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Terapia Światłem BIOPTRON - Zalecenia terapeutyczne
(Rozdział 5 Instrukcji Obsługi)

Urząąąądzenia BIOPTRON mog ąąąą byćććć użżżżywane przez pacjentów korzystaj ąąąących z implantów 
kardiologicznych i rozruszników serca.

Przy zastosowaniu w terapii dzieci ęęęęcej, zawsze nale żżżży zadba ćććć o obecno śćśćśćść osoby doros łłłłej.

Przy zastosowaniu w terapii noworodków, BIOPTRON AG  stanowczo zaleca zastosowanie ochrony 
oczu podczas zabiegu.

Przy zastosowaniu w okolicach oczu zaleca si ęęęę zdjęęęęcie soczewek kontaktowych i zamkni ęęęęcie oczu.

Zalecenia dotycz ąąąące odleg łłłłośćśćśćść przy terapii, czasu i liczby zastosowa ńńńń musz ąąąą byćććć przestrzegane.

Przez zastosowaniem produktu nale żżżży skontaktowa ćććć sięęęę z lekarzem, zw łłłłaszcza w przypadku wyst ęęęępowania 
nast ęęęępuj ąąąących zaburze ńńńń: fotoalergia •••• porfiria (wszystkie rodzaje) •••• aktyniczne zapalenie siatkówki •••• aktyniczne 
złłłłuszczaj ąąąące zapalenie warg •••• rumie ńńńń wysi ęęęękowy wielopostaciowy •••• tocze ńńńń rumieniowaty •••• opryszczka 
słłłłoneczna •••• opryszczka ospówkowata •••• skóra pergaminowa •••• zapalenia oka •••• choroby siatkówki •••• przyjmowanie 
leków i preparatów zio łłłłowych uczulaj ąąąących na dzia łłłłanie śśśświat łłłła.
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Przed u Ŝyciem tego produktu nale Ŝy skonsultowa ć się z 
lekarzem, zwłaszcza gdy twój klient cierpi na nast ępujące 
schorzenia:

Fotoalergia
Fotoalergia jest nadwraŜliwością na światło, które wywołuje u pacjenta reakcje 

alergiczne. NadwraŜliwość moŜe dotyczyć reakcji na fotoprodukt, na który pacjent był
wcześniej uczulony poprzez światło.

Porfiria
Porfiria to nazwa grupy bardzo rzadkich zaburzeń metabolizmu polegających na 

zablokowaniu produkcji substancji zwanej hemem. Hem jest niezbędny dla wielu funkcji 
organizmu. Stanowi składnik hemoglobiny, niezwykle waŜnego białka pomagającego 
transportować tlen do komórek oraz nadającego barwę czerwonym krwinkom. Hem 
pomaga równieŜ w tworzeniu innych waŜnych białek występujących we wszystkich 
tkankach. Aby wyprodukować hem, organizm musi przekształcić pewne substancje w 
tzw. porfiryny, które są następnie przetwarzane w złoŜonych procesach enzymatycznych. 
JeŜeli proces ten zostanie przerwany, porfiryny zaczną się odkładać w organizmie. 
Istnieje co najmniej siedem typów porfirii. Nagromadzenie to moŜe wpłynąć na układ 
nerwowy, wywołując „ostre napady" fizycznego bólu, bądź powodować uszkodzenia 
skóry. Skóra wystawiona na działanie światła (np.: skóra twarzy, stóp i dłoni) staje się
wraŜliwa oraz pojawiają się na niej pęcherze i rany. MoŜe teŜ łatwo dojść do uszkodzenia 
skóry. Wystawienie na działanie światła nie jest wskazane.
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Chroniczne aktyniczne zapalenie skóry (Actinic retic uloid)

Przewlekłe aktyniczne zapalenie skóry (AR) to cecha długotrwałego 
odsłonecznego zapalenia skóry lub alergii słonecznej (alergia świetlna została opisana 
poniŜej). Skóra staje się czerwona i wykazuje odczyn zapalny na skutek kontaktu ze 
światłem słonecznym lub sztucznym.

