
Apolarizáltfény-terápia biológiai serkentô hatásá-

nak felfedezése a ’80-as évek elejére datálható.

Ekkor született meg a legelsô gyógyító lámpa (1.).

Késôbb 1986-ban sajnos minden igyekezetem és fárado-

zásom ellenére a polarizáltfény-terápia licence eladása

került Svájcba. Már korábban felmerült bennem a gon-

dolat, hogy a teljes test kezelésére alkalmas polarizált-

fény-terápia hasznos lenne a nagy kiterjedésû égési sé-

rülések és bôrbetegségek, pl. pszoriázis, ekcéma vagy az

egész testet érintô, ízületi gyulladások kezelésére.

Korábbi in vitro és in vivo kutatásaim során az állatokon

elért nagyon ígéretes eredmények alapján remélni mer-

tem, hogy a teljes emberi test kezelésével az emberek

immunrendszerét is serkenteni lehet (2., 3., 4.).

Immun-moduláló polarizáltfény
1986 óta dédelgetek egy álmot, melynek lényege az volt,

hogy feltételeztem: a daganatos megbetegedések alapját

többek között az immunrendszer elégtelen mûködésével

is magyarázhatjuk. Kutatásaim során ezért fókuszáltam a

polarizáltfény immun-moduláló hatására. Ebben az

irányban végeztem vizsgálatokat, daganatos egereken és

spontán daganatos kutyákon – ezek a ku-

tatások kiváló és ígéretes eredményeket

hoztak. (2., 3., 4.)

A teljes testfelület kezelésénekmegvalósí-

tásához szükséges technológia hosszadal-

mas és nagyon nehéz fejlesztési munkát

igényelt, így 2004-re sikerült a legmoder-

nebb, szinte akkor született új, fénytechni-

kai eszközök segítségével megvalósítani,

hogy tetszôleges méretû és tetszôleges

alakú felületen polarizált fényt állítsunk

elô amegfelelô teljesítménysûrûséggel és

a megfelelô hullámhosszak alkalmazásá-

val.

Ezt a technológiát 2004-ben szabadalma-

zattam.

Közös fejlesztés eredménye
2007-ben hozott össze egy szerencsés vé-

letlen Klein Péterrel, aki a kozmetológiai

iparban már komoly gyakorlattal rendel-

kezett és ô szerencsére azonnal felfedezte

a találmányban rejlô lehetôségeket. Klein

Péter mögött kitûnô gyártó csapat állt, így

Új, innovatív, magyar orvosi találmány

Polarizáltfény-terápiás ágy
Magyarországon az elmúlt években zajlott

egy kutatás, amely megváltoztathatja

az orvostudományt számos területen.

Az új orvostechnikai eszköz melynek

jótékony és áldásos hatásairól, illetve

a fejlesztő munka éveiről, a feltaláló,

Fenyő Márta biofizikus vall olvasóinknak.
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2008 novemberére közös erôvel és közös

fejlesztéssel létrehoztuk a teljes test keze-

lésére alkalmas polarizáltfényt kibocsátó

ágyat (fényágyat).

Mi történik a kezelés során?
Ez a fényágy nem csak mennyiségi, ha-

nem minôségi elôrelépést is hozott a lo-

kális fénykezelés lehetôségeihez képest.

A különbség a lokális és a teljes test keze-

lése között az, hogy a fényágy által gya-

korlatilag a kezelés elsô percétôl kezdve a

test, illetve a szervezet összes sejtje ré-

szesülhet a polarizált fény jótékony hatá-

saiból. Erre azért van lehetôség, mert a

polarizált fény körülbelül 1 cmmélyen ha-

tol be a test szöveteibe, így eléri a kapillá-

ris ereket is, és ezáltal hatást gyakorolhat

a vérkeringésben résztvevô alakos ele-

mekre, azaz az immunitásért felelôs fe-

hérvérsejtekre és az oxigén szállításáért

felelôs vörösvértestekre is.

Korábbi kutatásaim alapján már bebizo-

nyosodott, hogy a polarizáltfény ser-

kentimind a celluráris, mind a humorá-

lis immunmûködést (1.). Ezért a teljes

test kezelésének segítségével a szervezet

természetes védekezô mechanizmusait

egy magasabb szintre emeljük.

