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Эффективно - доказано 
уменьшение болей

Просто - 6 минут, дважды в 
день - и это работает

Безопасно - для домашнего 
использования

יעיל - יעילות מוכחת בהפחתת כאב
דקות

בטוח לשימוש ביתיקל לשימוש - 6 דקות, פעמיים ביום וזה עובד!

קל לשימוש - 6 דקות, פעמיים ביום וזה עובד!

Általános ismertetö egyes tünetek kezeléséhez

Healthy treatment of pain

csökkenti a fájdalmat gyógyítja a betegségetés

KETTŐS HATÁSÚ ORVOSI KÉSZÜLÉK

Bizonyítottan hatásos
fájdalomcsillapításra

6 perc kezelési idő, 
naponta kétszer

Biztonságos,                 
mindennapi használatra
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Akut fájdalmak kezelése

Friss sérülés vagy égés esetén igyekezzen a kezelést olyan közelről 
végezni, emennyire azt a sérülés-fájdalom engedi. 

Kezelje a sérült területet egymást követően 10 alkalommal, egyenként 
6 percig, 5 perces szünetek közbeiktatásával. 

Akut fájdalom esetén 6-8 perces első kezeléssel kezdjen. 

Fontos, hogy a lézerkezelést közvetlenül a bőrön végezze! Ruhán 
vagy kötésen keresztül nem megfelelő a kezelés!

Nyílt seb kezelésekor ne érintse a lézer készüléket a sebhez, azonban 
olyan közel tartsa, amennyire csak lehetséges. 

Bár már az első pillanattól javulást vagy megkönnyebbülést 
érzékelhet, de javasoljuk, hogy a kezelést ne hagyja abba, hanem 
ismételje a kezeléseket a teljes gyógyulásig. 

A kezelés adagolása
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Krónikus fájdalmak kezelése

A fájdalmat krónikusnak kell minősíteni minden olyan állapot esetén, 
amely több mint egy hónapja fennáll. Nagy valószínűséggel ez a 
fájdalom krónikus gyulladás következménye. Ilyen esetekben ajánlott 
az első kezelést 1.5 perc tartammal végezni, majd a következő 
kezeléseket 30 másodperccel megnövelni mindaddig, amíg az 
ajánlott kezelési időt eléri. A Használati útmutatóban megtalálja az 
adagolási táblázatot.

2-4 kezelés szükséges minden nap. 

Ha a kezelést követően a fájdalom fokozódását érzékeli, az annak 
a jele, hogy a szervezet reagál a kezelésre és ezt a biológiai hatás 
kívánatos - a sejtek stimulációja megtörtént.  

Abban az esetben, ha a kezelést 24 óra vagy hosszabb időre 
megszakítja, az újrakezdést kissé mérsékelt kezelési idővel végezze.

Ha a kezelés után már nem érez fájdalom emelkedést, emelje kissé a 
kezelési időt. 
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Ez a brosúra a B-Cure Laser készülék legáltalánosabb kezelési 
javasalatait ismerteti. Azon kezeléseket, melyet itt nem talál, keresse a 
részletes Használati útmutatóban.
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Fájdalomcsillapító, sebgyógyulást serkentő, duzzanat és gyulladás 
csökkentő kezelések különféle ortopédiai elváltozásokban 

Csontok, ízületek, szövetek fájdalma, sérülése, ortopédiai eltérések

•  Fájdalom: deréktáji, háti, nyaki és egyéb izomféjdalmak
•  Ízületek: térd, csípő, vállak, ujjak és oszteoartritisz
•  Reumatoid artritisz és/vagy krónikus íngyulladás
•  Sarok csontkinövések és rándulások
•  Tenisz- és golfkönyök
•  Achilles-ín gyulladás
•  Alagút szindróma (csuklófájdalom) - Carpal tunnel syndrome (CTS)
•  Miofasciális fájdalom szindróma

Bőrgyógyászati kezelések

•  Sebgyógyulás serkentés - nehezen gyógyuló sebek, fekélyek
•  Acne - pattanásos bőr
•  Friss hegek és égési sérülések
•  Elősegíti a műtéti hegek jobb és esztétikusabb gyógyulását
•  Herpes simplex

