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REPUlS  Lichtmedizintechnik GmbH
Das Unternehmen

Firma REPULS została założona w 2006 r. w Wiedniu przez Brigitte i Konrada Rumpoldów. Od początku 
ich działalności skupiała się na badaniu i rozpowszechnianiu leczniczych korzyści światła i jego fal. Celem 
firmy jest opracowywanie urządzeń stosowanych w leczeniu bólu w obrębie układu mięśniowo-szkiele-
towego i wspomaganie procesu gojenia się ran, przyczyniające się do poprawy jakości życia pacjentów.
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Badania

Rozwój firmy REPULS Lichtmedizintechnik był 
możliwy wyłącznie dzięki intensywnym badaniom 
oraz nieustannym inwestycjom. Ciągłe badania 
i opracowywanie nowych produktów zabezpiecza-
ją i gwarantują dalszy rozwój firmy.

Firma REPULS Lichtmedizintechnik GmbH otrzy-
mała od Austriackiej Agencji Promocji Badań (Aus-
trian Research Promotion Agency, FFG) fundusze 
na dwa główne projekty badawczo-rozwojowe 
w  ramach programu „Bridge Programme and Basic 
Programmes”. Przed przystąpieniem do programu 
firma została poddana ocenie pod kątem organi-
zacji i  zarządzania, a następnie otrzymała pozwo-
lenie na prowadzenie działalności badawczoroz-
wojowej.

Klaster badawczy
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Badania nad urządzeniem repuls®

 » Wpływ urządzenia repuls® na komórki śródna-
błonka i waskulogenezę

 » Naświetlacz głębokościowy repuls® jako 
wsparcie terapii pacjentów z dolegliwościami 
w obrębie barku

 » Wpływ pulsacyjnego światła czerwonego 
emitowanego przez urządzenie repuls® na 
mechanizmy komórkowe w modelach hodowli 
komórkowych

 » Wpływ pulsacyjnego zimnego światła czerwo-
nego na rozwój rodników tlenowych i uwalnia-
nie podtlenku azotu w przypadku zastosowa-
nia naświetlacza głębokościowego repuls®

 » Fotobiomodulacja świeżo wyizolowanych 
komórek zrębowej frakcji naczyniowej po-
chodzących z tkanki tłuszczowej przy użyciu 
pulsujących diod emitujących światło do bez-
pośredniego zastosowania klinicznego 

 » Zastosowanie urządzenia repuls® w chirurgii 
jamy ustnej

 » Wpływ długości fal terapeutycznego światła 
LED na waskulogenezę in vitro

 » Światło czerwone jako antagonista 12-ok-
so-leukotrienu B4: wyjaśnienie skuteczności 
intensywnego światła czerwonego w leczeniu 
obwodowych chorób zapalnych 

 » Stymulacja angiogenezy poprzez biostymula-
cję świetlną – wstępne wyniki z kontrolowane-
go badania nad chorioallantozą pisklęcia

 »  
 

Obecnie prowadzone badania 
 » Proces gojenie się ran z zastosowaniem urzą-

dzenia repuls® w przypadku plastyki brzucha 
(Beltlift), Uniwersytet Medyczny w Grazu

 » Ilościowa ocena bólu, Uniwersytet Medyczny 
w Grazu

 » Regeneracja ścięgna, Prywatny Medyczny 
Uniwersytet Paracelsus w Salzburgu. Instytut 
Regeneracji Ścięgien i Kości.

More information 
www.repuls.at
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Do czego służy urządzenie repuls®?

Urządzenie repuls® emituje pulsacyjne zimne 
światło czerwone o dużej intensywności, które wni-
ka głęboko w tkankę, nie wytwarzając ciepła. Ten 
rodzaj światła przerywa metabolizm leukotrienów 
odpowiedzialny za proces zapalny.

W wyniku naświetlania ból zostaje uśmierzony lub 
całkowicie wyeliminowany, bez ryzyka wystąpie-
nia skutków ubocznych. Badania przeprowadzone 
w  Ludwig Boltzmann Institute for Experimental and 
Clinical Traumatology wykazały, że zabiegi z zasto-
sowaniem urządzenia repuls® aktywują mitochond-
ria, odpowiedzialne za generowanie energii 
komórek. Urządzenie repuls® usprawnia oddychanie 
mitochondrialne, a tym samym wytwarzanie ATP 
w komórkach. Zwiększona energia usprawnia z kolei 
mechanizmy regeneracji komórkowej, co przekłada 
się na przyspieszony wzrost mięśni, tkanki łącznej 
i komórek śródnabłonka. Procesy te sprzyjają nato-
miast regeneracji uszkodzonych struktur tkanek.

 » Brak skutków ubocznych
 » Naukowo potwierdzona skuteczność: 

9 lat badań na Uniwersytecie 
Technicznym w Wiedniu

 »  Urządzenie objęte ochroną patentową 
 » (nr 505280)
 »  Wyrób medyczny klasy II B
 »  Zimne światło czerwone 

w zakresie długości fal 620-640 
nm – zastosowanie ma czerwone 
światło ze spektrum widzialnego 
światła słonecznego, a nie światło 
podczerwone; duża gęstość mocy do 
280 mW/cm3

 »  Duże doświadczenie kliniczne
 »  Wysoki wskaźnik pomyślności terapii
 »  Łatwość obsługi, mobilność
 »  Niskie koszty szkolenia i pracy

Stymulacja biologiczna z zastosowa-
niem diod LED
Przez wiele lat stosowano i badano jedynie stymu-
lację biologiczną z zastosowaniem światła lasera. 
Dzięki diodom o wysokiej intensywności światła 
(LED) dostępne stały się nowe źródła światła zape-
wniające monochromatyczne światło o natężeniu 
zbliżonym do natężenia światła z laserów terapeu-
tycznych.

