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MASKI OCHRONNE FFP2
WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ DLA 
TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

Maski ochronne BTL HEALTHCARE zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo 
i komfort użytkownika. Wysoka skuteczność filtracji jest osiągana dzięki naładowanym elektrostatycznie 
mikrowłóknom, które przyciągają i zatrzymują cząsteczki unoszące się w powietrzu. Optymalna konstrukcjai 
najwyższej jakości materiały filtrujące zapewniają niezawodną ochronę i najlepszą oddychalność wśród masek FFP2 
na rynku.

Wirusy

Cząstki PM 2,5 

Warstwa włókniny 
typu spunbond

Warstwa włókniny 
typu spunbond

Warstwy filtracyjne 
typu meltblown

Bakterie

Kropelki cieczy

Cząsteczki 0,1 µm
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BTL FLAT-FIT HEALTHCARE

• Najwyższa jakość materiałów i wysoka skuteczność filtracji

• Rekordowo niskie opory oddychania

• Ergonomiczny kształt pasujący do wszystkich typów twarzy

• Przestronna komora oddechowa

BTL C-FIT HEALTHCARE

• Wysoka skuteczność filtracji przy niskich oporach oddychania

• Ochrona przed wirusami i bakteriami przenoszonymi drogą kropelkową

• Elastyczne uchwyty na uszy ułatwiające zakładanie i zdejmowanie

• Ścisłe dopasowanie do twarzy ograniczające wycieki powietrza
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BTL-606 RESPIRATOR
NIEZAWODNOŚĆ I ŁATWOŚĆ 
UŻYTKOWANIA

Niezawodny respirator BTL-606 zapewnia inwazyjną i nieinwazyjną wentylację. Jest wyposażony w wiele trybów pracy, 
wśród których znajdują się zarówno te kontrolowane ciśnieniem, jak i objętością. Dzięki wbudowanej turbinie oraz 
wydajnej baterii sprawdzi się zarówno na oddziałach szpitalnych, jak i w terenie. Możliwość podłączenia tlenu oraz 
tryby dedykowane dla pacjentów z COVID-19 sprawiają, że jest to optymalne rozwiązanie w obecnych czasach.

Wentylacja ze stałym 
dodatnim ciśnieniem 

w drogach oddechowych 
(CPAP)

Wentylacja 
kontrolowana objętością 

(V A/C)

Wentylacja 
wspomagana ciśnieniowo 

z wentylacją bezdechu 
(PSV/ST)

Wentylacja 
kontrolowana ciśnieniem 

(P A/C)

Możliwość podłączenia 
tlenu ze źródeł 

niskociśnieniowych

Synchronizowana spontaniczna 
wentylacja obowiązkowa 
kontrolowana objętością 

(V SIMV)

Synchronizowana spontaniczna 
wentylacja obowiązkowa 
kontrolowana ciśnieniem 

(P SIMV)
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ZASTOSOWANIE 
INWAZYJNE 

I NIEINWAZYJNE

PRZEZNACZENIE: 
DOROŚLI

ZMNIEJSZONE RYZYKO 
NIEWŁAŚCIWYCH 

USTAWIEŃ
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BTL CARDIOPOINT®
KOMPLEKSOWA PLATFORMA 
MEDYCZNA

BTL CardioPoint® jest systemem, który integruje w jednej platformie medycznej wszystkie moduły diagnostyczne 
niezbędne w danej placówce: spoczynkowe EKG, systemy do spirometrii, prób wysiłkowych, ergospirometrii, holtery 
EKG i holtery ciśnieniowe ABPM. Możliwości diagnostyczne, intuicyjna obsługa oraz zaawansowane rozwiązania 
sieciowe sprawiają, że oprogramowanie sprawdzi się w każdej placówce medycznej, niezależnie od jej wielkości.

Poprawa jakości świadczonej opieki, zwiększenie wydajności personelu medycznego i zmniejszenie kosztów 
to aktualne trendy w opiece zdrowotnej. BTL CardioPoint® usprawnia wszystkie powyższe aspekty.

System umożliwia automatyczną akwizycję i archiwizację wszystkich danych, co pozwala na dostęp do informacji 
o każdej porze i w każdym miejscu. Pomaga też ograniczyć ograniczyć do minimum bezpośrednie kontakty między 
pacjentami a personelem do minimum, co jest istotną kwestią na oddziałach covidowych. Dzięki pełnej dokumentacji 
medycznej bez problemu można śledzić zmiany stanu zdrowia czy postępy w rehabilitacji po COVID-19.

