Detský ekzém
Informácie pre pacientov
Je terapia svetlom BIOPTRON rovnaká ako laserová terapia?

Èo je ekzém

BIOPTRON obsahuje svetlo zo širokého spektra vlnových dåžok (na rozdiel od úzkeho vlnového rozsahu laserového svetla).
BIOPTRON vyžaruje nízkoenergetické svetlo s minimálnym úèinkom zahrievania, vïaka èomu je ošetrenie bezpeènejšie (na rozdiel od vysokoenergetického laserového lúèa, ktoré môže generovaś ve¾ké množstvo tepla).

BIOPTRON Pro1

Prístroje BIOPTRON vyžarujú svetlo so širokým lúèom, èo umožòuje
ošetrenie väèšej plochy (na rozdiel od zvyèajne ove¾a užšieho laserového lúèa).

Je terapia svetlom BIOPTRON drahá?
BIOPTRON je nákladovo efektívny.
BIOPTRON 2

Je terapia svetlom BIOPTRON bezpeèná?
Áno, terapia svetlom pomocou BIOPTRON je bezpeèná. Doposia¾ nie
sú známe žiadne nepriaznivé úèinky súvisiace s BIOPTRON.

BIOPTRON
MedAll III
BIOPTRON Compact
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Nie, terapia svetlom nie je rovnaká ako laserová terapia. Svetlo vyžarované
prístrojom BIOPTRON sa líši od laserového svetla vo viacerých bodoch.

Ekzém, nazývaný aj atopická dermatitída alebo alergický ekzém, je kožné ochorenie, ktoré sa prejavuje
v podobe svrbiacich èervených, šupinatých kožných f¾akov, ktoré sa môžu objaviś na ktorejko¾vek èasti
tela dieśaśa. Slovo ekzém pochádza z gréckeho slova ékzema, ktoré znamená „vybublaś“ alebo „vrieś“.
Deti s alergickým ekzémom sú zvyèajne alergické na predmety, ktoré sa bežne nachádzajú v ich okolí,
napríklad v trávovom peli, chlpoch zvierat a v urèitých druhoch potravín atï.
Tieto alergie vedú k výskytu problémov, napríklad sennej nádchy, astmy a alergického ekzému.

Koho postihuje detský ekzém?
Alergický ekzém je bežné ochorenie, ktoré sa vyskytuje u 5 % obyvate¾stva a až u 15 % detí. Ochorenie
postihuje bábätká a malé deti, prièom kožné lézie sa èasto objavujú už nieko¾ko mesiacov po narodení.
Chlapci a dievèatá sú postihnutí rovnako.
Alergický ekzém má rôzny priebeh; niektoré deti òou trpia nieko¾ko rokov a následne sa ich koža vyèistí,
kým u iných sú prejavy závažnejšie a dlhodobejšie.

Èo spôsobuje detský ekzém?
Vonkajšia vrstva kože
Presná príèina zatia¾ nie je známa. U niekto(epiderma) zhrubne
rých detí je vyššia pravdepodobnosś výskya vytvoria sa suché šupinaté
oblasti na koži
tu alergického ekzému ako u iných, najmä
v prípade, ak òou trpeli aj ich rodièia alebo
V hlbších kožných vrstvách
(v derme)
súrodenci, alebo ak existuje rodinná histósa nazhromaždí tekutina,
ria astmy alebo sennej nádchy. Ak napríz ktorej sa môžu vytvoriś
klad jeden rodiè trpí alergickým ekzémom,
p¾uzgiere.
u jeho dieśaśa je 20- až 30-percentné riziko
Zvýši sa poèet krvných
výskytu tohto ochorenia; ak ním trpia obaja
ciev, èo môže
rodièia, toto riziko sa zvyšuje na viac než
zvýšiś riziko krvácania.
50 %. Alergický ekzém nie je infekèný. Deti
trpiace alergickým ekzémom majú nadmerne aktívny imunitný (obranný) systém, èo
znamená, že ich telo je prehnane aktívne,
keï sa dostane do kontaktu s urèitými spúšśaèmi (trávový pe¾, chlpy zvierat atï.). V prípade alergického ekzému to môže spôsobiś zaèervenanie a zapálenie kože, èo narúša jej
normálne fungovanie ako ochrannej bariéry.

Alergický ekzém môžu zhoršiś aj externé faktory, napríklad kontakt s èistiacimi prostriedkami, chemikáliami, nosenie vlneného obleèenia alebo kontakt so srsśou z maèky alebo psa. U niektorých ¾udí
to môžu byś napríklad aj mlieène výrobky (kravské mlieko, syr, maslo atï.). Alergický ekzém môžu ešte
viac zhoršiś kožné vírusové infekcie (napr. herpes simplex – opar) alebo bakteriálne infekcie. Prejaviś sa
môže aj pri pocite nepohody alebo stresu.

