
VITALCARE 

monokromaattinen, polarisoitua valoa käyttävän terveyslamppu 

erikoislääkärin lausunto 

 

Polarisoitua, monokromaattista valoa käyttävä VITALCARE- terveyslampun kehittäminen perustuu 

moneen innovatiivisen uutuuden yhdistämiseen. 

Täytyy korostaa, että tunnettujen välineiden verrattuna valovoima on tehokkaampi, samalla lampun 

sähkönkulutus on pienentynyt. Tuotetun valon fyysiset ominaisuudet ovat taas erilaiset, joten 

bioloogiset vaikutukset ovat n. 30% korkeimmat. 

Vitalcare:n ja perinteellisten valoteraapia-laitteiden vertailu: 

  

 Vitalcare Perinteiset valoteraapi-laitteet 

Valon lähde LED Halogeenipolttimo 

Perusväri Ei ole (päällelaiton yhteydessä 

sininen) 

Keltainen tai valkoinen 

Värit Punainen, sininen, vihreä 

(säädettävissä) 

Erilliset värisuodattimet (ei kuulu jokaiseen 

laitteeseen) 

Sähkönkulutus 8W 20 – 50W 

Polarisaatio 99,97% hoidettavalla alueella Nimellisesti 95%, hoidettavalla alueella 

mitattuna 67% 

Valovoima 

(candela) 

ca. 4 cd/LED – ca. 360 cd ca. 24 – 110 cd 

Vaihteleva toiminta On – useammalla frekvensillä           ------------------ 

Automaattiset 

ohjelmat 

Kyllä           ------------------ 

Ulkoinen alue cm
2
 10*8 cm (pyöristetty) 58 cm

2 
35*35 cm; 70 cm

2
 

Paino kg. 0,26 Alk. 1,2 

 

Laitteen koko ja paino on ihanteellinen, sen käyttö on helppo ja mukava. 

Lampun kolme väriä voidaan vaihtaa vaikka keskellä käyttöä, toimintatila on ohjelmoitavaa (hoidon 

pituus; käytetyn energian taso ja tarvittava väri). 

Yleisessä toimintatilassa laite valaisee jatkuvasti, mutta sekin voidaan muunneltaa (välkkyvä valo). 

Laite soveltuu myös vaikeiden tapauksien hoitoon; koska se pystyy stimuloida energiatasonsa 

kolmella eri alueella. Se aktoivoi soluja, samalla vakauttaen energiaa solujen tasolla. 

Monta eri instituutio osallistui VITALCARE- terveyslampun kliinisissä kokeissa. Osallistujien joukossa 

on useampi valtiollinen ja yksityinen terveydenhuoltolaitos, joukosta löytyy alan järjestöjä, 

lastentarha, luontaishoitola ja eläinterveyden hoitolaitos. 



Kokeilun yhteydessä todettiin, että lamppu on osoitautunut käyttökelpoisemmaksi ja tehokkaamaksi, 

kuin muut, vastavat kojeet. Värien käytön yhtyeydessä ei ollut tarvetta laitteen/värisuodattimien 

vaihtoon, koska  VITALCARE- lamppulla se onnistuu samalla hoitokerralla, vain napin painalluksella. 

Kokeiluun osallistuneet instituutiot: 

- Unkarin Puolustusvoimat (Puolustusvoimien Terveyskeskus, Reumatologia ja 

Fysioteraapia) 

- SE. no. 1; Lastenkliniikka, Kurku– Nenä- ja Korvatautien Kliniikka 

- Rókus- Sairaala (Budapest), Urologian Kliniikka 

- Eri budapestiläiset lastenkliniikat (Csepel, Csillaghegy, Pesterzsébet) 

- Tulliviraston Terveyskeskus 

- Szikszó:n Kaupunginsairaalan Neurologia, Rehabilitaatio 

- Dorog:n Erikoiskliniikka, Silmätautien hoitola 

- Aura Luontaishoitola, Opetuskeskus 

- Terézváros:n (Budapest) Kaupunginvaltuuston Lastentarha 

- Dr. Andrea Kapocsi eläinlääkäri 

Tulokset 

VITALCARE- terveyslamppu voidaan käyttää erinomaisiin tuloksiin monoterapiana, mutta käsittely voi 

olla osa monimuotoista hoitoa. Useammassa hoitolaitoksessa saatiin hyviä tuloksia fysioterapian,, 

elektroterapian ja valohoidon yhteisellä käytöllä. Täydennyksenä BioRend- geelikin edesauttoi 

saavutuksia. 

- Ihotaudit: 116 potilasta (Dermatitis Allergica, Otitis, Tenosynovitis); monoterappinen 

käyttö. 86% parannus, 14% ei muutosta. 

- Reumatologia: 547 potilasta, seuraavissa tapauksissa: 

o M5080 

o M5180 

o M4790 

o M8190 

o M7900 

o T0490 

o M1580 



o M1790 

o M1690 

Näissä tapauksissa käytettiin kompleksi teraapia (fysioterapia, elektroterapia ja 

valohoito). 79% parannus, 8%  vähäinen parannus, 8% ei muutosta. 

Negatiivisia muutoksia ei havaittu lainkaan. Lampua ehdotamme myös kotikäyttöön, 

koska sen vaikutus kiputilojen poistamiseen on erinomainen. Myös pehmytkudoksien 

tapauksessa reumatologisten muutoksien hoito oli tuloksellinen. Laite on käytetty aina 

10-15 kerta (yksi hoitosykli).       

Uro-andrologisen käytön yhteydessä (monoterapiana) potilaiden 61%-lla lampulla saatiin hyviä 

tuloksia akuuttin ja kroonisen eturauhasen tulehdukseen, sekä peniksen muutoksiin, 

spermatogenesiksen ongelmiin. 

Gynekologinen käyttö: Genitali- aluedien pintahavoja, kuukautiskipujen helpotaminen, ulkoisten 

sukuelinten akuutti ja krooniset tulehdukset, hematomien imeytymisten nopeuttaminen, 

välilihan arpien paranusten nopeuttaminen. 

Tärkeänä alueena mainittakoon imettämisen yhteydessä nännien haavojen, sekä rintojen 

tulehduksien vähentäminen. 

 


