і пролежнів можуть застосовуватися 2-хвилинні аплікації світла medolight на передню, середню та задню частину правої та лівої стопи, 2 рази на день, протягом цілого курсу лікування

No Захворювання

Зони аплікації

Експо
зиція**

Програма

Кількість
сеансів на
день

Тривалість
циклу лікування
(мінімальна)

43

Хронічний гінгівіт у стадії
загострення*

Зона ураження зовнішньо та на ясна в поєднанні з
антисептичною обробкою

10 хв.

5

2

7 днів

44

Щелепна інфільтрація*

Зона ураження зовнішньо та на ясна

10 хв.

5

2–3

5–7 днів

45

Хронічний простатит*

Крижі, підошва стопи, вище й нижче лона, внутрішня
поверхня гомілок

5 хв.

1

2

2–3 місяці
(систематично)

46

Знижена лактація

Соски та ділянки навколо грудних залоз

10 хв.

2

2

15–20 днів

47

Вагініт

Уражені місця

10 хв.

5

1–2

10–15 днів

48

Застій молока в грудній
залозі

Соски та ділянки навколо грудних залоз, над грудиною

10 хв.

2

2–3
2–3

Перші 5–7 днів
Наступні 5–7 днів

49

Запалення соска в період
годування груддю

Уражене місце, соски, над грудиною

10 хв.

3

3–4
1–2
1

Перші 5 днів
Наступні 7–10 днів
Наступні 12–15 днів

50

Запалення соска
(профілактикa)

Уражене місце

10 хв.

1

1–2

Щодня

51

Тріщини сосків

Уражене місце

10 хв.

2

2–3 1–2 1

Перші 3–5 днів
Наступні 3–5 днів
Наступні 5–7 днів

Рисунок

* W odniesieniu do chorób przewlekłych, stanów związanych z obniżoną odpornością, wrzodów troficznych podudzi i odleżyn mogą być dodatkowo zastosowane 5 minutowe aplikacje światła na przednią, średnią i tylną część stopy lewej i prawej 2 razy dziennie, przez 5 minuty na jedno miejsce z wykorzystaniem programu
4 w ciągu całego cyklu leczenia. / ** Proponowany czas naświetlania jednego miejsca.
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циклу лікування
(мінімальна)

52

Гастрит

Епігастральна ділянка

10 хв.

3

1–2

10–15 днів

53

Інфекції пупкової рани
немовлят, пітниця

Уражені місця (на відстані 5 мм від поверхні)

10 хв.

2

2

7–10 днів

54

Кропивниця

Уражені місця

10 хв.

5

2–3

4–6 днів

55

Ювенільні та інші вугрі

Уражені місця (на відстані 5 мм від поверхні), над грудиною

10 хв.
+5 хв.

5
+4

2

20–30 днів

Місцево

10 хв.

3

2

10–15 днів

10 хв.

5

2–4

3–5 днів

Післяопераційний період
56 (кріохірургія лазерна, загальні
операції та пластичні)*
57

Укуси комах

Місцево

58

Зморшки обличчя

Місцево на обличчі

5 хв.

3

2

20–30 днів

59

Старіння шкіри

Місцево на обличчі

5 хв.

1

2

20–30 днів

60

Підвищення захисних
властивостей і стійкості шкіри до Обличчя (на відстані 5 мм від поверхні)
атмосферних і механічних впливів

5 хв.

1

1–2

20–30 днів

34

Рисунок
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Обслуговування
та застосування
апарата medolight
35

Інструкція з обслуговування апарата medolight
Апарат medolight використовується для дії світлом, червоного та близького інфрачервоного діапазону, випромінюваного електролюмінесцентними діодами (LED).

Загальна інформація з безпеки

сигналізація

Під час експлуатації обладнання необхідно строго дотримуватись заходів безпеки:

сигнальні лампочки:
– час опромінення (1–5)
– номер програми (1–5)
– стан акумулятора
(лампочка Batt.)

• докладно вивчити інструкцію з обслуговування та строго дотримуватись її рекомендацій;
• обережно поводитися з апаратом, оберігати від ударів, падінь, вологості та впливу високих температур;
• не занурювати апарат і зарядний пристрій у рідину;
• апарат не повинен зазнавати безпосереднього впливу сонячного світла;
• не використовувати апарат і зарядний пристрій, якщо вони мають механічні пошкодження;
• використовувати тільки оригінальний зарядний пристрій «medolight» (15W), яким укомплектовано апарат. Використання
іншого пристрою може спричинити пошкодження апарата. Не використовувати зарядний пристрій з іншими цілями;

• під час роботи апарата із зарядним пристроєм дотримуватись обережності – берегти від дітей;
• за необхідності використовувати справний подовжувач;
• не відчиняти корпус і самостійно не проводити ремонт апарата. За несправності апарата ремонт проводити тільки вавто-

кнопки
Управління пристроєм:
ON/OFF – увімкнення та
вимкнення пристрою
TIME – встановлення
часу опромінення
MODE – зміна програми
опромінення
START – початок опромінення

ризованому сервісному центрі.
УВАГА:
• Апарат є джерелом тепла.
• Апарат має акумулятор, що може бути небезпечним для навколишнього середовища, – викидання тільки в контейнери для використаних батарей.
• Пакування, корпус апарата та зарядного пристрою, а також інструкція з експлуатації пристосовані для утилізації відповідно до сучасних вимог.

