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BIOPTRON® QUANTUM HYPERLIGHT AS QUANTUM MEDICINE

Natural prevention and natural healing without side effects!
Prolonging the life-span and improving the good quality of life!

EVERY YEAR, MILLIONS OF PEOPLE WORLDWIDE SUFFER FROM INJURIES
AND ILLNESSES IN EUROPE ALONE:

– 60 million people suffer from injuries

– 1 in 5 adults suffer from chronic pain

– 100 million people suffer from muscle and joint pain

– 100 million people in Europe are affected by arthritis/rheumatism

– 67 million people suffer from lower or upper back pain

– 4 million people suffer from wounds

– 12 million people in Northern Europe suffer from SAD
   (Seasonal Affective Disorder)

EVERYDAY LIFE CAN TAKE A TOLL ON OUR BODY 
DUE TO:

– Accidents and falls

– Fractures and breaks

– Strains and sprains

– Minor cuts or injuries

– Burns and scalds 

– Bruises and hematomas

The challenge is to provide a medical treatment WITH EXCEL-
LENT RESULTS and WITHOUT SIDE EFFECTS that is at the same 
time economical!

BIOPTRON® Light Therapy System is the solution. Clinically test-
ed and certified as a medical device, for successfull treatment 
of various health issues. A user-friendly, painless, safe, effective 
and economical treatment!

BIOPTRON® Quantum Hyperlight restores and heals the body 
with positive local and systemic effects, thus healing the whole 
body system at the QUANTUM LEVEL!  NO SIDE EFFECTS!

Chemical Drugs - Common Side Effects

NSAIDS
• Liver damage

• Allergic reactions

• Clotting disorders

• Potential influence on   
   brain development during
   pregnancy and infancy

• Addiction

• Stomach ulcers

Opioids
• Addiction

• Stomach ulcers

• Clotting disorders

• Liver problems

• Kidney problems

• Changes in bowel habits

Hypertensive Drugs
• Dizziness

• Skin rashes

• Changes in taste 
   perception

• Swelling of the face

• Muscle weakness

• Changes in bowel habits

All these painful and life-threatening conditions have to be medically treated. Every year, worldwide 600 billion US dollars are spent on 
pharmaceuticals (chemical drugs). Despite the efficacy, the risk of serious side effects and the costs involved treatment with medicaments 
is both dangerous and expensive. It makes no sense.
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بيوبترون® لقد تم إعتماد الضوء النشط الكمي كوسيله عالجيه مميزه, للوقاية 
من األمراض وعالجها, وللشفاء من عدد كبير من الحاالت الطبية املرضية:

- لشفاء الجروح
- لتسكين األلم

- األمراض الجلدية - واإلضطرابات الجلدية
- اإلضطرابات الذهنية - اإلكتئاب, ولإلضطرابات العاطفية املوسمية

- طب األطفال
- طب األسنان

- ملقاومة عالمات التعمر
- وفي الرعاية البيطرية

يتم إستعمال البيوبترون في جميع أنحاء العالم, في املستشفيات واملؤسسات الطبية العريقة, في املراكز الرياضية.  يستعمل أخصائي الصحة ضوء البيوبترون الكمي 
النشط في عالج العديد من الحاالت, حيث الحظو تحسنا كبيرا بالشفاء عند إستعمال البيوبترون وكانت مالحظاتهم كالتالي:

-شفاء سريع وبدون ألم للجروح املزمنه
-توسع باألوعية الدموية وتحسين بالدوره الدمويه مما يحسن من عملية الشفاء

-يزيد من نسبة توصيل الغذاء واألكسجين ويقلل من عملية اإلستسقاء في املناطق املصابة
-يحسن من عملية تجديد الخاليا

-يقلل من األلم ويحسن من عملية الشفاء من الصدمات واإلصابات
-تسكين ملحوظ لأللم في حاالت إلتهاب املفاصل واإلعتالل العصبي

-تنظيم في طاقة جيبز الحرة

Connective tissue

Fibroplast

Secretion of
collagen matrix

Migration to wound

EPIDERMIS

DERMIS
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للتعريف أكثر, تم تأسيس البيوبترون AG  سنة 1988 في سويسرا. وفي سنة 1996 تم إنضمامها ملجموعة سبتر . ومنذ ذلك الوقت تميزت عالمة البيوبترون بإنتاجها لألجهزة 
الطبية املبتكرة, بأداء منقطع النظير في الوقاية والشفاء لعدد كبير من الحاالت الطبية.

بيوبترون® الضوء الكمي النشط. لقد ساعد البيوبترون املالين لتحسين قدرتهم الجسدية على إصالح نفسها والحفاظ على صحة جيده. يسرع البيوبترون من عملية الشفاء 
ويعزز وظائف الجسم الضعيفة ويوازن عملية التمثيل الغذائي, يزيد من مقاومة الضغوطات الخارجية ويزيد مناعة الجسم عن طريق تسريع عمليات الشفاء الطبيعية 

للجسم لكل من الحاالت الحادة واملزمنة

املركز الرئي�سي ومنشأت اإلنتاج للبيوبترون® في سويسرا

الشهادات:
بيوبترون*  يتوافق تماًما مع معايير الجودة العالية ومتطلبات 

األجهزة الطبية وفًقا لتوجيهات االتحاد األوروبي لألجهزة الطبية 
، EEC / 42/93. كما تم املصادقة عليه من قبل الغذاء والدواء 

 K032216  تحت رقم )k( 510( FDA األمريكية  ملعالجة األلم
 TGA( لألسواق األمريكية, كما أنه مسجل كجهاز طبي في استراليا

.)Health Canada certificate( وفي كندا أيضا ,)certificate

الحاصل على جوائز دولية واملدالية الذهبية إلختراع البوبترون® الضوء النشط الكمي )الضوء املستقطب النشط( والتسال 
املدالية الذهبية لنظارات الضوء النشط

Prof. in Nanotechnology
Dr. Djuro Koruga

مؤلف كتاب
" الضوء املستقطب النشط" 

الحصول على جوائز عريقة
من إتحاد املخترعين الدولية

جمعية اإلختراعات 
الصينية, فوشان,

2018

املدالية الذهبية, 
مجمع اإلختراعات 

في ترنك, 2018 

املدالية والبروش 
الذهبي, مخترعين 

بلغراد , 2018 

جائزة FIRI ألفضل 
إختراع,

وفي طهران 2018

املدالية الذهبية , الجمعية 
الدولية للمخترعين, جنيف, 

 2018
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بيوبترون® الضوء الكمي النشط لجسم متكامل
بيوبتــرون® AG يعمــل علــى أعلــى املســتويات العلميــة, مســتندا بتطويــره علــى الفيزيــاء, 

والكيميــاء, وامليكانيــكا الكميــة, وعلــوم الطــب. تطــور الشــركة وتنتــج أجهــزة ذات تقنيــة 

وجــودة طبيــة عاليــة والتــي تولــد ضــوء مســتقطب نشــط و/ أو ضــوء نشــط كمــي, ولــه 

الطبيعــي. الــى وضعــه  الجســدي  النظــام  خــواص كميــة, إلعــادة 

فــي برســل ســنة 1989, تــم إعــالن الطــب الكمــي فــي أســاس الطــب التجربــي )العــالج بالرنيــن( 

تــم إعالنــه كــدواء األلفيــة الثالثــة ، عندمــا قــدم فريــق مــن علمــاء الفيزيــاء الكميــة مقاربــة 

جديــدة لفهــم األنظمــة الحيــة.

تــم إشــتقاق كلمــة الكميــة مــن اللغــة االتينيــة كوانتــا, والتــي تــدل علــى أصغــر كميــة مــن 

العمليــات  عــن  املســؤولة  والــذرات  الجســم  تؤثــر علــى جزيئــات  التــي  الطاقــة  معلومــات 

الصحيــة. األوليــة 

يشــير املبــدأ الرئي�ســي للفيزيــاء الكميــة إلــى أن كل �ســيء موجــود لــه تــردد معيــن. ولذلــك 

فــإن كل خليــة ســليمة موجــده بالجســم يجــب ان يكــون لهــا ترددهــا الخــاص. تبعــا لعوامــل 

الضغــط فــإن التــرددات الجســدية تتغيــر. 

املــدى  وعلــى  الكهرومغناطيســية(  األشــعة  للبيوبتــرون)  التواصــل  عمليــة  يعطــل  ممــا 

البعيــد ينتــج عنهــا املــرض. يقــوم الطــب الكمــي علــى تحديــد املــرض "كموجــات مضطربــة 

فــي الجســم  بإســتخدام العقاقيــر االصطناعيــة )  بــدال مــن كبــح األعــراض   . بالجســم " 

الكميــة  الطاقــة  بخــواص  الكمــي  النشــط  الضــوء  يقــوم   ) وغيرهــا  النصفــي  للصــداع 

بإعــادة مســتوى الطاقــة الراكــده فــي املنطقــة املضطربــة ) كالتواصــل البيوفوتونــي, مراكــز 

الحيويــة(. واألعضــاء  الخاليــا  الطاقــه,  قام الدكتور John Zimmerman بتســجيل املوجات 
لجســم االنسان 

15 Hz
capillary formation

fibroblast proliferation
decreased skin necrosis

10 Hz
ligament
healing

2 Hz
nerve regeneration

7 Hz
bone

growth

البنية للضوء النشط تماثل تماما البنية الجسدية للمادة
تصبــح   ، للجســم  الطبيعيــة  الشــيخوخة  عمليــة  حتــى  أو  األمــراض  مــن  عــدد  بســبب 
الحالــة الطبيعيــة الســليمة فــي الهيــاكل البيولوجيــة غيــر منظمــة ، ممــا يســبب اســتمرار 

الشــيخوخه. وتســارع  األمــراض 

الضــوء الكمــي النشــط ) البنيــة الضوئيــة( يحافــظ علــى واســتعادة الهيــاكل البيولوجيــة 
املضطربة)بنيــة املــاده(, ويجعلهــم فــي  حالــة صحيــة طبيعيــة مــن خــالل مبــادئ الرنيــن فــي 
تقليــد الطبيعــة, حيــث يســعى النمــط إلــى نمــط مماثــل. وفقــا ملبــادئ الرنيــن ، إذا كيانيــن) 

كالضــوء النشــط الكمــي والبنيــة البيولوجيــة( يمتلــكان 

نفــس نمــط التماثــل , فســيقوم الضــوء النشــط الكمــي ثابــت البنيــة بالكشــف وفــرض 
خصائــص طاقتــه علــى الوحــدات املختلــه نظاميــا - البنيــة البيولوجيــة, وضعهــا فــي حالــة 

تــوازن )الحالــة الصحيــة الطبيعيــة(.

أدى إكتشــاف مركــب الفولريــن  C60 بالصدفــة بحصولــه علــى جائــزة نوبــل بالكيميــاء, 
محفــزا مجــاال جديــدا باألبحــاث, مقدمــا للعالــم الــى نــوع جديــد متماثــل مــن املــواد متناهيــة 
فــي علــم تكنولوجيــا النانــو والنانــو الطبــي: لقــد  الصغــر الكميــة, فاتحــة فصــال جديــدا 
بهــا  يســاهم  بتطبيقــات متنوعــة  للتفكيــر  العلمــاء واملهندســين  الدراســات  هــذه  وجهــت 

الفولريــن C60 كعالجــات طبيــة وإلمكانيــة إطالــة الحيــاه الصحيــة.