Akupunktúra kezelések

Klinikai felhasználási területek  
(a lista nem teljes):
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Kezelje a következő helyeket: 

a. A csigolyák mellett, hosszanti irányban 
b. A nyak mindkét oldalát hosszanti irányban, a fülcimpák alatt
c. Közvetlenül az állkapocs mögött mélyedés területét 

Három kezelési pont, egyenként 6-8 (összesen 18-24) perc időtartam, 
minden egyes kezelés esetén. 

A kezelést kiegészítheti a nyak és a vállak találkozási pontjának 
kezelésével.

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze. 

Nyak

Hátsó nézet
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Kezelje a következő helyeket: 

a. A gerinc mentén, hosszanti irányban minden fájdalmas pontot.
b. A jobb lapocka felett.
c. A bal lapocka felett. 

Három kezelési pont, egyenként 6-8 (összesen 18-24) perc időtartam, 
minden egyes kezelés esetén. 

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Hát

Hátsó nézet
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Kezelje a következő helyeket: 

a. A gerinc mellett, hosszanti irányban.
b. Keresse meg az érzékeny vagy fájdalmas pontokat a fenéken és 

kezelje mindkét oldalon. 

Három kezelési pont, egyenként 6-8 (összesen 18-24) perc időtartam, 
minden egyes kezelés esetén. 

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Deréktáj
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Hátsó nézet
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Kezelje a következő helyeket: 

a. A vállízület területét.
b. A felkar külső részét. 

6-8 perc minden egyes (4.5 cm2-es) területen. 

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Vállak

Elülső nézet
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Kezelje a következő helyeket: 

a. A könyökhajlatban, keresztben.
b. A jobb oldalon, hosszanti irányban.
c. A bal oldalon, hosszanti irányban. 

Három kezelési pont, egyenként 6-8 (összesen 18-24) perc időtartam, 
minden egyes kezelés esetén. 

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Teniszkönyök

Elülső nézet
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Kezelje a következő helyeket: 

a. A csukló belső oldalán, a bőrredőben, keresztben.
b. A csukló belső oldalán, merőlegesen a bőrredőre, hosszanti 

irányban.
c. A hüvelykujj alapperce felett (a tenyéri párnán). 
d. A csukló oldalán, a hüvelykujj alatt, hosszanti irányban. 
e. A csukló másik oldalán a kisujj alatt, hosszanti irányban.

Három kezelési pont, egyenként 6-8 (összesen 18-24) perc időtartam, 
minden egyes kezelés esetén. 

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Csukló/Alagút szindróma

Elülső nézet
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Kezelje a következő helyeket: 

a. Az érintett ujj jobb oldalán, hosszanti irányban.
b. Az érintett ujj bal oldalán, hosszanti irányban.
c. A tenyér és ujjak közötti redőben, keresztben.  

A kezelési idő attól függ, hogy hány ujj kezelése szükséges.  

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Kézujj ízület

Elülső nézet
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Kezelje a következő helyeket: 

a. Az ízület felett, hosszanti irányban.
b. Az ízület felett, keresztirányban.

* A csípőtől húzzon egyenes vonalat a térde felé és ha érzékeny, 
akkor kezelje a térd feletti területet is, harántirányban. 

Három kezelési pont, egyenként 6-8 (összesen 18-24) perc időtartam, 
minden egyes kezelés esetén. 

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Csípőízület

Hátsó nézet
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Kezelje a következő helyeket: 

a. A térd hátoldalán, a hajlatban, keresztirányban. 
b. A térd bal oldalán, hosszanti irányban.
c. A térd jobb oldalán, hosszanti irányban.

Három kezelési pont, egyenként 6-8 (összesen 18-24) perc időtartam, 
minden egyes kezelés esetén. 

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Kiegészítő kezelési pont közvetlenül a térdkalács alatt, keresztirányban. 