Szybka 
i dokładna 
diagnoza

Bezpieczeństwo 
pacjentów i personelu 

medycznego

Łatwe 
udostępnianie 

danych
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WSZYSTKIE BADANIA 
W JEDNYM MIEJSCU

ZMNIEJSZENIE 
KOSZTÓW

PEŁNA DOKUMENTACJA 
MEDYCZNA

KOMPLEKSOWE
ROZWIĄZANIA
DLA KARDIOLOGII
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BTL CARDIOPOINT® CPET
SYSTEM ERGOSPIROMETRYCZNY

Dokładność pomiaru, zaawansowane funkcje diagnostyczne oraz komfort obsługi sprawiają, że system 
BTL CardioPoint® CPET doskonale nadaje się do zastosowania w różnych placówkach medycznych. Bez względu 
na to, czy jest to ocena niedotlenienia, analiza postępów sportowych, czy diagnozowanie nietolerancji wysiłku, system 
BTL CardioPoint® CPET dostarcza użytkownikowi dokładne pomiary i umożliwia uzyskanie przejrzystego raportu.

• Diagnostyka układu oddechowego

• Diagnostyka układu krążenia

• Diagnozowanie nietolerancji wysiłku

• Przygotowanie programu oraz ocena 
rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej

• Ocena postępów treningowych u sportowców

• Badania profilaktyczne w medycynie pracy

• Przedoperacyjna i pooperacyjna ocena 
stanu pacjenta

• Ocena stanu odżywiania

• Moduł oceny ryzyka nagłej śmierci sercowej 
BTL CardioPoint® SDS*

ZASTOSOWANIE

*Opcja
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BADANIA PRZESIEWOWE 
W KIERUNKU NAGŁEJ 
ŚMIERCI SERCOWEJ

SYSTEM ELEKTROD 
PODCIŚNIENIOWYCH

AUTOMATYCZNY POMIAR 
CIŚNIENIA KRWI
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BTL CARDIOPOINT® EKG
JAKOŚĆ SYGNAŁU KLUCZEM 
DO TRAFNEJ DIAGNOZY

Wszystkie aparaty EKG BTL wyróżniają się nowoczesną stylistyką, funkcjonalnością oraz łatwością obsługi. 
Produkowane są przy użyciu najnowszych technologii i spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi stawiane przed 
wyrobami medycznymi.

Oprogramowanie do spoczynkowego EKG jest znakomitym dodatkiem do każdego aparatu EKG, szczególnie dla 
użytkowników, którzy preferują pracę przy komputerze. Umożliwia ono akwizycję sygnału i podgląd EKG na bieżąco 
na ekranie monitora, wykonuje automatyczną analizę oraz jest wykorzystywane do archiwizacji danych i tworzenia 
raportów.

BTL CardioPoint® EKG ułatwia pracę i umożliwia wykonanie badania za pomocą tylko jednego kliknięcia. Dostarcza 
użytkownikowi niezbędnych narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia dokładnego badania, zaawansowanej analizy 
i postawienia właściwej diagnozy. Oferuje najwyższą jakość zapisów i może być wykorzystywany do badań pacjentów 
w każdym wieku. Ponadto istnieje możliwość udostępnienia zapisów EKG innym użytkownikom w sieci.



11

SZPITAL

WIZYTY 
DOMOWE

GABINET 
LEKARSKI

BTL FLEXI

Najmniejszy, bezprzewodowy 
samodzielny aparat EKG na rynku

BTL-08 EKG LC
Wydruki na szerokim 
papierze

BTL-08 EKG MT
Wiele możliwości 
w kompaktowej obudowie

BTL-08 EKG SD
Ekonomiczne 
rozwiązanie
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BTL CARDIOPOINT® SPIRO
PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA 
DLA SPIROMETRII

W skład zestawu spirometrycznego wchodzi zaawansowane oprogramowanie oraz nowoczesny przepływomierz, 
który jest podłączany bezpośrednio do komputera poprzez port USB. Oprogramowanie umożliwia porównywanie 
badań, konfiguracę raportu końcowego oraz wymianę danych pomiędzy komputerami w sieci.