فــي  نوبــل  جائــزة  علــى  الحائــز  اإلكتشــاف  خصائــص   مــن  مســتوحاة   ,2017 ســنة  فــي 
اكتشــاف جــزيء الفوليريــن وفهــم بيولوجيــا الحيــاة, طــور علمــاء ســبتر بــراءة إختــراع مميــزه 
نظــارات تســال للضــوء النشــط حيــث تقــوم بتوليــد فوتونــات النانــو التــي تحــول الضــوء 
الخطــي املســتقطب العامــودي )VLPL( الــى ضــوء نشــط مســتقطب بخصائــص كميــة.

يــزود ضــوء البيوبتــرون الكمــي النشــط: 1. معلومــات 2. طاقــة 3. تذبذبــات داخــل البنيــة 
البيولوجيــة للجســد واألعضــاء, وضعهــا فــي حالــة تــوازن )تــوازن داخلــي طبيعــي(.

Tesla Quantum Torus Structure
(Quantum Hyperlight energy,
information and frequency)

BIOPTRON Quantum
Hyperlight Filter
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85 ٪ من جسم اإلنسان لديه نفس النوع املثالي من التماثل 

امليــاه،  سالســل  الحيويــة،  الجزيئــات  النشــط:  الضــوء  مثــل 

الكوالجيــن،  الدقيقــة،  األنابيــب  الكالثريــن،  املجموعــات، 

والفالجيــال األهــداف،  املركزيــات، 

الحــرة/  للطاقــة   Gibbs نظــام  علــى  املرتكــزه  والعمليــات 

.5% دهــون   ,15% بروتينــات   ,65% مــاء  الســالبة,  األيونــات 

بســبب خــواص تســال الحلقــي الكمــي , بنــاءا علــى قانــون فيبونات�ســي, يقــوم الضــوء باإلختــراق عميقــا لألنســجة, وصــوال الــى بروتيــن مهم)الكالذريــن( ووضعــه فــي حالــة تــوازن. يتعــرف 

الكالذريــن علــى نمــط تماثــل الكــم الفائــق املتماثــل ذاتًيــا، ومــن خــالل مبــادئ صــدى الطاقــة ينقــل معلومــات الطاقــة الضروريــة املناســبة ، علــى املســتوى الكمــي، إلــى الخليــة. وبالتالــي 

يتــم تنشــيط مســارات الخاليــا الداخليــة بشــكل مثالــي مــع الضــوء الكمــي النشــط كمصــدر مثالــي للطاقــه )حتــى مــن دون طعــام "كالســيكي" كوســيط رئي�ســي للطاقــة( !

الكالذريــن هــو البروتيــن الرئي�ســي املســؤول عــن عمليتيــن حاســمتين: 

فيهــا  ينقــل  التــي  العمليــة  هــو  اإللتقــام  الخلــوي.  الطــرد  و  اإللتقــام 

والبروتينــات  والهرمونــات  )األيضــات  الالزمــة  الطاقــة  الكالثريــن 

األخــرى ومــا إلــى ذلــك( إلــى الخاليــا مــن أجــل التواصــل والتفاعــل األمثــل 

القضــاء علــى  يتــم  الخلــوي هــو عمليــة حيــث  الطــرد  داخــل الخاليــا. 

األنســجة. التهــاب  عــن طريــق  الخليــة  الحطــام 

نظرة ميكروسكوبية للكالذرين

COMMUNICATION

HPL TESLA TOROID  =  CLATHRIN تم بناء كل �سيء وصيانته بواسطة الضوء باعتباره املصدر الرئي�سي للطاقة واملعلومات
والتردد.

رئي�ســي  كمصــدر  الضــوء  مــن  أيًضــا  البشــري  الدمــاغ  فــي  التفكيــر  عمليــات  تغذيــة  يتــم 
للطاقــة. عــدم التعــرض للضــوء بشــكل كافــي يســبب إضــاءة ســيئة مســببه أمــراض خطيــرة: 

الضــوء هــو املغــذي األسا�ســي للحيــاة ككل.

 معتمــدة علــى 
ً
الضــوء عنصــر أسا�ســي لوجودنــا: مــن خــالل التطــور، أصبحنــا أجســادا

الغــذاء  عمليــات  خــالل  )مــن  الضــوء  نســتهلك  حيــة،  ضوئيــة  مســتقبالت   ، الضــوء 

والتمثيــل الضوئــي(، أفكارنــا تتكــون مــن الضــوء، تتكــون أفكارنــا بواســطة الضــوء: جهازنــا 

العصبــي وال DNA ينتــج الضــوء كل خليــة فــي جســمنا تنبعــث منهــا أكثــر مــن 100000 

نبضــة ضوئيــة مــن الفوتــون فــي الثانيــة ، تســمى البيوفونــات، املســؤولة عــن الحفــاظ علــى 

صحــة جيــدة. انبعــاث الضــوء هــذا هــو املســؤول عــن تبــادل املعلومــات والطاقــة وعــن 

التواصــل املناســب بيــن الخاليــا املجــاورة ، والتــي تعــد آليــة توجيــه حاســمة وراء جميــع 

.)Ref.: 16.1-16.5(الحيويــة الكيميائيــة  التفاعــالت 

إذا كانــت جميــع املعلومــات املطلوبــة للتحكــم فــي عمليــات الكيميــاء الحيويــة فــي 

الجســم فــي ضــوء مــا ينبعــث منــه الجســم ، وإذا كانــت االضطرابــات فــي هــذا الضــوء 

مــن  يكــون  أن  فيجــب   ، املــرض  وتســبب  الحيويــة  الكيميائيــة  العمليــات  تعطــل 

.Dr Fritz Albert Popp -املمكــن "فحــص" الضــوء وإزالــة املــرض



12 11

الضــوء الحيــوي مكــون مــن الفوتونــات الحيويــة) مــن اللغــة اإلغريقيــة( يجــب تمييــز الفوتونــات الحيويــة  التــي تطــرح عــادة عــن الفوتونــات املاديــة األكثــر شــيوعا. تعــرف الفوتونــات 

الحيوية بأنها اإلشــعاع الكهرومغناطي�ســي للجزيئات الحيوية. أثبت الدكتور Popp, F.A. أن الخاليا تنبعث منها إما ضوء صحي منظم مســؤولة عن صحة جيدة ، أو ضوء الفو�سى 

التــي تشــير إلــى املــرض. إن التوضيــح هنــا ســهل: إذا كانــت الفوتونــات الحيويــة تديــر عمليــات الكيميــاء الحيويــة فــي الجســم بطريقــة فوضويــة ، فســوف يتعطــل التماثــل. يمتلــك جســم 

اإلنســان أعلــى درجــات التناغــم. 

األشــخاص الذيــن يعانــون مــن ضعــف الجهــاز املناعــي لديهــم مســتوى ضعيــف وفوضــوي مــن االنســجام والتماســك املضطــرب واالتصــال الخلــوي الحيــوي الفوتــون املضطــرب. حاملــا 

يتــم اســتقالب األيــض الخلــوي ، تصبــح الخليــة معزولــة عــن العمليــة املنظمــة للتحكــم فــي النمــو الطبيعــي. البيوبتــرون* الضــوء املســتقطب الكمــي - كضــوء منظــم يمكــن أن يؤســس 

الحالة الصحية الطبيعية في التواصل الخلوي بالفوتونات الحيويه.  )أثر الضوء على الفوتونات الحيوية(الدكتور.  Johan Boswinkel من معهد العلوم البيولوجية التطبيقية.

الفوتونــات  كمــا  الطاقــة  سدا�ســي  متطابــق  هــو  الكمــي   النشــط  الضــوء  البيوبتــرون* 

الحيويــة.

)شــعاع  الحيويــة  الفوتونــات  منتظــم(  فوتونــي  الكمي)تيــار  املســتقطب  الضــوء 

الحيويــة(. الجزيئــات  مــن  منتظــم  كهرومغناطي�ســي 

عندمــا يتــم إســتعمال الضــوء الكمــي النشــط" يســعى النمــط إلــى نمــط متطابــق" ويحــدث 

)طاقــة(  إضافيــة  بإلكترونــات  البيولوجيــة  الهيــاكل  تزويــد  يتــم  الرنانــه:  الطاقــة  تفاعــل 

تماثــل  تحقيــق  يتــم  حيــث  الهيدروجينيــة  املــاء  روابــط  سلســلة  عبــر  تنتقــل  ومعلومــات 

تــام بيــن الضــوء النشــط الكمــي والفوتونــات الحيويــة مــن خــالل التماثــل املتطابــق، علــى 

مســتوى الكــم.

مــن خــالل التناظــر ، يحافــظ ضــوء البيوبتــرون الكمــي النشــط علــى الفوتونــات الحيويــة 

املهيكلــة ويعيــد تكوينهــا ويعيــد االتصــال.

Niels Ryberg 
Finsen

Robert
F. Curl Jr.

Robert F. 
Furchgott

Sir Harold
W. Kroto

Louis J. 
Ignarro

Richard E. 
Smalley

Ferid
Murad

Dan
Shechtman

Jeffrey
C Hall

Michael 
Rosbash

Michael
W Young

C60 البيوبترون® تكنولوجيا مستوحاة من الفوز بجائزة نوبل على إكتشاف مركب
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- منحــت جائــزة نوبــل فــي علــم وظائــف األعضــاء أو الطــب فــي عــام 1903 للدكتــور Niels Ryberg Finsen. لقــد أثبــت فعاليــة الضــوء املطلــوب للعــالج الطبــي ملختلــف األمــراض ، مثــل 

Lupus Vulgaris ، املعــروف أيًضــا باســم الســل فــي الجلــد )الســل الجلــدي(. لذلــك فهــو يعتبــر مؤســس العــالج بالضــوء الحديــث.

- جائــزة نوبــل فــي الكيميــاء منحــت لــكل مــن  )Harold W. Kroto, Robert F. Curl, and Richard E. Smalley( ســنة 1996 إلكتشــافهم C60 كبنيــة فيبونات�ســي - وحــدة متعــددة 

الوجــوه. تمكــن هــؤالء الباحثــون الثالثــة مــع فريــق بريطانــي أمريكــي مــن جامعــة رايــس فــي الواليــات املتحــدة مــن الحصــول علــى جــزيء النانــو فوليريــن C60 خــالل تجــارب مــع الجرافيــت. 

ومــن إكتشــاف C60 قــام علمــاء البيوبتــرون* بإبتــكار نظــارات تســال والتــي تعمــل علــى كمولــد للفوتونــات الحيويــه مــن الضــوء النشــط الكمــي. أثــر ضــوء البيوبتــرون الكمــي النشــط علــى 

املــادة )البنيــة الحيويــة( فــي أعلــى فعاليــة لهــا . هــذه هــي الظاهــرة الكميــه حيــث تســتطيع املعلومــات مــن تحديــد املــاده, واضعتــا كل الجســم فــي حالــة تــوازن.

 Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro جائــزة نوبــل لعلــم األعضــاء والطــب منحــت ســنة 1998 لــكل مــن -

and Ferid Murad “إلكتشــافهم النتريــك أوكســيد كجــزيء إشــارة فــي نظــام القلــب واألوعيــة الدمويــة". )جــزء 

األشــعة تحــت الحمــراء القريبــة فــي ضــوء البيوبتــرون الكمــي النشــط يحفــز اإلنتــاج املحلــي ألكســيد النيتريــك ، 

 فــي حمايــة أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة(. 
ً
 هامــا

ً
الــذي يحســن توســع األوعيــة الدمويــة ، ويلعــب دورا

للمرحلــة  االنتقــال  عمليــة  إلكتشــافه  وذلــك   Dan Shechtman  ,  2011 ســنة  للكيميــاء  نوبــل  جائــزة   -

أيضــا  معروفــه  البلــورات  أشــباه  فيبونات�ســي)  قانــون  حســب  بلوريــة(  والهياكل)شــبه  الدوريــة  األيكوســاهدية 

املكانــي  الترتيــب  نفــس  فــإن   ، الذهبيــة  للنســبة  الطبيعــي وفًقــا  لترتيبهــا  نظــًرا  بإســم كرســتاالت فيبونات�ســي,  

االســتقطاب( الفائــق  الضــوء  فوتونــات  فــي  موجــود 

 Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash, جائــزة نوبــل فــي علــم وظائــف األعضــاء ســنة 2017 و منحــت لــكل مــن -

and Michael W. Young الكتشــافاتهم اآلليــات الجزيئيــة التــي تتحكــم فــي إيقــاع الســاعة البيولوجيــة. ضــوء 

البيوبتــرون الكمــي النشــط معتمــد طبيــا لالضطــراب العاطفــي املوســمي )SAD( ، ألنــه ينظــم إيقــاع الســاعة 

البيولوجيــة ) جــزء اإلضطــراب املوســمي صفحــة: 37(.
Alfred Bernhard Nobel

C60 - Bucky ball مركب

)C84 ومركب ,C60, C70, C76, C82( لعائلة الفولرين C60 ينتمي مركب

إنــه أحــد األشــكال الثمانيــة للكربــون فــي الطبيعــة )األشــكال املعروفــة هــي الجرافيــت 

واملــاس(.

الكربــون ، إلــى جانــب الهيدروجيــن واألكســجين 
هــو  والكبريــت،  والفوســفور  والنيتروجيــن 
أســاس الحيــاة البيولوجيــة وكتلــة بنــاء الجينــات 
الجزيئــات  مــن  وغيرهــا  والدهــون  والبروتينــات 

الهامــة. الحيويــة 

أن  جــًدا  النــادر  مــن   ، الطبيعيــة  الحالــة  فــي 
إخفــاًءا  األكثــر  األماكــن  فــي  عليــه  العثــور  يتــم 
فــي  عليــه  العثــور  تــم  جــدا.  ضئيلــة  وبكميــات 

كنــدا فــي  نيــزك 

وقــد ثبــت أنــه كان أقــدم مــن النظــام الشم�ســي. 
مــن  الكونيــة  العوالــم  مــن  جــاء  أنــه  ويعتقــد 
النجــوم العمالقــة الحمــراء ، حيــث تــم توليفهــا 

وأخرجــت فــي الفضــاء.

يمكــن إيجــاد كميــات بســيطه جــدا مــن مركــب 
وفــي  نشــط,  ككربــون   , محترقــة  بشــمعة   C60

روســيا فــي معــدن يســمى شــنجايت.

تســمى  هند�ســي  شــكل  علــى  مرتبــة  كربــون  ذرة   60 مــن  مكــون  جــزيء  هــو   C60  

يشــكل  الــذي  الوحيــد  الجــزيء  هــو  فيبونات�ســي.  هيــكل  مــع  إيكوســاهيدرل 

 20 و  منتظًمــا  خماســًيا  وجًهــا   12 علــى   C60 يحتــوي  الوجــوه:  متعــدد  قفًصــا 

قــد يزعــزع  فــي الحافــة، ممــا  وجًهــا سداســًيا منتظًمــا ال توجــد خماســية تشــترك 

الهيــكل. اســتقرار 

ان اللــون األصلــي ملركــب C60 هــو األســود. التكنولوجيــا ذات بــراءة اإلختــراع علــى 
تطبيــق الفولريــن تحــول لــون مركــب C60 للــون ضــوء البيوبتــرون الكمــي النشــط 

الفريــد.

diamond face-centered
cubic crystal

graphite hexagonal crystal
layer distance: 335 pm

fullerene diameter of C60: 
700 pm

Quantum Medicine 
for a quantum body
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يعود تاريخ مركب  C60 بخصائصه العالجية للقرن الثامن عشر.

فــي بدايــات القــرن الســابع عشــر كان هنــاك شــخص اســمه Tzar Peter يمتلــك قصــرا 
بمدينــة كاريليــاو قريبــا مــن  مركــز ســبا ســحري يســمى " Martial Waters" كانــت امليــاه 
ضعــف  عــالج  أجــل  مــن  تســتعمل  وكانــت   )C60( الشــنجايت  طبقــات  خــالل  مــن  تعبــر 
املعــدة ، والتقيــؤ ، واإلســهال ، ونقــص األوعيــة الدمويــة ، ومشــاكل فــي الكلــى ، وأمــراض 

جلديــة مختلفــة والعديــد مــن األمــراض األخــرى.

حرص Peter العظيم على اســتخدامه في توفير مياه شــرب نقية للجيش الرو�ســي وطلب 
أن  الكثيــرون  اعتقــد  فــي ظهــره.  القــوي  الحجــر  هــذا  مــن  مــن كل جنــدي حمــل قطعــة 
الســبب الــذي ســاد بتقــدم الــروس فــي معركــة بولتافــا كان بســبب شــونجيت C60 الــذي 

حملــوه معهــم.

 علــى أن الطاقــة املنبعثــة املختلفــة واملعلومــات والتــرددات )املوســيقى أو 
ً

منــذ عــام 1994 ، يقــدم معهــد Emoto دليــال
الصــوت أو الضــوء( تغيــر بنيــة املــاء مــن خــالل تجميــع مختلــف بلــورات امليــاه املتماســكة أو غيــر املتماســكة. 

الكمــي  البيوبتــرون  ضــوء  اإلرســال)  مصــادر  مــن  والتــردد(  واملعلومــات  )الطاقــة  متنوعــة  محتويــات  تأثيــر  تحــت 
النشــط( ان امليــاه الصنبــور املعالجــة )املــاده( قــد تــم تعديلــة الــى نمــوذج جديــد مماثــل لنمــط ضــوء البيوبتــرون 
الكمــي النشــط- حامــال نفــس هيــكل الطاقــة مثــل مصــدر الضــوء الكمــي املعلوماتــي. هــذه هــي الظاهــرة الكميــة التــي 
يمكــن مــن خاللهــا تعديــل املعلومــات والتــي تــم تأكيدهــا فــي تجربــة Emoto. وهــي انــه عندمــا يتعــرض مــاء الصنبــور 
لضــوء البيوبتــرون الكمــي النشــط فــإن بنيــة املــاء تتغيــر, وتحولهــا لشــكل بنيــة الضــوء الكمــي النشــط وهــذا يمثــل 

للتماســك الجزيئــي. النهائيــة  الحالــة 

وبنــاءا عليــه فــإن للضــوء املســتقطب  تأثيــر التناغــم ذاتــه علــى املــاء فــي جســم اإلنســان. وبمــا ان جســم اإلنســان 
يتكــون مــن مــا يقــارب %70 منــه مــن املــاء فــإن الضــوء الكمــي النشــط يمكــن بشــكل مثالــي اســتعادة والحفــاظ علــى 
بنيــة املــاء فــي الجســم إلــى حالــة التماســك السداســية املثاليــة النشــطة ، ممــا يعــزز عمليــات الشــفاء التــي تــؤدي إلــى 

التــوازن.

الخافتــة اإلضــاءة  مستشــعرات  مــن  كبيــرة  كميــات  أن  عــن   EMOTO تجربــة  كشــفت 
الصحيــة الجســم  ميــاه  شــكل  مثــل  الشــكل،  سدا�ســي  شــكل  علــى  هياكلهــا  تصمــم 

2. تكشــف تجربــة EMOTO  عندمــا تتعــرض ميــاه الصنبــور لضــوء البيوبتــرون الكمــي 
النشــط، فــإن املعلومــات الكميــة تؤثــر علــى بنيــة املــاء ، وتعدلهــا إلــى بلــورة سداســية 

الشــكل اوالتــي تمثــل الحالــة القصــوى للتماســك الجزيئــي.

1. كرســتاالت ميــاه الصنبــور غيــر منتظــم وغيــر متماســك - غيــر منظــم ، ويمثــل "عــدم 
 مــع مــاء الجســم.

ً
تناســق جزيئــي" ، ممــا يعنــي أنــه ليــس متماثــال

تجربة EMOTO على الضوء الكمي النشط

تقرير املالحظه
الطريقة: 10 دقائق من التعرض للضوء الكمي النشط من مسافة 8سم كان عدد القطرات: 50

جهاز املراقبة املستخدم : Olympus optical microscope )تكبير *200(
ظروف التصوير: درجة التجميد 25-درجه, مدة التجميد 4 ساعات, درجة الحرارة املالحظه 3- درجة

املكان والتاريخ:مؤسسة EMOTO , اليابان مارس 2018.
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يمثل الرسم ماء الجسم السليم كما هو منظم.

الدكتور Brill G.E., Saratov من جامعة الوالية الطبية, روسيا. 

يفتــرض الدليــل العلمــي أن البنيــة املائيــة للجســم السدا�ســي تفضلهــا جميــع الكائنــات 

البيولوجيــة. وتشــارك امليــاه املهيكلــة فــي األداء الســليم للحمــض النــووي ، وردود الفعــل 

 Ref.: Dr. Mu Shik Jhon, Dr. G.( لإلنزيمــات والعديــد مــن وظائــف التمثيــل الغذائــي

Pollack, Dr. Yang Oh and Gil Ho Kim(. لذلك ، يمكن للضوءالكمي كضوء منســق 

تماًمــا منظــم للطاقــة أن يرتــب مــاء الجســم إلــى حالــة تماســك منظمــة صحيــة.

تــم أخــذ صــورة للفولريــن C60 مــن قبــل الدكتــور KORUGA وفريقــة لألبحــاث بواســطة ميكروســكوب ماســح ضوئــي انبوبــي فــي مختبــر النانــو جامعــة بلغــراد )1992(. تؤكــد هــذه 

.C60 الصــورة املعــادالت امليكانيكيــة الكميــة التــي تحكــم "الفتحــات" سداســية لجــزيء

تحليل خاليا الدم الحية بعد 10 دقائق من التعرض لضوء البيوبترون الكمي النشط

املقارنة والتقييم:
)الصــورة1( تــم تجلــط خاليــا الــدم الحمــراء ، غيــر مرتبــة ، وغيــر نشــطة )بنــى عنقوديــة( ، والتــي يمكــن أن تكشــف أو تــؤدي إلــى أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة ، وااللتهابــات ، واختــالل 

األكســجين على مســتوى األنســجة )نقص األكســجة(.

)الصورة2( بعد التعرض للضوء املســتقطب ملدة 10 دقائق, في تجمع الدم الســابق تم تجلط خاليا الدم الحمراء ، غير مرتبة ، وغير نشــطة )بنى عنقودية(. تحولت الى مجموعات 
منفصلة أو خاليا دم حمراء معزولة مع تحســن كبير على  حالة خاليا مما أدى الى: تحســين تدفق الدم وزيادة األوكســجين – تجديد للخاليا أفضل.