AR wywołuje silny świąd, nieprzyjemne uczucia skórne a czasami teŜ reakcje 
emocjonalne  (lękowe bądź depresyjne). Skóra ulega zaczerwienieniu i pojawiają się na 
niej stwardnienia, zwykle  na twarzy i dłoniach. Stwardnienia te mogą się łączyć. Osoby 
cierpiące na AR często cierpią równieŜ na inne zaburzenia skórne wywołujące zapalenie 
(tj. zaczerwienie i odczyn zapalny), np.: alergie na kwiaty, kosmetyki, leki itp..

Leczenie polega na ochronie przed słońcem, korzystaniu z kremów 
przeciwsłonecznych, maści sterydowych i sterydów w tabletkach w cięŜkich przypadkach. 

Łuszczycowe zapalenie warg (Chelitis exfoliativa)

Łuszczycowe zapalenie warg jest zaburzeniem skórnym polegającym na 
czerwienieniu, pękaniu i złuszczaniu się warg.
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Zapalenie oka

Oko jest złoŜonym organem posiadającym wiele układów i warstw, z których kaŜda 
moŜe ulec zapaleniu. 

Zewnętrzna warstwa oka to spojówka, zaś jej zapalenie nosi nazwę zapalenia 
spojówek (łac. conjunctivitis). Najczęściej dochodzi do stanu zapalnego obojga oczu, 
które są zaczerwienione, mogą swędzieć i boleć. MoŜe się równieŜ pojawić lepka 
wydzielina zdolna „zlepić” ze sobą powieki. Zapalenie to nie wiąŜe się z zaburzeniami 
widzenia. Zapalenie spojówek nie jest stanem powaŜnym i zwykle trwa nie dłuŜej niŜ kilka 
dni. Zapalenie spojówek jest najczęściej wywoływane infekcją wirusową bądź bakteryjną
lub reakcją alergiczną. Leczenie polega na zastosowaniu kropli do oczu zwierających 
antybiotyk lub środek przeciwalergiczny.

Barwna część oka to tęczówka, zaś jej zapalenie nosi nazwę zapalenia tęczówki
(łac. iritis). Zapalenie tęczówki moŜe objąć jedno lub oboje oczu. Do jego objawów 
naleŜą: gwałtowne wystąpienie bólu oczu, wraŜliwość na światło, rozmyte widzenie, 
łzawienie i zwęŜenie źrenic. W większości przypadków, przyczyny nie zostają ustalone, a 
zaburzenie przechodzi samoistnie lub po podaniu leku w postaci kropli do oczu. 
Zapalenie tęczówki współwystępuje czasami z pewnymi zaburzeniami pracy stawów. 

Zaleca się konsultację z lekarzem przed zastosowaniem Terapii Światłem 
BIOPTRON u osób cierpiących na to zaburzenie.



7

Opryszczka słoneczna (Herpes solaris)

Opryszczka słoneczna jest wynikiem działania wirusa herpes simplex, 
wywołującego „spierzchnięcia”. ZakaŜenie odbywa się przez kontakt z ustami lub skórą, 
na przykład podczas pocałunku z zakaŜoną osobą. ChociaŜ większość osób jest 
nosicielami wirusa herpes simplex, na ogół jest on „uśpiony" w tkankach głowy i twarzy. 
W niektórych przypadkach moŜe się on jednak uaktywnić, co skutkuje pojawieniem się
opryszczki. 

Opryszczkowe zmiany skórne pojawiają się w okolicach warg i jamy ustnej. Zwykle 
towarzyszy im uczucie swędzenia oraz pojawianie się małych pęcherzowych zmian 
twardniejących do postaci złotobrązowych guzków. Zmiany te zanikają pozostawiając 
minimalne ślady. 

Opryszczkę mogą wywołać róŜne czynniki, takie jak: choroba (przeziębienie i 
grypa), rozstrój emocjonalny, zmęczenie, zimny wiatr i światło słoneczne. 

