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Te ra pia świa tłem LED sto so wa na jest

w prak ty ce kli nicz nej głów nie ja ko le cze nie uzu -

peł nia ją ce wzglę dem in nych me tod le cze nia,

np. nie a bla cyj nych tech no lo gii ter micz nych.

Fo to te ra peu tycz ne dzia ła nie 

lam py tri WingsTM

Lam pa po sia da róż ne ko lo ry diod w jed -

nym pa ne lu. Okre ślo na dłu gość fa li de ter mi -

nu je za kres ich dzia ła nia: 

• Ko lor fio le to wy (dłu gość fa li 415 nm):

dzia ła an ty bak te ryj nie, zwięk sza uwal nia -

nie me la ni ny. Wspo ma ga dzia ła nie za bie -

gów do cer pro ble ma tycz nych oraz uży -

wa na jest w te ra piach ma ją cych na ce lu

po bu dze nie me la no cy tów. 

• Ko lor nie bie ski (dłu gość fa li 470 nm):

dzia ła an ty bak te ryj nie, prze ciw za pal nie,

re du ku je zmia ny w trą dzi ku po spo li tym

i różo wa tym.

• Ko lor żół ty (dłu gość fa li 590 nm): na si la

syn te zę ko la ge nu, de dy ko wa na skórom

su chym, po ma ga re du ko wać ru mień.

Wska za na po za bie gach po bu dza ją cych

pro duk cję ko la ge nu.

Le cze nie świa tłem jest jed ną z naj star szych mo dal no ści te ra peu tycz -
nych. Ko rzy ści wy ni ka ją ce z le cze nia cho rób skóry za po mo cą świa tła
wy ko rzy sty wa no już w sta ro żyt nym Egip cie, In diach i Chi nach. Fo to -
bio mo du la cja LED jest no wą me to dą nie ter micz nych te ra pii świe tl nych
we  współ cze snej der ma to lo gii. Wy so kiej mo cy dio dy LED są wy ko rzy -
sty wa ne w sze re gu scho rzeń – po cząw szy od wska zań ko sme tycz nych
po le cze nie no wo two rów skóry (w cha rak te rze źródła świa tła w te ra -
pii fo to dy na micz nej).
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• Ko lor czer wo ny (dłu gość fa li 630 nm):

po bu dza fi bro bla sty, zmniej sza i ła go dzi

podraż nie nia ty po we po za bie gach

z za kre su me dy cy ny este tycz nej, re du -

ku je za czer wie nie nia. Ide al na po te ra -

piach odmła dza ją cych, na ru sza ją cych

cią głość tka nek i przy ła go dze niu sta -

nów za pal nych.

• Bli ska pod czer wień (dłu gość fa li 850

nm): na si la ko mór ko wą prze mia nę ma -

te rii, wspo ma ga usu wa nie to ksyn i wy -

mia nę sub stan cji odżyw czych. Po głę bia

si łę dzia ła nia świa tła fio le to we go.

Głów ną za le tą lam py tri WingsTM jest

sze ro ki za kres wska zań me dycz nych i ko -

sme tycz nych. Po nad to po sia da ona pro gra -

my fo to te ra peu tycz ne, które po zwa la ją na

opty mal ne łą cze nie pro mie nio wa nia o róż -

nej dłu go ści fa li i umoż li wia do bór pa ra me -

trów na świe tla nia do in dy wi du al nych po -

trzeb pa cjen ta.

Bez pie czeń stwo

Tech no lo gia LED jest tech no lo gią bez -

piecz ną i li te ra tu ra nie do no si o żad nych

dzia ła niach nie po żą da nych. 

Ryc. 1. Lampa LED triWingsTM.
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