)الصــوره 3( بعــد التعــرض للضــوء الكمــي النشــط ملــدة 10 دقائــق, تتحــول الهيــاكل الســابقة العنقوديــة إلــى خاليــا دم منفصلــة تماًمــا تجســد تنشــيط الــدم بالكامــل: مــن الحالــة غيــر 
الصحيــة ، يتــم تعديــل األنابيــب الدقيقــة إلــى شــكل تــورس ، للحصــول علــى نفــس بنيــة الطاقــة مثــل ضــوء الكــم النشــط, الحالــة الصحيــة الطبيعيــة األوليــة ، وفقــا لنســبة املتوســط 
الذهبــي) انظــر صفحــة (. مشــحونة بهكــذا طاقــة ضوئيــة )الطاقــة واملعلومــات ، والتــردد(,  تتحــرك الخاليــا بشــكل أســرع )تأثيــر مضــاد للتخثــر ملحــوظ(. الخاليــا الحمــراء تخــرج مــن حالــة 
الخمــول. لخاليــا حيــة نشــطة صحيــة ، ممــا يثبــت أن HPL لديــه خصائــص الكــم - أنــه يشــفي علــى مســتوى الكــم يتدفــق الــدم املنشــط دون قيــود خــالل األوردة ، وينقــل األكســجين 
إلــى األعضــاء الحيويــة ، ويحســن عمليــات نقــل املغذيــات إلــى الخاليــا ، ويســهل إزالــة الحطــام وربمــا يمنــع ارتفــاع ضغــط الــدم ، والتخثــر )تخثــر الــدم الخطيــر( ، والســكتة الدماغيــة، 

والنوبــات القلبيــة ، وااللتهابــات ، وغيرهــا..

البيوبتــرون® الضــوء الكمــي النشــط يمكــن تجديــد الخاليــا غيــر الصحيــة وإعــادة إنشــاء خاليــا دم قويــة وصحيــة )حالــة خاليــا صحيــة مثاليــة وتشــكيل الخليــة( والتــي تعتبــر كلهــا حيويــة 
للحفــاظ علــى صحــة الجســم.
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مميزات عامة عن البيوبترون® الضوء الكمي النشط
1. عدسة بروستر

2. فلتر البيوبترون / بصري
3. ضوء منخفض الطاقة

4. ضوء غير متماسك
5. ضوء مستقطب عمودي خطي

6. ضوء مستقطب نشط

1. عدسة بروستر

لقــد تــم تثبيــت عدســة بروســتر عاليــة الجــودة بزاويــة محــدده بجهــاز البيوبتــرون. عندمــا يتصــادم الضــوء غيــر املنتشــر مــن مصــدر الضــوء مــع وحــدة بروســتر البصريــة ، فإنــه ينعكــس 
.) VLPL( بأقــل قــدر مــن فقــدان الكثافــة ويصبــح ضــوء مســتقطب خطــي عمــودي

2.فلتر البيوبترون/ بصري

يمكن تجهيز البيوبترون بخمسة فالتر / بصرية, مصممه لحاالت طبية محدده

2.1. نظــارات تســال )فلتــر الفولريــن للفوتونــات الحيويــة( - يولــد ضــوء مســتقطب 
نشــط مــن طــول موجــي 400nm و %10 طاقــة, ترتفــع ببــطء لتصــل الــى nm 459 و 
%40 طاقــة, الحقــا ترتفــع الــى nm 480  وترتفــع طاقتهــا الــى %80 وبالتالــي وصــوال الــى 
550nm : وهنا تمتلك  طاقة الدوران/ التذبذب ملواد الفوتونات الحيوية وصوال 
الــى 16 قمــه بمســتوى الطــول املوجــي NM 3000 الــى NM 15000. هنالــك ثالثــة 
 nm )0.0133 eV(, 8732 nm )0.0268 eV( and 13300 5811  : خصائــص: 
nm )0.0181 eV( والتــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى الحالــة الكميــة للتراكيــب البيولوجيــة 

)الحالــة املطابقــة للجزيئــات الحيويــة(.
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eV 2.90 - 1.15  ويعادل )nm – 3400 nm 480( "2.2 فلتر البيوبترون التقليدي
بالوصــول الــى القمــه عنــد nm, 1.70  eV 720(. فســيخترق الضــوء املســتقطب العمــودي عميقــا فــى األنســجه تفعيــل مختلــف العمليــات الخلويــة والبيولوجيــة التــي تســرع عمليــات 

الشــفاء التجديــدي والتعوي�ســي ، والحفــاظ علــى واســتعادة الخاليــا واألنســجة واألعضــاء لحالتهــا الصحيــة )30 ســنة مــن النتائــج الطبيــة املمتــازة(

)nm -700 nm 400( 3.2 فلتر البيوبترون االبيض
ضــوء أبيــض مســتقطب عمــودي يعمــل بكفــاءة بمثابــة منشــط لألعصــاب يؤثــر إيجابيــا علــى الغــدة الصنوبريــة / تحــت املهــاد ، ويعــزز التــوازن الداخلــي وعقــل مســالم. فــي اســتخدام 

العــالج النف�ســي والذهنــي - تحفيــز الضــوء األبيــض.

)nm-480 nm 450( 4.2 فلتر البيوبترون األزرق
ضــوء أزرق مســتقطب عمــودي ويســتخدم فــي طــب األســنان )ملحاربــة البكتيريــا / التهــاب اللثــة( وفــي فــروع مســتحضرات التجميــل مــن الطــب التجميلــي )لعــالج حــب الشــباب الشــائع 

أو الورديــة(.

)nm – 660 nm 570( 5.2 فلتر البيوبترون االحمر
ضــوء أحمــر مســتقطب عمــودي تختــرق عميقــا فــي الجســم ، والحــد بشــكل كبيــر مــن األلــم. التعــرض ملثــل هــذا الضــوء ينشــط النظــم املســكنة للدمــاغ. تنخفــض الحساســية لأللــم  ، 

فــي حيــن يتحســن دوران األوعيــة الدقيقــة. إنــه يعالــج آالم العضــالت والتهــاب املفاصــل الروماتويــدي وهــو فعــال لالســتخدام فــي العــالج الطبيعــي. 

In addition to medical filters, BIOPTRON® can be equipped with orange, yellow, indigo and violet filters

Tesla Hyperlight Optics®

(Nanophotonic Fullerene Filter)
(VLPL 400 - 13300 nm)

BIOPTRON® Classical  
Medical Filter

(VLPL 480 - 3400 nm)

BIOPTRON® Medical 
White Filter

(VLPL 400 - 700 nm)

BIOPTRON® Medical 
Blue  Filter

(VLPL 450 - 480 nm)

BIOPTRON® Medical 
Red Filter

(VLPL 570 - 660 nm)
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3. ضوء منخفض الطاقة

الضــوء الكمــي النشــط هــو ضــوء منخفــض الطاقــة. يعطــي البيوبتــرون تدفــق ثابــت للضــوء بكثافــة ثابتــة )ومعــروف أيضــا بكثافــة الطاقة(لــل abt. 40 mW/cm2 مــن مســافة 10ســم 

مــن منطقــة العــالج. يمكــن تحديــد جرعــة التعــرض لضــوء البيوبتــرون الكمــي النشــط بدقــة. ولهــا عامليــن  وهمــا الطاقــة والوقــت. إنبعــاث هــذا الضــوء يعطــي جرعــة مــن الضــوء  تعــادل  

معــدل كثافــة للطاقــة J/cm2 2.4 / دقيقــة. هــذا يمثــل جرعــة منخفضــة وآمنــة مــن الطاقــة الضوئيــة مــع اســتجابة كبيــرة فــي املــادة الحيــة التــي تحفــز الشــفاء الطبيعــي دون أي آثــار 

جانبية.

لوكــس الضــوء الكمــي املســتقطب مــع كثافــة الطاقــة املثلــى املحــددة مــن 40 ميغــاواط / ســم 2 وكثافــة الطاقــة مــن J 2.4 / ســم 2 ، فــي الغالــب تغطــي حــاالت الطاقــة اإللكترونيــة 

للجزيئــات الحيويــة مــن 1.4 إلــى 3.4 فولــت.

4 . ضوء غير متماسك

الضــوء الكمــي النشــط هــو ضــوء غيــر متماســك ) خــارج التنســيق او غيــر متزامــن( تتميــز بأمــواج ضوئيــة غيــر متزامنــة مؤقًتــا أو مكانًيــا. التغييــرات املتكــررة والعشــوائية للمراحــل بيــن 

فوتونــات الضــوء ذات التــرددات املوجيــة املختلفــة واألطــوال املوجيــة تجعــل هــذا الضــوء منخفــض الكثافــة. ضــوء البيوبتــرون غيــر املتماســك يعــزز عمليــة شــفاء أمنــه محــددة وفعالــة 

دون التعــرض لخطــورة التطــور. مقاومــة العــالج. باملقارنــة مــع مــا ذكــر , فــإن معظــم ضــوء الليــزر لــه كثافــة عاليــة , مترابــط ولذلــك فــإن هنالــك خطــوره مــن حصــول تلــف لألنســجة.

5. ضوء مستقطب خطي

ضوء مستقطب خطي عمودي )انظر صفحة 23(.

6.ضوء مستقطب نشط

البيوبترون® ضوء كمي نشط

Brewster's optical unit

Diffuse light

Light source

Order of electromagnetic
fields of photons

Bioptron Quantum Hyperlight Filter

Vertically
Linearly

Polarized Light

Vertically Linearly
Polarized Light

Diffuse
light

Hyperpolarized
Light

Quantum Hyperlight
(perfectly ordered

photons)

Tesla Quantum Torus Structure
(Quantum Hyperlight energy,
information and frequency)

Tesla Quantum Torus Structure
(Quantum Hyperlight energy,
information and frequency)

C60 molecule
inside Tesla Quantum
Nanophotonic Filter

Φ2 (1.61803 ) + φ2 (0.61803) = 3
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توليد ضوء كمي نشط بخصائص النانو الكمية
)VLPL(بعدسة بروستر , فإنه ينعكس عنها ليصبح ضوء مستقطب خطي عمودي )1. عندما يصطدم الضوء املنتشر  )منبعث من ملبة هالوجين

2. عندما يعبر ضوء VLPL من خالل عدسة تسال البصرية , فإنه يصبح ضوء مستقطب نشط ومنظم بشكل متوازن: يسمى الضوء الكمي النشط:

يتفاعــل VLPL مــع C60 )املتكامــل فــي البصريــات( حيــث يلتــف بمــا يعــادل 18 مليــار مــره فــي الثانيــة. ينعكــس الضــوء عــن C60 دون ان يولــد اي إحتــكاك )متــوازي املغناطيســية و 

وخــواص مغناطيســية(. نتيجــة تصــادم الضــوء املســتقطب الخطــي العامــودي مــع C60 امللتــف, فــإن فوتونــات هــذا الضــوء تغيــر إتجاههــا:

أ. تحصل االشكال السداسية العشرون في C60 على تأثير فاراداي )تدور حركة استقطاب الفوتون في السداسيات( ،و

ب. تحصل األشكال الخماسية الـ 12 في C60 على تأثير فيبونات�سي املتتالي )تدور حركة استقطاب الفوتون وتدور في كل االتجاهات في األشكال الخماسية(.

وهكذا ، فإن حركة االستقطاب الكهربائية للفوتونات تغير موقعها خطوة بخطوة , من 

ضــوء مســتقطب خطــي عمــودي )VLPL(  الــى ضــوء مســتقطب نشــط بدوائــر إســتقطاب 

يســار ويميــن, و وإســتقطاب خطــي عمــودي وأفقــي )نمــط فوتونــان عبــاد الشــمس(. يعــد 

هــذا النمــط الفوتونــي الفريــد ، املرتــب وفًقــا لقانــون فيبونات�ســي ، بمثابــة هيــكل / تناظــر 

مثالــي للطاقــة يتوافــق تماًمــا مــع هياكلنــا الحيويــة.

