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Jellemző
Egységek Leírás, érték Megjegyzések 

Akkumulátor   Újratölthető elemek 3xAAA (NiMH) 

Akkumulátor üzemtartam óra >4 Teljesen feltöltött elemekkel 

Akkumulátor feltöltési időtartam óra 5 (kb.) Lemerült 700 mAh típusú elemek esetén 

Akkumulátor feltöltési áram mA 300 max. 

Tápegység V e.á. 115-230V Adapter, v.á. / e.á. töltéshez 
11 5/230V e.á., 60/50 Hz, kimenet 9V, 500 mA 

Méretek mm 200 x 70 x 40  

Tömeg gramm 175 Telepített elemekkel 
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2. Elemtöltés és lecserélés  
Olykor a készülék részlegesen feltöltött elemekkel kerül leszállításra. Az elemeket ajánlatos teljesen 
feltölteni használat előtt. Helyezze a három újratölthető AAA elemet a rekeszébe a jobb oldali ábra 
utasításai szerint. Csatlakoztassa a töltőt áramellátó konnektorhoz. Csatlakoztassa a töltő felőli 
dugaszt a készüléken (6) található csatlakoztatási ponthoz; (az alkatrészek beazonosítását lásd a 4. 
oldalon). Első feltöltéskor az LCD kijelzőn (3) néhány másodpercig semmi sem jelenik meg; végül a 
“CHRG” (töltődik) betűkből álló rövidítés mutatkozik. Csak amikor az elemek teljesen fel vannak 
töltődve mutatkozik a “FULL” kiírás az LCD kijelzőn. Olykor a jobb oldali fényjelzők továbbra is úgy 
működnek, mintha a töltődés még mindig folyamatban volna, az akkumulátorok azonban teljes 
mértékben fel vannak töltődve, és a kezelés kezdetét veheti. A töltési folyamat mintegy 5 órát vesz 
igénybe. 
A készüléket töltődés közben használni nem szabad. 
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7. Műszaki adatok 

Jellemző Egységek Leírás, érték Megjegyzések 

Lézertípus 
 

GaAlAs Szilárdtest lézer dióda 

Lézerteljesítmény mW 250 max. 

Hullámhossz  nM 808  

Lézerimpulzus frekvencia kHz 15  

Lézerimpulzus időtartam 
µs 17  

Készülékkihasználtság  % 25  

A lézer tényleges élettartama óra >4000  

Lézersugár (hosszúság x magasság) mm 45 x 10  

Sugár divergencia fok ± 3  

OPERATING MANUAL AND RECOMMENDED TREATMENT DOSAGES

proven clinical results | rechargeable, easy and safe to use | www.gd-energies.com

With the Healing Power of a Clinic
The world’s best portable soft-laser medical device

For professional and home adjunctive use in therapy of: Carpal tunnel syndrome, 
fibromyalgia, myofascial pain syndromes (e.g knee pain, low back pain, neck/
upper back pain, muscle pain etc.), joint disorders/arthritis (e.g Achilles tendinitis, 
tennis elbow etc.), medical skin conditions (e.g acne, herpes simplex, wound 
healing, fresh and old surgical wounds or scars, skin wounds, burns etc.), post-
pregnancy stretch marks (striae gravidarum), inflammation, dental medicine, 
acupuncture and sports injuries.

 

A legjobb hordozható orvosi lágylézer készülék a világon 
 

 Gyógyító ereje vetekedik a klinikai készülékekével  
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV ÉS AJÁNLOTT KEZELÉSI DÓZISOK 

 
Professzionális és házi adjuváns használatra, az alábbiak kezeléséhez: Carpalis alagút szindróma, 
fibromyalgia, myofascialis fájdalom szindróma (például térdfájás, fájdalom a gerinc ágyéki 
tájékán, nyaki fájdalmak / fájdalom a hát felső tájékán, izomfájdalmak, stb.), ízületi panaszok / 
artritisz (például az Achilles-ín gyulladása, teniszkönyök stb.), dermatológiai problémák (például 
acne, herpes simplex, sebgyógyítás , friss vagy régi varratok vagy hegek, bőrsérülések vagy 
égések stb.), szülés utáni terhességi csíkok (striae gravidarum), gyulladások, fogászati 
alkalmazások, akupunktúra és sportolásból  eredő sérülések. 

 

 bizonyított klinikai eredmények| újratölthető, használata könnyű és biztonságos | 
www.gd-energies.com 

 

9. Jóváhagyások és 
biztonságossági 
tanúsítások 

� Jóváhagyta Izrael Egészségügyi 
Minisztériuma 

� Szabadalmaztatása folyamatban 

      B-CURETM LASER LLLT-808 
II. orvostechnikai osztály, belső tápos felszerelés;  
3 x 1,2V AAA újratölthető elemekkel 
9V, 300 mA (v.á./e.á. adapter révén történő újratöltéshez) 

Egyedüli forgalmazó az egész világon: 
Erika Carmel LTD, P.O. Box 7170, Haifa, 31071, Izrael 
www.gd-energies.com 

HELYI KÉPVISELŐ 

         2011. január | minden jog fenntartva

Obelis s.a Av. De Tervuren, 
34 Bte 44 B-1040 Brussels, Belgium 

Bio Ray (Hk) Limited 
20th Floor, Euro Trade Centre, 21-23 Des Voeux Road
Central’ Hong Kong, Készült Kínában

EC REP

0120 

Extramed kft. 

4431 Nyíregyháza 
Majális u. 8. 
tel.: +36 30 3116944 
E-mail: info@extramed.hu
Web: www.extramed.hu 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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B-CURETM  LASER LLLT-808
Class II / internally powered equipment
3 x 1.2V AAA Rechargeable batteries
9V, 300 mA (for charging via AC/DC Adaptor)

Worldwide exclusive Distributor: 
Erika Carmel LTD, P.O.Box 7170, Haifa, 31071, Israel 
www.gd-energies.com

Approved by the Israeli Ministry  ■
of Health 
Patent pending ■
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GRATULÁLUNK! 
Az Öné a legjobb hordozható orvosi lágylézer készülék a világon. 

Ez a kézkönyv teszi az Ön számára lehetővé azt, hogy a XXI. század 
legmodernebb, legprofesszionálisabb és leghatásosabb kezelését élvezze 
- bárhol és bármikor is lenne szüksége rá. 
A lágylézer csúcstechnológiáját testesíti meg: a készülék könnyű, 
hordozható, újratölthető, felhasználóbarát úgy a gondozó, mint a páciens 
szempontjából, klinikai gyógyító hatása felér azoknak a készülékeknek a 
hatásával, melyek csakis hírneves klinikák és kórházak készlettárában 
lelhetők fel. 
Mielőtt használatba venné B-CURE LASER készülékét, olvassa el, 
kérjük, a Használati kézikönyvet, és a kezelések alkalmával az ajánlott 
dózisok betartásával járjon el. 
A Good Energies valamennyi munkatársa örömmel áll bármikor az 
Ön rendelkezésére. Kérjük, ne habozzon megkeresni minket saját 
sikertörténeteivel, illetve bármely megjegyzéssel vagy kérdéssel, mely 
felmerülne Önben. 

Műszaki adatok - folytatás 
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Jellemző Egységek Leírás, érték Megjegyzések 

0ºC - 40ºC (32ºF - 104ºF), 15% - 90% mellett 
Üzemi feltételek nedvesség (nem kondenzál) 

Kerülje a készülék gépjárműben hagyását kánikula esetén 

8. Szavatosság 

A  készülék szavatossága 12 hónap, amit a garancia tanúsítvány részletei is tanúsítanak. Ha a készülék 
elemekkel / töltővel kerül leszállításra, ez utóbbiakra a szavatosság nem terjed ki. 

-20ºC és 55ºC (-4ºF és 131ºF) között 10% - 
95% (nem kondenzáló) nedvesség mellett 
30 napon át 

Tárolási feltételek
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1. rész: Használati utasítások a B-CURETM LASER LLLT-808 készülékhez 

1. Alkatrészek beazonosítása 
1. Tápkapcsoló - fő működtető gomb a készülék 

bekapcsolásához és kikapcsolásához. 
2.  Időzítő gomb - kezeléstartam beállító gomb. 
3.  LCD kijelző - kezeléstartam, készülékállapot és 

hibakeresés kijelzője. 
4.  Kezelés indítógomb 
5. Érintkező és indítógomb - a kezelt régióra gyakorolt 

nyomás munkafelülete (a zöld fény a készülék 
működését jelzi). 

6. Csatlakoztatási pont a töltőhöz. 
7. Elem tartó.  
8. Csíptető. 

7. Akkumulátor rekesz 
6. Csatlakoztatási 
pont a töltőhöz 

4. Kezelés indítógomb 

5. Érintkezés 

3. Időzítő LCD kijelző 

2. Kezeléstartam 
beállító gomb 

1. Tápkapcsoló 

8.Csíptető

Műszaki adatok - folytatás 
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Jellemző Egységek Leírás, érték                               Megjegyzések 

Zöld LED kijelzés  nM 520                         Szuper zöld. Vizuálisan jelzi rendeltetésszerűen ki a
lézersugarat. 