Spirometry BTL spełniają wszystkie wymogi standardów ATS/ERS. Umożliwiają wykonanie wszystkich rodzajów testów 
FVC, SVC oraz MVV. Pozwalają wybrać różne wartości wzorcowe oraz wykonać automatyczną interpretację według 
kryteriów ATS, BTS, Enright oraz GOLD. Zarejestrowane krzywe i parametry spirometryczne można w każdej chwili 
porównać z tymi z poprzednich badań.
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AUTOMATYCZNA 
OCENA

PROGNOZA DLA 
KAŻDEGO PACJENTA

PORÓWNANIE 
TRENDÓW 

SPIROMETRYCZNYCH
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BTL CARDIOPOINT® HOLTER
MAKSYMALNA DOKŁADNOŚĆ 
I SZYBKA OCENA BADANIA

Moduł BTL CardioPoint® HOLTER został zaprojektowany tak, aby zaoszczędzić czas lekarza oraz uzyskać maksymalną 
dokładność podczas analizy badania. Zapis EKG charakteryzuje się najwyższą jakością sygnału, co jest kluczowe przy 
analizie holterowskiej. Poza tym system umożliwia wykorzystanie wielu unikalnych narzędzi, które służą do weryfikacji 
automatycznej analizy badania.

Nowoczesne rejestratory umożliwiają uzyskanie najwyższej jakości zapisu EKG, nawet w trakcie dużej aktywności 
pacjenta (np. podczas wykonywania gwałtownych ruchów). Dzięki temu zapis EKG jest pozbawiony artefaktów, 
a lekarz potrzebuje mniej czasu na weryfikację badania.
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MONITOR AKTYWNOŚCI 
PACJENTA

REJESTRACJA 
POWYŻEJ 7 DNI

AUTOMATYCZNE 
ROZPOCZĘCIE 
REJESTRACJI
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BTL CARDIOPOINT® ABPM
ŁATWA I DOKŁADNA OCENA 
CIŚNIENIA KRWI

BTL CardioPoint® ABPM spełnia wszystkie obecne wymogi profesjonalnego monitorowania ciśnienia krwi. 
Wykorzystuje precyzyjny rejestrator, który posiada łatwe w użyciu oprogramowanie. Bardzo cicha praca, niewielka 
waga i nieduży rozmiar aparatu pozwalają Twoim pacjentom wykonywać wszystkie codzienne czynności niemal bez 
ograniczeń.

Holter BTL CardioPoint® ABPM posiada unikalną technologię stopniowej deflacji. Technologia ta w połączeniu 
z zaawansowanymi algorytmami gwarantuje wiarygodne wyniki kliniczne spełniające rygorystyczne wymagania 
norm BHS, AAMI oraz IEC.



17

AUTOMATYCZNA 
OCENA

ZASTOSOWANIE 
U DOROSŁYCH 

I DZIECI

NORMY DLA KAŻDEGO 
PACJENTA
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REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA 
Z TELEMETRIĄ
PRZYWRÓCENIE WYDOLNOŚCI ORAZ 
SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ

Bezprzewodowe nadajniki EKG to większe bezpieczeństwo i wygoda zarówno dla pacjentów, jak i personelu. Pasek 
z nadajnikiem zakładany na klatkę piersiową zastępuje system podciśnieniowej aplikacji elektrod lub elektrody 
jednorazowego użytku. Zapewnia pacjentowi większą swobodę ruchów, a tym samym umożliwia elastyczne 
wykorzystanie systemu.

System telemetryczny ERS-2 zapewnia ciągłą rejestrację EKG podczas treningu kardiologicznego na bieżniach, 
cykloergometrach, orbitrekach, stepperach i innych urządzeniach treningowych. Dodatkowo umożliwia kontrolę 
obciążenia na urządzeniach do treningu wytrzymałościowego różnych producentów − jeżeli urządzenia te obsługują 
powszechnie stosowany standard interfejsu ERS-2.
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BTL TR-THERAPY
TERAPIA RADIOFALOWA 
UKIERUNKOWANA

Terapia Radiofalowa Ukierunkowana to połączenie umiejętności manualnych terapeuty z selektywnym przegrzaniem 
tkanek za pomocą prądu o częstotliwości radiowej. Terapia powoduje głęboką hipertermię tkanek w celu rozluźnienia 
mięśni, przyspieszenia regeneracji tkanek oraz natychmiastowej ulgi w bólu.