Różnice pomiędzy laserem a diodami 
LED  (repuls®)
Urządzenie repuls® można stosować przez długi 
okres czasu bez ryzyka wystąpienia skutków ubocz-
nych, ponieważ jego działanie jest zbliżone do dzi-
ałania lasera w zakresie do 400 mw (znaczące efek-
ty stymulacji biologicznej).

LED – Technologia nowej generacji w medycynie

Karu T.l., Photobiological Fundamentals of low-power laser therapy | Journal of Quantum Electronics 10, 23 (1987)
Young S i wsp., Macrophage Responsiveness to Light Therapy | Lasers in Surgery and Medicine | 9:497-505 (1989)

Young S i wsp., Effect of light on Calcium Uptake by Macrophages | Original ArticlesSupplement 1991 by John Wiley & Sons Ltd
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Fragment z publikacji w magazynie 
Bio Med Tech (DE GRUYTER)

„Światło czerwone jako ANTAGONISTA  
12-okso leukotrienu B4”
Praca dotycząca terapeutycznego wpływu intensyw-
nego światła czerwonego dostarczanego przez urzą-
dzenie repuls®, zatytułowana “Red light as a 12-oxo 
leukotriene B4 antagonist: an explanation from the 
efficacy of intensive red light in the therapy of peri-
pheral inflammatory diseases” (Światło czerwone 
jako antagonista 12-okso leukotrienu B4: wyjaśnie-
nie na podstawie skuteczności intensywnego światła 
czerwonego w leczeniu obwodowych chorób zapal-
nych) autorstwa Fritza Paschkea, - Constantin Ra-
bong and Christoph Schuster of de Gruyters journal 
“Biomedical Engineering” została opublikowana 
16 lipca 2014 r.

Leukotrien B4 (LTB 4) będący cząsteczką organiczną 
odgrywa ważną rolę w procesie zapalnym. W  efek-
tywnym leczeniu duszności szkodliwy wpływ tej 
cząsteczki jest chemicznie hamowany przez tak 
zwanych antagonistów LTC-4. Czy intensywne świa-
tło czerwone może działać w podobny sposób? Nie 
bezpośrednio. Źródło 632 nm nie umożliwia wywie-
rania wpływu na LTB4, ponieważ fala rezonansowa 
znajduje się w zakresie UVB.

W metabolizmie LTB 4 jedna cząsteczka odgrywa 
szczególną rolę. Jest nią 12-okso-LTB4. W przypad-
ku źródła 632 nm o wystarczającej intensywności, 
dipolowy rezonans 12-okso-LTB4 jest pobudzany 
w procesie nieliniowym. Głębokość penetracji światła 
jest bardzo duża, ponieważ w zakresie światła czer-
wonego woda praktycznie w ogóle nie pochłania tego 
rodzaju promieniowania. Postawiono zatem pytanie: 
„Czy gęstość mocy źródła, takiego jak urządzenie 
repuls®, jest zatem wystarczająca do destabilizacji 
12-okso-LTB4? Można stwierdzić, że przy typowych 
czasach naświetlania przy użyciu urządzenia repuls® 
12-okso-LTB4 ulega destabilizacji, a metabolizm 
LTB4 zostaje przerwany.

Hipoteza, według której „metabolizm LTB4 zostaje 
przerwany przez intensywne światło czerwone w  wy-
niku destabilizacji 12-okso-LTB4” zostaje zatem po-
twierdzona, stanowiąc wyjaśnienie dla przeciwzapal-
nego działania urządzenia repuls®.

Jak działa urządzenie repuls®?
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Pulsacyjne zimne światło 
czerwone o dużej intensywności 
(620-640 nm) emitowane przez 
urządzenie repuls® głęboko 
wnika w tkankę, nie powodując 
wydzielania ciepła.

Oddziałuje na przekaźniki 
reakcji zapalnej (leukotrieny).

Przerwy pomiędzy impulsami 
światła sprzyjają usuwaniu 
produktów reakcji.
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Wpływ urządzenia repuls® 
na mechanizmy komórkowe
Celem niniejszego badania było określenie wpływu urządzenia repuls® na mechanizmy komórkowe w  dwóch 
różnych modelach hodowli komórkowej. Wpływ na mitochondria został zbadany od razu po zabiegu poprzez 
pomiar aktywności oddechowej (respirometria) i stężenia ATP (adenozynotrójfosforanu).

W celu zbadania oddziaływania urządzenia repuls® na wytwarzające energię mitochondria, które mają duże 
znaczenie dla komórek, bezpośrednio po zabiegu oceniono ich aktywność oddechową z zastosowaniem respi-
rometrii i stężenie adenozynotrójfosforanu (ATP) będącego nośnikiem energii.
Fibroblasty wykazały znaczącą i statystycznie istotną poprawę wzrostu komórkowego już w 6 godzin po za-
biegu z zastosowaniem urządzenia repuls®, która była widoczna również po 24 godzinach. Komórki mięśniowe 
reagowały wolniej na naświetlanie i wykazały znacznie większą proliferację dopiero po 24 godzinach. W ko-
mórkach mięśniowych pozytywny wpływ naświetlania był również widoczny jako zwiększona oddychalność 
mitochondriów. W obydwóch rodzajach komórek naświetlanie prowadziło również do zwiększenia produkcji 
ATP, czyli do zwiększonej produkcji energii w komórkach.
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Proliferacja 
po 6 godzinach

Proliferacja 
uległa znacznej zmianie w wyniku zastosowania naświetlania przy użyciu urządzenia repuls®. Wskaźnik pro-
liferacji w 6 godzin po naświetlaniu był znacznie niższy w niedotlenionych komórkach, jednak w obydwóch 
grupach naświetlanie dało efekt stymulujący. Efekt ten w warunkach obydwóch hodowli był jeszcze bardziej 
widoczny w 24 godziny po naświetlaniu, prowadząc do znaczącego dwukrotnego wzrostu w porównaniu z gru-
pą kontrolną. 