Időzítő beállítása perc 00:00 - 99:30 
Időzítő beállítási intervallumok másodperc 30                           Növekvő vagy Csökkenő 

LCD kijelzés méretek  mm 26 x 15                    Megjeleníthető felület 
Időzítő LCD kijelzés 4 számjegy, (88:88)    Villogó kettőspont 1 másodpercenként 

       A következőket jelzi ki: KI, BE, működésben, alacsony  
Lézerteljesítmény, hangjelzés Igen töltés és hibaüzenetek 

Elektromos teljesítmény W 3.2 max. 
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Figyelem:
� Csak a készülékkel leszállított adapter 

használható az akkumulátorok töltéséhez. 
Meghibásodás esetén, illetve ha az adaptert 
elvesztené, forduljon a szállítóhoz, illetve a 
szervizközponthoz. 

� Csakis 1,2V AAA újratölthető NiMH típusú 
elemeket használjon. 

� Az elemek helyes polaritását feltétlenül tartsa be!

�

�

�

�

Ne használjon egyéb típusú elemet, a tűzvész 
vagy robbanás kockázatának elkerülés érdekében.
Az elemek felrobbanhatnak, ha kezelésük nem 
történik kellő óvatossággal. Ne szedje szét, ne 
hevítse 100°C fölé, 
és ne dobja tűzbe az elemeket. 
A lemerült elemek ártalmatlanítása arra 
alkalmas hulladékgyűjtő helyen történik. 

3. A készülék bekapcsolása (BE) és a kezeléstartam beállítása 
3.1 A készülék bekapcsolása (BE) 

Nyomja meg a fő működtető gombot (1). Rövid bip hallatása után megjelenik az időzítő (az a 
digitális óra, melyen az időzítő gomb (2) megnyomásával kell beállítani a kezeléstartamot) a 
kijelzőn (3). 
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6. B-CURETM LASER LLLT-808 készülék referenciái: 

A B-CURE Laser készüléket a legjobb fájdalom specialisták ajánlják és 
széleskörűen használják izraeli élvonalbeli fájdalom klinikák valamint az alábbi 
kórházak mozgásszervi osztályai: Hadassah, Ichilov, Rambam, és Shiba (Tel 
Hashomer). Ugyanakkor használják az Izraeli Honvédség fizioterápiás klinikái, 
élenjáró sportklubok, és Izrael legjobb atlétái és sportolói. 

Sajtóban megjelent részletes ajánlóleveleket és cikkeket honlapunkon az 
“Recommendations” (Ajánlások) opciónál olvashat. 

Örömünkre szolgálna, ha B-Cure Laser készülékre vonatkozó tapasztalatát Ön is 
megosztaná velünk és értékelnénk, ha Ön hozzájárulna ahhoz, hogy azt 
honlapunkon megjelentessük. 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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Jellemző
Egységek Leírás, érték Megjegyzések 

Akkumulátor   Újratölthető elemek 3xAAA (NiMH) 

Akkumulátor üzemtartam óra >4 Teljesen feltöltött elemekkel 

Akkumulátor feltöltési időtartam óra 5 (kb.) Lemerült 700 mAh típusú elemek esetén 

Akkumulátor feltöltési áram mA 300 max. 

Tápegység V e.á. 115-230V Adapter, v.á. / e.á. töltéshez 
11 5/230V e.á., 60/50 Hz, kimenet 9V, 500 mA 

Méretek mm 200 x 70 x 40  

Tömeg gramm 175 Telepített elemekkel 
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2. Elemtöltés és lecserélés  
Olykor a készülék részlegesen feltöltött elemekkel kerül leszállításra. Az elemeket ajánlatos teljesen 
feltölteni használat előtt. Helyezze a három újratölthető AAA elemet a rekeszébe a jobb oldali ábra 
utasításai szerint. Csatlakoztassa a töltőt áramellátó konnektorhoz. Csatlakoztassa a töltő felőli 
dugaszt a készüléken (6) található csatlakoztatási ponthoz; (az alkatrészek beazonosítását lásd a 4. 
oldalon). Első feltöltéskor az LCD kijelzőn (3) néhány másodpercig semmi sem jelenik meg; végül a 
“CHRG” (töltődik) betűkből álló rövidítés mutatkozik. Csak amikor az elemek teljesen fel vannak 
töltődve mutatkozik a “FULL” kiírás az LCD kijelzőn. Olykor a jobb oldali fényjelzők továbbra is úgy 
működnek, mintha a töltődés még mindig folyamatban volna, az akkumulátorok azonban teljes 
mértékben fel vannak töltődve, és a kezelés kezdetét veheti. A töltési folyamat mintegy 5 órát vesz 
igénybe. 
A készüléket töltődés közben használni nem szabad. 
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7. Műszaki adatok 

Jellemző Egységek Leírás, érték Megjegyzések 

Lézertípus 
 

GaAlAs Szilárdtest lézer dióda 

Lézerteljesítmény mW 250 max. 

Hullámhossz  nM 808  

Lézerimpulzus frekvencia kHz 15  

Lézerimpulzus időtartam 
µs 17  

Készülékkihasználtság  % 25  

A lézer tényleges élettartama óra >4000  

Lézersugár (hosszúság x magasság) mm 45 x 10  

Sugár divergencia fok ± 3  

OPERATING MANUAL AND RECOMMENDED TREATMENT DOSAGES

proven clinical results | rechargeable, easy and safe to use | www.gd-energies.com

With the Healing Power of a Clinic
The world’s best portable soft-laser medical device

For professional and home adjunctive use in therapy of: Carpal tunnel syndrome, 
fibromyalgia, myofascial pain syndromes (e.g knee pain, low back pain, neck/
upper back pain, muscle pain etc.), joint disorders/arthritis (e.g Achilles tendinitis, 
tennis elbow etc.), medical skin conditions (e.g acne, herpes simplex, wound 
healing, fresh and old surgical wounds or scars, skin wounds, burns etc.), post-
pregnancy stretch marks (striae gravidarum), inflammation, dental medicine, 
acupuncture and sports injuries.

 

A legjobb hordozható orvosi lágylézer készülék a világon 
 

 Gyógyító ereje vetekedik a klinikai készülékekével  
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV ÉS AJÁNLOTT KEZELÉSI DÓZISOK 

 
Professzionális és házi adjuváns használatra, az alábbiak kezeléséhez: Carpalis alagút szindróma, 
fibromyalgia, myofascialis fájdalom szindróma (például térdfájás, fájdalom a gerinc ágyéki 
tájékán, nyaki fájdalmak / fájdalom a hát felső tájékán, izomfájdalmak, stb.), ízületi panaszok / 
artritisz (például az Achilles-ín gyulladása, teniszkönyök stb.), dermatológiai problémák (például 
acne, herpes simplex, sebgyógyítás , friss vagy régi varratok vagy hegek, bőrsérülések vagy 
égések stb.), szülés utáni terhességi csíkok (striae gravidarum), gyulladások, fogászati 
alkalmazások, akupunktúra és sportolásból  eredő sérülések. 

 

 bizonyított klinikai eredmények| újratölthető, használata könnyű és biztonságos | 
www.gd-energies.com 

 

9. Jóváhagyások és 
biztonságossági 
tanúsítások 

� Jóváhagyta Izrael Egészségügyi 
Minisztériuma 

� Szabadalmaztatása folyamatban 

      B-CURETM LASER LLLT-808 
II. orvostechnikai osztály, belső tápos felszerelés;  
3 x 1,2V AAA újratölthető elemekkel 
9V, 300 mA (v.á./e.á. adapter révén történő újratöltéshez) 

Egyedüli forgalmazó az egész világon: 
Erika Carmel LTD, P.O. Box 7170, Haifa, 31071, Izrael 
www.gd-energies.com 

HELYI KÉPVISELŐ 

         2011. január | minden jog fenntartva

Obelis s.a Av. De Tervuren, 
34 Bte 44 B-1040 Brussels, Belgium 

Bio Ray (Hk) Limited 
20th Floor, Euro Trade Centre, 21-23 Des Voeux Road
Central’ Hong Kong, Készült Kínában

EC REP

0120 

Extramed kft. 

4431 Nyíregyháza 
Majális u. 8. 
tel.: +36 30 3116944 
E-mail: info@extramed.hu
Web: www.extramed.hu 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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GRATULÁLUNK! 
Az Öné a legjobb hordozható orvosi lágylézer készülék a világon. 