Połączenie TR-Therapy z technikami terapii tkanek miękkich, ruchu biernego oraz technikami aktywacji mięśniowej 
pozwala uzyskać maksymalne i długotrwałe efekty terapeutyczne, co zapewnia kompleksową terapię z pacjentem.

PRZYGOTOWANIE TKANEK DO REHABILITACJI

SELEKTYWNY WPŁYW 
NA TKANKI

Elektroda pojemnościowa skupia energię 
w tkance mięśniowej. Elektroda rezystywna 
działa na tkanki o wyższej impedancji 
(przyczepy mięśni, więzadła).
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ROZLUŹNIENIE MIĘŚNI

Efekt miorelaksacji opiera się na rozszerzeniu 
naczyń krwionośnych, co powoduje większe 
zaopatrzenie tkanek w substancje odżywcze.

REGENERACJA TKANEK

Poprawa miejscowego metabolizmu przyspiesza 
procesy gojenia tkanek oraz usuwa zbędne 
produkty przemiany materii.

REDUKCJA OBRZĘKÓW

TR-Therapy zwieksza aktywność układu 
chłonnego, co powoduje wchłanianie obrzęków 
oraz regenerację tkanek.

ULGA W BÓLU

Działanie przeciwbólowe wynika z rozluźnienia 
przeciążonych mięśni, redukcji obrzęków oraz 
regeneracji tkanek. 
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• Poprawa trofiki tkanek w obrębie przepony 
i całej klatki piersiowej

• Rozluźnienie przeciążonych mięśni

• Eliminacja bolesnych punktów spustowych

• Redukcja dolegliwości bólowych kręgosłupa

• Zwiększenie ruchomości klatki piersiowej

CELE REHABILITACJI ODDECHOWEJ

TR-THERAPY W REHABILITACJI 
ODDECHOWEJ
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Terapia Radiofalowa Ukierunkowana może stanowić doskonały początek rehabilitacji oddechowej. Poprawa 
krążenia krwi w obrębie klatki piersiowej powoduje rozluźnienie mięśni i uwolnienie bolesnych punktów spustowych. 
Rozluźniając i rozciągając tkanki miękkie dolnego otworu klatki piersiowej, bezpośrednio oddziałujemy na przeponę, 
która jest głównym mięśniem oddechowym. 
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OBSZARY ZASTOSOWANIA

Obszar zabiegowy 1

Rozluźnienie tkanek dolnego otworu piersiowego 
oraz praca na powięzi ściany klatki piersiowej 
pozwala zredukować dysbalans mięśniowy, który jest 
spowodowany wymuszonymi wzorcami oddechowymi.

Obszar zabiegowy 2

Zastosowanie metody neutrodynamicznej daje 
możliwość większej kontroli ścieżki prądu. Ponadto 
połączenie TR-Therapy z innymi technikami 
w obszarze klatki piersiowej rozluźnia przeciążone 
mięśnie międzyżebrowe.

Obszar zabiegowy 3

Zastosowanie metody statycznej w TR-Therapy 
pozwala na większą aktywizację pacjenta oraz 
wprowadzanie technik torowania nerwowo- 
mięśniowego.
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BTL SIS
SUPER INDUKCYJNA STYMULACJA

BTL SIS Super Indukcyjna Stymulacja to innowacyjna technologia oparta na interakcji między polem 
elektromagnetycznym wysokiej intensywności a ludzkim ciałem. Pole elektromagnetyczne depolaryzuje tkanki 
nerwowe i powoduje intensywne, ale delikatne skurcze mięśni. Terapia jest prowadzona w sposób bezbolesny 
i komfortowy dla pacjenta.

Maksymalna intensywność stymulacji wynosi 28 kT/sek. Technologia BTL SIS indukuje głęboko przenikający bodziec 
sięgający do 10 cm w głąb tkanki, co pozwala leczyć zarówno powierzchowne, jak i głęboko położone dysfunkcje.

SKUTECZNA STYMULACJA TKANEK

BTL SIS KORZYSTNIE WPŁYWA NA:

• redukcję dolegliwości bólowych,

• wzmocnienie lub rozluźnienie mięśni,

• mobilizację stawów,

• przyspieszenie gojenia.
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1. WPROWADZENIE

BTL SIS wytwarza intensywne pole 
elektromagnetyczne, indukując prądy elektryczne 
co wyzwala potencjał czynnościowy w neuronie, 
który dalej przenosi impuls elektryczny w tkance 
nerwowej.

