
R

Nowy standard w terapii:
+ Neuropa�i cukrzycowej
+ Ostrogi piętowej
+ Grzybicy paznokci
+ Bólu

 Grzybicy paznokci
+ Bólu Bólu

Dystrybucja w Polsce:
Vitaco sp. z o. o. 

ul. Domaniewska 44, 
02-672 Warszawa
e: biuro@vitaco.pl

t: 22 24 729 64 

OŚRODEK REFERENCYJNY 
I CENTRUM SZKOLENIOWE ERCHONIA
HOLIS-MED Centrum Terapii Chorób Cywilizacyjnych 
ul. Szosa Chełmińska 137, 87-100 Toruń
Tel. 690 022 900
www.facebook.com/holismedtorun
www.holis-med.pl



Laser w leczeniu bólu neuropatycznegoRobert Sullivan►

przewlekły utrzymujący się ból  występują u 
50% diabetyków cierpiących na neuropatię. Okazuje się, że oprócz środków 

zastosowanie może mieć tu laser

uśredniona ocena bólu w stopach w skali VAS
Grupa leczona (n=19) Grupa placebo (n=11)

Średnia SD Średnia SD
Wyjściowe 68,89 12,49 65,91 10,69
Punkt końcowy 7,92 16,18 56,82 37,99
Wielkość zmiany -60,97 23,28 -9,09 34,06

Odczuwanie bólu (średnia) wg skali NPSI 1 (od 0 do 100) 
Grupa leczona (n=19) Grupa placebo (n=11)

Ogólny wynik NPSI Średnia Odchylenie standardowe Średnia Odchylenie standardowe
Wyjściowe 68,89 12,49 65,91 10,69
Zabieg nr 12 57,32 17,89 66,05 10,96
4 tygodnie po zabiegu 2,03 4,73 43,41 27,25
3 miesiące po zabiegu 1,42 2,31 45,32 28,23

Badanie w Irlandii
W celu zmniejszenia dolegliwości bólowych przeprowadzono badanie z zastosowaniem terapii laserem 
niskoenergetycznym. W przypadkach, w których występował ból neuropatyczny, obserwowano, że działanie 
lasera naśladowało działanie środków przeciwbólowych. Badania sugerują, że laser efektywnie pobudza 
uwalnianie serotoniny i endor�n zwanych hormonami szczęścia, zwiększając produkcję 
adenozynotrójfosforanu (ATP) w mitochondriach oraz działając przeciwzapalnie. W badaniu wykorzystano 
urządzenie Erchonia® FX 635™, które składa się z trzech niezależnych diod laserowych o mocy 17 mW, 
o świetle czerwonym o długości fali 635 nm zainstalowanych na elastycznych ramionach umocowanych 
w równej odległości od siebie i o regulowanej częstotliwości. Jest to laser zimny, nie produkujący ciepła. 
Zmienna częstotliwość Erchonia® FX 635™ to fala pulsacyjna. Laser wykorzystuje wewnętrzną mechanikę 
skupiającą światło emitowane przez każdą diodę laserową i przeprowadzając każdą wiązkę przez 
opatentowane soczewki, które zmieniają kierunek wiązki za pomocą refraktora liniowego. Załamane światło 
jest następnie uginane tak, aby uzyskać spiralny okrągły wzór, całkowicie losowy i niezależny od pozostałych 
diod. Laser Erchonia® FX 635™ został zaklasy�kowany przez Agencję Żywności i Leków (FDA) oraz 
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) jako urządzenie laserowe klasy 2, czyli całkowicie 
bezpieczny.

przeciwbólowych 

Wyniki
Ocenę skali bólu przeprowadzano przed zabiegiem (punkt wyjsciowy), podczas kazdej z 12 wizyt kiedy
przeprowadzano zabieg (po kazdym zabiegu), podczas kazdej z 3 wizyt kontrolnych po zabiegu, po 2 
tygodniach, po 4 tygodniach i po 3 miesiacach od zabiegu. Średnie obniżenie oceny bólu po zastosowaniu 
lasera w skali VAS (patrz: Tab. 1) wyniosło 61 punktów i było niemal siedmiokrotnie wyższe niż odpowiednie 
średnie obniżenie oceny w skali VAS o 9 punktów uzyskane dla chorych z grupy placebo. Badanie pokazało, 
że laser Erchonia® FX 635™ przywracał funkcje nerwów i znosił konieczność stosowania farmaceutyków. Efekt 
ten utrzymywał się nawet kilka miesięcy po serii zabiegów. Stosowanie srodków przeciwbólowych było mniej 
skuteczne i jak wszystkie leki są toksyczne dla organizmu. Niniejsze badanie przedstawia fakty dotyczące 
nieinwazyjnego, niefarmakologicznego i nietoksycznego podejścia do problemu bólu, z którym borykają się 
diabetycy z rozwiniętą neuropatią.