Ez a kézkönyv teszi az Ön számára lehetővé azt, hogy a XXI. század 
legmodernebb, legprofesszionálisabb és leghatásosabb kezelését élvezze 
- bárhol és bármikor is lenne szüksége rá. 
A lágylézer csúcstechnológiáját testesíti meg: a készülék könnyű, 
hordozható, újratölthető, felhasználóbarát úgy a gondozó, mint a páciens 
szempontjából, klinikai gyógyító hatása felér azoknak a készülékeknek a 
hatásával, melyek csakis hírneves klinikák és kórházak készlettárában 
lelhetők fel. 
Mielőtt használatba venné B-CURE LASER készülékét, olvassa el, 
kérjük, a Használati kézikönyvet, és a kezelések alkalmával az ajánlott 
dózisok betartásával járjon el. 
A Good Energies valamennyi munkatársa örömmel áll bármikor az 
Ön rendelkezésére. Kérjük, ne habozzon megkeresni minket saját 
sikertörténeteivel, illetve bármely megjegyzéssel vagy kérdéssel, mely 
felmerülne Önben. 

Műszaki adatok - folytatás 

35 | B-CURETM LASER LLLT-808

Jellemző Egységek Leírás, érték Megjegyzések 

0ºC - 40ºC (32ºF - 104ºF), 15% - 90% mellett 
Üzemi feltételek nedvesség (nem kondenzál) 

Kerülje a készülék gépjárműben hagyását kánikula esetén 

8. Szavatosság 

A  készülék szavatossága 12 hónap, amit a garancia tanúsítvány részletei is tanúsítanak. Ha a készülék 
elemekkel / töltővel kerül leszállításra, ez utóbbiakra a szavatosság nem terjed ki. 

-20ºC és 55ºC (-4ºF és 131ºF) között 10% - 
95% (nem kondenzáló) nedvesség mellett 
30 napon át 

Tárolási feltételek
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1. rész: Használati utasítások a B-CURETM LASER LLLT-808 készülékhez 

1. Alkatrészek beazonosítása 
1. Tápkapcsoló - fő működtető gomb a készülék 

bekapcsolásához és kikapcsolásához. 
2.  Időzítő gomb - kezeléstartam beállító gomb. 
3.  LCD kijelző - kezeléstartam, készülékállapot és 

hibakeresés kijelzője. 
4.  Kezelés indítógomb 
5. Érintkező és indítógomb - a kezelt régióra gyakorolt 

nyomás munkafelülete (a zöld fény a készülék 
működését jelzi). 

6. Csatlakoztatási pont a töltőhöz. 
7. Elem tartó.  
8. Csíptető. 

7. Akkumulátor rekesz 
6. Csatlakoztatási 
pont a töltőhöz 

4. Kezelés indítógomb 

5. Érintkezés 

3. Időzítő LCD kijelző 

2. Kezeléstartam 
beállító gomb 

1. Tápkapcsoló 

8.Csíptető

Műszaki adatok - folytatás 
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Jellemző Egységek Leírás, érték                               Megjegyzések 

Zöld LED kijelzés  nM 520                         Szuper zöld. Vizuálisan jelzi rendeltetésszerűen ki a
lézersugarat. 

Időzítő beállítása perc 00:00 - 99:30 
Időzítő beállítási intervallumok másodperc 30                           Növekvő vagy Csökkenő 

LCD kijelzés méretek  mm 26 x 15                    Megjeleníthető felület 
Időzítő LCD kijelzés 4 számjegy, (88:88)    Villogó kettőspont 1 másodpercenként 

       A következőket jelzi ki: KI, BE, működésben, alacsony  
Lézerteljesítmény, hangjelzés Igen töltés és hibaüzenetek 

Elektromos teljesítmény W 3.2 max. 
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Figyelem:
� Csak a készülékkel leszállított adapter 

használható az akkumulátorok töltéséhez. 
Meghibásodás esetén, illetve ha az adaptert 
elvesztené, forduljon a szállítóhoz, illetve a 
szervizközponthoz. 

� Csakis 1,2V AAA újratölthető NiMH típusú 
elemeket használjon. 

� Az elemek helyes polaritását feltétlenül tartsa be!

�

�

�

�

Ne használjon egyéb típusú elemet, a tűzvész 
vagy robbanás kockázatának elkerülés érdekében.
Az elemek felrobbanhatnak, ha kezelésük nem 
történik kellő óvatossággal. Ne szedje szét, ne 
hevítse 100°C fölé, 
és ne dobja tűzbe az elemeket. 
A lemerült elemek ártalmatlanítása arra 
alkalmas hulladékgyűjtő helyen történik. 

3. A készülék bekapcsolása (BE) és a kezeléstartam beállítása 
3.1 A készülék bekapcsolása (BE) 

Nyomja meg a fő működtető gombot (1). Rövid bip hallatása után megjelenik az időzítő (az a 
digitális óra, melyen az időzítő gomb (2) megnyomásával kell beállítani a kezeléstartamot) a 
kijelzőn (3). 
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6. B-CURETM LASER LLLT-808 készülék referenciái: 

A B-CURE Laser készüléket a legjobb fájdalom specialisták ajánlják és 
széleskörűen használják izraeli élvonalbeli fájdalom klinikák valamint az alábbi 
kórházak mozgásszervi osztályai: Hadassah, Ichilov, Rambam, és Shiba (Tel 
Hashomer). Ugyanakkor használják az Izraeli Honvédség fizioterápiás klinikái, 
élenjáró sportklubok, és Izrael legjobb atlétái és sportolói. 

Sajtóban megjelent részletes ajánlóleveleket és cikkeket honlapunkon az 
“Recommendations” (Ajánlások) opciónál olvashat. 

Örömünkre szolgálna, ha B-Cure Laser készülékre vonatkozó tapasztalatát Ön is 
megosztaná velünk és értékelnénk, ha Ön hozzájárulna ahhoz, hogy azt 
honlapunkon megjelentessük. 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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Jellemző
Egységek Leírás, érték Megjegyzések 

Akkumulátor   Újratölthető elemek 3xAAA (NiMH) 

Akkumulátor üzemtartam óra >4 Teljesen feltöltött elemekkel 

Akkumulátor feltöltési időtartam óra 5 (kb.) Lemerült 700 mAh típusú elemek esetén 

Akkumulátor feltöltési áram mA 300 max. 

Tápegység V e.á. 115-230V Adapter, v.á. / e.á. töltéshez 
11 5/230V e.á., 60/50 Hz, kimenet 9V, 500 mA 

Méretek mm 200 x 70 x 40  

Tömeg gramm 175 Telepített elemekkel 
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2. Elemtöltés és lecserélés  
Olykor a készülék részlegesen feltöltött elemekkel kerül leszállításra. Az elemeket ajánlatos teljesen 
feltölteni használat előtt. Helyezze a három újratölthető AAA elemet a rekeszébe a jobb oldali ábra 
utasításai szerint. Csatlakoztassa a töltőt áramellátó konnektorhoz. Csatlakoztassa a töltő felőli 
dugaszt a készüléken (6) található csatlakoztatási ponthoz; (az alkatrészek beazonosítását lásd a 4. 
oldalon). Első feltöltéskor az LCD kijelzőn (3) néhány másodpercig semmi sem jelenik meg; végül a 
“CHRG” (töltődik) betűkből álló rövidítés mutatkozik. Csak amikor az elemek teljesen fel vannak 
töltődve mutatkozik a “FULL” kiírás az LCD kijelzőn. Olykor a jobb oldali fényjelzők továbbra is úgy 
működnek, mintha a töltődés még mindig folyamatban volna, az akkumulátorok azonban teljes 
mértékben fel vannak töltődve, és a kezelés kezdetét veheti. A töltési folyamat mintegy 5 órát vesz 
igénybe. 
A készüléket töltődés közben használni nem szabad. 
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7. Műszaki adatok 

Jellemző Egységek Leírás, érték Megjegyzések 

Lézertípus 
 

GaAlAs Szilárdtest lézer dióda 

Lézerteljesítmény mW 250 max. 

Hullámhossz  nM 808  

Lézerimpulzus frekvencia kHz 15  

Lézerimpulzus időtartam 
µs 17  

Készülékkihasználtság  % 25  

A lézer tényleges élettartama óra >4000  

Lézersugár (hosszúság x magasság) mm 45 x 10  

Sugár divergencia fok ± 3  

OPERATING MANUAL AND RECOMMENDED TREATMENT DOSAGES

proven clinical results | rechargeable, easy and safe to use | www.gd-energies.com

With the Healing Power of a Clinic
The world’s best portable soft-laser medical device

For professional and home adjunctive use in therapy of: Carpal tunnel syndrome, 
fibromyalgia, myofascial pain syndromes (e.g knee pain, low back pain, neck/
upper back pain, muscle pain etc.), joint disorders/arthritis (e.g Achilles tendinitis, 
tennis elbow etc.), medical skin conditions (e.g acne, herpes simplex, wound 
healing, fresh and old surgical wounds or scars, skin wounds, burns etc.), post-
pregnancy stretch marks (striae gravidarum), inflammation, dental medicine, 
acupuncture and sports injuries.

