Behandling med IPPL/BIOPTRON steg för steg
Individuell behandlingstid beräknade i dagar beror på patientens aktuella diagnos och patientens
totala hälsotillstånd och ålder.
Förberedd området som skall behandlas genom att rengöra det (vid sår rengörning följ
läkarens eller sårsköterskans rekommendationer).
0
Peka ljusstrålen mot området som skall behandlas och håll enheten i 90 gradersvinkel med
ett avstånd på ca: 10 cm

Akuta tillstånd: vid posttraumatiska sår och postoperativa sår inom ortopedi, kirurgi,
mjukvävnadsskador ex, muskelbristning, sträckt muskel eller sena, benbrott
Rekommendation kontinuerliga behandlingar á 10 minuter 2 ggr per dag i fem dagar eller i så många
dagar som krävs.
Exempel om åkomman är bestående kan man öka antalet behandlingar till 4 ggr á 10 minuter per dag
morgon och kväll, rekommenderas till patienter som har fått ordinerad hemvård efter en veckas
behandling på sjukhus eller vårdcentral.
Inga kända bieffekter är förekommande vid längre behandling.
Rekommenderar ordinerad hemvård minst 1 månad med återbesök.

Kroniska besvär: vid stelhet, anti-inflammatoriska tillstånd, svår rörlighet i aktuell led eller i
leder, postoperativa sår, svårläkta sår, venösa sår, diabetessår, trycksår, eksem
Rekommendation kontinuerliga behandlingar á 10 minuter 2ggr. per dag i så många dagar/veckor som
krävs på sluten avdelning eller behandling i hemmet.
En förlängning av behandlingen med IPPL, med en eller två veckor efter att såret har stängts,
rekommenderas för att stärka området som behandlats. Därefter successiv avtrappning med
rekommenderad behandling 2ggr i veckan under en månads tid för att bevara ökad aktivitet i
mikrocirkulationen.
Därefter kontinuerlig behandling 1gång/vecka för att hålla en kontinuerlig stabilitet i aktiviteten i
mikrocirkulationen vis svårläkta sår eller kronisk smärta vid reumatism, whiplash och vid ortopediska
ingrepp.
Vid svårläkta sår bedömer läkaren/ sjukgymnasten eller annan Cert. terapeut om patienten
behöver hjälp med behandlingen i hemmet eller endast på kliniken. Vid akuta eller kroniska
fysiologiska tillstånd skall denna behandling i framtiden kunna ordineras i hemmet för att
stärka effekten och halvera behandlingsprocessen till den konventionella behandlingen på
kliniken. Privata vårdaktörer utför redan ordinationer för hemvård.
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