Wyniki

Żywotność
w warunkach normoksycznych nie zmieniła się w 6 godzin po zabiegu w grupie naświetlanej ani w grupie kon-
trolnej. Niedotlenienie znacząco zmniejszyło żywotność w porównaniu do warunków normoksycznych, jednak 
znacząco ją zwiększyło w warunkach niedotlenienia.
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Sidrah Chaudray, Stefan Rieger, Carina Wagner, Heinz Redl, Peter Dungel
 Ludwig Boltzmann Institute for Experimental and Clinical Traumatology, Vienna-Austria,

Austrian Cluster for Tissue Regeneration

*     p<0,05
**   p<0,01
*** p<0,001 
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Stężenie ATP
w fibroblastach normoksycznych uległo 
zwiększeniu o 34% bezpośrednio po naświet-
laniu. Hipoksja spowodowała znaczący spa-
dek stężenia ATP, który po naświetleniach 
powrócił jednak do normy.

Oddychanie mitochondrialne 
uległo znacznej zmianie w wyniku naświet-
lania. Zarówno fibroblasty o prawidłowym 
stężeniu tlenu, jak i w warunkach niedotle-
nienia wykazały zwiększone zużycie tlenu 
aż o 25% w porównaniu z grupą kontrolną, 
w  której nie prowadzono naświetlania.
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Reaktywne gatunki tlenu (ROS)
powstały bezpośrednio po naświetlaniu. 
Zdrowe komórki nie uwalniały więcej ROS 
w  porównaniu z grupą kontrolną. W komór-
kach niedotlenionych naświetlanie spowo-
dowało dwukrotny wzrost w odniesieniu do 
syntezy OS.
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Obszary zastosowania produktu repuls®

Przykłady zastosowań

Bark Szyja Łokcie

Dłonie

Użycie pierścienia 

rozstawczego

Kostki

Plecy / 

kręgosłup lędźwiowy

Stopy

Kolana

BiodraPrzedramiona
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Obszary zastosowania produktu repuls®

Dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego

Szyja

Bark

Stopy

Łydki

Dłonie i palce

Łokcie

Biodra

Kolana

Kręgosłup
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Modele produktu repuls® 
Produkty

repuls® 7
Urządzenie przeznaczone do profesjo-
nalnego użytku medycznego - 7 diod LED 
najnowszej generacji zapewnia znaczący 
wzrost energii świetlnej

Długość fali 620–640 nm

Natężenie światła
Całkowita moc
4100 mW

Częstotliwość impulsu 2,5 hz

Czas trwania zabiegu 6–12 Min.

Wyrób medyczny IIb

Bezpieczeństwo Okulary ochronne

 » Intensywne i rozległe przenikanie 
światła na dużą głębokość, dające efekty 
w krótkim czasie

 » 7 medycznych, wysoko wydajnych diod 
LED nowej generacji

 » Krótki czas zabiegu wynoszący zaledwie 
12 minut

 » Pierścień rozstawczy w zestawie

 » Możliwość łączenia z innymi rodzajami 
terapii

Urządzenie repuls® 7 zoptymalizowane do użytku 
w gabinetach lekarskich i szpitalach zapewnia 
maksymalną wydajność, najkrótszy możliwy czas 
zabiegu, a także jest dobrze tolerowane przez pac-
jentów.

 » repuls® 7 uśmierza ból

 » repuls® 7 przyspiesza proces gojenie się ran

 » Bardziej skuteczne leczenie kręgosłupa dzięki 
nowemu układowi diod LED

 » Większa skuteczność w przypadku  
przewlekłego bólu
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repuls® 4 
Nowoczesne urządzenie do profesjonal-
nego i domowego użytku

 » 4 medyczne, wysoko wydajne diody LED 
nowej generacji

 » Potwierdzona skuteczność na głębokości

 » Możliwość łączenia z innymi rodzajami 
terapii 

Długość fali 620–640 nm

Natężenie światła
Całkowita moc
2700 mW

Częstotliwość impulsu 2,5 hz

Czas trwania zabiegu 20 Min.

Wyrób medyczny IIa

Stojak na kółkach do urządzeń repuls®

Dzięki obudowie wykonanej z biokompatybilnego 
materiału i znacznie zmniejszonej ilości energii zu-
żywanej przez diody LED najnowszej generacji, nie 
ma potrzeby stosowania wentylatora w urządzeniu 
repuls® 4, pomimo wysokiego natężenia światła. re-
puls® 4 to zaawansowane technologicznie urządze-
nie stosowane głównie w przypadku dolegliwości ze 
strony układu mięśniowo-szkieletowego.