 

A legjobb hordozható orvosi lágylézer készülék a világon 
 

 Gyógyító ereje vetekedik a klinikai készülékekével  
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV ÉS AJÁNLOTT KEZELÉSI DÓZISOK 

 
Professzionális és házi adjuváns használatra, az alábbiak kezeléséhez: Carpalis alagút szindróma, 
fibromyalgia, myofascialis fájdalom szindróma (például térdfájás, fájdalom a gerinc ágyéki 
tájékán, nyaki fájdalmak / fájdalom a hát felső tájékán, izomfájdalmak, stb.), ízületi panaszok / 
artritisz (például az Achilles-ín gyulladása, teniszkönyök stb.), dermatológiai problémák (például 
acne, herpes simplex, sebgyógyítás , friss vagy régi varratok vagy hegek, bőrsérülések vagy 
égések stb.), szülés utáni terhességi csíkok (striae gravidarum), gyulladások, fogászati 
alkalmazások, akupunktúra és sportolásból  eredő sérülések. 

 

 bizonyított klinikai eredmények| újratölthető, használata könnyű és biztonságos | 
www.gd-energies.com 

 

9. Jóváhagyások és 
biztonságossági 
tanúsítások 

� Jóváhagyta Izrael Egészségügyi 
Minisztériuma 

� Szabadalmaztatása folyamatban 

      B-CURETM LASER LLLT-808 
II. orvostechnikai osztály, belső tápos felszerelés;  
3 x 1,2V AAA újratölthető elemekkel 
9V, 300 mA (v.á./e.á. adapter révén történő újratöltéshez) 

Egyedüli forgalmazó az egész világon: 
Erika Carmel LTD, P.O. Box 7170, Haifa, 31071, Izrael 
www.gd-energies.com 

HELYI KÉPVISELŐ 

         2011. január | minden jog fenntartva

Obelis s.a Av. De Tervuren, 
34 Bte 44 B-1040 Brussels, Belgium 

Bio Ray (Hk) Limited 
20th Floor, Euro Trade Centre, 21-23 Des Voeux Road
Central’ Hong Kong, Készült Kínában

EC REP

0120 

Extramed kft. 

4431 Nyíregyháza 
Majális u. 8. 
tel.: +36 30 3116944 
E-mail: info@extramed.hu
Web: www.extramed.hu 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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GRATULÁLUNK! 
Az Öné a legjobb hordozható orvosi lágylézer készülék a világon. 

Ez a kézkönyv teszi az Ön számára lehetővé azt, hogy a XXI. század 
legmodernebb, legprofesszionálisabb és leghatásosabb kezelését élvezze 
- bárhol és bármikor is lenne szüksége rá. 
A lágylézer csúcstechnológiáját testesíti meg: a készülék könnyű, 
hordozható, újratölthető, felhasználóbarát úgy a gondozó, mint a páciens 
szempontjából, klinikai gyógyító hatása felér azoknak a készülékeknek a 
hatásával, melyek csakis hírneves klinikák és kórházak készlettárában 
lelhetők fel. 
Mielőtt használatba venné B-CURE LASER készülékét, olvassa el, 
kérjük, a Használati kézikönyvet, és a kezelések alkalmával az ajánlott 
dózisok betartásával járjon el. 
A Good Energies valamennyi munkatársa örömmel áll bármikor az 
Ön rendelkezésére. Kérjük, ne habozzon megkeresni minket saját 
sikertörténeteivel, illetve bármely megjegyzéssel vagy kérdéssel, mely 
felmerülne Önben. 

Műszaki adatok - folytatás 
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Jellemző Egységek Leírás, érték Megjegyzések 

0ºC - 40ºC (32ºF - 104ºF), 15% - 90% mellett 
Üzemi feltételek nedvesség (nem kondenzál) 

Kerülje a készülék gépjárműben hagyását kánikula esetén 

8. Szavatosság 

A  készülék szavatossága 12 hónap, amit a garancia tanúsítvány részletei is tanúsítanak. Ha a készülék 
elemekkel / töltővel kerül leszállításra, ez utóbbiakra a szavatosság nem terjed ki. 

-20ºC és 55ºC (-4ºF és 131ºF) között 10% - 
95% (nem kondenzáló) nedvesség mellett 
30 napon át 

Tárolási feltételek
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1. rész: Használati utasítások a B-CURETM LASER LLLT-808 készülékhez 

1. Alkatrészek beazonosítása 
1. Tápkapcsoló - fő működtető gomb a készülék 

bekapcsolásához és kikapcsolásához. 
2.  Időzítő gomb - kezeléstartam beállító gomb. 
3.  LCD kijelző - kezeléstartam, készülékállapot és 

hibakeresés kijelzője. 
4.  Kezelés indítógomb 
5. Érintkező és indítógomb - a kezelt régióra gyakorolt 

nyomás munkafelülete (a zöld fény a készülék 
működését jelzi). 

6. Csatlakoztatási pont a töltőhöz. 
7. Elem tartó.  
8. Csíptető. 

7. Akkumulátor rekesz 
6. Csatlakoztatási 
pont a töltőhöz 

4. Kezelés indítógomb 

5. Érintkezés 

3. Időzítő LCD kijelző 

2. Kezeléstartam 
beállító gomb 

1. Tápkapcsoló 

8.Csíptető

Műszaki adatok - folytatás 
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Jellemző Egységek Leírás, érték                               Megjegyzések 

Zöld LED kijelzés  nM 520                         Szuper zöld. Vizuálisan jelzi rendeltetésszerűen ki a
lézersugarat. 

Időzítő beállítása perc 00:00 - 99:30 
Időzítő beállítási intervallumok másodperc 30                           Növekvő vagy Csökkenő 

LCD kijelzés méretek  mm 26 x 15                    Megjeleníthető felület 
Időzítő LCD kijelzés 4 számjegy, (88:88)    Villogó kettőspont 1 másodpercenként 

       A következőket jelzi ki: KI, BE, működésben, alacsony  
Lézerteljesítmény, hangjelzés Igen töltés és hibaüzenetek 

Elektromos teljesítmény W 3.2 max. 
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Figyelem:
� Csak a készülékkel leszállított adapter 

használható az akkumulátorok töltéséhez. 
Meghibásodás esetén, illetve ha az adaptert 
elvesztené, forduljon a szállítóhoz, illetve a 
szervizközponthoz. 

� Csakis 1,2V AAA újratölthető NiMH típusú 
elemeket használjon. 

� Az elemek helyes polaritását feltétlenül tartsa be!

�

�

�

�

Ne használjon egyéb típusú elemet, a tűzvész 
vagy robbanás kockázatának elkerülés érdekében.
Az elemek felrobbanhatnak, ha kezelésük nem 
történik kellő óvatossággal. Ne szedje szét, ne 
hevítse 100°C fölé, 
és ne dobja tűzbe az elemeket. 
A lemerült elemek ártalmatlanítása arra 
alkalmas hulladékgyűjtő helyen történik. 

3. A készülék bekapcsolása (BE) és a kezeléstartam beállítása 
3.1 A készülék bekapcsolása (BE) 

Nyomja meg a fő működtető gombot (1). Rövid bip hallatása után megjelenik az időzítő (az a 
digitális óra, melyen az időzítő gomb (2) megnyomásával kell beállítani a kezeléstartamot) a 
kijelzőn (3). 

31 | B-CURETM LASER LLLT-808

6. B-CURETM LASER LLLT-808 készülék referenciái: 

A B-CURE Laser készüléket a legjobb fájdalom specialisták ajánlják és 
széleskörűen használják izraeli élvonalbeli fájdalom klinikák valamint az alábbi 
kórházak mozgásszervi osztályai: Hadassah, Ichilov, Rambam, és Shiba (Tel 
Hashomer). Ugyanakkor használják az Izraeli Honvédség fizioterápiás klinikái, 
élenjáró sportklubok, és Izrael legjobb atlétái és sportolói. 

Sajtóban megjelent részletes ajánlóleveleket és cikkeket honlapunkon az 
“Recommendations” (Ajánlások) opciónál olvashat. 

Örömünkre szolgálna, ha B-Cure Laser készülékre vonatkozó tapasztalatát Ön is 
megosztaná velünk és értékelnénk, ha Ön hozzájárulna ahhoz, hogy azt 
honlapunkon megjelentessük. 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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3. Csíptető (8) ráhelyezése a kezelés indítógombra (4): Amint az 
üzemidő beállításra került, a gomb lenyomott helyzetben történő 
megtartásának fáradalmát elkerülheti, ha előbb ráhelyezi a csíptetőt a 
kezelés indítógombra (4), (a csíptetőt a konvex domborulatával a 
fekete indítógomb felé kell felhelyezni), majd a markolat másik felét 
rögzíti a készülékre, mígnem az helyére kattanva nem zárul. 
Eltávolításkor a műveletek fordított sorrendjében kell eljárni. 
Amikor a készülék működésben van, akkor: 
� az időzítő által kijelzett idő csökken, és eléri a “00:00” értéket. A 

működés automatikusan ér véget, és befejezését bip jelzi. 
� zöld fénykijelzés jelenik meg azt mutatván, hogy a készülék be van 

kapcsolva. A lézersugár a B-CURE készüléknél láthatatlan. 
� minden 3. másodpercben “bip” hallható, ami a készülék 

működését jelzi. 
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4. Klinikai területek és kezelési alkalmazások (részleges jegyzék) 
Egyidejű kezelés fájdalomra és a duzzadás / seb csökkentésére illetve a gyulladás gyökeres 
megszüntetésére 

Vázrendszeri és szöveti fájdalmak és sérülések 
� Reumás és / vagy krónikus ízületi gyulladás  

� Ízületi panaszok / arthritisek 
� Sportolásból eredő sérülések, sebek, és friss hegek 

� Fájdalom a hát ágyéki, illetve felső tájékán; nyak-, izom-, térd- és 
egyéb ízületi fájdalmak 

� Talpi bőnye gyulladás és izomrándulások 

� Teniszkönyök 
� Az Achilles-ín gyulladása 
� Carpalis alagút szindróma 

� Fibromyalgia 

� Myofascialis fájdalom szindróma 

Fogászati alkalmazások 

Állatgyógyászati alkalmazások 
Akupunktúrás kezelések 

Orvosi dermatológia 
� Sebgyógyítás 
� Acne, pattanás 

� Égések 
� Hegek 
� Herpes simplex 

Esztétika 
� Szülés utáni terhességi csíkok 

� Friss és régi sebészeti 

hegek 
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5. Vezérlőpanel és hibaüzenetek 

Utalás Állapot 

Az elemek töltődnek. 