2. DEPOLARYZACJA

Impuls elektryczny indukowany przez 
BTL SIS jest dalej przenoszony przez neurony, 
następnie zachodzi depolaryzacja, wywołana 
przez zmiany napięcia na błonie neuronu.

3. PRZEKAZANIE SYGNAŁU 
I REPOLARYZACJA

Indukowany impuls elektryczny jest prowadzony 
wzdłuż neuronu, dopóki mediator acetylocholina 
nie zostanie uwolniony do stawu nerwowo-
mięśniowego.

4. SKURCZ MIĘŚNIA

Acetylocholina wiąże się z błoną komórkową 
mięśni i dalej przewodzi indukowany impuls 
elektryczny przez mięsień. Angażuje to 
aktywność skurczu białka, czego efektem 
jest skurcz mięśnia.

5. ROZLUŹNIENIE MIĘŚNI

Mosty krzyżowe białek kurczliwych są 
wyłączane i mięsień rozluźnia się.
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• Mobilizacja kręgosłupa szyjnego 
i piersiowego

• Stymulacja przepony i innych osłabionych 
mięśni z powodu bezczynności

• Poprawa wentylacji płuc

• Redukcja obrzęku śródmiąższowego 
i komórkowego w błonach śluzowych płuc 
oraz oskrzeli

• Prewencja przy zwłóknieniu płuc

CELE REHABILITACJI 
ODDECHOWEJ

Protokół 
POPRAWA ODDYCHANIA 

obustronna stymulacja 
przepony

2
Protokół 

POPRAWA ODDYCHANIA 
stymulacja mięśni 
międzyżebrowych 

od strony tylnej i bocznej

3
Protokół 

POPRAWA KRĄŻENIA 
KRWI I TROFIKI 

stymulacja między 
1 a 6 żebrem

1

Rehabilitacja oddechowa z BTL SIS ma na celu poprawę cyrkulacji krwi w obszarze klatki piersiowej, wzmocnienie 
przepony oraz stymulację wszelkich innych osłabionych mięśni z powodu przedłużającej się bezczynności.

Stymulacja jest odczuwalna w postaci intensywnych skurczy mięśniowych, a ponadto można ją łączyć z ćwiczeniami 
oddechowymi, terapią manualną, technikami torowania wzorca oddechowego i innymi metodami, które zapewniają 
bardziej aktywną formę rehabilitacji oddechowej.

BTL SIS W REHABILITACJI 
ODDECHOWEJ
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Obszar zabiegowy 1

Stymulacja grzbietowych mięśni międzyżebrowych 
i reedukacja wzorca oddechowego. Aplikacja 
wykonywana jest symetrycznie na tylno-bocznej 
powierzchni klatki piersiowej.

Obszar zabiegowy 2

Stymulacja przepony obustronnie w leżeniu 
tyłem z podparciem kończyn dolnych. Terapeuta 
aktywizuje pacjenta i pomaga mu torować 
prawidłowy wzorzec oddechowy.

Obszar zabiegowy 3

Stymulacja mięśni międzyżebrowych w leżeniu 
bokiem (tylko PRAWY bok). Efektywny obszar 
zabiegowy znajduje się między 6 a 8 przestrzenią 
międzyżebrową, wzdłuż środkowej linii pachowej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA
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INNE EFEKTY TERAPEUTYCZNE

W okresie rekonwalescencji pacjentom często towarzyszą różne objawy ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, 
które w znacznym stopniu ograniczają wykonywanie czynności życia codziennego.

Terapia polem elektromagnetycznym wysokiej intensywności w połączeniu z odpowiednimi ćwiczeniami rozwijającymi 
siłę i wytrzymałość poszczególnych grup mięśniowych stymuluje osłabione mięśnie w celu wzmocnienia i poprawy 
ich wydolności, w szczególności jeśli chodzi o mięsień czworogłowy.