Увімкнення та вимкнення апарата
Увімкнення та вимкнення апарата проводиться натисканням кнопки ON/OFF (1).
Після увімкнення вводиться тестувальна програма – по черзі вмикаються сигнальні лампочки 1–5 і Batt.
Апарат автоматично встановлює першу програму світлової дії та час 2 хвилини (світиться сигнальна лампочка 1). Через 5
секунд сигнальна лампа Batt. повідомляє про стан заряду акумулятора (див. розділ «Сигналізація стану акумулятора»).
Якщо протягом 1 хвилини після увімкнення не проводиться натискання на жодну кнопку, то апарат переходить у стан стендбай – не світиться жодна контрольна лампа, апарат запам’ятовує останнє налаштування.
Новий перехід у робочий стан можливий після натискання однієї із трьох кнопок: TIME (2), MODE (3) або START (4).
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1

2

3

4

живлення
гніздо для під’єднання
джерела живлення
ZI15W

Вибір часу світлового впливу
За допомогою кнопки TIME (2) обрати один з п’яти режимів роботи: 2, 4, 6, 8, 10 хвилин.
Увімкнути апарат кнопкою ON/OFF (1) – автоматично вибирається час 2 хвилини, кожним натисканням кнопки TIME (2) збільшується час роботи на 2 хвилини, про що повідомляється запалюванням
чергової сигнальної лампи

TIME

час опромінення– 5 хв.

TIME

час опромінення– 10 хв.

TIME

час опромінення– 15 хв.

TIME

час опромінення– 20 хв.

TIME

час опромінення– 25 хв.

Через 5 секунд або після натискання кнопки MODE (3) апарат автоматично повертається до обраного режиму часу.

Вибір програми світлового впливу
За допомогою кнопки MODE (3) обрати програму.
Після увімкнення кнопкою ON/OFF (1) автоматично вибирається програма 1.
Кожним натисканням кнопки MODE (3) проводиться зміна програми світлового впливу, про що повідомляється запалюванням відповідної сигнальної лампи

MODE

ПРОГРАМА 1.

MODE

ПРОГРАМА

2.

MODE

ПРОГРАМА 3.

MODE

ПРОГРАМА

4.

MODE

ПРОГРАМА 5.

Додаткова інформація
• Коли апарат повідомить про обрану програму, встановлений до цього час роботи можна перевірити натисканням кнопки TIME (2).
• Установка функції «Вибір часу світлової дії» та «Вибір програми світлової дії» можна використовувати змінно до моменту увімкнення кнопки START (4).
• Тривале утримання кнопки TIME (2) призводить до автоматичного перемикання тимчасового режиму світлового впливу. Аналогічно: тривале утримання кнопки MODE (3) перемикає програми
світлового впливу
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Початок світлового впливу
Світловий вплив починається після натискання кнопки START (4).

Закінчення світлового впливу
Закінчення світлового впливу настає самостійно після закінчення обраного часу. Через 1 хвилину після закінчення світлового
впливу апарат переходить у стан стенд-бай..
Роботу апарата можна перервати в будь-який час натисканням кнопки ON/OFF (1).
Додаткова інформація
• Після натискання кнопки ON/OFF (1) встановлена програма та час роботи видаляються. Після нового увімкнення апарат налаштовується на початкову програму 1 і час 2 хвилини.
• Під час роботи апарата кнопки TIME (2), MODE (3), START (4) неактивні.
• Про закінчення роботи повідомляється звуковим сигналом.
• Звуковим сигналом повідомляється також про натискання кожної з трьох кнопок: TIME (2), MODE (3), START (4).
• Якщо протягом 1 хвилини після закінчення роботи не буде натиснута одна з кнопок TIME (2), MODE (3), START (4), апарат
переходить
у стан стенд-бай, зберігаючи в пам’яті обране налаштування. Нове використання апарата у встановленому раніше режимі роботи
настає при натисканні однієї з трьох кнопок TIME (2), MODE (3), START (4). Натискання кнопки ON/OFF (1) у стані очікування
призводить до скасування попередніх налаштувань і автоматично встановлює першу програму та час роботи 2 хвилини.
УВАГА: Апарат є джерелом тепла. Після кожного використання програми 1 необхідно зробити перерву для охолодження апарата
(при 10 хвилинах роботи за програмою 1 – перерва має тривати близько 15 хвилин).