Szintén korábbi kutatásaim alapján kide-

rült, hogy a polarizáltfény hatására a vö-

rösvértestek a szokásosnál több oxi-

gén megkötésére alkalmasak (5.). Ezt a

többlet oxigént a vérkeringés révén a

szervezet összes sejtjéhez és szervéhez el-

juttatjuk a fényágy segítségével.

Ezek a lehetôségek jelentôsen megnöve-

lik a teljes test polarizált fény kezelés in-

dikációs területeinek spektrumát, hiszen,

lehetôvé válik a betegségek megelôzése,

a már meglévô betegségek gyógyulásának

jelentôs meggyorsítása, ezen felül a jobb oxigénellátás-

nak köszönhetôen a fizikai és szellemi teljesítôképesség

növelése és egyéb olyan területek (pl.: csonttörések gyó-

gyítása), ami lokális kezeléssel nem, vagy csak nagyon

hosszú idejû pásztázás árán valósítható meg.

Számomra is idônként meglepô eredményeket lehetett

elérni e készük segítségével, sebek, sportsérülések, pszi-

chiátriai betegségek, kóros bôrelváltozások jelentôsen

gyorsabban gyógyultak meg, illetve váltak tünetmentes-

sé, mint a fénykezelés nélkül.

Kiknek ajánlott a fényágy használata?
A polarizáltfény-terápiát korosztályok vonatkozásában 0-

tól 110 éves korig lehet alkalmazni.
sAz egészség megôrzése céljából mind felnôttek, mind

kisgyerekek kezelésére jó szívvel ajánljuk a fényágyat.
s Súlyos vagy kevésbé súlyos sportsérülések (izomsza-

kadás, ínsérülések, hematómák, ficamok, rándulások, fáj-

dalmas zúzódások) esetében a több hetes gyógyulási

idôtartam helyett a sérült általában néhány nap alatt tel-

jesen tünetmentessé válik.
s Pszichiátriai betegségek,
s sebgyógyulás,
s reumatikus, ízületi fájdalmak,
s allergia és
s asztma esetében is sok esetben gyors gyógyulásra le-

het számítani.

Ami a bôrbetegségeket illeti (pszoriázis, ekcéma, her-

pesz), ezeknél elsôsorban gyerekeknél érünk el kiváló
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k i S l E x i k o n
Genomika: A teljes genom (teljes örökítő információ) struktu-
rális (genetikai variánsok) és funkcionális (génkifejeződés)
együttes vizsgálata

FACS: (Fluorescence-Activated Cell Sorting) fluoreszkáló jelzés
alapján történő sejtszortírozás, mely legtöbbször összekap-
csolódik áramlási citometriával. Ezeket a műveleteket auto-
maták végzik lézerek segítségével.
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eredményeket, felnôtteknél nemminden

esetben.

Klinikai kutatások
Régi álmom beteljesüléseképpen nagyon

rövidesen elindul a kutatás onkológiai te-

rületen is, a SOTE II. Számú Gyermekkli-

nikáján.

A Gerincgyógyászati Központban nagy ge-

rincmûtétek után a rehabilitáció meg-

könnyítésére alkalmazzák a fényágyat, kö-

vetik a hatását a sebgyógyulás, a mozgás-

képesség és a pszichológiai státusz vo-

natkozásában. Ugyanitt már lezártuk a

súlyos gerincfájdalmaktól szenvedô, ún.

„Failed back szindrómás” betegek kezelé-

sét. A SOTE Immunológiai és Sejtbioló-

giai Intézetében olyan részletes kutatások

folynak a legkorszerûbb vizsgálati mód-

szerekkel, melyek megerôsítik, alátá-

masztják a klinikai vizsgálatok során már

megtapasztalt immunitás serkentés mö-

gött álló pontos hatásmechanizmusokat

(6.) illetve azt a klinikailag már igazolt

tényt, hogy az ôsszel-télen rendszeresen

és visszatérôen felsô-légúti megbetege-

désekben szenvedô kisgyermekek eseté-

ben a fényágy segítségével ez az állapot

megelôzhetô és hosszú távon kivédhetô.

Konkrét vizsgálatokat indítunk rövidesen

daganatos megbetegedésben szenvedô

felnôttek esetében a polarizáltfény-keze-

léssel, és vizsgálni kívánjuk a változásokat

az antioxidánsok, az ATP-szintézis, vala-

mint a vörösvértestek oxigénmegkötése

vonatkozásában a legkorszerûbb genomi-

kai* - és FACS** vizsgálati módszerekkel.
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