Skuteczność tej metody zwiększania wytrzymałości 
u pacjentów ze zdiagnozowaną ciężką postacią 
POChP została potwierdzona 6-minutowymi testami 
marszu i kwestionariuszami dotyczącymi jakości 
życia.*

POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ                                                                    
Protokół 

WZMOCNIENIE MIĘŚNI

* Trening mięśni z wykorzystaniem magnetycznej stymulacji mięśnia czworogłowego u pacjentów z ciężką postacią POChP. Autorzy: V. Bustamante V. 1, Lopez de Santa Maria E., Gorostiza A., 
 Jimenez U., Galdiz J. B. Hiszpania. Publikacja: Respiratory Medicine, Luty 2010, 104 (2), 237–245).
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MOBILIZACJA STAWÓW

Mobilizacja stawu osiągana jest dzięki 
powtarzalnym skurczom mięśni otaczających 
torebkę stawową, efektem czego jest przywrócenie 
fizjologicznej gry stawowej. Działanie to zastępuje 
manualną mobilizację stawu wykonywaną przez 
terapeutę.

GOJENIE ZŁAMAŃ

Pole elektromagnetyczne o wysokiej intensywności 
poprawia cyrkulację krwi w obszarze zabiegowym 
i umożliwia tworzenie tkanki naczyniowej oraz 
chrzęstnej. Dzięki temu następuje inicjacja 
przebudowy kości oraz mineralizacji chrząstki.

STYMULACJA MIĘŚNI

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego w tkance 
nerwowo-mięśniowej wywołuje depolaryzację nerwu 
oraz skurcz mięśni. Rozluźnienie lub wzmocnienie 
mięśni jest możliwe do osiągnięcia w zależności od 
wybranej częstotliwości stymulacji.

REDUKCJA SPASTYCZNOŚCI

Wpływ pola elektromagnetycznego na rdzeniowy 
poziom kontroli napięcia mięśniowego pozwala 
redukować spastyczność. Wykorzystanie tego 
mechanizmu jest wskazane w leczeniu schorzeń, 
w których występuje zwiększone napięcie mięśniowe.
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BTL HIL POWER
LASER WYSOKOENERGETYCZNY
Z TERMOSKANEREM

Laser wysokoenergetyczny HIL POWER ze zrobotyzowanym systemem skanowania to zaawansowana technologia, 
która opiera się na wysokiej biostymulacji tkanki i przyspieszeniu procesów komórkowych w celu redukcji dolegliwości 
bólowych oraz natychmiastowej regeneracji tkanki, zarówno w ostrych, jak i w przewlekłych schorzeniach układu 
mięśniowo-szkieletowego.

Unikalne połączenie mocy 30 W oraz długości 
fali 1064 nm pozwala na precyzyjne opracowanie 
głęboko położonych tkanek, gwarantując 
maksymalne efekty terapeutyczne i dostarczanie 
bodźca termicznego w krótkim czasie.

BIOSTYMULUJĄCE ZAKOŃCZENIE TERAPII
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MAKSYMALNA ULGA W BÓLU

Światło laserowe tworzy falę fotomechaniczną, 
która stymulując zakończenia nerwowe w oparciu 
o teorię bramki bólowej przynosi natychmiastową 
ulgę w bólu.

BIOSTYMULACJA TKANEK

Światło laserowe powoduje absorpcję fotonów 
w mitochondriach, co z kolei zwiększa produkcję 
ATP i przyspiesza proces regeneracji tkanki. 

EFEKT TERMICZNY

Laser, wykorzystując dużą moc, rozszerza naczynia 
krwionośne, co poprawia perfuzję krwi, dzięki czemu 
metabolizm komórkowy zostaje przyspieszony.  

EFEKT PRZECIWZAPALNY

Stymulacja laserowa hamuje stan zapalny dzięki 
zwiększonej produkcji ATP oraz przyspieszonej 
aktywności leukocytów.
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Terapeuci mogą modyfikować proponowany 
protokół w zależności od stanu pacjenta.

• Zaleca się stosowanie terapii codziennie lub 
przynajmniej co drugi dzień

• Minimalna liczba zabiegów wynosi 5

• Moc (W) jest indywidualnie dostosowana 
do każdego pacjenta

• Terapia powinna być prowadzona w pełnym 
komforcie pacjenta

PROTOKÓŁ TERAPII
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HIL POWER W REHABILITACJI 
ODDECHOWEJ

Laser wysokoenergetyczny skutecznie sprawdza się również w rehabilitacji oddechowej. Terapia pozwala 
w bezpieczny i nieinwazyjny sposób eliminować następstwa chorób płuc, takie jak: bóle kręgosłupa i klatki piersiowej, 
bóle mięśni oraz skurcze spowodowane nieefektywnymi wzorcami oddechowymi. Jest to bezobsługowa procedura, 
która umożliwia opracowanie dużych obszarów zabiegowych w krótkim czasie. 