ZakaŜenie opryszczkowe leczone jest za pomocą leku przeciwwirusowego pod 
nazwą acyclovir w postaci maści lub tabletek (w powaŜniejszych przypadkach). 
Zachowanie dobrego zdrowia i właściwej diety poprawia działanie układu 
odpornościowego zmniejszając szanse zakaŜenia opryszczką.
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Opryszczka ospówkowata (Hydroa vacciniformis)

Opryszczka ospówkowata jest rzadkim zaburzeniem skórnym wywołanym przez 
nadwraŜliwość na światło słoneczne, głównie promieniowanie UVA. Opryszczka ta występuje głównie 
u dzieci, częściej u chłopców. Jej główne objawy to pojawienie się pęcherzy wypełnionych płynem i 
małych czerwonych blizn. Osoby cierpiące na tę chorobę chorują przez cały rok, ale objawy nasilają
się w lecie, kiedy to natęŜenie światła słonecznego jest większe. 

Po wystawieniu na światło słoneczne (nawet przez kilka minut) pojawia się nieprzyjemne 
uczucie, a na skórze zaczynają formować się pęcherze. Pęcherze te wypełnione są przejrzystą, 
wodnistą cieczą, która później tęŜeje, twardnieje i ostatecznie pozostawia małą bliznę. Zmiany te 
najczęściej występują na częściach ciała, które zwykle są wystawione na działanie światła 
słonecznego: na twarzy, uszach i wierzchu dłoni. 

HV nie jest zaburzeniem powaŜnym lub zagraŜającym Ŝyciu, nie ma teŜ charakteru zakaźnego. 
Osoby cierpiące na HV muszą unikać słońca i chronić skórę. Lek na to zaburzenie nie istnieje, a 
większość dzieci cierpiących na HV uodparnia się późniejszym wieku, chociaŜ u niektórych dorosłych 
zaburzenie moŜe pozostać.

[Światło ultrafioletowe (UV) to promieniowanie o wysokiej energii emitowane przez źródła 
światła i niewidzialne dla ludzkiego oka. Występuje m.in.: w świetle słonecznym i lampach 
kwarcowych. Istnieją trzy rodzaje promieniowania UV: UVA, UVB i UVC. Jedynie UVA i UVB mogą
przeniknąć atmosferę Ziemi. Jako Ŝe UV jest promieniowaniem o wysokiej energii, z łatwością moŜe 
przeniknąć skórę, uszkadzając jej komórki, sprzyjając przedwczesnemu starzeniu się skóry i 
powstawaniu zmarszczek. Promieniowanie UV moŜe nawet uszkadzać materiał genetyczny (DNA) w 
jądrach komórkowych, co moŜe prowadzić do pojawienia się raka skóry.] 
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Toczeń rumieniowaty (Lupus erythematosus systemicus)

Układowy toczeń rumieniowaty potocznie znany po prostu jako „toczeń”.  Toczeń
jest przewlekłą chorobą układu odpornościowego mogącą wystąpić w wielu narządach, 
wywołującą bóle stawów oraz wysypki, a w powaŜnych przypadkach mogącą
doprowadzić do uszkodzenia mózgu i nerek. Toczeń występuje zwykle u dorosłych w 
wieku 20-40 lat, znacznie częściej u kobiet niŜ męŜczyzn. Przyczyna powstawania 
tocznia nie jest jeszcze znana, ale jego pojawieniu moŜe sprzyjać kilka czynników, m.in.: 
niektóre leki, terapia hormonalna oraz wystawienie na działanie promieniowania UV.   

Istnieje wiele objawów tocznia, które mogą być łagodne lub powaŜne. Do 
powszechnych zalicza się: wysypkę na skórze policzków i nosa (wzmacniane przez 
światło słoneczne), gorączkę, męczliwość, bóle stawów i mięśni, zapalenie naczyń
krwionośnych, zapalenie mięśnia sercowego, obecność płynu w płucach, chorobę nerek, 
drgawki, bóle głowy, obniŜenie nastroju, zapalenie oczu i wrzody jamy ustnej.

Toczeń zaczyna się pojawiać kiedy układ odpornościowy atakuje zdrowe tkanki i 
narządy wywołując stan zapalny i opuchnięcia. Toczeń nie jest zaraźliwy. 