نظــًرا لخصائصهــا الكميــة ، ال يمكــن إيقــاف الضــوء الكمــي النشــط غيــر محــدود. تنقــل 

الحيــة  واملصفوفــة  التســاهمية  غيــر  الروابــط  خــالل  مــن  وتواترهــا  ومعلوماتهــا  طاقتهــا 

للجســم مــن الجزيئــات الحيويــة والخاليــا واألعضــاء. مــن خــالل الرنيــن

مبــداء ، يمكــن للضــوء الكمــي الحفــاظ علــى واســتعادة الهيــاكل البيولوجيــة املضطربــة ، 

ووضعهــم فــي حالــة التــوازن )حالــة صحيــة طبيعيــة(.

 Living Matrix Connective Tissue concept by biophysicist James L.( املرجــع: 

.)Oschman

متتالية فيبونات�سي

ُيطلــق عليــه   ،  صحيًحــا 
ً

أرقــام فيبونات�ســي تسلســال تعــد   ، الرياضيــات  فــي 

هــو   ، األوليــن  بعــد   ، رقــم  كل  أن  بحقيقــة  وتتميــز   ، فيبونات�ســي  تسلســل 

 34  ،  21  ،  13  ،  8  ،  5  ،  3  ،  2  ،  1  ،  1  ،  0 الســابقين:  الرقميــن  مجمــوع 

ليونــاردو  الرياضيــات  عالــم  1200,إكتشــف  تقريبــا   ...144  ،  89  ،  55  ،

فيبونات�ســي الخصائــص الفريــده ملتتاليــة فيبونات�ســي. ترتبــط هــذه املتتاليــة 

مباشــره بالنســبة الذهبيــة. يمكــن تطبيقــه علــى نســب املســتطيل ، تســمى 

املســتطيل الذهبــي. وهــو معــروف  كواحــده مــن أكثــر األشــكال الهندســية 

املرضيــة بصريــا: ومــن هنــا فلقــد ظهــرت القاعــدة الذهبيــة فــي الفن ) املنوليزا, 

االخيــر(. والعشــاء 

براعــم  مثــل   ، بيولوجيــة  بيئــات  فــي  أيًضــا  فيبونات�ســي  أرقــام  تظهــر  كمــا 

الفاكهــة ، إجناســيا ، عبــاد الشــمس ، بــذور األنانــاس .... حتــى فــي الكــون كلــه

يتــم ترتيــب 75 ٪ مــن 

الحيويــة  الجزيئــات 

لتسلســل  وفقــا 

الــذي   ، فيبونات�ســي 

دوامــة  شــكل  يشــبه 

فيبونات�ســي - النســبة 

. هبيــة لذ ا
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أثر اإلختراق للضوء, واآلثار العالجية ألنواع الضوء املختلفة

اختراق الضوء املنتشر وكفاءته الصحية

الضــوء املنتشــر عبــارة عــن فو�ســى, باإلضافــة لحقــول الفوتونــات الكهرومغناطيســية الفوضويــة أيضــا. هــذه الفو�ســى تعمــل بشــكل غيــر منظــم علــى جزيئــات املــاء فــي الجســم عندمــا 
تكــون ثنائيــة القطــب وعلــى الجزيئــات الحيويــة مــع شــحناتها اإليجابيــة والســالبة )لــم شــملهم مــرة أخــرى يولــد ثنائيــة القطــب(. يقتصــر إختــراق الضــوء املنتشــر محــدود دون آثــار شــفاء 

فعالــة. توجــد فائــدة للضــوء املنتشــر إلصــالح االختــالالت ، ولكنهــا ذات أهميــة بســيطة للشــفاء.

بشكل عام ، يعتمد إختراق الضوء على كل من نوع األنسجة ونوع الضوء.

CROSS-SECTION OF HUMAN SKIN
& UNDERLYING TISSUES

EPIDERMIS

DERMIS

UV
LIGHT

UV
LIGHT

INFRARED
LIGHT

INFRARED
LIGHT

VISIBLE LIGHT VISIBLE LIGHT

SUBCUTANEOUS
TISSUE

DIFFUSE NON ORDERED LIGHT WAVES
USED BY ALL OTHER LIGHT THERAPY DEVICES.

   SHALLOW PENETRATION
THROUGH THE SKIN - UP TO 3 MM. 

   MINOR IMPACT ON HEALING PROCESSES.

WAVELENGTH [λ] NM WAVELENGTH [λ] NM

BIOPTRON HYPERPOLARIZED LIGHT
 PERFECTLY ORDERED LIGHT WAVES.

   INDEFINITE PENETRATION IN DEPTH AND 
WIDTH  IN ALL BIOMOLECULES, TISSUES AND 
ORGANS DUE TO ITS QUANTUM PROPERTIES. 

   SIGNIFICANT HEALING IMPACT.

a)

b)

c)

Diffuse light is reflected at many angles. It penetrates the 
body only up to 2 - 3 mm depth with no significant healing 
effects and does not influence biological structures, cells 
and organs. This light does not possess an ordered photon 
structure.

BIOPTRON Vertically Linearly Polarized Light 
(VLPL) with its linearly arranged photons assists in the 
regulation of processes that are linearly determined (for 
example, linear order of water in the body through dipole 
moments, collagen fibers, etc.).

Bioptron Hyperpolarized Light (HPL), with its perfectly 
arranged photons, due to Fibonacci’si Law allows the 
harmonization of most biomolecules and cells in the body.

Φ2 (1.61803 ) + φ2 (0.61803) = 3

VLPL االختراق وكفاءته الصحية

فــي   ، خطًيــا  املرتبــة  فوتوناتهــا  مــع   ،  VLPL تســاعد 
يتــم تحديدهــا خطًيــا ولديهــا  التــي  تنظيــم العمليــات 
القــدرة علــى ترتيــب املــاء بالجســم عنــد ثنائيــة القطــب 
الترتيــب   ، املثــال  ســبيل  )علــى  الحيويــة  للجزيئــات 
الخطــي للميــاه فــي الجســم مــن خــالل ثنائيــة القطــب، 
بعــض  تختــرق   VLPL  .). إلــخ.   ، الكوالجيــن  وأليــاف 
عندمــا  مــم.   10  -  2 إلــى  يصــل  عمــق  علــى  األنســجة 
إلــى  اإلختــراق  يصــل   ، بامليــاه  غنًيــا  النســيج  يكــون 
الخطــي عمودًيــا  مــم. يحقــق ضــوء االســتقطاب   20
املنتشــر،  الضــوء  مــن  بكثيــر  وأوســع  أعمــق  ــا 

ً
اختراق

الخطــي،  طابعهــا  بســبب  فعالــة.  شــفاء  تأثيــرات  مــع 
ســيتم   ، كثافــة  أكثــر  عقبــات   VLPL واجهــت  إذا 
إمتصاصهــا مــن األنســجة, وبالتالــي فإنهــا تعطــي أثــار 

الحيويــة.  لألعضــاء  العالجيــة  الشــفاء 

ضوء البيوبترون الكمي النشط - االختراق وكفاءته الصحية

الضوء الكمي النشط كضوء كمي فريد بفوتوناته الرتبة بتوازن ، وفقا لقانون فيبونات�سي ، تخترق عميقا في الجسم. وفًقا لقانون فيبونات�سي
 Φ2 )1.61803( + φ2 )0.61803( = 3 ، فــإن ثنائيــة القطــب للجزيئــات الحيويــة والكهرومغناطيســية فــي األنســجة لهــا نفــس الترتيــب مثــل فوتونــات الضــوء الكمــي النشــط ، ممــا 

يجعلهــا متوافقــة تماًمــا مــع الهيــاكل البيولوجيــة.

يتواصــل الضــوء الكمــي النشــط مــع الجزيئــات والخاليــا واألنســجة ، لينقــل تماثــل  C60  املثالــي وحالتــه النشــطة اليهــا، ممــا يــؤدي إلــى تحقيــق االتــزان والتــوازن فــي الهيــاكل البيولوجيــة 
الحيويــة املضطربــة ممــا يســرع عمليــات الشــفاء الطبيعيــة. فــي الوقــت نفســه ، وبســبب التماثــل املثالــي للضــوء الكمــي ، تمتــص الجزيئــات الحيويــة مباشــرة الطاقــة الالزمــة للحيــاة 
التــي تنتــج عــن الخصائــص الكهربائيــة واملغناطيســية للضــوء الكمــي النشــط فــي الواقــع ، تحــت تأثيــره ، يتــم تحفيــز الخليــة للشــفاء ، واســتعادة توازنهــا الطبيعــي وخصائصهــا النشــطة.
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تم اإلعتراف بضوء البيوبترون الكمي النشط كوسيلة فريدة من نوعها للعالجات الطبية 
املختلفة

Immune system

Nervous system

Musculoskeletal system

Cardiovascular system

Lymphatic system

Reproductive system

Skin system

Endocrine system

Urinary system

Digestive system 

Respiratory system

Blood and the cyrculation system

معلومات:

ننصــح بإستشــارة طبيــب قبــل 
إســتخدام البيوبتــرون وذلــك 
اإلرشــادات  علــى  للحصــول 

الطبيــة.

الكميــة,  للخصائــص  نســبة 
التــي  الطبيــة  الحــاالت  فــإن 
بالضــوء  عالجهــا  يمكــن 
كثيــرة.  النشــط  الكمــي 
جميــع  فــي  إســتعمالة  يمكــن 
وعلــى  الطبيــة  التخصصــات 
جميــع أجــزاء الجســم ) مرجــع 

.)2.5-13.4

مــدة العــالج املقترحــة اليوميــة 
هــي عــادة 4 - 10 دقائــق لــكل 
أو  مــرة  عالجهــا,  يــراد  منطقــة 

باليــوم. مرتيــن 

وفقا للبحوث العلمية للبيوبترون:

1. يقــوم الضــوء الكمــي النشــط بتأخيــر عمليــة املــوت املمنهــج للخاليــا )املــوت الطبيعــي للخاليــا(. لقــد لوحــظ أن الضــوء الكمــي النشــط يحفــز أغشــية البالزمــا للخليــة  لتعزيــز الحالــة 
الصحيــة املثاليــة للخليــة.

2. يحافظ الضوء الكمي النشط على وظيفة الخلية ، مما يقلل من عدد الخاليا النخرية ، وبالتالي يقلل من عمليات النخر )املوت املبكر للخلية( )مرجع 12.6(.

 ويخلــق إعــادة ترتيــب مكانــي ملكوناتهــا الهيكليــة. ويحافــظ علــى الخاليــا فــي الجســم بالكامــل 
ً
عنــد تطبيــق الضــوء الكمــي النشــط، فإنــه يختــرق أغشــية البالزمــا للخاليــا املختلــة وظيفيــا

ويعيدهــا إلــى حالتهــا الطبيعيــة والصحيــة.

Tesla Quantum Torus Structure
(Quantum Hyperlight energy, 
information and frequency)

Tesla Quantum Torus Structure
(Quantum Hyperlight energy,
information and frequency)Plasma membrane HP light

Mitochondrion

Clathrin

HP light
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األثار العالجية األساسية لضوء البيوبترون الكمي النشط:

1. يحفز الضوء الكمي النشــط عمليات اإلصالح الذاتي لألنســجة ويمنع تدهور األنســجة )حتى بالنســبة لألنظمة األعمق ، مثل األعصاب واألوتار والغضاريف والعظام واألعضاء 
الداخلية(.

