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Wskazania do leczenia laserem B-Cure:
Wybrane obszary zastosowań B-Cure:
Dolegliwości bólowe i stany urazowe 

•	 Reumatoidalne i/lub przewlekłe zapalenie stawów
•	 Kontuzje sportowe, rany oraz świeże blizny
•	 Bóle pleców w dolnym i górnym odcinku kręgosłupa, bóle odcinka szyjnego
•	 Bóle powięzi podeszwy stopy oraz skręcenia
•	 Łokieć tenisisty
•	 Zapalenie ścięgna Achillesa
•	 Zespół cieśni nadgarstka
•	 Obrzęk limfatyczny
•	 Atralgia stawu żuchwowo-skroniowego

Dermatologia 
•	 Trądzik
•	 Oparzenia
•	 Blizny
•	 Hemoroidy
•	 Bielactwo nabyte
•	 Opryszczka

Medycyna estetyczna 
•	 Starzenie się i stany zapalne skóry twarzy
•	 Zmarszczki
•	 Wrażliwa cera
•	 Rozstępy po ciąży

Leczenie akupunkturą - wiązka lasera zawsze obejmie pożądany punkt akupunkturowy, ale 
w odróżnieniu od igieł odbywa się to w sposób dużo prostszy a przede wszystkim bezinwazyj-
ny (brak potencjalnej infekcji, bez bólu i głębsza penetracja tkanek). 
Leczenie przewlekłych owrzodzeń 

•	 Stopa cukrzycowa
•	 Odleżyny
•	 Stomatologia - B-Cure skraca proces gojenia tkanek miękkich i twardych, zmniejsza 

bóle pozabiegowe i obrzęki. Do zastosowań stomatologicznych dedykowana jest 
specjalna wersja B-Cure.

•	 Weterynaria - doskonały zarówno dla małych i dużych zwięrząt (deficyt neurolo-
giczny, stany zapalne układu mięśniowo szkieletowego, zapalenie przyzębia, stymu-
lacja akupunkturą).

www.bcure.pl

Laser B-Cure LLLT-808 firmy Good Energies jest pierwszym 
przenośnym urządzeniem wykorzystującym technologię 
miękkiego lasera, która do tej pory była dostępna jedynie 

w dużych i drogich aparatach stacjonarnych. Dzięki niewielkim wymiarom i łatwej ob-
słudze, B-Cure może być z powodzeniem stosowany w specjalistycznych gabinetach 
lekarskich, klinikach, w dowolnych gabinetach fizjoterapii, a przede wszystkim w domu, 
bez żadnych ograniczeń. Dlatego jest to rozwiązanie przełomowe w terapii.

•	 Udowodnione działanie przeciwbólowe, przyspieszające leczenie stanów 
zapalnych oraz urazów układu szkieletowego, tkanek i skóry.

•	 Pozwala na stosowanie codzienne bez ograniczeń czasowych i przez dłuższy, 
optymalny z punktu widzenia terapii okres czasu.

•	 Leczy w sposób naturalny i bezinwazyjny.
•	 Odpowiedni do stosowania zarówno przez specjalistów medycznych jak 

i przez pacjenta.
•	 Ogranicza stosowanie środków farmakologicznych.
•	 Łatwy i przyjazny w obsłudze.
•	 Lekki, przenośny z możliwością 5 godzinnego działania na ładowalnych 

akumulatorach.

Jak działa laser miękki B-Cure® LLLT-808?
Leczenie laserem miękkim (LLLT) stosowane jest w medycynie od wielu lat i należy do 
bardzo efektywnych metod terapii. Światło lasera miękkiego jest niskoenergetyczne. 
B-Cure emituje wiązkę homogenną o długości fali 808nm (głęboka podczerwień), któ-
ra wykazuje dużą skuteczność w zastosowaniach medycznych, wnikając do głębszych 
tkanek i oddziałując na poziomie komórkowym. Leczenie polega na biostymulacji natu-
ralnych mechanizmów organizmu, przede wszystkim syntezy ATP. Efekt przeciwbólowy 
wynika ze stymulacji produkcji endorfin - najsilniejszych substancji przeciwbólowych, 
jakie wytwarza organizm. Kolejnym wykorzystywanym tu mechanizmem jest leczenie 
przyczyn bólu poprzez intensyfikację procesów regeneracyjnych i ograniczanie stanów 
zapalnych. Wykorzystywane są tutaj zatem naturalne mechanizmy gojenia na poziomie 
komórkowym i systemowym.



Główne zalety lasera
B-Cure® LLLT-808

•	 Działanie przeciwbólowe, przyspieszające 
leczenie stanów zapalnych oraz urazów 
układu szkieletowego, tkanek i skóry. 