Az elemek teljes mértékben feltöltődtek. 

A “*” azt jelzi, hogy a készülék pillanatnyilag működik. 

Az elemek teljesen feltöltöttek. 

Az elemek lemerülő félben; a készülék bekapcsolása után hallható két bip jelzi az újratöltés 
szükségességét. 

Az elemek lemerültek. Azonnal töltse fel a készüléket. 
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és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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Utalás Állapot 

 Egyéb jelek, melyek erre a meghibásodásra utalnak: 
 

Hardver probléma. 
Kapcsolja ki-, majd be a készüléket a hiba kijavítása érdekében. 
Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket.  
Ha a hiba továbbra is fennáll, küldje a készüléket szervizközpontba. 

 

Szoftver probléma. 
Állítsa le a készüléket, vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket. 
Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor minden bizonnyal a készülék szoftvere hibásodott meg, és a 
készüléket szervizközpontba kell küldenie. 
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Biztosítsa a kezelés folytonosságát: A kezelést naponta és folytonosan kell végezni. Mindig maradéktalanul teljesítse a 
dózistáblázatban megadott kezelések számát, még akkor is, ha közben javulást tapasztal. Fontos tudni, hogy a 
B-Cure lézer nemcsak a gyógyulást segíti elő, hanem a befertőződést is megelőzi. 

9. Elővigyázatossági lépések 

� Szakorvos véleményének kikérése mindenkor ajánlatos. 
� Ne használja a készüléket terhes nő hasán, illetve rákban szenvedő betegeknél. 

A lézersugarat soha ne irányítsa senki szeme felé, és soha ne kezeljen szemhez közeli felületet! 

A B-CURETM LASER LLLT-808 gyermekek, valamint fogyatékossággal élő, protézist vagy rögzítő sínt viselő egyének 

kezelésére is alkalmas. 

1. A készülék tisztítása 

Az aktiválási és érintkezési zóna (5) tisztítását 70% alkoholos oldattal kell végezni úgy, hogy a lencsék 
megnedvesedését elkerülje!! 
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3.2 Az időzítő beállítása az LCD kijelzőn 
Nyomja meg az időzítő gombot (2) jobb (+) vagy bal (-) oldalon a kezeléstartam 
meghatározása érdekében. Az időzítőt 30 másodperces intervallumonként lehet 
igazítani. 
Állítsa be a kezeléstartamot szükség szerint a 14. oldalon szereplő Dózistáblázat ajánlásai alapján. 

FIGYELEM: A lézersugarat soha ne irányítsa senki szeme felé! 

3.3 A kezelés beindítása 
A működést kétféleképpen lehet beindítani: 
1 .  A készülék kezelési felületre történő közvetlen ráhelyezésével:  Nyomással történő működés – csak akkor 
alkalmazandó, ha nincs exponált szövet, illetve nyílt seb: 
Helyezze a nyomással működő munkafelületet (5) a kezelendő felületre, enyhén rányomván a készüléket a bőrre. 
Az elektronikus mikrokapcsoló a lézert automatikusan hozza működésbe. A működés leállítása érdekében egyszerűen 
szüntesse meg a készülék bőrrel való érintkezését. 
2 .  A kezelés indítógomb megnyomásával:  Nyomja meg a kezelés indítógombot (4) a készülék bal oldalán, a 
készülék működtetése érdekében. Amint a kezelés indítógombot elengedi, a készülék működése azonnal leáll. 
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5. Klinikai szakvizsgálatok tanúsítják ... 
Az utóbbi tíz évben több mint 2000 tanulmányt tettek közzé a lágylézer (LLLT) fájdalomcsillapító kezelésekben történő 
alkalmazását illetően, és mintegy 100 olyan kettős-vak vizsgálatot végeztek, melyek mind a lézerterápia klinikai 
értékét tanúsítják. 

Kérjük, látogassanak el a következő címre: www.gd-energies.com - ahol a "clinical research" (klinikai kutatások) 
opcióra kattintva érdekes tanulmányokra talál utalásokat. 

Fontos megjegyezni, hogy a mostanáig végzett vizsgálatok legtöbbje "régi generációs" készülékeket használt, és a 
páciensek kezelésének gyakorisága csak heti 1-3 alkalomra szorítkozott. Ez pedig kevesebb a megkívánt kezelési 
gyakoriságnál, amivel optimális eredményeket lehet elérni.  

Hordozhatóságának és teljesítményének köszönhetően a B-CURE LASERTM LLLT-808 készülékkel azonnali és 
rendszeres kezelés biztosítható nap mint nap, és ez a gyógyulást exponenciálisan felgyorsítja. 
És valóban, a B-CURE LASERTM LLLT-808 használóival végzett legfrissebb tesztek jobb és hatékonyabb 
eredményeket tanúsítanak a valaha is végzett lágy lézer kezelésekhez képest. 
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4. A kezelés befejezése és a készülék kikapcsolása (KI) 

� Ha a kezelési terv szerinti kezeléstartam nem járt le, akkor az időzítő a hátramaradt kezeléstartamot jelzi. A 
hátramaradt kezeléstartam a gép következő bekapcsolásakor (BE) kijelzésre kerül. 

� Az előző kezelésből hátramaradt bármely kezeléstartam nullázására tartsa lenyomva a fő működtető gombot (1) 
a készülék bekapcsolása után több, mint 2 másodpercig. 

� A készülék leállítása érdekében tartsa lenyomva a fő működtető gombot 2 másodpercig, míg bip nem hallatszik, és 
a kijelzőn nem jelenik meg semmi (az LCD kijelző teljesen törlődik). 

3. A B-CURE Laser működési elve  
Alacsony intenzitású lézerenergia 

Amikor a szervezet a lézersugarat elnyeli, számos egyidejű láncreakció megy végbe: a vérkeringés 
felgyorsul, a sejttevékenység serkentésre kerül, és a sejtek közti kommunikáció fokozódik. 

a sejtmembránok permeabilitása módosul
, és az idegtevékenység

fokozódik. 

nő az ATP (adenozin
trifoszfát) szintje, és aktiválódnak, illetve 

serkentésre kerülnek a célsejtek enzimjei. 

növekedik 
 az endorfin – azaz a 

fájdalomcsillapító hormonok
 szintézise. 

Nő az 
S.O.D termelés, mely a 

gyulladást győzi le és 
csökkenti 

a szabad gyökök által 
okozott kárt.

A makrofágok izgalomba 
jönnek és 
nő azon 

mastociták (hízósejtek) 
száma, melyek 

a sebek gyógyulását segítik elő. 

Gyorsul a kollagén és 
elasztin szintézis. Gyorsul a 
a seb felé irányuló 
vérkeringés 

Az eredmény: 
A fájdalom 
intenzitásszintjének 
csökkenése.  

Az eredmény:
Gyulladásellenes hatás

. 

Az eredmény:
Gyorsabb sebgyógyulás 

véralvadás, 
kevesebb hegesedés. 

Az eredmény:
Bőrregeneráló, 
öregedés-gátló,

és ránc-simító hatás. 
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2. rész: A lágylézer - LLLT gyógyító természete 

1. Mi a lágylézer (LLLT) ((alacsony intenzitású lézeres terápia))? 

A lágylézer alacsony intenzitású lézersugár, melynek teljesítménye 1-1000mW. Monokromatikus (egyetlen 
hullámhossz van meghatározva), és koherens - egyetlen fázisban és egyetlen irányban mozog. A lágylézer a 
bőrfelületen keresztül hat,  ugyanakkor a bőr alá ennek felmelegítése, illetve károsítása nélkül hatol be. 