فيما يلي بعض اآلثار الصحية للعالج الذي نقدمه:

- تحسين تنظيم االنتشار الخلوي
- تعزيز الطاقة الخلوية

- تحفيز عوامل النمو
- توسع  ممتاز األوعية الدموية وتعزيز األوعية الدموية

- تسارع التئام الجروح )بزيادة الحمض النووي الريبي وتخليق البروتين ، وخاصة إنتاج الكوالجين واإليالستين(
- تحسن كبير في نوعية أنسجة الندب

- تحفيز اداء الجهاز العصبي
- زيادة في األوكسجين الخلوي وإزالة السموم

2.منتجاتنا تحفز آليات الدفاع الطبيعي للجسم

- يستأصل الكائنات الحية الدقيقة املسببة لألمراض )حب الشباب الشائع ، والهربس ، والفيروسات النطاقي(
- ينشط الخاليا القاتلة الطبيعية

3. يقلل بشكل كبير من اإلحساس باأللم.
 

- يقلل من التورم واألورام الدموية وكذلك حل االلتهابات الناجمة عن اإلصابات وأمراض املناعة الذاتية
- تحسين الدورة الدموية الصغرى

- يقلل من تشنجات العضالت
- يقلل انتقال األلم عن طريق العمل املباشر على األعصاب الطرفية

4. ضــوء البيوبتــرون الكمــي النشــط يحفــز الحــس الحــراري والبصــري ولــه تأثيــرات حســية وعصبيــة يمكــن أن تقلــل مــن أعــراض SAD واالكتئــاب غيــر املوســمي. يمكــن األحســاس بهــا 
عــن طريــق الجلــد )التحفيــز الح�ســي الحــراري( وعــن طريــق مســتقبالت الفوتونــات بالعيــن ) التحفيــز الح�ســي البصــري(.

يعجــل الضــوء الكمــي النشــط مــن عمليــة الشــفاء - يعــزز الــدورة 
الحيــوي  والتحفيــز  العميــق  الدقيقــة  األوعيــة  فــي  الدمويــة 
نظــام  يحســن  الطريقــة  وبهــذه  الكــم,  مســتوى  علــى  للخليــة 
الدفــاع عــن الجســم. نظــًرا لخصائصهــا الكميــة ، فــإن الضــوء 
الكمــي النشــط لــه تأثيــر إيجابــي وطويــل األمــد ، ليــس فقــط فــي 

أيًضــا علــى الجســم كلــه. املنطقــة املعالجــة ، ولكــن 

النتائج:

- يتــم إمتصــاص الضــوء مــن األنســجة الحيــة, وزيــادة مســتوى 
ATP )األدينوســاين ثالثــي الفوســفات( ، ممــا يحســن عمليــة 

األيــض فــي الخليــة.
- زيادة الطاقة الخلوية

- زيــادة فــي الــدوره الدمويــة الصغــرى العميقــة والتحفيز الحيوي 
للخلية

- زيادة إنتاج البروتين )إنتاج الكوالجين واإليالستين(
تقليل التورم واإللتهاب  -

يعزز الجهاز املناعي للجسم  -

الهيــاكل  جميــع  فــي  والترميــم  التجديــد  عمليــات  يحفــز   -
جيــة لو لبيو ا

تسارع كبير في التئام الجروح  -

يخفــف األلــم أو يقلــل مــن شــدته - مســكن طبيعــي فعــال ،   -
جانبيــة آثــار  بــدون 
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ضوء البيوبترون الكمي النشط وشفاء الجروح

يقلــل بشــكل كبيــر مــن الوقــت الــالزم إلعــادة الظهــارة الكاملــة )تجديــد الجلــد( مــن الجلــد 
التالــف ويقلــل مــن تكويــن النــدب. إنــه يســاعد علــى تســريع وقــت الشــفاء ويقلــل مــن مــدة 

اإلقامــة فــي املستشــفى مــع تحســين نوعيــة الحيــاة.

الدمامل والخراجات:  تم الشفاء بعد سبعة أسابيع من إستعمال ضوء البيوبترون الكمي النشط.

التقرحات السكرية: تم تحقيق الشفاء من جروح مرض السكري بعد تسعة أشهر من التعرض 

للبيوبترون®.

A second degree burn was 
caused by hot cosmetic 
wax. HL was applied for 7 
days and complete healing 
occurred in 14–21 days. 
Wound healing of this kind 
normally takes up to 40 days.

Source: Dr Biljana Lucic
and Dr Milica Komnenic, 

ZEPTER MEDICAL
General practice, Belgrade

Conservative approach to deep dermal burn wounds with BIOP-
TRON® Light Therapy 

Quantum Hyperlight in the treatment of 2nd degree burn

Start therapy

Start therapy

The first day The third day The fifth day The seventh day

Monstrey et al (2002a)

Monstrey et al (2002b)

After 12 days

After 15 days After 19 days After 29 days After 9 months

After 15 months

ضوء البيوبترون الكمي النشط معزز طبيعي لجهاز املناعة

 والحــروق مــن الدرجــة الثانيــة الســطحية بالعالجــات الطبيــة املحليــة التقليديــة باالقتــران مــع املعالجــة الخفيفــة الكميــة. ظهــرت العديــد مــن 
ً
يمكــن عــالج الندبــات األقــل تضخمــا

الدراســات أن االســتخدام الروتينــي للضــوء الكمــي النشــط لعــالج هــذه الحــروق يمكــن أن يقلــل بشــكل كبيــر مــن الوقــت الــالزم الســتكمال الظهــارة )تجديــد الجلــد( مــن الجلــد التالــف 
)الشــفاء التــام( ، ممــا يقلــل مــن خطــر تكويــن النــدب الغيــر مقبولــة وظيفيــا وجماليــا. عــالوة علــى ذلــك ، يمكــن أن يقلــل الضــوء الكمــي النشــط مــن الحاجــة إلجــراء عمليــة جراحيــة 

لعــالج الحــروق الجلديــة العميقــة ، خاصــة تلــك املوجــودة فــي املناطــق التــي يكــون فيهــا احتمــال تكويــن ندبــة بعــد الجراحــة مرتفًعــا للغايــة .

الضوء الكمي النشط هو خيار ذو قيمة عالية للعالج في تجنب الجراحة في املر�سى الذين يعانون من حروق جلدية عميقة:
- ال يوجد خطر الجراحة

- أقل أملا
- ال ضرورة لترقيع الجلد 

غالًبا ما تتطلب هذه الجروح االستئصال الجراحي لألنسجة امليتة وزرع الجلد )ترقيع الجلد(.

 يســتأصل الكائنــات الحيــة 
ً
ينشــط ضــوء الكــم النشــط الحصانــات الخلويــة والخلطيــة غيــر املحــددة بعــدة وســائل. أوال

الدقيقــة املســببة لألمــراض )حــب الشــباب ، علــى ســبيل املثــال( ويحفــز الخاليــا القاتلــة الطبيعيــة ]املرجــع 6.1 - 6.27[.

)Surböck, Mariazell .األورام الجلدية: العالج بضوء البيوبترون الكمي النشط )مقدمة من الدكتور

14. November 2011 29. November 2011 14. April 2011
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ضوء البيوبترون الكمي النشط لتسكين االالم

يقلــل ضــوء الكــم النشــط بشــكل كبيــر مــن اإلحســاس باأللــم لــدى املريــض ]املرجــع 7.1 - 
7.22[ ، والتورمــات واألورام الدمويــة ، ويقلــل مــن االلتهابــات الناجمــة عــن اإلصابــات أو 
األمراض التنكســية أو أمراض املناعة الذاتية. يمكن للمريض ان يشــعر بتحســن بالدورة 

]A1[ .الدمويــة الصغــرى ، تقلصــات العضــالت ، وتفعيــل عمليــات قتــل األلــم الطبيعيــة

أو   / النشــط كعــالج وحيــد و  الكمــي  ، يمكــن اســتخدام الضــوء  األلــم  فــي مجــال عــالج 
التاليــة: الحــاالت  فــي  تكميلــي  كعــالج 

والتهــاب   ، )املزمــن(  الروماتويــدي  املفاصــل  التهــاب   ، العظــام  هشاشــة  الروماتيــزم:   -
املفاصــل.

- العــالج الطبيعــي: آالم أســفل الظهــر وألــم فــي الكتــف والعنــق ومتالزمــة النفــق الرســغي 
نــدوب األنســجة وإصابــات فــي جهــاز الحركــة - أنظمــة الحركيــة

- الطــب الريا�ســي: إصابــات األنســجة الرخــوة أو العضــالت واألوتــار واألربطــة: تقلصــات 
والتمزقــات  واألربطــة  األوتــار  والتهابــات  والكدمــات  والســالالت  وااللتــواء  العضــالت 

العضليــة ومرفــق التنــس

Quantum Hyperlight importantly optimizes muscle metabolism, 
accelerates tissue development in athletes and promotes heal-
ing after sports injuries, thus reducing one’s downtime [Ref 5.1 
- 5.8). It is effective for: muscle spasms, sprains, strains, ten-
donitis, ligament and muscle tears, contusions, tennis elbow/
golfer’s elbow, shoulder rotator cuff strain, calf and hamstring 
injuries, back pain, swelling, spasms and knots, neck pain, pre 
and post-training stiffness, plantar fasciitis, etc.

ضوء البيوبترون الكمي النشط في عالج أمراض الجلد

ضوء البيوبترون الكمي النشط قادر بفاعلية عالية على شفاء االمراض الجلدية )مرجع 4.1 – 4.5(
وتشمل: التهاب الجلد التأتبي ، الهربس البسيط ، الهربس النطاقي ، الصدفية ، األكزيما ، الوردية ، اإلصابات املخاطية ، حب الشباب ، وااللتهابات البكتيرية السطحية.

الضوء الكمي النشط يحفز عمليات اإلصالح الذاتي لألنسجة ويمنع تدهور األنسجة )حتى في الهياكل العميقة ، مثل األعصاب واألوتار والغضاريف والعظام واألعضاء الداخلية(.