Térdek

Hátsó nézet



B-Cure Laser   |   Instructions for Treatment 23

a

b c



24

Kezelje a következő helyeket: 

a. A sarok talpi felszínén, hosszanti irányban.
b. A láb belső élén, az ívvel párhuzamosan. 
c. A sarokcsont mintkét élén, hosszanti irányban.
d. A sarok hátsó felén (Achilles-ín felett), hosszanti irányban.

Öt kezelési pont, egyenként 6-8 (összesen 30-40) perc időtartam, 
minden egyes kezelés esetén. 

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Csontkinövés
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Kezelje a következő helyeket: 

a. A lábujjak és talp találkozási vonalában, keresztirányban.
b. Az öregujj felett, hosszanti irányban. 
c. A láb kisujj felett, hosszanti irányban. 

Három kezelési pont, egyenként 6-8 (összesen 18-24) perc időtartam, 
minden egyes kezelés esetén. 

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Lábujj ízület

Elülső nézet
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Kezelje a következő helyeket: 

a. A sarok hátsó felén (Achilles-ín felett), hosszanti irányban. 
b. Az előbbi pont felett, hosszanti irányban.
c. A sarokcsont bal oldalán, hosszanti irányban. 
d. A sarokcsont jobb oldalán, hosszanti irányban.

Négy kezelési pont, egyenként 6-8 (összesen 24-32) perc időtartam, 
minden egyes kezelés esetén. 

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Achilles-ín gyulladás
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Sebek, felfekvések, diabeteszes sebek, fekélyek és 
nehezen gyógyuló sebek

Friss, nyitott seb első kezelése során a teljes érintett területet 4.5 cm2-
enként 5-6 percig kezelje. Tartson 5 perc szünetet, majd ismételje a 
kezelést legalább egy órán át. 

Az első kezelést követően naponta kétszer ismételje a kezeléseket, 
területenként 6-8 percig, mindaddig, amíg a seb teljesen meggyógyul. 

Az esetek döntő többségében a fájdalom jelentősen csökken, a 
sebgyógyulás  gyorsul és kevesebb és esztétikailag szebb hegszövet 
képződik.  

A krónikus, nehezen gyógyuló sebek, mint például a diabeteszes 
fekélyek esetén nagyon jó eredményt ad a kezelési idő 8 percre 
növelése. 

Krónikus sebek esetén nem ajánlott kettőnél többszöri kezelés 
naponta, mert a lézerkezelés előtt a kötést el kell távolítani és a sebet 
tisztítani - és ez csak maximum napi kétszer javasolt. 

Javaslatok a kiváló eredményhez
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A kezelési terület:

A B-Cure készülék egyszerre 4.5 cm2 területet fed le, ezért, ha a 
kezelelendő testfelület nagyobb, a készüléket 6-8 percenként át kell 
helyezni, hogy a teljes felület kezelést kapjon.  

Egy adott terület kezelése során a készüléket a kezelési idő alatt 
végig tartsa egy adott területen, mozdulatlanul. 

A lézerkezelés naponta négy alkalommal végezhető, de ha 
szükséges, az ennél többszöri kezelésnek sincs ellenjavallata. 

Friss sérülés vagy égés esetén azonnal kezdje meg a kezelést és akár  
10 kezelés is végezhet (ha a fájdalom, panasz ezt igényli).

Fontos, hogy rendszeresen, folyamatosan végezze a napi 
kezeléseket. 
Ne hagyja abba a kezeléseket csak a teljes gyógyulás elérése után.  
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B-Cure Laser

Distributor: Erika Carmel LTD  
5 Nachum Heth St., Hi-Tech Park, Haifa 3508504, Israel.  
Tel: +972-73-7293001/2 | E-mail: info@gd-energies.com   
www.gd-energies.com

Forgalmazó:  
Scart Kft, Albertirsa, Magyarország.  
T: +36-53-570014 | F: +36-53-570015 | info@medimarket.hu

Biocare enterprise LTD
Rm 1301, 13/F, Chinachem Tsuen Wan Plaza,  
457 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T. Hong Kong.