Protokół 
BÓL KRĘGOSŁUPA 
na brzusznej stronie 

tułowia

2
Protokół 

BÓL KRĘGOSŁUPA 
na grzbietowej stronie 

tułowia

1
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DOSTARCZENIE ENERGII LASEROWEJ 
SPRZYJA REDUKCJI MEDIATORÓW PROZAPALNYCH

JAK RADZIĆ SOBIE Z NAJCZĘSTSZYMI 
KONSEKWENCJAMI INFEKCJI PULMONOLOGICZNYCH

WSTĘPNE WYNIKI BADANIA KLINICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM 
PROTOKOŁU HIL PRZEZ INSTYTUT ANGIOLOGII CAPIXABA

WSTĘPNE WYNIKI NA BAZIE PROTOKOŁU  
OPRACOWANEGO PRZEZ E-SPORT MEDICINE

Fabio Luiz Costa Pereira
Brazylia

Juan José Bernal Arreola* 
Meksyk

PRZEGLĄD PRZEGLĄD

W Instytucie Angiologii Capixaba opracowaliśmy protokół stosowania lasera wysokoenergetycznego, 

tzw. protokół HIL. Dostarczanie energii laserowej sprzyja redukcji mediatorów prozapalnych i moduluje 

miejscową oraz ogólnoustrojową  odpowiedź zapalną u pacjentów z zapaleniem płuc. Zabieg nie 

wymaga terapeuty, jest bezbolesny i bezkontaktowy. Sprzęt został zatwierdzony przez ANVISA 

od listopada 2019 roku i może być stosowany w medycynie do regeneracji tkanki oraz w leczeniu 
zapalenia płuc. Przeprowadziliśmy prospektywne, randomizowane badanie pilotażowe, w którym brała 

udział grupa kontrolna i badawcza (HIL).

W klinikach medycyny sportowej opracowaliśmy unikalny protokół stosowania lasera 

wysokoenergetycznego BTL, przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) oraz tlenoterapii.

Protokół ten został stworzony, aby zwalczać najczęstsze powikłania infekcji płuc, które zgłaszali 

nasi pacjenci, takie jak ból pleców i klatki piersiowej, zmniejszona zdolność i pojemność oddechowa, 

bezsenność i niepokój.

Przeprowadziliśmy retrospektywną ocenę dokumentacji pacjentów (n=30), u których zastosowano ten 

protokół. Zaobserwowaliśmy znaczące zmniejszenie odczuwania bólu na Wizualnej Skali Analogowej 

i Skali Oceny Depresji Hamiltona.

Ponadto planujemy opisać wyniki naszej pracy w artykule naukowym, który obecnie jest w trakcie 

publikacji.

NASZE WSTĘPNE WYNIKI I WNIOSKI 
Laser przyspiesza powrót do zdrowia po COVID-19 

i skraca okres rekonwalescencji po sztucznej 

wentylacji płuc na OIT.

DYSTRYBUCJA POZIOMU WYSYCENIA 
TRANSFERYNY (SAT) 
W grupie kontrolnej stwierdzono wzrost poziomu 

SAT między 1 a 2 etapem. Grupa badawcza 

wykazywała stabilność już na 3 etapie a następnie 

wzrost obserwowano aż do 6 etapu. 
DYSTRYBUCJA BIAŁKA C-REAKTYWNEGO (CRP) 
W grupie kontrolnej można zaobserwować spadek 

wartości poziomu CRP w trakcie procesu leczenia. 

W przypadku grupy badawczej wykazano wyższe 

średnie wartości w porównaniu z grupą kontrolną, 

w której zmniejszał się poziom CRP.

DYSTRYBUCJA POZIOMÓW MOCZNIKA (URE) 
W grupie kontrolnej można zaobserwować 

zmniejszenie poziomu URE. W grupie badawczej 

poziom URE zwiększa się aż do 6 etapu, osiągając 

wyższy poziom w porównaniu z grupą kontrolną.
DYSTRYBUCJA CIŚNIENIA PARCJALNEGO 
TLENU  (PO2) 
W grupie kontrolnej zwiększał się poziom PO2 

w etapach 1-2. Grupa badawcza prezentowała 

stały wzrost poziomu PO2, głównie było to 

widoczne w fazach  4, 5 i 6.