 » 4 wysoko wydajne diody LED klasy medycznej

 » Potwierdzona skuteczność na głębokości

 » Maks. czas zabiegu: 20 minut

 » Zatwierdzony wyrób medyczny (Ila)

Stojak na kółkach mający oznakowanie 
CE jest kompatybilny z urządzeniem 
repuls®. Dzięki niemu naświetlacz 
można bezpiecznie stosować podczas 
zabiegów chirurgicznych. Stojak jest 
w szczególności przeznaczony do 
użycia przy leżankach zabiegowych.

 » Stabilna podstawa na kółkach

 » Elastyczny metalowy uchwyt wygięty 
w kształt litery S

 » Prosta konstrukcja

 » Masa 9 kg
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Kto przekonał się do urządzenia repuls®?
Urządzenie repuls® jest z powodzeniem stosowane w wielu publicznych  
szpitalach, klinikach, sanatoriach i przychodniach.

 » A. ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein 

 » AUVA Rehabilitationszentrum Weißer Hof

 » AUVA Unfallkrankenhaus Kalwang

 » Barmherzige Brüder, St. Veit

 » Betriebskrankenkasse Kapfenberg

 » BKH Reutte

 » BGKK, Eisenstadt

 » BVA Bad Schallerbach

 » Geriatriezentrum Baumgarten, Wien 

 » Gesundheitszentrum Bad Sauerbrunn

 » Kepler Universitätsklinikum, Neuromed 
Campus

 » Kinderonkologische Fachklinik Sylt

 » Klinikum Peterhof, Baden

 » Klinik für Dermatologie, Thüringen

 » Klinikum Wels-Grieskirchen

 » Krankenanstalt Rudolfstiftung, Wien

 » Krankenhaus Hietzing, Wien

 » Krankenhaus St. Josef Braunau 

 » Kurzentrum Bad Goisern

 » Kurzentrum Bad Häring

 » Kurzentrum Bad Vöslau

 » Kurzentrum Bad Traunstein

 » Kurzentrum Bad Schönau

 » Kurzentrum Umhausen

 » Landesklinikum Amstetten 

 » Landesklinikum Gmünd

 » Landesklinkum Korneuburg

 » Landesklinikum Lilienfeld

 » Landesklinkum Mödling

 » Landesklinikum Zwettl

 » Landeskrankenhaus Bad Ischl

 » Landeskrankenhaus Bad Radkersburg 

 » Landeskrankenhaus Wolfsberg

 » NÖGKK, Physikoambulatorium Baden

 » NÖGKK, Physikoambulatorium St. Pölten 
NÖGKK, Physikoambulatorium Wr. Neustadt

 » ÖOGKK, Fachambulatorium Vöcklabruck

 » ÖOGKK, Fachambulatorium Wels

 » Orthopädisches Krankenhaus Gersthof, Wien

 » Pflegewohnhaus Meidling, Wien

 » Pflegewohnhaus Rudolfsheim-Fünfhaus, Wien

 » Revital Aspach Institut für Prävention, 
Regeneration, Reha-bilitation und 
Sportmedizin

 » SMZ Floridsdorf, Wien SMZ Ost, Wien

 » SMZ Sophienspital, Wien

 » SMZ Süd, Kaiser Franz Joseph Spital, Wien

 » Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler, Wien

 » Universitätsklinikum St. Pölten

Lekarze 
i terapeuci Kluby sportoweSzpitale 

i kliniki
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Dr. MArThA SChMiD
SPECJALISTKA CHIRURGII URAZOWEJ I MEDYCYNY OGÓLNEJ

Wielu moich pacjentów cierpi na wtóre uszkodzenia i ból po zabiegach chirurgicznych, urazach, a także 
wynikające ze starzenia się organizmu. Często skarżą się również na ból przewlekły. Proste, a jednocze-
śnie bardzo skuteczne zabiegi z zastosowaniem urządzenia repuls® w krótkim czasie uśmierzają lub 
nawet całkowicie likwidują zarówno ostry, jak i przewlekły ból. W wyniku uśmierzenia bólu również fizjo-
terapia przynosi lesze skutki. 

Doz. Dr. BernhArD zWiCk & Dr. roBerT koCher
SPECJALIŚCI ORTOPEDII I ORTOPEDII PEDIATRYCZNEJ, SPECJALIŚCI CHIRURGII 
I CHIRURGII URAZOWEJ

Przez wiele lat metabolizm leukotrienów był brany pod uwagę w dziedzinie medycyny sportowej. Stare 
dobre kadzidło często stanowiło jedyny sposób postępowania w przypadku procesu zapalnego związa-
nego z przeciążeniem lub leczeniem pooperacyjnym. Dzięki naświetlaczowi głębokościowemu repuls® 
otrzymaliśmy bardzo skuteczne urządzenie do fizjoterapii, mającym wpływ na metabolizm leukotrie-
nów. Naświetlacz głębokościowy repuls® stosujemy u wszystkich pacjentów (osób, które nie uprawiają 
sportu), amatorów i profesjonalistów z 14 krajowych drużyn. Terapia z zastosowaniem tego urządzenia 
jest bardzo skuteczna, a sportowcy również są zadowoleni. Zaletami naświetlacza głębokościowego re-
puls® są między innymi prosta i bezpieczna obsługa oraz możliwość stosowania w dowolnej lokalizacji.

Sk rAPiD Wien
WOLFGANG FREY, PRZEDSTAWICIEL SEKCJI MEDYCZNEJ

Sekcja medyczna drużyny piłki nożnej SK Rapid Vienna dysponuje trzema 
urządzeniami repuls® 7. Mają one wiele zastosowań, ich obsługa jest bez-
problemowa i niepowodują skutków ubocznych, dzięki czemu zostały dobrze 
przyjęte przez naszych zawodników..