W obecnej chwili nie ma leku na tę chorobę, najczęściej stosuje się leczenie 
objawowe za pomocą sterydów, leków przeciwzapalnych i środków immunosupresyjnych. 
Toczeń jest chorobą przewlekłą, której objawy pojawiają się i zanikają, zaś epizody 
chorobowe mogą trwać u niektórych pacjentów nawet kilka miesięcy lub lat. 
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Fotoalergia i nadwra Ŝliwo ść świetlna na leki/ środki chemiczne

Fotoalergia, nazywana teŜ uczuleniem na słońce jest reakcją skórną wywołaną połączeniem 
światła słonecznego oraz pewnych leków lub środków chemicznych. Jest to odmiana wysypki skórnej 
lub egzemy, w której środek wywołujący (alergen) jest aktywowany przez światło, wywołując reakcję
przy kolejnych kontaktach z silnym światłem. 

Fotoalergia jest często kojarzona z promieniowaniem UVA, ale UVB równieŜ moŜe mieć wpływ 
na jej występowanie. 

Alergia wywołuje zaczerwienienie i opuchliznę skórną, przypominającą oparzenie słoneczne, 
któremu zwykle towarzyszy uczucie swędzenia lub pieczenia, często teŜ pojawia się złuszczanie 
skóry. Dodatkowo, moŜe wystąpić swędząca wysypka i niewielkie pęcherze.

Fotoalergia moŜe być wywołana przez niektóre leki oraz inne środki, np.: olejki roślinne. Do 
leków i substancji chemicznych często wywołujących fotoalergię naleŜą: kremy przeciwsłoneczne, 
środki antybakteryjne (chlorheksydyna) i przeciwbólowe (celecoxib), leki przeciwnowotworowe (5-
fluorouracyl), środki aromatyczne (piŜmo, 6-metylokumaryna) i niektóre olejki roślinne (cytrynowe, 
limonkowe, pomarańczowe). Nie u wszystkich uŜytkowników tych środków wystąpi fotoalergia; 
niektóre osoby są bardziej podatne na ich działanie niŜ inne. 

Leczenie fotoalergii obejmuje odstawienie środka powodującego chorobę oraz zaprzestanie 
stosowania kremów przeciwsłonecznych. Z zalecenia lekarza moŜna stosować inne środki (maści 
sterydowe lub antyhistaminowe). Zaleca się równieŜ konsultację z lekarzem przed zastosowaniem 
Terapii Światłem BIOPTRON u osób cierpiących na to zaburzenie. 
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Porfiria

Porfiryny są chemicznymi „cegiełkami" tworzonymi przez organizm przy produkcji 
hemoglobiny, niezbędnej do przenoszenia tlenu przez czerwone krwinki. JeŜeli ilość
porfiryn w ciele wzrasta do poziomu toksycznego, skutkuje to chorobą noszącą nazwę
porfirii. „Toksyczne nagromadzenie" porfiryn często jest wynikiem działania leków (np.: 
antybiotyków, środków nasennych) i alkoholu. 

Istnieje kilka rodzajów porfirii: kaŜdy z nich posiada nieco inne przyczyny oraz 
odmienny zestaw objawów. Do typowych objawów naleŜą: bóle brzucha i Ŝołądka, 
nudności i wymioty, zaparcie, bóle rąk, nóg, pleców i osłabienie mięśni. W powaŜnych 
przypadkach moŜe pojawić się takŜe podniesione tętno, nadciśnienie, lęki, poczucie 
dezorientacji, drgawki i paraliŜ. PowaŜne ataki wymagają hospitalizacji, zaś lŜejsze 
przypadki mogą być zignorowane bądź błędnie zdiagnozowane. W rzadkich przypadkach 
porfiria moŜe doprowadzić do śmierci.

Częstym objawem tej choroby są teŜ zmiany skórne: skóra wystawiona na 
działanie słońca staje się delikatna i łatwo ulega uszkodzeniom. Powstają teŜ na niej 
trudno gojące się pęcherze. Po pewnym czasie skóra staje się cienka i pokryta bliznami. 