A lágylézeres kezelés biostimuláció révén hat a szervezet természetes gyógyulási mechanizmusaira sejt és 
szisztémás szinten. Az eredmény: minden egyes sejttípus a szervezetben történő optimális működéséhez megkapja 
azt a szükséges energiát, hogy ennek “öngyógyítását” elősegítse, és természetes úton küzdje le a problémát, legyen 
ez hátfájás, gyulladás,  seb, vagy felfrissülés, vagy regenerálódás szükségessége. Lágylézereket orvosok és 
fizioterapeuták a világ minden táján használnak, különösen a heveny és krónikus izom-vázrendszeri fájdalmak, 
motorikus problémák, duzzadások, ízületi porcproblémák, gyulladások, és sérült lágyszövetek kezelésére. 
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Utalás Állapot 

 A B-CURETM LASER automatikusan leáll 10 bip után a lemerült elemek miatt. 

“LOW” (alacsony töltésű elem) kijelzés jelenik meg a kijelzőn, valahányszor a lézer teljesítménye a 
szükséges szint alá csökken. Szüntesse be a kezelést. Ez a következő okokból következhet be: 
1. Az elemek teljesítménye túl kicsi. 
2. A lézer dióda élettartamát kimerítette, és szervizközpontban szükséges kicserélni. 
3. A készüléket a specifikációknak meg nem felelő környezetben üzemeltetik; például a 
készüléket szélsőséges külső hőmérsékleti feltételek mellett, 40ºC felett használják. Töltse újra az 
akkumulátorokat, indítsa be a készüléket, és figyelje, hogy megjelenik-e továbbra is a “LOW” 
(lemerült)  kijelzés. Ha igen, ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet nem-e túl magas, és 
távolodjon el a meleg zónától. 

 

Ha a zónában nincs 40ºC fölötti hőmérséklet, és a “LOW” kijelzés még mindig fennáll, a 
készüléket szervizközpontba kell küldeni a lézer dióda lecserélése érdekében. 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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3.2 Az időzítő beállítása az LCD kijelzőn 
Nyomja meg az időzítő gombot (2) jobb (+) vagy bal (-) oldalon a kezeléstartam 
meghatározása érdekében. Az időzítőt 30 másodperces intervallumonként lehet 
igazítani. 
Állítsa be a kezeléstartamot szükség szerint a 14. oldalon szereplő Dózistáblázat ajánlásai alapján. 

FIGYELEM: A lézersugarat soha ne irányítsa senki szeme felé! 

3.3 A kezelés beindítása 
A működést kétféleképpen lehet beindítani: 
1 .  A készülék kezelési felületre történő közvetlen ráhelyezésével:  Nyomással történő működés – csak akkor 
alkalmazandó, ha nincs exponált szövet, illetve nyílt seb: 
Helyezze a nyomással működő munkafelületet (5) a kezelendő felületre, enyhén rányomván a készüléket a bőrre. 
Az elektronikus mikrokapcsoló a lézert automatikusan hozza működésbe. A működés leállítása érdekében egyszerűen 
szüntesse meg a készülék bőrrel való érintkezését. 
2 .  A kezelés indítógomb megnyomásával:  Nyomja meg a kezelés indítógombot (4) a készülék bal oldalán, a 
készülék működtetése érdekében. Amint a kezelés indítógombot elengedi, a készülék működése azonnal leáll. 
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5. Klinikai szakvizsgálatok tanúsítják ... 
Az utóbbi tíz évben több mint 2000 tanulmányt tettek közzé a lágylézer (LLLT) fájdalomcsillapító kezelésekben történő 
alkalmazását illetően, és mintegy 100 olyan kettős-vak vizsgálatot végeztek, melyek mind a lézerterápia klinikai 
értékét tanúsítják. 

Kérjük, látogassanak el a következő címre: www.gd-energies.com - ahol a "clinical research" (klinikai kutatások) 
opcióra kattintva érdekes tanulmányokra talál utalásokat. 

Fontos megjegyezni, hogy a mostanáig végzett vizsgálatok legtöbbje "régi generációs" készülékeket használt, és a 
páciensek kezelésének gyakorisága csak heti 1-3 alkalomra szorítkozott. Ez pedig kevesebb a megkívánt kezelési 
gyakoriságnál, amivel optimális eredményeket lehet elérni.  

Hordozhatóságának és teljesítményének köszönhetően a B-CURE LASERTM LLLT-808 készülékkel azonnali és 
rendszeres kezelés biztosítható nap mint nap, és ez a gyógyulást exponenciálisan felgyorsítja. 
És valóban, a B-CURE LASERTM LLLT-808 használóival végzett legfrissebb tesztek jobb és hatékonyabb 
eredményeket tanúsítanak a valaha is végzett lágy lézer kezelésekhez képest. 
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4. A kezelés befejezése és a készülék kikapcsolása (KI) 

� Ha a kezelési terv szerinti kezeléstartam nem járt le, akkor az időzítő a hátramaradt kezeléstartamot jelzi. A 
hátramaradt kezeléstartam a gép következő bekapcsolásakor (BE) kijelzésre kerül. 

� Az előző kezelésből hátramaradt bármely kezeléstartam nullázására tartsa lenyomva a fő működtető gombot (1) 
a készülék bekapcsolása után több, mint 2 másodpercig. 

� A készülék leállítása érdekében tartsa lenyomva a fő működtető gombot 2 másodpercig, míg bip nem hallatszik, és 
a kijelzőn nem jelenik meg semmi (az LCD kijelző teljesen törlődik). 

3. A B-CURE Laser működési elve  
Alacsony intenzitású lézerenergia 

Amikor a szervezet a lézersugarat elnyeli, számos egyidejű láncreakció megy végbe: a vérkeringés 
felgyorsul, a sejttevékenység serkentésre kerül, és a sejtek közti kommunikáció fokozódik. 

a sejtmembránok permeabilitása módosul
, és az idegtevékenység

fokozódik. 

nő az ATP (adenozin
trifoszfát) szintje, és aktiválódnak, illetve 

serkentésre kerülnek a célsejtek enzimjei. 

növekedik 
 az endorfin – azaz a 

fájdalomcsillapító hormonok
 szintézise. 

Nő az 
S.O.D termelés, mely a 

gyulladást győzi le és 
csökkenti 

a szabad gyökök által 
okozott kárt.

A makrofágok izgalomba 
jönnek és 
nő azon 

mastociták (hízósejtek) 
száma, melyek 

a sebek gyógyulását segítik elő. 

Gyorsul a kollagén és 
elasztin szintézis. Gyorsul a 
a seb felé irányuló 
vérkeringés 

Az eredmény: 
A fájdalom 
intenzitásszintjének 
csökkenése.  

Az eredmény:
Gyulladásellenes hatás

. 

Az eredmény:
Gyorsabb sebgyógyulás 

véralvadás, 
kevesebb hegesedés. 

Az eredmény:
Bőrregeneráló, 
öregedés-gátló,

és ránc-simító hatás. 
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2. rész: A lágylézer - LLLT gyógyító természete 

1. Mi a lágylézer (LLLT) ((alacsony intenzitású lézeres terápia))? 

A lágylézer alacsony intenzitású lézersugár, melynek teljesítménye 1-1000mW. Monokromatikus (egyetlen 
hullámhossz van meghatározva), és koherens - egyetlen fázisban és egyetlen irányban mozog. A lágylézer a 
bőrfelületen keresztül hat,  ugyanakkor a bőr alá ennek felmelegítése, illetve károsítása nélkül hatol be. 

A lágylézeres kezelés biostimuláció révén hat a szervezet természetes gyógyulási mechanizmusaira sejt és 
szisztémás szinten. Az eredmény: minden egyes sejttípus a szervezetben történő optimális működéséhez megkapja 
azt a szükséges energiát, hogy ennek “öngyógyítását” elősegítse, és természetes úton küzdje le a problémát, legyen 
ez hátfájás, gyulladás,  seb, vagy felfrissülés, vagy regenerálódás szükségessége. Lágylézereket orvosok és 
fizioterapeuták a világ minden táján használnak, különösen a heveny és krónikus izom-vázrendszeri fájdalmak, 
motorikus problémák, duzzadások, ízületi porcproblémák, gyulladások, és sérült lágyszövetek kezelésére. 
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Utalás Állapot 

 A B-CURETM LASER automatikusan leáll 10 bip után a lemerült elemek miatt. 

“LOW” (alacsony töltésű elem) kijelzés jelenik meg a kijelzőn, valahányszor a lézer teljesítménye a 
szükséges szint alá csökken. Szüntesse be a kezelést. Ez a következő okokból következhet be: 
1. Az elemek teljesítménye túl kicsi. 
2. A lézer dióda élettartamát kimerítette, és szervizközpontban szükséges kicserélni. 
3. A készüléket a specifikációknak meg nem felelő környezetben üzemeltetik; például a 
készüléket szélsőséges külső hőmérsékleti feltételek mellett, 40ºC felett használják. Töltse újra az 
akkumulátorokat, indítsa be a készüléket, és figyelje, hogy megjelenik-e továbbra is a “LOW” 
(lemerült)  kijelzés. Ha igen, ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet nem-e túl magas, és 
távolodjon el a meleg zónától. 