Urządzenia repuls® 7 stosujemy szczególnie w przypadku:

 » Przeciążenia układu mięśniowo-
szkieletowego (mięśni, ścięgien, powięzi) 
 
 

 » Kontuzji
 » Leczenia otwartych ran i blizn
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Doświadczenie kliniczne z urządzeniem repuls®

Dolegliwości ze strony barku
Naświetlacz głębokościowy repuls® stanowi dodatkową opcję terapeutyczną dla 
pacjentów odczuwających dolegliwości ze strony barku

Ostry i przewlekły ból ramion jest powszechnym zja-
wiskiem u starszych osób. Zazwyczaj jest spowodo-
wany urazem stożka rotatorów, stłuczeniem i zespo-
łem cieśni podbarkowej. 

W przypadku starszych osób zazwyczaj stosuje się 
leczenie zapobiegawcze oparte na fizjoterapii.

Inne opcje terapeutyczne, takie jak fale uderzenio-
we, ultradźwięki, zabiegi laserowe czy elektroterapia 
w wielu przypadkach nie dają pożądanych wyników. 
Badania nad urządzeniem repuls® stanowiącym al-
ternatywną formę leczenia wykazały jego skutecz-
ność.

Uczestnicy badania zostali losowo przydzieleni do 
jednej z grup: terapeutycznej lub kontrolnej.
W momencie rozpoczęcia badania, po upływie czte-
rech i ośmiu tygodni przeprowadzono badania kli-
niczne, podczas których wyznaczono ocenę na ska-
lach DASH (12), Constant (9, 10, 11), Oxford (13) i VAS.

Z badania wynika, że przede wszystkim dodatkowa 
terapia z zastosowaniem urządzenia repuls® spo-
wodowała poprawę subiektywnych kryteriów, bez 
względu na rodzaj objawów.

Urządzenie repuls® można bezboleśnie stosować 
w przypadku dolegliwości ze strony barku, bez ry-
zyka wystąpienia skutków ubocznych. Średnio po 
upływie czterech tygodni prowadzi do znaczącej po-
prawy subiektywnych wyników, wykazując również 
tendencję do poprawy wyników obiektywnych.

Accident hospital of AUVA Lorenz Böhler, Vienna
Dr. Christoph Busch, Dr. Pierre Raeven, Dr. Georg Bezard, Dr. Shady El-Marto, 
Dr. Daniel Busch,Dr. Jürgen Reichetseder,
Univ.-Prof. DDr. Martijn van GriensvenUniv.-Prof. Dr. Harald Hertz
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Ortopedia
Stosowanie naświetlacza głębokościowego repuls®       
u 120 pacjentów przez 2,5 miesiąca

Zastosowanie w przypadku:
 » Dającego się zlokalizować bólu w obrębie tułowia i kończyn
 » Skuteczny w przypadku różnego rodzaju bólu mięśni,     

periosteozy,
 » Zatoru i problemów metabolicznych          

w obrębie tkanek miękkich

Wypowiedź dr. med. Manfred Wobig
na temat zastosowania naświetlacza w praktyce

Dr. med. Fritz Backhus, Rabih Comati, Dr. med. Manfred Wobig

70%

Ustąpienie bólu
U 70% pacjentów ból ustąpił cał-
kowicie lub w znacznym stopniu 
już po trzech zabiegach.

25%

Skuteczność 
Skuteczność leczenia zaobserwo-
wano u około 25% pacjentów po 
około 7 zabiegach.

5%

Niepowodzenie terapii 

U 5% pacjentów (średnio po 9 
zabiegach) terapia nie dała pożą-
danych efektów.

Nasz personel nie miał żadnych problemów 
z obsługą naświetlacza głębokościowego re-
puls®, a doświadczenia pacjentów również były 
pozytywne. Nie odnotowaliśmy żadnych skut-
ków ubocznych, a leczenie było dobrze tolero-
wane przez pacjentów. Stosowanie naświetla-
cza zapewnia zatem obopólne korzyści.
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Przebadano 107 osób cierpiących na przewlekły 
ból układu mięśniowo-szkieletowego.

Leczeniu poddano następujące stany:

 »  Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego, 
barku i stawu biodrowego

 » Zapalenie nadkłykcia
 » Zespół szyjny
 » Zapalenie pochewki ścięgna
 »  Ból ścięgna piętowego

Statystyki dotyczące bólu w obrębie układu 
mięśniowo-szkieletowego

Czas utrzymywania      
się bólu

ponad 6 miesięcy

Czas trwania zabiegu 30 minut

Liczba zabiegów 10–12, 20–25 Dr. med. Martha Schmid,
FÄ Unfallchirurgie und Sporttraumatologie

Zespół szyjny Choroba 
zwyrodnieniowa

Ból ścięgna 
piętowego

Zapalenie 
nadkłykcia

Zapalenie 
pochewki 
ścięgna

5,7

3

4,2

7,2

2,2

1,5

3,9

6,4

3,8

5,8

7,4

1,1

2,8

7

Średnie zmniejszenie poziomu bólu

  Początek

  po 12 zabiegach

  po 20 zabiegach
 0 = brak bólu
10 = największy możliwy ból
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repuls® w leczeniu ran
Zastosowanie urządzenia repuls® w leczeniu ran

LLLT (fotobiomodulacja) – uznana 
i naukowo potwierdzona metoda:
W ciągu minionego dziesięciolecia terapia laserem 
małej mocy (LLLT), zwana również biofotomodulacją, 
zyskała dużą popularność. Przeprowadzono badania 
kliniczne nad jej różnymi zastosowaniami, i opubliko-
wano wiele specjalistycznych artykułów.