Aké sú bežné príznaky detského ekzému?
U bábätiek a malých detí sa ekzém zvyèajne zaèína na tvári a na vonkajšej strane kolien/lakśov, na hrudi
a v oblasti plienok. U starších detí (a dospelých) sa ekzém bežne prejavuje v podobe èervených f¾akov
na koži na vnútornej strane lakśov a kolien, na ruke/zápästí, na èlenkoch a v okolí krku.
Prvým príznakom alergického ekzému je výskyt malých p¾uzgierov, z ktorých vyteká vodnatá tekutina
zvlhèujúca pokožku. Koža sa následne zapáli a je bolestivá a objavujú sa na nej èervené, šupinaté f¾aky.
Postihnuté oblasti sa èasto stanú ve¾mi suchými.
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Hlavným príznakom alergického ekzému je intenzívne svrbenie, ktoré
je v mnohých prípadoch mimoriadne závažné a môže brániś spánku.
Škrabanie alebo trenie pokožky neraz spôsobuje jej ïalšie poškodenie, zhoršenie zápalu a bolesti a stenèenie kože. Natrhnutá koža sa
môže infikovaś vírusmi alebo baktériami.
Okrem fyzických problémov má alergický ekzém negatívny vplyv na
kvalitu života postihnutého dieśaśa a jeho rodiny. Neustále svrbenie
a bolestivá koža môžu byś pre deti mimoriadne nepríjemné a èasto
majú nepriaznivý vplyv na spánok (vrátane rodièov). To zas môže nepriaznivo vplývaś na školské výsledky detí. Staršie deti môžu pociśovaś
rozpaky alebo ostych zo vzh¾adu ich pokožky a môžu èeliś výsmechu
zo strany ostatných detí.

TERAPIA SVETLOM BIOPTRON je nový a úèinný spôsob ošetrenia na potlaèenie prejavov detského ekzému.
Terapia svetlom BIOPTRON pri detských ekzémoch
Terapia svetlom BIOPTRON môže prispieś k lieèbe detských ekzémov zmiernením bolestí, podporou
hojenia a stimuláciou imunitného systému.

Ako používaś terapiu svetlom BIOPTRON, keï má moje dieśa ekzém?
Je to také jednoduché! Terapia svetlom BIOPTRON je úplne bezpeèná a používa sa ve¾mi jednoducho.
Prístroj na terapiu svetlom BIOPTRON možno ¾ahko umiestniś tak, aby lieèivé svetlo ožarovalo ktorúko¾vek
oblasś pokožky s výskytom kožných lézií (hlava, tvár, ramená, nohy, hrudník, slabiny atï.). Ošetrenie sa
aplikuje na postihnuté miesto 4 až 10 minút 1- až 2-krát denne tak dlho, ako je potrebné.
Aplikujte 2-3 minúty 2-krát denne.

Èo je terapia svetlom BIOPTRON?
Svetlo je forma energie a má „vlnové“ vlastnosti; rozdiel medzi jednotlivými farbami svetla sa urèuje
ich vlnovou dåžkou (obr. Vlnové dåžky). Svetlo sa používalo ako nástroj na lieèbu už odpradávna.
Vedci už dnes majú lepšie poznatky o tom, ktoré zložky prirodzeného svetla sú užitoèné pri podpore
lieèby.
To viedlo k vývoju optických prístrojov, ktoré produkujú rôzne typy „lekársky užitoèného“ svetla, napr.
systém terapie svetlom BIOPTRON.

Èo sa deje s deśmi trpiacimi ekzémom?

UV lúče

Viditeľné svetlo

Infračervené lúče

Stav väèšiny detí s alergickým ekzémom sa vekom spontánne zlepší; keï dosiahnu vek 6 rokov, u 50 %
z nich sa choroba vytratí, a v tínedžerskom veku až u viac ako 75 %. U menšej èasti sa však ochorenie
vráti v tínedžerskom veku a v dospelosti.

Aké sú formy lieèby?
Alergický ekzém nie je možné lieèiś, je však možné maś ho pod kontrolou. Medzi všeobecné opatrenia
patrí vyhýbanie sa známym dráždivým látkam (napr. chlpom zvierat, dráždivým mydlám atï.) a noseniu
bavlnených odevov. Malé deti musia maś niekedy ruky jemne obviazané obväzom, aby sa zabránilo
škrabaniu kože.
U väèšiny detí sa vyskytuje nízky až mierny stupeò ochorenia a zvyèajne postaèuje priame ošetrenie pokožky (lokálna terapia). Lokálna terapia pozostáva z aplikovania krémov, napríklad upokojujúcich krémov (na zvlhèenie pokožky a zmiernenie vytvárania kožných šupín), ochranných krémov (na zabránenie
straty vody a ochranu kože) a steroidných krémov (na zmiernenie zápalu). V prípade sekundárnej kožnej infekcie je potrebné užívanie antibiotík. Antihistaminiká môžu prispieś k zmierneniu svrbenia a k podpore spánku.
Závažnejšie stupne ekzému si väèšinou vyžadujú úèinnejšie postupy, napríklad fototerapiu (pomocou
ultrafialového svetla) a/alebo užívanie liekov na potlaèenie nadmernej aktivity imunitného systému.
Tieto formy ošetrenia sa aplikujú v nemocnici pod lekárskym dozorom, keïže potenciálne ved¾ajšie
úèinky môžu byś závažné.

Svetlo BIOPTRON vlnová dĺžka [ λ ] nm

Aký úèinok má terapia svetlom BIOPTRON na telo?
Prístroje na terapiu svetlom BIOPTRON vyžarujú svetlo obsahujúce rozsah vlnových dåžok zodpovedajúcich vidite¾nému svetlu a infraèervenému žiareniu, ktoré pod¾a výskumov stimulujú biologické
reakcie.
Vlnová dĺžka (λ) nm
Treba zdôrazniś, že BIOPTRON nevyžaruje žiadne škodlivé ultrafialové
Epiderma
(UV) lúèe.
Pri ošetrovaní povrchu kože prístrojom
BIOPTRON energia z vyžarovaného
svetla preniká do podkožných tkanív.
Derma
To spôsobuje biologickú odpoveï nazývanú fotobiostimulácia, ktorá spôsobuje rôzne reakcie v týchto tkaniPodkožné
tkanivo
vách, ktoré potlaèiś bolesś a podporiś
Prierez ľudskej kože
Hĺbka
Viditeľné
InfračerUV
hojenie.
a podkožného tkaniva
penetrácie
(mm) (približne)
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