- يحسن تنظيم الجسم لإلنتشار الخلوي
- يحسن من طاقة الخلية

- يحفز عوامل النمو
- العمل على توسع األوعية الدموية وتعزيزها

- تسريع عملية شفاء الجروح )عن طريق زيادة توليف الحمض النووي الريبي والبروتين ، وخاصة إنتاج الكوالجين واإليالستين(
-  التحســن فــي نوعيــة أنســجة النــدوب ، يســهم الضــوء الكمــي النشــط فــي تســريع عمليــة التئــام الجــروح والحــروق ، ممــا يجعلــه أســرع مرتيــن ، وفــي نفــس الوقــت يقلــل األلــم واالنزعــاج 

والندبات ]املرجع 3.1 - 3.16[

في مجال التئام الجروح ، يمكن أن يساعد أيًضا كعالج تكميلي للحاالت التالية: الجروح الالحقة للجراحة ، والحروق ، وزرع األعضاء ، والشفاء بعد الصدمة ، والقرح الوريدية )قرحة 
]A3[ .الركود( ، قرحة الضغط ، ترقيع الجلد ، قرح الساق الوريدية ) قرحة الركود( ، قروح االستلقاء )الضغط( ، قرح القدم السكرية

ترتبط اآللية الرئيسية للضوء الكمي النشط وتأثيره على التئام الجروح دون تندب بالترتيب املتعامد لنوع الكوالجين األول والثالث مع الكوالجين من النوع السابع في الغشاء القاعدي. 
]A4[ .على املستوى الكمي ، فإنه يحفز الغشاء القاعدي بسرعة كبيرة ، مما يقلل ويمنع ويتوسط تشكيل الندوب

Wrinkle BIOPTRON Light

Fine line

Epidermis

Dermis

New Collagen Less fine lines and wrinkles

Stage one Stage two Stage three Stage four
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عــالج  فــي  النشــط  الكمــي  البيوبتــرون  ضــوء 
الشــعر وإضطرابــات  الــرأس  فــروة  مشــاكل 

يحفــز ضــوء الكــم النشــط الجهــاز املناعــي ويــوازن إنتــاج الخاليــا الكيراتينيــة، 

مــع تقليــل حــدوث بقــع متقلبــة ، وبقــع فــروة الــرأس القشــارية ، يقلــل مــن 

جفــاف فــروة الــرأس. يســهم ضــوء الكــم النشــط  بالحصــول علــى الشــعر 

املبكــرة  الســريرية  االختبــارات  أظهــرت  الشــعر.  بصيــالت  ويعــزز  الالمــع 

مــن  فقــط  واحــد  شــهر  خــالل  الشــعر  تســاقط  فــي   60٪ بنســبة  انخفاًضــا 

.]14.3  -  14.1 ]املرجــع  العــالج 

ضوء البيوبترون النشط في الجمال ومقاومة 
الشيخوخة

يبطىء ضوء الكم النشــط عملية الشــيخوخة الطبيعية للبشــرة. إنه يحفز 

خاليــا معينــة فــي الجلــد تعــرف باســم الخاليــا الليفيــة ، والتــي تنتــج الكوالجيــن 

واإليالســتين ، وهــو عــالج طبيعــي لتجديــد البشــرة ]املرجــع 13.1 - 13.7[.

إنتــاج  تحفيــز  طريــق  عــن  والعميقــة  الدقيقــة  التجاعيــد  منتجنــا  يقلــل 

اإليالســتين والكوالجيــن. والتأثيــر هــو: تجديــد شــباب الجلــد عــن طريــق بشــرة 

سالســة. أكثــر 

طيــف ضــوء البيوبتــرون الكمــي النشــط يعــزز سلســلة مــن العمليــات املهدئــة 
فــي الجلــد:

طيــف 900nm يعــزز توســع األوعيــة املحيطيــة ، ويحســن الــدورة الدمويــة 
العميقــة.

ترتبــط  والتــي   ، الدهنيــة  للخاليــا  البروتيــن  توصيــل  يوفــر   nm  830 طيــف 
األنســجة.  بإصــالح 

طيــف nm 660 يحفــز إنتــاج الكوالجيــن وبالتالــي يســهم فــي الحصــول علــى 
جلــد مشــدود  

ويقلل من آثار الشيخوخة.

 ، ATP( يحفــز إنتــاج أدينوســين ثالثــي الفوســفات nm 640 – 633 طيــف
الجــزيء الــذي ينقــل الطاقــة إلــى الخاليــا(. الزيــادة فــي نشــاط الخليــة يحفــز 

الجلــد

يصلح وبنفس الوقت يجدد الخاليا ويكافح ظهور التجاعيد الدقيقة.

طيــف nm 590  يحفــز تكويــن أوعيــة دمويــة جديــدة ، ومســاعدة البشــرة فــي 
الحفــاظ علــى رطوبتهــا والحفــاظ علــى مرونتهــا.

nm 525 يزيل امليالنوزومات )خاليا الجلد التي تحتوي على امليالنين(.

الطــول املوجــي األكبــر مــن 400nm  للضــوء الكمــي النشــط تختــرق طبقــات 
األدمــة والبشــرة عــن طريــق التفاعــل مــع الخاليــا الليمفاويــة ، وتقويــة جهــاز 
املناعــة وكذلــك عمليــات إصــالح و تجديــد الجلــد ملظهــر أصغــر ســنا بشــكل 

واضــح.
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ضــوء البيوبتــرون املســتقطب الخطــي العامــودي يحــارب بكفــاءة االلتهابــات الفمويــة و / 

أو االلتهابــات ، وتحفيــز اإليالســتين ، وإنتــاج الكوالجيــن للشــفاء األســرع عــن طريــق الفــم 

]املرجــع. 8.1[.

ضــوء  أن  الســريرية  الدراســات  أظهــرت   :]8.2 ]املرجــع  الســريرية  البحــوث  صنــدوق 

البيوبتــرون األزرق VLPL يطبــق فــي تجويــف الفــم ملــدة عشــر دقائــق خــالل خمســة أيــام 

متتاليــة يقلــل بشــكل كبيــر مــن تكويــن البــالك فــي مر�ســى األســنان البالغيــن. باإلضافــه الــى 

عــالج أمــراض االســنان واللثــة املتنوعــه بإســتخدام الفوتونــات الضوئيــة. أظهــر طيــف 

اللمفاويــة  )الخاليــا  املناعيــة  الخاليــا  علــى  إيجابيــة  تأثيــرات  االزرق  البيوبتــرون  ضــوء 

التائيــة ملناعــة الخاليــا( ، وزيــادة التركيــز املحلــي للغلوبيوليــن املناعــي )الخاليــا الليمفاوية ب 

للمناعــة الخلطيــة( ، ويحفــز تكاثــر الخاليــا الليفيــة لتشــكيل الكوالجيــن وتحفيــز األوعيــة 

الدمويــة )تكويــن األوعيــة الدمويــة الجديــدة(. 

بالنســبة للمر�ســى الذيــن يعانــون مــن أمــراض اللثــة - أمــراض تقويــم األســنان الســنية، 

 8-10 ملــدة  دقائــق   4-6 ملــدة   VLPL األزرق  البيوبتــرون  ضــوء  باســتخدام  العــالج  فــإن 

جلســات يقصــر مــن وقــت الشــفاء للفــرد ويقلــل عواقــب العــالج بالتبريــد وتســهيل الظهــارة 

)بنــاء الجلد(بنســبة 1.5 إلــى 2 مــرات.

ألهــم مــن ذلــك ، خفــض ضــوء البيوبتــرون االزرق  VLPL مــن كميــة املخــدر او التخديــر 

املوضعــي واإلجــراءات املحفــزة للمناعــة. مجتمعــة ، تســهم هــذه املالحظــات فــي تحســين 

الخصائــص  لــه   VLPL االزرق  البيوبتــرون  ضــوء  املــرض.  مــدة  وتقصيــر  العــالج  جــودة 

التاليــة: العمــل املضــاد للبكتيريــا ومضــاد للفيروســات ، فهــو يســرع عمليــات الشــفاء بعــد 

جراحــة الفــم ، ويدعــم عمليــة تجديــد اللثــة بعــد العــالج الســريري )امــراض اللثــة والبــالك 

علــى األســنان( ، يقلــل مــن التــورم ، ويزيــد مــن تجديــد األنســجة ، ويســاعد فــي الحــد مــن 

آالم تقويــم األســنان

الضوء االزرق املستقطب الخطي العامودي من البييوبترون في طب االسنان – والعالج الفموي املساعد

ضــوء البيوبتــرون الكمــي النشــط تمــت املوافقــة طبيــا, ومثالــي لعــالج االكتئــاب املوســمي. يمكــن اســتخدام هــذا النظــام كعــالج وحيــد 

أو مــع عالجــات طبيــة أخــرى.

يرتبــط التحفيــز الح�ســي للبشــرة والح�ســي الضوئــي الخفيــف بالنقــص ، ممــا يــؤدي إلضطــراب اإليقــاع اليومــي ، بزيــادة خطــر حــدوث 

اضطرابــات نفســية خطيــرة ، بمــا فــي ذلــك االكتئــاب.

)SAD( ضوء البيوبترون الكمي النشط وعالج اإلضطراب املوسمي العاطفي

CNS
Central Nervous System

HPL Light

حســية  تأثيــرات  النشــط  الكمــي  للضــوء 

أعــراض  مــن  تقلــل  أن  يمكــن  وعصبيــة 

 )SAD( املوســمي  االكتئابــي  االضطــراب 

شــدته  ويبلــغ  املوســمي:  غيــر  واالكتئــاب 

أجهــزة  توفــر  لوكــس.   10،000 مــن  أكثــر 

ضــوء  شــدة  التقليديــة  بالضــوء  العــالج 

تصــل إلــى 10،000 وحــدة ضوئيــة )تســمى 

 30 ملــدة  اليومــي  العــالج  يعتبــر  لوكــس(. 

.
ً
فعــاال دقيقــة 

البيوبتــرون  بأجهــزة  الضوئيــة  الكثافــة 

 10,000 تتجــاوز   )2  ,1 بــرو  )ميــدال, 

إضــاءة  فــإن   ، مقارنــة  كنقطــة  لوكــس. 

الغرفــة العاديــة تبلــغ حوالــي 500 لوكــس ؛ 

يســاوي اليــوم الغائــم مــا يصــل إلــى 5000 

فــي  الصيــف  لوكــس ويصــل ضــوء شــمس 

منتصــف النهــار إلــى 50،000 لوكــس علــى 

.]9.1-9.6 ]املرجــع  األقــل[ 



40 39

صندوق البحوث السريرية:

تغيــًرا  العلميــة أن هنــاك  الدراســات  أظهــرت 

الكمــي  الضــوء  تأثيــر  تحــت   EEG إشــارة  فــي 

الطبــي الخفيــف وأنــه يمكــن اســتخدام هــذا 

فــي  التأثيــر لتخفيــف االكتئــاب أو املســاعدة 

عالجــه

التعرض:

من 20 - 40 دقيقة. عن بعد 20سم,

من 40 - 60 دقيقة عن بعد 30سم,

او 60 - 120 دقيقة عن بعد 40سم.

أظهــرت الدراســة التجريبيــة علــى البيوبتــرون حــول تأثيــرات الغــدد الصــم العصبيــة للضــوء الكمــي النشــط فــي مجــال الضــوء املرئــي واألشــعة تحــت الحمــراء تأثيــرات إيجابيــة. لقــد حقــق 
الباحثــون فــي هــذه اآلثــار مــن خــالل الجهــاز املناعــي للغــدد الصــم العصبيــة علــى الــدم العــام املتغيــرات )خاليــا الــدم الحمــراء والبيضــاء ، الهيموغلوبيــن ، البوتاســيوم ، الصوديــوم ، 

إلــخ.( وكذلــك األرق واالكتئــاب وإيقــاع القلــب وضغــط الــدم وغيرهــا مــن العوامــل واملعاييــر النفســية للشــخصية.

تعــرض املشــاركون فــي الدراســة إلــى ضــوء البيوبتــرون الكمــي النشــط ملــدة عشــر دقائــق )ثــالث مــرات فــي األســبوع علــى الوجــه ، بعيــون مفتوحــة ، علــى مســافة 40 ســم(. أشــارت النتائــج 
إلــى انخفــاض كبيــر فــي القلــق ، حتــى بالنســبة لألشــخاص الذيــن ضمــن النطــاق الطبيعــي للقيــم. كان هنــاك تحســن كبيــر فيمــا يتعلــق بجســدنة- أعــراض غيــر عضويــة مصاحبــة 
لإلضطــراب والقلــق ، وبالتالــي تقليــل أعــراض أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والجهــاز التنف�ســي والجهــاز الهضمــي ، وكذلــك تحســينات كبيــرة فــي نوعيــة النــوم )يتضــح مــن خــالل 

التحســينات فــي مســتويات امليالتونيــن لــدى الشــخص(.