 

Ha a zónában nincs 40ºC fölötti hőmérséklet, és a “LOW” kijelzés még mindig fennáll, a 
készüléket szervizközpontba kell küldeni a lézer dióda lecserélése érdekében. 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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3. Csíptető (8) ráhelyezése a kezelés indítógombra (4): Amint az 
üzemidő beállításra került, a gomb lenyomott helyzetben történő 
megtartásának fáradalmát elkerülheti, ha előbb ráhelyezi a csíptetőt a 
kezelés indítógombra (4), (a csíptetőt a konvex domborulatával a 
fekete indítógomb felé kell felhelyezni), majd a markolat másik felét 
rögzíti a készülékre, mígnem az helyére kattanva nem zárul. 
Eltávolításkor a műveletek fordított sorrendjében kell eljárni. 
Amikor a készülék működésben van, akkor: 
� az időzítő által kijelzett idő csökken, és eléri a “00:00” értéket. A 

működés automatikusan ér véget, és befejezését bip jelzi. 
� zöld fénykijelzés jelenik meg azt mutatván, hogy a készülék be van 

kapcsolva. A lézersugár a B-CURE készüléknél láthatatlan. 
� minden 3. másodpercben “bip” hallható, ami a készülék 

működését jelzi. 
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4. Klinikai területek és kezelési alkalmazások (részleges jegyzék) 
Egyidejű kezelés fájdalomra és a duzzadás / seb csökkentésére illetve a gyulladás gyökeres 
megszüntetésére 

Vázrendszeri és szöveti fájdalmak és sérülések 
� Reumás és / vagy krónikus ízületi gyulladás  

� Ízületi panaszok / arthritisek 
� Sportolásból eredő sérülések, sebek, és friss hegek 

� Fájdalom a hát ágyéki, illetve felső tájékán; nyak-, izom-, térd- és 
egyéb ízületi fájdalmak 

� Talpi bőnye gyulladás és izomrándulások 

� Teniszkönyök 
� Az Achilles-ín gyulladása 
� Carpalis alagút szindróma 

� Fibromyalgia 

� Myofascialis fájdalom szindróma 

Fogászati alkalmazások 

Állatgyógyászati alkalmazások 
Akupunktúrás kezelések 

Orvosi dermatológia 
� Sebgyógyítás 
� Acne, pattanás 

� Égések 
� Hegek 
� Herpes simplex 

Esztétika 
� Szülés utáni terhességi csíkok 

� Friss és régi sebészeti 

hegek 
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5. Vezérlőpanel és hibaüzenetek 

Utalás Állapot 

Az elemek töltődnek. 

Az elemek teljes mértékben feltöltődtek. 

A “*” azt jelzi, hogy a készülék pillanatnyilag működik. 

Az elemek teljesen feltöltöttek. 

Az elemek lemerülő félben; a készülék bekapcsolása után hallható két bip jelzi az újratöltés 
szükségességét. 

Az elemek lemerültek. Azonnal töltse fel a készüléket. 
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berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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Utalás Állapot 

 Egyéb jelek, melyek erre a meghibásodásra utalnak: 
 

Hardver probléma. 
Kapcsolja ki-, majd be a készüléket a hiba kijavítása érdekében. 
Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket.  
Ha a hiba továbbra is fennáll, küldje a készüléket szervizközpontba. 

 

Szoftver probléma. 
Állítsa le a készüléket, vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket. 
Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor minden bizonnyal a készülék szoftvere hibásodott meg, és a 
készüléket szervizközpontba kell küldenie. 
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Biztosítsa a kezelés folytonosságát: A kezelést naponta és folytonosan kell végezni. Mindig maradéktalanul teljesítse a 
dózistáblázatban megadott kezelések számát, még akkor is, ha közben javulást tapasztal. Fontos tudni, hogy a 
B-Cure lézer nemcsak a gyógyulást segíti elő, hanem a befertőződést is megelőzi. 

9. Elővigyázatossági lépések 

� Szakorvos véleményének kikérése mindenkor ajánlatos. 
� Ne használja a készüléket terhes nő hasán, illetve rákban szenvedő betegeknél. 

A lézersugarat soha ne irányítsa senki szeme felé, és soha ne kezeljen szemhez közeli felületet! 

A B-CURETM LASER LLLT-808 gyermekek, valamint fogyatékossággal élő, protézist vagy rögzítő sínt viselő egyének 

kezelésére is alkalmas. 

1. A készülék tisztítása 

Az aktiválási és érintkezési zóna (5) tisztítását 70% alkoholos oldattal kell végezni úgy, hogy a lencsék 
megnedvesedését elkerülje!! 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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3.2 Az időzítő beállítása az LCD kijelzőn 
Nyomja meg az időzítő gombot (2) jobb (+) vagy bal (-) oldalon a kezeléstartam 
meghatározása érdekében. Az időzítőt 30 másodperces intervallumonként lehet 
igazítani. 
Állítsa be a kezeléstartamot szükség szerint a 14. oldalon szereplő Dózistáblázat ajánlásai alapján. 

FIGYELEM: A lézersugarat soha ne irányítsa senki szeme felé! 

3.3 A kezelés beindítása 
A működést kétféleképpen lehet beindítani: 
1 .  A készülék kezelési felületre történő közvetlen ráhelyezésével:  Nyomással történő működés – csak akkor 
alkalmazandó, ha nincs exponált szövet, illetve nyílt seb: 
Helyezze a nyomással működő munkafelületet (5) a kezelendő felületre, enyhén rányomván a készüléket a bőrre. 
Az elektronikus mikrokapcsoló a lézert automatikusan hozza működésbe. A működés leállítása érdekében egyszerűen 
szüntesse meg a készülék bőrrel való érintkezését. 
2 .  A kezelés indítógomb megnyomásával:  Nyomja meg a kezelés indítógombot (4) a készülék bal oldalán, a 
készülék működtetése érdekében. Amint a kezelés indítógombot elengedi, a készülék működése azonnal leáll. 
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5. Klinikai szakvizsgálatok tanúsítják ... 
Az utóbbi tíz évben több mint 2000 tanulmányt tettek közzé a lágylézer (LLLT) fájdalomcsillapító kezelésekben történő 
alkalmazását illetően, és mintegy 100 olyan kettős-vak vizsgálatot végeztek, melyek mind a lézerterápia klinikai 
értékét tanúsítják. 

Kérjük, látogassanak el a következő címre: www.gd-energies.com - ahol a "clinical research" (klinikai kutatások) 
opcióra kattintva érdekes tanulmányokra talál utalásokat. 

Fontos megjegyezni, hogy a mostanáig végzett vizsgálatok legtöbbje "régi generációs" készülékeket használt, és a 
páciensek kezelésének gyakorisága csak heti 1-3 alkalomra szorítkozott. Ez pedig kevesebb a megkívánt kezelési 
gyakoriságnál, amivel optimális eredményeket lehet elérni.  

Hordozhatóságának és teljesítményének köszönhetően a B-CURE LASERTM LLLT-808 készülékkel azonnali és 
rendszeres kezelés biztosítható nap mint nap, és ez a gyógyulást exponenciálisan felgyorsítja. 
És valóban, a B-CURE LASERTM LLLT-808 használóival végzett legfrissebb tesztek jobb és hatékonyabb 
eredményeket tanúsítanak a valaha is végzett lágy lézer kezelésekhez képest. 

9 | B-CURETM LASER LLLT-808

4. A kezelés befejezése és a készülék kikapcsolása (KI) 

� Ha a kezelési terv szerinti kezeléstartam nem járt le, akkor az időzítő a hátramaradt kezeléstartamot jelzi. A 
hátramaradt kezeléstartam a gép következő bekapcsolásakor (BE) kijelzésre kerül. 

� Az előző kezelésből hátramaradt bármely kezeléstartam nullázására tartsa lenyomva a fő működtető gombot (1) 
a készülék bekapcsolása után több, mint 2 másodpercig. 

� A készülék leállítása érdekében tartsa lenyomva a fő működtető gombot 2 másodpercig, míg bip nem hallatszik, és 
a kijelzőn nem jelenik meg semmi (az LCD kijelző teljesen törlődik). 

3. A B-CURE Laser működési elve  
Alacsony intenzitású lézerenergia 

Amikor a szervezet a lézersugarat elnyeli, számos egyidejű láncreakció megy végbe: a vérkeringés 
felgyorsul, a sejttevékenység serkentésre kerül, és a sejtek közti kommunikáció fokozódik. 

a sejtmembránok permeabilitása módosul
, és az idegtevékenység

fokozódik. 

nő az ATP (adenozin
trifoszfát) szintje, és aktiválódnak, illetve 

serkentésre kerülnek a célsejtek enzimjei. 

növekedik 
 az endorfin – azaz a 

fájdalomcsillapító hormonok
 szintézise. 

Nő az 
S.O.D termelés, mely a 

gyulladást győzi le és 
csökkenti 

a szabad gyökök által 
okozott kárt.

A makrofágok izgalomba 
jönnek és 
nő azon 

mastociták (hízósejtek) 
száma, melyek 

a sebek gyógyulását segítik elő. 

