
BioStick™ - úvod   

Účinný, celosvětově ověřený lékařský přístroj, určený k bezbolestné léčbě kožních problémů, 
neléčeného zubního kazu, paradentózy, aft apod. v dutině ústní.  

   

 

   

Představujeme vám BioStick™, revoluční zařízení určené k účinné léčbě poškození kůže (např. ve tváři, v okolí 

rtů, v ústech a dásních, apod.) a to bezlékovou světelnou léčbou.  

   

Určeno k léčbě:  

• gingivitidy  
• aft  

• herpes simplex (oparů)  
• zápachu z úst  

• bolesti z nachlazení (zimy)  
• periodontální nemoci  

• paradentozy  
• komplikace neléčeného zubního kazu



• zánětu dásní  
• zranění či poškození v oblasti úst  

• bolesti v krku  
• drobných poranění kůže, apod.    

   

BioStick™ je průlomový způsob léčby vyvinutý v Syro Technologies Ltd., která je předním dodavatelem 

fototerapeutických zdravotnických zařízení využívajících vhodné technologie světelných paprsků užších 

frekvenčních pásem k neinvazivní bezlékové zcela bezpečné léčbě různých zdravotních obtíží.  

   

   

   

Léčba není chemická ani farmakologická a nemá vedlejší účinky. Je založená na fototerapeutických principech 

(léčby světelnou energií) a využívá viditelný zdroj světla (červené světlo 630nm) na jednoduché vlnové délce. 

Produkty společnosti SYRO Technologies Ltd. užívají sofistikované světlo vyzařujících diod, které přesně 

vydávají potřebnou energii. Požadovaný efekt při léčbě poranění kůže na tvářích, oparů, aftů a gingivitidy se 

uskutečňuje na této vlnové délce.  

   

Až dosud byly tyto diody příliš drahé a v důsledku toho pak byla fototerapeutická léčba prováděna pouze ve 

specializovaných centrech.  

   



Nyní, po vzniku BioSticku™ může každý mít u sebe tento jednoduchý vysoce účinný několikaminutový léčebný 

systém a v pohodlí svého domova za několik dnů vyléčit určitý problém.  

   

Prokázaný úspěch Bio-Sticku™  

Účinek světelných paprsků užších frekvenčních pásem při bio stimulaci přilákal vážný zájem odborníků již v době 

průkopnické studie začátkem sedmdesátých let a byl prokázán mnoha klinickými studiemi. Bylo zjištěno, že 

alespoň některé biologické účinky mohou být dosaženy ozařováním 630nm světlem nízko-stupňové vlnové délky, 

které stimuluje proliferaci fibroblastů a mediátory poraněných tkání a také podporuje léčbu zánětlivých procesů. 
 

 

BioStick™ - instrukce k léčbě   

Vyzařované červené světlo je úplně neškodné, přestože je používané dlouhodobě. Nejsou známy žádné vedlejší 

účinky při aplikaci až 3-4krát, popř. vícekrát za den. Používání BioSticku negativně neovlivňuje užívané léky. 

Vyhněte se pohledu do světelného zdroje.  

   

   

   

Jak používat BioStick?  

Každá terapie (léčba) trvá 1-2 minuty během kterých je červené světlo vyzařováno světelným zdrojem. Přístroj 

zapnete přepntím přepínače do polohy I.(ON) . Pro začátek by terapie měla být prováděna 3-4 krát denně. Je 

možné aplikovat terapii i mnohem častěji bez vedlejších účinků. Jakmile se symptomy zmírňují je možné počet 

terapií snížit na dvě denně. Když se váš stav zlepší, zmenšete počet terapií na jednu denně. Aby jste udrželi 

výsledky léčby, je důležité pokračovat v ozařování alespoň 1 až 2 týdny.  

Nejlepší je provádět léčbu ráno před nebo po snídani a znovu opakovat večer. Pokud potřebujete 3-4 terapie 

denně nebo i více, stačí jen nosit BioStick  sebou. Přístroj je navržen pro použití jednou osobou. Není doporučen 



pro více uživatelů.  

   

Návod k použití  

Světlo přiložte na léčenou plochu a vypínač přepněty do polohy I.(ON) -  tím uvedete přístroj do provozu.  

   

 

   



 

 
 


