ANALÝZA RIZIKA
Pro biolampy pro fotonovou terapii.
Typ: SD – 956 IR, SD – 956 R, SD – 956 G, SD – 956 B.
KONTRAINDIKACE PRO POUŽÍVÁNÍ FOTONOVÉ TERAPIE
Fototerapie se nesmí používat:
− pro ozařování míst s podezřením na zhoubný nádor ani na ozařování operační
jizvy po operaci zhoubného nádoru.
− pro ozařování v oblasti štítné žlázy při její zvýšené funkci, při jejím zvětšení ani na
ozařování operační jizvy po operaci štítné žlázy. Vždy je nutné poradit se
s lékařem.
− u osob trpící vrozenou epilepsií. Je nebezpečí, že může dojít k záchvatu. Vždy je
nutné poradit se s lékařem a v případě jeho souhlasu provádět alespoň první
aplikace pod jeho dozorem.
− pro ozařování oční sítnice. Tuto aplikaci musí provádět lékař. Riziko zasažení
oční sítnice snížíme zavřením obou očí.
− při podávání léků, aplikování masážních prostředků nebo při používání
kosmetických prostředků obsahujících fotocitlivou látku. Hrozí nebezpečí
poškození ozařované pokožky nebo sliznice. Tyto přípravky je nutno aplikovat až
po ozáření.
− pro ozařování místa zdroje infekce (např. mandle) s ohledem na možnou
přítomnost bakterií nebo virů jako zdroje infekce. V případě ozáření biolampou se
tyto mohou ještě více aktivovat a množit.
Je třeba dbát opatrnosti při ozařování pacientů se zvýšenou tělesnou teplotou,
zvláště v důsledku infekčního onemocnění. Vždy je nutné poradit se s lékařem.
Je třeba dbát opatrnosti při ozařování pacientů se sníženou kožní citlivostí. Aplikací
polarizovaného světla snížíme citlivost ještě více, a tím můžeme vyřadit místní
přirozené obranné schopnosti organizmu. Hrozí tak zvýšené nebezpečí poškození
ozařované oblasti.
Při aplikaci biolampy, zvláště při svícení do ucha, může dojít k vysušení pokožky a ke
svědění. Vhodné je ošetření oblasti zvlhčujícím olejem (např. ricinovým) nebo
přírodní mastí.
Při aplikaci biolampy na otevřené rány, bércové vředy apod. může dojít k zesílení
krvácení, které je způsobeno rozšířením cév ozařováním. Biolampu je proto nutné
použít jen na okrajové části rány.

Při aplikaci biolampy v oblasti kloubů, zejména při jejich postižení na metabolickém
základě (dna, revmatická artritida a artróza), může dojít u přibližně 15% osob
k mírnému zvýšení bolestivosti v ozařované oblasti. Toto je přirozená reakce
organismu na fototerapii a není důvodem k jejímu přerušení. Použijeme-li
kontinuálního režimu ozařování, pomalého pohybu biolampy nad ošetřovanou oblastí
popř. zkrácení doby ozařování, dojde postupně k ústupu bolesti a k dosažení
analgetického efektu.
Ozařování biolampou je vhodné pro všechny typy pleti. Doba aplikace na jednu
oblast musí být v rozmezí 10 až 30 minut.
Pokud kosmetické či jiné léčebné prostředky neobsahují fotocitlivou látku, je možné
dané místo ozařovat biolampou a tím i zvýšit výsledný efekt prostředku.