Сигналізація стану акумулятора
Лампочка Batt сигналізує про стан заряду акумулятора в трьох фазах роботи апарата:
1. Після увімкнення апарата:
• Сигнальна лампа через 5 секунд світиться зеленим кольором – акумулятор заряджений.
• Сигнальна лампа світиться червоним кольором – акумулятор розряджений (потрібне під’єднання зарядного пристрою).
2. Під час роботи світловим впливом:
• Сигнальна лампа не світиться – акумулятор заряджений.
• Лампа світиться поперемінно – червоним кольором – низький рівень заряду.
• Сигнальна лампа світиться червоним кольором – акумулятор розряджений, а після короткого звукового сигналу апарат
вимикається.
3. Під час заряджання акумулятора:
Контрольований процес зарядження акумулятора настає після під’єднання зарядного пристрою 15 W до гнізда апарата і до мережі.
Повне зарядження акумулятора настає після 3 годин безперервного заряджання. Його можна робити в будь-якому стані апарата
(увімкненому або вимкненому).
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Технічні параметри апарата
«medolight»
ПАРАМЕТР
Внутрішній акумулятор
Блок живлення – зарядний пристрій
– Допустима напруга на вході
– Допустима напруга на виході
Потужність

ВЕЛИЧИНА
3,7V 1700mAh, Li-ION
ZI 15 W
230V / 50Hz
5,4V ±10%
max 8 W

Час роботи апарата (після повного
зарядження апарата)
• програма 1
• програми 2–5

До 70 хв.
До 140 хв.

Час заряджання акумулятора

3 години

Довжина випромінюваних хвиль
– світло інфрачервоне
– світло червоне
Потужність світлодіоду (згідно з паспортом)
Енергія світла в період 1 хв.
Кліматичні умови
– робота
– транспорт і зберігання
Виріб відповідає нормам
Виріб відповідає вимогам директив
Євросоюзу для медичних апаратів
Розміри апарата
довжина / ширина / висота
Вага
– апарат medolight
– блок живлення – зарядний пристрій

880 ± 30 нм
640 ± 30 нм
не вище 26 мВт/см2
max 1,6 J/cm2
Від +10°C do +40°C
Від -20°C do +45°C
EN 60601-1
EN 60601-1-2
EN 60825-1
93/42/EEC
130 / 71 / 42 mm
200 г
130 г

технічні дані, що відносяться до електромагнітної сумісності можна
знайти на сайті www.zolan.pl

3.1. У працюючому режимі під’єднання зарядного пристрою спричиняє вимикання апарата – сигнальні лампи не світяться. Процес зарядження
триває. Д¬¬ля приведення в робочий стан сигналізації процесу зарядки нажати кнопку ON/OFF (1).
3.2. Апарат вимкнений або у стані стенд-бай – під’єднання зарядного пристрою призводить до процесу заряджання та сигналізації.

Пояснення використаних символів
Пристрій класу II

3.3. Сигналізація:
• сигнальна лампа Batt світиться червоним кольором.
• після зарядження колір сигнальної лампи Batt змінюється на зелений і лунає сигнал.
• після від’єднання зарядного пристрою сигнальна лампа Batt гасне.

Докладені деталі типу BF

Апарат може використовуватися і під час заряджання акумулятора.
УВАГА: якщо після від’єднання зарядного пристрою сигнальна лампа Batt світиться зеленим кольором, це означає, що акумулятор заряджений.
Перед першим використанням апарата дотримуйтеся рекомендацій, представлених у пункті 3.

Обслуговування апарату
• Для знезараження апарата, у тому числі поверхонь, що безпосередньо контактували з тілом, слід використовувати ганчірку,

злегка змочену одним із призначених для медичних апаратів дезінфекційних засобів, загальнодоступних в аптеках або магазинах
медтехніки.
• Очищення або знезараження апарата або зарядного пристрою повинні проводитися після від’єднання від мережі. • Не допускати
потрапляння апарата або зарядного пристрою у рідину.

Відповідність продукту
основним вимогам директиви ЄС
щодо медичних приладів
Забороняється утилізувати разом
з іншими відходами
Увага! Дивіться супровідну документацію
Забороняється утилізувати разом з іншими
відходами
Увага! Дивіться супровідну документацію
Використовуйте в приміщенні
Символ: ВИРОБНИЦТВО
Символ: ДАТА ВИРОБНИЦТВА
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