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1969-78

Medicor Művek Kutató Fejlesztő Intézet, kutató fizikus
OPTIX röntgenkép korrektor, automatizált vércsoport-meghatározás, kvalitatív vérkép
meghatározás digitális képfeldolgozással, kutatások az ultrahang-diagnosztika
területén.

1969-1973

Az optimális röntgenkép definiálása, módszerek kidolgozása az optimális röntgenkép elérésére,
a röntgenképek minőségének javítására az OPTIX képkorrektor kifejlesztése.

1973-1974

A vércsoport meghatározás automatizálása.

1973-1975

Az ultrahang diagnosztika aktuális helyzetének feltérképezése, a módszer perspektívái, javaslatok a
fejlesztéssel kapcsolatban. Az akusztikus holográfia.

1974

Fázishologramok készítése és elméleti vonatkozásai.

1974-1977

Digitális képfeldolgozás. Videóláncon továbbított képek alakfelismerése
(software, hardware vonatkozásában), a software kifejlesztése, az orvosi alkalmazás
lehetőségeinek felmérése.
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KUTATÁSOK A POLARIZÁLT FÉNY BIOLÓGIAI HATÁSAIVAL KAPCSOLATBAN

1978-81

Semmelweis Orvostudományi Egyetem Biofizikai Intézete (a lézerfény biológiai
hatásának vizsgálata molekuláris szinten). A látható fény (lézerfény) hatása
nukleoproteidekre. A lézerfény és a konvencionális fényforrások nukleoproteidekre
gyakorolt hatásának összehasonlítása.

1981-84

A polarizált fény biológiai hatásainak vizsgálata, különös tekintettel a nehezen gyógyuló
sebek, fekélyek gyógyulásának serkentésére. A polarizált fény sejttevékenységet serkentő
hatásának vizsgálata in vitro és in vivo, a hatásmechanizmus kutatása, valamint új
applikációs irányok feltárása.
A biofizikai modell alapján feltételezték, hogy a polarizált fény sejttevékenységet
serkentő hatásában jelentős szerepe lehet a sejtmembránnak, az abban lejátszódó
szerkezeti változások jelentős biokémiai folyamatokat indíthatnak el.

1981-89

Az Evolite (késôbb Bioptron) gyógylámpa kifejlesztése, a polarizált fény
orvosi alkalmazásainak, valamint az immunrendszerre gyakorolt hatásainak
kutatása.

1987-től

Joliot Curie Sugárbiológiai Kutató Intézet a polarizált fény immunmoduláló
hatásának in vivo vizsgálata daganatos állatok kezelésében, a polarizált fény
összehasonlító in vitro vizsgálata T-lymphociták és daganatos sejtvonalak
kölcsönhatásában.

1989

Oxford, Slade Hospital (kutatás a polarizált fény immunrendszerre gyakorolt
hatásával kapcsolatban – in vitro).

1990-tôl

A Bioptron Gyógycentrum megalapítása és irányítása Budapesten.

1995

Tel Aviv, Bar Ilan University (in vivo kutatás a polarizált fény hatásával
kapcsolatban daganatos állatok kezelésénél, és in vitro vizsgálatok a
polarizált fény fibroblaszt tenyészetre gyakorolt serkentő hatásairól).
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1999-tôl

Kutatások és fejlesztési tevékenység a polarizált fénykezelés teljes
testfelületre történő kiterjesztésére
1999. „Elrendezés emberi szervezet relaxálására és a közérzet javítására”
című szabadalom bejelentése Magyarországon

2004

Használati mintaoltalom bejelentése Magyarországon a tetszőleges méretű
és formájú polarizált fényt kibocsátó felület technológiájának leírására
„Világítótest lineárisan polarizált fény előállítására, és adott célfelületre
irányítására” címmel
2005. A magyar használati mintaoltalom szabadalmi kiterjesztése Európára
és az USÁ-ra „Lighting Unit for producing linearly polarized light directed
onto a target surface” címmel

2007-08

A Sensolite egésztest polarizáltfény-terápiás ággyal kapcsolatos fejlesztések
irányítása.
2008. „Fényterápiás bőrápolási készülék” című szabadalom bejelentése
Magyarországon
2010. „Light Therapy Skin Care Device” néven kiterjesztve Európában, USÁban, Oroszországban, Kínában, Kanadában.

2008-09

A Sensolite polarizáltfény-terápiás ággyal kapcsolatos klinikai és alkalmazott,
kiértékel.
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DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK

1985

WIPO (World Exhibition for Young Inventors) fôdíja az Evolite lámpáért

1986

Zenith aranyérem az Evolite lámpáért

1987

BNV Nagydíj az Evolite lámpáért

1996

Aranyérem a Bioptron Gyógycentrum létrehozásáért és egyedülálló modelljéért az Eureka 96
Brüsszeli Nemzetközi Találmányi Világkiállításon

1996

A brüsszeli polgármester kiemelkedô jelentôségû találmányokért évenként egyetlen
alkalommal odaítélt díja

1998, 2002 GENIUS díj a Genius Találmányi Kiállításokon a polarizált fényterápia felfedezéséért
illetve annak a teljes test kezelésére alkalmas kiterjesztéséért.
2000

Aranyérem a teljes testfelület polarizáltfény-kezelését tartalmazó találmányért a brüsszeli
Eureka 2000 Nemzetközi Találmányi Világkiállításon

2006

Az Esélyegyenlôségi Minisztérium Pro Familiae Életmû Díja a polarizált fény-terápia
felfedezésnek az emberek gyógyításában betöltött szerepéért.

2011

La Femme Magazin értékelése alapján bekerült „Az 50 legbefolyásosabb Magyar nő” körébe
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