Zastosowanie

 » Stopa cukrzycowa
 » Odleżyny
 » Owrzodzenie z różnych przyczyn („otwarta 

noga”)
 » Słabo gojące się rany chirurgiczne
 » Zakażone rany 
 » Oparzenia niewielkiego obszaru
 » Mocno bolące rany

repuls® - lider w dziedzinie badań na-
ukowych
Firma REPULS z powodzeniem utworzyła międzyna-
rodowe konkurencyjne konsorcjum naukowe, mię-
dzy innymi z Uniwersytetami Medycznymi w Grazu 
i  Wiedniu, Ludwig Boltzmann Institute for Experi-
mental and Clinical Traumatology oraz z Uniwersy-
tetem w Salzburgu. Badania nad fotobiomodulacją, 
wspierane przez Austriacką Agencję Wspierania Ba-
dań (Austrian Research Promotion Agency FFG), są 
prowadzone zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi 
normami naukowymi, dzięki czemu utrzymujemy po-
zycję lidera w dziedzinie badań naukowych.

W międzynarodowych czasopismach naukowych 
opisano pozytywne wyniki zastosowania urządze-
nia repuls® w kontrolowanych badaniach klinicznych. 
Skuteczność licznych i długotrwałych przypadków 
klinicznego zastosowania urządzenia repuls® znaj-
duje potwierdzenie w badaniach laboratoryjnych 
i  opiera się na solidnych fundamentach naukowych.

Pourazowe owrzodzenie nóg w połączeniu 
z poważnym zaburzeniem układu krążenia (przed 
i po wielotygodniowej terapii z zastosowaniem 
urządzenia repuls® LLLT). Urządzenie repuls® 
LLLT w znacznym stopniu usprawnia proces 
gojenia się przewlekłych ran. Umożliwia także 
stabilizację stanu rany, zwłaszcza u pacjentów, 
których z rożnych przyczyn nie można poddać 
leczeniu chirurgicznemu.

Zastosowanie urządzenia repuls® u pacjentów 
z  owrzodzeniem cukrzycowym podeszwy stopy 
po wielu zakończonych niepowodzeniem próbach 
leczenia chirurgicznego, łącznie z przeszczepem 
skóry. Zastosowanie urządzenia repuls® 
w krótkim czasie doprowadziło do znaczącej 
miejscowej poprawy.

  Postęp w gojeniu się ran
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Zastosowanie urządzenia repuls® w chirurgii   
plastycznej, estetycznej i rekonstrukcyjnej

repuls® LLLT wykazał skuteczność w dziedzinie chirurgii plastycznej, estetycznej i rekonstrukcyjnej, zwłaszcza 
jako dodatkowa opcja terapeutyczna przy przewlekłym uszkodzeniu tkanek miękkich, a także przyspieszająca 
proces gojenia się ran po rozległych zabiegach rekonstrukcyjnych, takich jak plastyka brzucha / lifting dolnych 
części ciała, operacje piersi i różnego rodzaju przeszczepy skóry. repuls® LLLT jest bardzo skuteczny w przy-
padku pacjentów z ranami przewlekłymi lub zaburzeniami procesu gojenia. W przypadku takich pacjentów 
często dochodzi do kolonizacji lub zakażenia drobnoustrojami, które utrudniają proces gojenia się ran. Jedno-
cześnie wielu pacjentów cierpi na choroby współistniejące, takie jak cukrzyca czy zaburzenia układu krążenia. 
repul repuls®  LLLT optymalizuje proces gojenia się ran w niesprzyjających warunkach, jednocześnie ogranicza-
jąc proces bliznowacenia.
Leczenie poparzonych pacjentów stanowi wyzwanie w chirurgii plastycznej. Rozległe rany są zazwyczaj w du-
żym stopniu zagrożone zakażeniem. repuls® LLLT stanowi doskonałe uzupełnienie leczenia chirurgicznego.

Bezbolesna terapia światłem okazała się skuteczna w procesie gojenia się ran w różnych fazach. Sty-
muluje między innymi miejscowe mikrokrążenie, ma działanie przeciwzapalne, a także aktywuje komór-
ki w miejscu obrażeń.

W przypadku przewlekłego zakażenia wystarczy zaledwie kilka zabiegów, aby znacznie obniżyć poziom 
bólu. Dla mnie fototerapia z zastosowaniem urządzenia repuls® stanowi cenne wsparcie holistycznego 
leczenia, a także jest dobrze tolerowana przez pacjentów.

OÄ Dr. Elisabeth Lahnsteiner
Kierownik Wydziału, Tissue Viability, Orthopaedic Hospital Vienna-Speising

miedzy innymi Univ.-Prof. DDr. Kurt Schicho (Medyczny Uniwersytet w Grazu)

bez LLT

1 2 3 4 5 6

z LLT

20

20

20
20

20
20

5

2020

5050

20

redon (wydzielina z rany) [ml]
w kolejnych dniach po zabiegu
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Czas trwania i częstotliwość zabiegów
Pierwszy zabieg najlepiej jest wykonywać przez połowę zalecanego czasu, aby ograniczyć lub całkowicie 
wykluczyć złe samopoczucie pacjenta. Zalecenie to jest szczególnie istotne w przypadku leczenia zabur-
zeń układu mięśniowo-szkieletowego, takich jak:

 » Artroza/artretyzm
 » Neuropatie
 » Choroby reumatyczne
 » Dna moczanowa
 »  Fibromalgia 

Leczenie nie powoduje efektu uzależnienia ani 
odporności na leczenie.