ChociaŜ lek na porfirę nie istnieje, unikanie czynników ją wywołujących (zwłaszcza 
leków i alkoholu) pozwala większości chorych prowadzić normalny tryb Ŝycia. Osoby 
cierpiące na zaburzenia skórne powinny chronić skórę przed słońcem.
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Choroby siatkówki

Oko ma bardzo podobną budowę do aparatu fotograficznego: światło przechodzi 
przez jego przednią część oka, po czym jest skupiane przez soczewkę na światłoczułej 
części dna oka noszącej nazwę siatkówki i zawierającej specjalne światłoczułe komórki 
przekazujące obraz do mózgu za pośrednictwem nerwu wzrokowego. W centrum 
siatkówki znajduje się mały obszar bardzo czułych komórek receptorowych noszący 
nazwę plamki Ŝółtej. Komórki plamki Ŝółtej są bardzo waŜne dla widzenia, poniewaŜ
zapewniają precyzyjny obraz umoŜliwiający nam wykonywanie takich zadań jak czytanie 
lub prowadzenie pojazdów. 

Siatkówka jest wraŜliwa na niektóre choroby, z których najczęstszymi są: 
zwyrodnienie plamki Ŝółtej (AMD) i retinopatia cukrzycowa (DR). AMD jest postępującą
chorobą dotykającą osoby starsze. Komórki światłoczułe i sąsiadujące tkanki ulegają
powolnemu uszkodzeniu, co skutkuje utratą ostrego widzenia centralnego. Osoby z 
zaawansowanym AMD widzą rozmyty obraz bądź jednolitą plamę w centrum pola 
widzenia. DR pojawia się u osób cierpiących na ostrą lub długotrwałą cukrzycę i jest 
powszechną przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych. Inną równie często występującą
chorobą siatkówki jest genetyczne zaburzenie nazywane retinopatią barwnikową (RP). 
Choroba ta równieŜ skutkuje zniszczeniem komórek i tkanek siatkówki oraz postępującą
ślepotą. 
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Skóra pergaminowa (xeroderma pigmentosum)

Skóra pergaminowa (XP) jest rzadką chorobą genetyczną skutkującą
upośledzeniem regeneracyjnej zdolności skóry spowodowaną działaniem 
promieniowania ultrafioletowego. Skóra pacjentów jest bardzo sucha i wydaje się bardzo 
szybko starzeć. Pacjenci są równieŜ duŜo bardziej zagroŜeni rakiem skóry i 
uszkodzeniem oczu.  

XP jest chorobą bardzo rzadką (1 przypadek na 250 000 osób) i występuje w kilku 
odmianach. Głównymi cechami XP są: pojawianie się oparzeń słonecznych po 
minimalnym kontakcie ze światłem słonecznym (zwłaszcza w dzieciństwie), zmiany 
skórne (sucha, łuskowata skóra;  nieregularne plamy nadmiernego/obniŜonego 
występowania pigmentu; nowotwory skóry [pojawiające się juŜ u czterolatków]), 
nadwraŜliwość na światło, zapalenia oczu, guzy oka i uszkodzenia powiek. Niektóre 
osoby cierpiące na XP wykazują równieŜ objawy zaburzeń działania układu nerwowego, 
np.: głuchotę, niską koordynację, drgawki i obniŜoną inteligencję. Lek na XP nie istnieje. 
Leczenie sprowadza się do zapobiegania uszkodzeniom skóry i szybkiej pomocy 
medycznej w przypadku powstania uszkodzeń. Pacjenci muszą stale unikać światła 
słonecznego pozostając w domu w czasie dnia i całkowicie chroniąc skórę wychodząc na 
zewnątrz, stosować filtry UV w szybach drzwi i okien, korzystać z Ŝarówek nie 
emitujących promieniowania UV i uŜywać najsilniejszych kremów przeciwsłonecznych 
(takŜe w domu).

Pacjenci muszą regularnie odwiedzać dermatologów i okulistów i poddawać się
zabiegom chirurgicznym usuwania uszkodzeń skóry w chwili ich wystąpienia. 
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