ظهــرت النتائــج زيــادة فــي مســتويات الســيروتونين والدوباميــن وانخفــاض فــي هرمونــات التوتــر. فــي الوقــت نفســه ، يكــون التعــرض ملثــل هــذا الضــوء مفيــًدا للنــوم بســبب التأثيــرات علــى 
امليالتونيــن ، كمــا هــو موضــح باملعلمــات الســريرية. ونتيجــة لذلــك ، فــإن التوصيــة العامــة ملشــاكل النــوم مــع الضــوء الكمــي النشــط هــي خمــس دقائــق فــي اليــوم علــى مســافة 40-60 

ســم.

يمكــن إســتعمال الضــوء الكمــي النشــط علــى االطفــال كعــالج تكميلــي لتخفيــف األلــم 

وتعزيــز الشــفاء فــي أنــواع مختلفــة مــن الحــاالت ، مثــل: أمــراض الجلــد عنــد األطفــال ، 

واألكزيمــا الداخليــة ، والتهابــات الجهــاز التنف�ســي العلــوي ، وأمــراض الجهــاز التنف�ســي 

واضطرابــات  األطفــال  عنــد  الهيكليــة  والعظــام  العضــالت  واضطرابــات   ، التحس�ســي 

]10.4 - ]املرجــع 10.1  وعجــز األعصــاب. 

ضــوء البيوبتــرون الكمــي النشــط مناســب أيًضــا لحديثــي الــوالدة أيًضــا. يمكــن اســتخدامه 
الــدم ، ضــخ الســوائل أو  فــي حــاالت االلتهابــات الوريديــة ، بعــد الحقــن ، جمــع عينــات 
الجلــدي  الطفــح   ، الحركــة  بضعــف  املصابيــن  األطفــال  عنــد  الضغــط  تقرحــات  الــدم، 

الناجــم عــن الحــرارة الرطبــة ، طفــح الحفــاض

يمكن إستخدام عالج الضوء الكمي النشط لعالج التهابات الخميرة ، واألمراض 
الجلدية ، مثل التهاب الوريد, وقرحات اإلستلقاء

ال يجــوز إجــراء العــالج والعيــون مفتوحــة, يوجــد غطــاء للعينيــن خصيصا لألطفال 
عند إســتعمال ضوء األنديرجو.

صنــدوق األبحــاث الســريرية: أثبتــت الدراســات الســريرية لألطفــال حديثــي الــوالدة 
فــي وحــدة العنايــة املركــزة )بمــا فــي ذلــك أنظمــة دعــم الحيــاة( ذات الحــاالت املختلفــة 
املذكــورة أعــاله أن التعــرض لضــوء البيوبتــرون® الكمــي النشــط ملــدة عشــر دقائــق 

، ثــالث أو أربــع مــرات يومًيــا ، اســتجابات عالجيــة محّســنة دون آثــار جانبيــة.

تــم تخفيــف األلــم خــالل 24 ســاعة وانخفضــت مشــاكل الجلــد خــالل يوميــن إلــى 
ثالثــة أيــام. تــم الحصــول علــى أفضــل النتائــج فــي عــالج االلتهابــات الوريديــة ]املرجــع 

.]10.2

ضوء البيوبترون الكمي النشط لألطفال
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علــى غــرار التأثيــرات الطبيــة علــى البشــر ، ُيعــد العــالج بضــوء البيوبتــرون الكمــي النشــط 
املهنيــة  الرعايــة  فــي   ، البيطــري  الطــب  فــي  بنجــاح  وُمســتخدم  مستحســن  عالًجــا  أيًضــا 

للحيوانــات. املنزليــة  والرعايــة 

الشــائعة  الصحيــة  لألمــراض  وفعــال  ســريع  شــفاء  البيوبتــرون  بضــوء  العــالج  يضمــن 
ومشــاكل   ، مختلفــة  أصــول  مــن  الجــروح  لعــالج  وفعالــة  ســهلة  طريقــة  إنهــا  اليوميــة. 
الجلــد )داء املشــعرات ، الحاصــة ، التهــاب الجلــد الجرثومــي التحس�ســي(, وكذلــك آالم 
فــي متالزمــة التشــنج واضطرابــات االلتهابــات )مثــل التهــاب  التهــاب املفاصــل ، ومشــاكل 
األذن الوســطى ، التهــاب الضــرع ، إلــخ( تحــت تأثيــر الضــوء املســتقطب النشــط، يمكــن 
اســتعادة اضطرابــات الخليــة إلــى حالتهــا الطبيعيــة ، وبذلــك يصبــح جســم الحيــوان فــي 

تــوازن طبيعــي نشــط. ]املرجــع. 11.1 - 11.6[. حالــة 

صندوق البحوث السريرية:

إســتخدام ضــوء البيوبتــرون الكمــي النشــط فــي عــالج إلتهــاب الضــرع عنــد البقــر بعــد 24 

ســاعة مــن العــالج كان هنالــك نتائــج إيجابيــة ولقــد تــم تحقيــق النتائــج التاليــة:

 ٪  40 بنســبة  البيضــاء  الــدم  كريــات  تخفيــض  الثانــوي:  اإلكلينيكــي  الضــرع  التهــاب  فــي 

األســاس(. خــط  إلــى  )بالنســبة  الحليــب  فــي   ٪  43 بنســبة  الجســدية  الخاليــا  وخفــض 

مــع  احمــرار.  أو  ألــم  أو  التهــاب  أعــراض  هنــاك  تكــن  لــم   ، الســريري  الضــرع  التهــاب  فــي 

عــدم وجــود حاجــة لتعــرض آخــر وال حاجــة لألدويــة الكالســيكية املضــادة للميكروبــات. 

مالحظــة: النتائــج املرضيــة مــن الطــب البيطــري هــي حلــول واعــدة لعالجــات التهــاب الضــرع 

الناجحــة فــي الطــب البشــري )املرجــع: 11.7(.

الصــور عبــارة عــن حصــان يبلــغ مــن العمــر عاميــن. كان عمــر الجــرح يــوم واحــد عندمــا بــدأ العــالج. انتهــى 
مســار العــالج بعــد ســبعة أســابيع بنتائــج ممتــازه. األثــر املبلــغ عنــه علــى الهيــاكل البيولوجيــة هــي نفســها 

كمــا فــي البشــر.

ضوء البيوبترون الكمي النشط في الطب البيطري

أساسيات العالج بواسطة البيوبترون تتكون من خمسة عناصر رئيسية:

1. مصدر للضوء )ينقل إلى وحدة بروستر البصرية( غير مستقطب ، متعدد األلوان وغير متماسك
2. وحدة بروستر البصرية )نظام بصري ذو خمس طبقات حاصل على براءة اختراع( استقطاب خطي رأ�سي يصل إلى 95٪.

3. زجاج حماية.
4. فالتر  براءة اإلختراع من البيوبترون البصرية) انظر صفحة19(.

5. شهادات خاصة لألجهزة الطبية.
يوجد ثالثة موديالت للبيوبترون وهي: 1. بيوبترون برو، 2. بيوبترون، وميدال.

جميع أجهزة البيوبترون تمتلك نفس الخواص الضوئية وبالتالي نفس اآلثار الطبية املفيدة على جسم اإلنسان. تختلف األجهزة فقط في التصميم وفي منطقة العالج وحجمه.

تــم تصميــم البيوبتــرون 2 ليتــم إســتخدامه مــن قبــل اإلختصاصيــن فــي املؤسســات الطبيــة. ونقــدم ثــالث 

أنــواع مــن الحماالت)املنزلــي, اإلختصا�ســي, والحائــط( لضمــان املحافظــة علــى الحيــز املســتخدم وإعطــاء 

حلــول مناســبة. ســهولة التحكــم بوضعيــة الجهــاز لراحــة املريــض أو الــكادر الطبــي.

تتيــح لوحــة التحكــم للمشــغل برمجــة جلســات العــالج بســهولة ملــدة تصــل إلــى 95 دقيقــة ، قابلــة للقســمة 

إلــى زيــادات دقيقــة واحــدة, قطــر العدســة )تقريبــا 15ســم(, ممــا يســمح بمعالجــه مســاحة اكبرويوفــر بوقــت 

كباقــي  اإلســتعمال  وســهل  التطبيقــات   لجميــع  الراحــة  درجــات  اق�ســى  البيوبتــرون2  يضمــن  الجلســات. 

أجهــزة العــالج بالضــوء 

معلومات تقنية - تكنولوجيا سويسرية متقدمة - 3 أجهزة بيوبترون
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مراكــز  وفــي  العالجيــة,  واملراكــز  املستشــفيات,  املنزلــي,  لإلســتعمال  الجهــاز  تصميــم  تــم  بــرو1,  بيوبتــرون 

التجميــل واملراكــز الصحيــة. متوفــر الجهــاز بحمالــة أرضيــة أو حمالــة طاولــة لســهولة اإلســتعمال. وســهوله 

بتعديــل اإلرتفــاع ودرجــة ميــالن الــرأس, وإســتدارة للــرأس بدرجــة 360o , يعطــي هــذا الجهــاز درجــة عاليــة 

مــن الراحــة وســهولة اإلســتعمال.

قطــر  نــزوال.  او  صعــودا  30ثانيــة  بمعــدل  اإللكترونيــة  اللوحــة  بإســتخدام  الجلســه  وقــت  تحديــد  يمكــن 

عدســة البــرو 1 )تقريبــا 11ســم( ممــا يســمح بعــالج مناطــق متعــدده متوســطة الحجــم. كمــا يوجــد حمالــة 

التنقــل. لســهولة  بعجــالت 

البيوبتــرون ميــدال هــو األصغــر بيــن األجهــزة وقــوي جــدا, ســهل اإلســتعمال وتكنولوجيــا متطــورة. الغــرض 

منه هو كجهاز شــخ�سي طبي للعالج بالضوء املســتقطب, لالســتخدام في جميع الظروف واملواقع, مقبض 

مريــح يســهل حملــه, يمكنــك أخــذه الــى كل مــكان, فــي رحــالت العمــل او املتعــة, ال يأخــذ حيــز.

متوفــر بحمالــة أرضيــة و شــنطة قويــة لتخزيــن أمــن أو بالســفر.  مــع 5ســم قطــر العدســة يمكنــك تغطيــة 

مناطــق صغيــرة ولكــن مهمــة للعــالج , حيــث يمكنــك تجربــة فوائــد الجهــاز علــى جســمك كلــه. يوفــر وضــع 

االســتعداد املبتكــر الطاقــة والوقــت واملــال ألن هــذه الوظيفــة تســتخدم فقــط 0.5w  مــن الطاقــة. شاشــة 

عــرض الوقت)موجــوده علــى جميــع األجهــزة( تضمــن رؤيــة أفضــل فــي جميــع ظــروف اإلضــاءة ودقــة فعالــة 

للغايــة لســهولة القــراءة. واجهــة التحكــم فــي الجهــاز ســهلة االســتخدام ، والتــي تتكــون مــن أزرار مصممــة 

 ، القبضــة املريحــة املضــادة لالنــزالق  ، تضمــن  للجهــاز. أخيــًرا  بــذكاء ، وتضمــن إســتخدام عملــي وســهل 

مــع التصميــم الحديــث واملــواد الخاليــة مــن الحساســية املتوافقــة مــع الحيــاة ، ســهولة التعامــل واألمــان 

والراحــة أثنــاء حمــل الجهــاز.
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