Wskazówka
W niektórych przypadkach przekroczenie 
wyznaczonego czasu jest możliwe, a nawet 
zasadne. Dotyczy to szczególnie rozległych 
obszarów poddawanych naświetlaniu z powodu 
bólu.

repuls® 7
maks. 12 minut 
na wskazanie

repuls® 4 maks. 20 minut 
na wskazanie

Czas zabiegu

Chronische Schmerzen
około 8 -12 
zabiegów

Akute Schmerzen
około 3 -6 
zabiegów

Liczba zabiegów

Zastosowanie w układzie   
mięśniowo-szkieletowym 
Produkt jest stosowany bezpośrednio na skórę. 
Aby osiągnąć efekt na pełnej głębokości, skóra 
powinna być sucha i odtłuszczona.

Stawy
Powolny ruch stawów powoduje zmianę kąta promie-
niowania i może mieć pozytywny wpływ na osiąga-
ny efekt. W przypadku jednoczesnego stosowania 2 
urządzeń, należy je umieścić względem siebie pod 
kątem około 90 stopni, a nie naprzeciwko siebie.

Ważna informacja
W razie potrzeby po wykonaniu zabiegu 
z zastosowaniem urządzenia repuls®, można 
zastosować krem, balsam i olejek.

Palce
Palce powinny być zamknięte, aby nie doszło do 
utraty promieniowania.

Podstawowe zasady leczenia      
w praktyce medycznej
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repuls® 4 repuls® 7

Zabieg wstępny za pośrednic-
twem punktów na kręgosłupie  
(opcionalnie)
 » Kończyny górne Bezpośrednio 

do kręgosłupa szyjnego
 » Kończyny dolne 

Bezpośrednio do kręgosłupa 

1 
m

ie
js

ce

6 minut 3 minuty

D
o

 3
 m

ie
js

c

/ /

Szyja – obszar kręgosłupa 
szyjnego
 » Pełny czas zabiegu w miejscu bólu
 » Opcjonalnie: Czas zabiegu można 

rozdzielić pomiędzy 3 miejsca

1 
m

ie
js

ce

20 minut 12 minut

D
o

 3
 m

ie
js

c

6-9 minut 6 minut

Plecy – obszar kręgosłupa         
lędźwiowego
 » Pełny czas zabiegu w miejscu bólu
 » Opcjonalnie: Czas zabiegu można 

rozdzielić pomiędzy 3 miejsca

1 
m

ie
js

ce

20 minut 12 minut

D
o

 3
 m

ie
js

c

6-9 minut 6 minut

Bark – pas barkowy

 » Pełny czas zabiegu w miejscu bólu
 » Opcjonalnie: Czas zabiegu można 

rozdzielić pomiędzy 3 miejsca

1 
m

ie
js

ce

20 minut 12 minut

D
o

 3
 m

ie
js

c

6-9 minut 6 minut

Zastosowanie
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repuls® 4 repuls® 7

Łokcie

 » Pełny czas zabiegu w miejscu bólu
 » Opcjonalnie: Czas zabiegu można 

rozdzielić pomiędzy 3 miejsca

1 
m

ie
js

ce

20 minut 12 minut

D
o

 3
 m

ie
js

c

6-9 minut 6 minut

Dłonie i palce

 » Pełny czas zabiegu w miejscu bólu
 » Opcjonalnie: Czas zabiegu można 

rozdzielić pomiędzy wewnętrzną 
i zewnętrzną stronę dłoni

1 
m

ie
js

ce

12 minut 6-9 minut

D
o

 3
 m

ie
js

c

6 minut 3-6 minut

Biodra

 » Pełny czas zabiegu w miejscu bólu
 » Opcjonalnie: Czas zabiegu można 

rozdzielić pomiędzy 3 miejsca

1 
m

ie
js

ce

20 minut 12 minut

D
o

 3
 m

ie
js

c

6-9 minut 6 minut

Stopy i kostki

 » Pełny czas zabiegu w miejscu bólu
 » Opcjonalnie: Czas zabiegu można 

rozdzielić pomiędzy 2 miejsca

1 
m

ie
js

ce

20 minut 12 minut

D
o

 3
 m

ie
js

c

6-9 minut 6 minut

Kolana

 »  Pełny czas zabiegu w miejscu bólu
 » Opcjonalnie: Czas zabiegu można 

rozdzielić pomiędzy 2 miejsca

1 
m

ie
js

ce

20 minut 12 minut

D
o

 3
 m

ie
js

c

6-9 minut 6 minut
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Zalecenia dotyczące zabiegu

Zabiegi wstępne za pośrednictwem punktów na kręgosłupie (opcjonalne)
Naświetlanie określonych punktów kręgosłupa może spowodować uwrażliwienie niektórych obszarów 
ciała za pośrednictwem dróg nerwowych.

Naświetlanie kręgosłupa szyjnego oddziałuje na górną część ciała, natomiast kręgosłupa lędźwiowego 
na jego dolną część.

Ten rodzaj postępowania jest szczególnie odpowiedni w przypadku silnego bólu i we wskazaniach 
wymienionych w powyższej tabeli.

 

Miejscowe leczenie bólu
Zabieg jest wykonywany bezpośrednio w miejscu bólu i w obrębie sąsiadującej tkanki. 
Jeśli ból promieniuje, naświetlanie należy wykonać w wielu punktach.