DYSTRYBUCJA POZIOMU SODU (Na) 
Poziom Na w grupie kontrolnej zmniejszał się 

pomiędzy 4 a 6 etapem. W grupie badawczej 

zwiększał się poziom w etapach 1-3 oraz 4-6.

DYSTRYBUCJA POZIOMU PŁYTEK KRWI (PLAQ) 
Obie grupy prezentowały podobne wyniki 

zwiększonej liczby płytek krwi w etapach 1-4 

i dalej w etapie 5-6, przy czym poziom PLAQ we 

wczesnych fazach był wyższy w grupie badawczej.

Wiemy, że przeanalizowaliśmy dane na niewielkiej 

grupie pacjentów, ale wyniki te dają podstawy do 

stosowania naszego protokołu. Możemy leczyć 

każdego pacjenta w sesjach 12-15 minutowych, 

a ponieważ jest to przenośne urządzenie możemy 

używać go nawet u 100 pacjentów dziennie. 

*Dr Juan Jose Bernal Arreola : http://www.journalijdr.com/use-photobiomodulation-therapy-evolution-immunomodulatory-markers-and-physiological-parameters
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BTL-4000 SMART & PREMIUM
BEZPIECZNE I SKUTECZNE

BTL-4000 to zaawansowana seria aparatów do fizykoterapii obejmująca cztery procedury leczenia: elektroterapię, 
ultradźwięki, terapię laserową i magnetoterapię, które mogą być stosowane w rehabilitacji oddechowej w celu 
poprawy krążenia krwi i trofiki tkanek, usprawnienia miejscowego metabolizmu oraz redukcji bólu.

Są to nieinwazyjne metody leczenia obejmujące szeroki zakres wskazań klinicznych, które w łagodny, ale skuteczny 
sposób pozwolą uzyskać maksymalne efekty terapeutyczne. Niezwykle łatwa obsługa z intuicyjnym oprogramowaniem 
oraz szeroki wybór aplikatorów sprawiają, że jest to idealny wybór dla każdego profesjonalnego gabinetu.

• Gotowe programy i encyklopedie 
terapeutyczne

• Nawigacyjny atlas anatomiczny

• Szeroki wybór akcesoriów

• Baza danych pacjentów

• Mobilność urządzeń

WŁAŚCIWOŚCI
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ELEKTROTERAPIA

Najszerszy wybór technologii przeznaczonych do leczenia 
bólu, stymulacji osłabionych mięśni oddechowych oraz terapii 
skojarzonej z ultradźwiękami w celu uwolnienia bolesnych 
punktów spustowych.

TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA

Terapia ultradźwiękowa poprawia krążenie krwi i rozluźnia 
przeciążone tkanki miękkie, na które wpływ ma nieefektywny 
sposób oddychania.

LASEROTERAPIA

LLLT to łagodna, ale skuteczna metoda, która jest szeroko 
stosowana do biostymulacji i przyspieszenia regeneracji. 
Wykazuje działanie przeciwbólowe w leczeniu stanów zapalnych.

MAGNETOTERAPIA

Wykorzystuje pulsujące pole elektromagnetyczne o niskiej 
intensywności w celu zwiększenia przepływu krwi i poprawy 
miejscowego metabolizmu.



PONAD 25 LAT INNOWACJI

Rośniemy, by sprostać Twoim oczekiwaniom

1993 I ciągle się rozwijamy

1800  
pracowników

 

Najbardziej zaawansowane 
rozwiązania w 4 obszarach 

medycyny

Ponad 300 
inżynierów

Oddziały w ponad 
58 krajach na świecie
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W TROSCE O TWOJE POTRZEBY

Oferujemy bezpieczne i skuteczne rozwiązania najwyższej jakości

Dostarczamy najnowsze technologie

Zapewniamy pomoc techniczną i serwisową

Pomagamy przy finansowaniu zakupu urządzeń

Wspieramy w zakresie doradztwa technicznego i szkoleń

Wszelkie prawa zastrzeżone. Mimo, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby przekazać precyzyjne i aktualne informacje, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne pomyłki i błędy 
w druku w niniejszym katalogu. Produkty i ich specyfikacje, przedstawione w tym katalogu, mogą różnić się w zależności od kraju, w którym są sprzedawane.

BTL Polska Sp. z o. o.
ul. Leonidasa 49
02-239 Warszawa
tel.  22 667 02 76
fax. 22 667 95 39
www.btlnet.pl
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