•	 Urządzenie medyczne klasy IIa. Posiada 
niezbędne certyfikaty i liczne rekomenda-
cje kliniczne potwierdzone badaniami. 

•	 Pozwala na stosowanie codzienne bez ogra-
niczeń czasowych i przez dłuższy, optymal-
ny z punktu widzenia terapii okres czasu. 
Laser o 1 klasie bezpieczeństwa i emisji 3.7 
J/min.

•	 Idealne urządzenie przy pierwszym 
i natychmiastowym leczeniu przy dużej od-
mienności schorzeń.

•	 Leczy w sposób naturalny i bezinwazyjny.
•	 Odpowiedni do stosowania zarówno przez 

specjalistów medycznych jak i przez pacjenta.
•	 Ogranicza stosowanie środków farmako-

logicznych.
•	 Łatwy i przyjazny w obsłudze.
•	 Lekki, przenośny z możliwością 5 godzin-

nego działania na ładowalnych akumulato-
rach.

•	 Efektywna żywotność lasera >4000 godzin 
ciągłej pracy.

Aparat B-Cure® LLLT-808 jest pierwszym i przełomowym urządzeniem przeno-
śnym do samodzielnego stosowania w domu, wykorzystującym lecznicze właści-
wości wiązki laserowej, a ponadto jest też rozwiązaniem sprawdzonym klinicznie 
na całym świecie. Jego efektywność przy stosunkowo przystępnej cenie w połą-
czeniu z niezawodnością i łatwością stosowania powoduje, że jest to obecnie naj-
bardziej zaawansowane urządzenie wykorzystujące światło miękkiego lasera. 
Terapia LLLT może być teraz stosowana bardziej powszechnie, nie tylko w specjali-
stycznych gabinetach i klinikach, lecz także przez samych pacjentów w domu.

Laser B-Cure Sport PRO
Profesjonalny przenośny laser, miękki przeznaczony głównie do 
rehabilitacji sportowej w leczeniu stanów urazowych, dolegliwości 
bólowych i przede wszystkim kontuzji sportowych. Posiada wysoką 
skuteczność leczniczą, udowodnioną w badaniach klinicznych. Do-
skonały dla:

•	 klubów sportowych
•	 sportowców zawodowych
•	 trenerów
•	 fizjoterapeutów

B-Cure Sport Pro jest rekomendowany przez ekspertów medycyny spor-
towej do leczenie bólów i urazów sportowych. Wg Wingate Physical 
Therapy Institute zajmującej się leczeniem olimpijczyków:
„Zdecydowanie rekomendujemy stosowanie lasera B-Cure Sport Pro 
jako elementu skutecznego leczenia ran, kontuzji sportowych oraz 
w regeneracji pooperacyjnej.”
 
B-Cure Sport Pro został dostrzeżony przez Izraelski Komitet Olimpijski 
jako oficjalne urządzenie medyczne do leczenia sportowców 
wchodzących w skład reprezentacji olimpijskiej na Olimpiadę w Rio 
2016.
B-Cure Sport Pro generuje w pełni koherentną wiązkę lasera o długości fali 
808 nm, jako światło impulsowe o mocy szczytowej 250 mW i energii 5 J/min. 
Dzięki temu światło lasera wnika poprzez skórę głęboko w warstwy tkanek oddziałując na po-
ziomie komórkowym, bez żadnych szkodliwych efektów ubocznych.

Główne zalety lasera B-Cure Sport Pro:
•	 Działanie przeciwbólowe, przyspieszające leczenie stanów zapalnych oraz urazów ukła-

du szkieletowego, tkanek i skóry. 
•	 Urządzenie medyczne klasy IIa. Posiada niezbędne certyfikaty i liczne rekomendacje kli-

niczne potwierdzone badaniami. 
•	 Pozwala na stosowanie codzienne bez ograniczeń czasowych i przez dłuższy, optymalny 

z punktu widzenia terapii okres czasu. Laser o 1 klasie bezpieczeństwa i emisji 5 J/min.
•	 Idealne urządzenie przy pierwszym i natychmiastowym leczeniu przy dużej odmienności 

schorzeń.
•	 Leczy w sposób naturalny i bezinwazyjny.
•	 Ogranicza stosowanie środków farmakologicznych.
•	 Łatwy i przyjazny w obsłudze.
•	 Lekki, przenośny, z możliwością 2 godzinnego działania na ładowalnych akumulatorach.
•	 Efektywna żywotność lasera >3000 godzin ciągłej pracy.

www.bcure.pl

Profesjonalny laser sportowy
- szybszy powrót do sprawności i treningów !
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