Ważna informacja
Odpowiednie nawodnienie sprzyja usuwaniu produktów reakcji z tkanek 
za pośrednictwem układu limfatycznego.

Możliwe reakcje
Reakcja bólowa
Początkowe pogorszenie samopoczucia, objawiające się zwiększeniem poziomu odczuwanego bólu, wskazuje 
na intensywny proces naprawczy zachodzący w tkance i występuje głównie w przypadkach przewlekłego bólu. 
W takiej sytuacji należy zaprzestać wykonywania zabiegów i odczekać do momentu ustabilizowania się pozio-
mu bólu. Następnie zabiegi należy wykonywać przez połowę wskazanego czasu.

Wskazówka
W takiej sytuacji należy zaprzestać wykonywania zabiegów i odczekać do momentu 
ustabilizowania się poziomu bólu. Następnie zabiegi należy wykonywać przez połowę wskazanego 
czasu.
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Zmęczenie
Odczuwanie większego zmęczenia w początkowej fazie stosowania urządzenia wskazuje na intensywny pro-
ces leczniczy zachodzący w organizmie. Wraz z ustępowaniem bólu zmęczenie będzie coraz mniejsze.

 

Opóźniona reakcja
Znaczna poprawa jest widoczna już po upływie kilku dni od zakończenia leczenia.

Możliwe reakcje

Rany

W przypadku ran naświetlacz należy stosować w połączeniu z pierścieniem rozstawczym. Jeśli pierścień w peł-
ni obejmuje obszar skóry dotknięty obrażeniem, można go umieścić na skórze. Ze względów higienicznych 
większe obszary skóry są leczone z pewnej odległości.

Wskazówka
Pomocniczo można stosować wstępne leczenie za pośrednictwem punktów na kręgosłupie. W tym 
celu zabiegi należy wykonywać na poziomie dermatome przez 6 minut (R4) lub 3 minuty (R7), bez 
stosowania pierścienia rozstawczego.

Ważna informacja

Ponieważ repuls® zwiększa produkcję ATP szczególnie z tkankach zubożałych w tlen, poprawa 
następuje zawsze, chociaż początkowo może być niewidoczna ze względu na niewystarczającą aku-
mulację energii.

Wskazówka
Aby uniknąć nawrotu objawów, nie należy przeciążać obszaru ciała poddawanego naświetlaniom. 
Warto również kontynuować leczenie.
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repuls® w połączeniu z fizjoterapią

repuls® doskonale nadaje się do stosowania w połączeniu z innymi środkami terapeutycznymi. Emitowane 
zimne światło czerwone powoduje synergię wszystkich rodzajów terapii.

Szczególnie zalecane są następujące kombinacje opcji terapeutycznych:

 » repuls® i fizjoterapia
 » repuls® i masaż
 » repuls® i drenaż limfatyczny (w przypadku ryzyka występowania zastoju limfatycznego)

 »  repuls® i leczenie powięzi

 » Krioterapia

Aby zapewnić skuteczne połączenie leczenia zimnem z produktem Repuls, zalecane jest przeprowad-
zenie w pierwszej kolejności miejscowego zabiegu krioterapii, odczekanie około od 30 do 40 minut, 
a następnie zastosowanie urządzenia repuls® w standardowy sposób.

Wskazówka
W celu usprawnienia przepływu limfy repuls® można zastosować do leczenia kąta żylnego żyły 
szyjnej / żyły podobojczykowej.
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Otyłość
Zwiększona ilość tkanki tłuszczowej wpływa na skuteczność zabiegów w głębokich partiach ciała.

Informacje uzupełniające

Wskazówka
W przypadku otyłej osoby należy zastosować dłuższy czas zabiegu i rozprostować części ciała 
poddawane leczeniu (np. zgięcie biodra).

Implanty
Metalowe lub ceramiczne implanty (endoprotezy, płytki, śruby, gwoździe, stenty, itp.) nie stanowią prze-
ciwwskazania do zabiegu.

Ważna informacja
Produktu repuls® nie wolno stosować u pacjentów ze wszczepionymi implantami elektronicznymi 
(rozrusznikami serca).

Leczenie pooperacyjne
repuls® wspomaga proces pooperacyjnego gojenia. Leczenie można rozpocząć bezpośrednio po usunię-
ciu drenów i niewchłanialnych szwów.

 

 
Zastrzyki/plastry zawierające substancje o przedłużonym uwalnianiu
 
 
 
 
 
 
 

 » Kinezjotaping
Przed zastosowaniem urządzenia repuls®, z powierzchni skóry należy usunąć pozostałość substancji 
klejących, aby uniknąć możliwych reakcji skórnych.

Ważna informacja
Leczenia nie można przeprowadzać w obszarze, na którym nałożony jest plaster zawierający sub-
stancje o przedłużonym uwalnianiu. Po iniekcji takiej substancji nie należy stosować urządzenia 
repuls® w obszarze iniekcji przez 3 dni.
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Producent:
REPULS Wien
REPULS Lichtmedizintechnik GmbH
A-1230 Wien, Lemböckgasse 61/Top 1

Wyłączny dystrybutor:
Forclever Sp. z o.o. Sp. K.
ul. 3 maja 18a, 05-504 Złotokłos
T  22 / 300 95 08
e  zamowienia@forclever.pl
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Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji. 
Nasz zespół chętnie Ci doradzi i wyjaśni, jak działa opatentowany promiennik repuls® 