Gyorsul a kollagén és 
elasztin szintézis. Gyorsul a 
a seb felé irányuló 
vérkeringés 

Az eredmény: 
A fájdalom 
intenzitásszintjének 
csökkenése.  

Az eredmény:
Gyulladásellenes hatás

. 

Az eredmény:
Gyorsabb sebgyógyulás 

véralvadás, 
kevesebb hegesedés. 

Az eredmény:
Bőrregeneráló, 
öregedés-gátló,

és ránc-simító hatás. 
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2. rész: A lágylézer - LLLT gyógyító természete 

1. Mi a lágylézer (LLLT) ((alacsony intenzitású lézeres terápia))? 

A lágylézer alacsony intenzitású lézersugár, melynek teljesítménye 1-1000mW. Monokromatikus (egyetlen 
hullámhossz van meghatározva), és koherens - egyetlen fázisban és egyetlen irányban mozog. A lágylézer a 
bőrfelületen keresztül hat,  ugyanakkor a bőr alá ennek felmelegítése, illetve károsítása nélkül hatol be. 

A lágylézeres kezelés biostimuláció révén hat a szervezet természetes gyógyulási mechanizmusaira sejt és 
szisztémás szinten. Az eredmény: minden egyes sejttípus a szervezetben történő optimális működéséhez megkapja 
azt a szükséges energiát, hogy ennek “öngyógyítását” elősegítse, és természetes úton küzdje le a problémát, legyen 
ez hátfájás, gyulladás,  seb, vagy felfrissülés, vagy regenerálódás szükségessége. Lágylézereket orvosok és 
fizioterapeuták a világ minden táján használnak, különösen a heveny és krónikus izom-vázrendszeri fájdalmak, 
motorikus problémák, duzzadások, ízületi porcproblémák, gyulladások, és sérült lágyszövetek kezelésére. 
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Utalás Állapot 

 A B-CURETM LASER automatikusan leáll 10 bip után a lemerült elemek miatt. 

“LOW” (alacsony töltésű elem) kijelzés jelenik meg a kijelzőn, valahányszor a lézer teljesítménye a 
szükséges szint alá csökken. Szüntesse be a kezelést. Ez a következő okokból következhet be: 
1. Az elemek teljesítménye túl kicsi. 
2. A lézer dióda élettartamát kimerítette, és szervizközpontban szükséges kicserélni. 
3. A készüléket a specifikációknak meg nem felelő környezetben üzemeltetik; például a 
készüléket szélsőséges külső hőmérsékleti feltételek mellett, 40ºC felett használják. Töltse újra az 
akkumulátorokat, indítsa be a készüléket, és figyelje, hogy megjelenik-e továbbra is a “LOW” 
(lemerült)  kijelzés. Ha igen, ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet nem-e túl magas, és 
távolodjon el a meleg zónától. 

 

Ha a zónában nincs 40ºC fölötti hőmérséklet, és a “LOW” kijelzés még mindig fennáll, a 
készüléket szervizközpontba kell küldeni a lézer dióda lecserélése érdekében. 
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3. Csíptető (8) ráhelyezése a kezelés indítógombra (4): Amint az 
üzemidő beállításra került, a gomb lenyomott helyzetben történő 
megtartásának fáradalmát elkerülheti, ha előbb ráhelyezi a csíptetőt a 
kezelés indítógombra (4), (a csíptetőt a konvex domborulatával a 
fekete indítógomb felé kell felhelyezni), majd a markolat másik felét 
rögzíti a készülékre, mígnem az helyére kattanva nem zárul. 
Eltávolításkor a műveletek fordított sorrendjében kell eljárni. 
Amikor a készülék működésben van, akkor: 
� az időzítő által kijelzett idő csökken, és eléri a “00:00” értéket. A 

működés automatikusan ér véget, és befejezését bip jelzi. 
� zöld fénykijelzés jelenik meg azt mutatván, hogy a készülék be van 

kapcsolva. A lézersugár a B-CURE készüléknél láthatatlan. 
� minden 3. másodpercben “bip” hallható, ami a készülék 

működését jelzi. 
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4. Klinikai területek és kezelési alkalmazások (részleges jegyzék) 
Egyidejű kezelés fájdalomra és a duzzadás / seb csökkentésére illetve a gyulladás gyökeres 
megszüntetésére 

Vázrendszeri és szöveti fájdalmak és sérülések 
� Reumás és / vagy krónikus ízületi gyulladás  

� Ízületi panaszok / arthritisek 
� Sportolásból eredő sérülések, sebek, és friss hegek 

� Fájdalom a hát ágyéki, illetve felső tájékán; nyak-, izom-, térd- és 
egyéb ízületi fájdalmak 

� Talpi bőnye gyulladás és izomrándulások 

� Teniszkönyök 
� Az Achilles-ín gyulladása 
� Carpalis alagút szindróma 

� Fibromyalgia 

� Myofascialis fájdalom szindróma 

Fogászati alkalmazások 

Állatgyógyászati alkalmazások 
Akupunktúrás kezelések 

Orvosi dermatológia 
� Sebgyógyítás 
� Acne, pattanás 

� Égések 
� Hegek 
� Herpes simplex 

Esztétika 
� Szülés utáni terhességi csíkok 

� Friss és régi sebészeti 

hegek 
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5. Vezérlőpanel és hibaüzenetek 

Utalás Állapot 

Az elemek töltődnek. 

Az elemek teljes mértékben feltöltődtek. 

A “*” azt jelzi, hogy a készülék pillanatnyilag működik. 

Az elemek teljesen feltöltöttek. 

Az elemek lemerülő félben; a készülék bekapcsolása után hallható két bip jelzi az újratöltés 
szükségességét. 

Az elemek lemerültek. Azonnal töltse fel a készüléket. 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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Utalás Állapot 

 Egyéb jelek, melyek erre a meghibásodásra utalnak: 
 

Hardver probléma. 
Kapcsolja ki-, majd be a készüléket a hiba kijavítása érdekében. 
Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket.  
Ha a hiba továbbra is fennáll, küldje a készüléket szervizközpontba. 

 

Szoftver probléma. 
Állítsa le a készüléket, vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket. 
Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor minden bizonnyal a készülék szoftvere hibásodott meg, és a 
készüléket szervizközpontba kell küldenie. 
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Biztosítsa a kezelés folytonosságát: A kezelést naponta és folytonosan kell végezni. Mindig maradéktalanul teljesítse a 
dózistáblázatban megadott kezelések számát, még akkor is, ha közben javulást tapasztal. Fontos tudni, hogy a 
B-Cure lézer nemcsak a gyógyulást segíti elő, hanem a befertőződést is megelőzi. 

9. Elővigyázatossági lépések 

� Szakorvos véleményének kikérése mindenkor ajánlatos. 
� Ne használja a készüléket terhes nő hasán, illetve rákban szenvedő betegeknél. 

A lézersugarat soha ne irányítsa senki szeme felé, és soha ne kezeljen szemhez közeli felületet! 

A B-CURETM LASER LLLT-808 gyermekek, valamint fogyatékossággal élő, protézist vagy rögzítő sínt viselő egyének 

kezelésére is alkalmas. 

1. A készülék tisztítása 

Az aktiválási és érintkezési zóna (5) tisztítását 70% alkoholos oldattal kell végezni úgy, hogy a lencsék 
megnedvesedését elkerülje!! 
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6. B-CURETM LASER kezelési dózisok 
Heveny fájdalmak, valamint friss sérülések, illetve égések esetén ajánlatos a kezelést  mielőbb elkezdeni, 
legalább 10 egymás utáni kezelést alkalmazván úgy, hogy az egyes kezelések 6-8 percig tartsanak, és 
köztük 5 perces szünet legyen. Meglepő eredményeket lehet elérni így.  
Krónikus fájdalmak esetén folytassa a kezelést mindaddig, míg a probléma nem csillapodik, illetve meg 
nem oldódik. Nincs időhatár. 
Lágylézeres kezelés esetén kezdetben a fájdalom súlyosbodhat, hogy aztán a javulás 1-2 napon belül mutatkozzon. 
Ezért ajánlatos az első kezeléskor a készüléket csak 1,5 percig használni a célterületen. Ha az első kezelés utáni 
legfeljebb 3 óra után is a fájdalom hangsúlyozottabban érződik, várjon, kérjük, 24 órát mielőtt a kezelést folytatná, és a 
kezeléstartamot fokozatosan növelje mindaddig, míg az alábbi táblázatban ajánlott kezeléstartamot el nem éri. A 
kezelések száma és tartama csak tájékoztató jellegű; a pontos dózisokat a páciens állapota és az eredmények 
szerint kell módosítani. Ne feledje, hogy nagyobb felület arányosan nagyobb kezelésidőt igényel (lásd a 6.1. szakaszt 
a 16. oldalon). 

Például: hátfájás esetén legfeljebb 4,5 cm2 felület kezeléséhez a kezeléstartam 6-8 perc; 9 cm2 (2 x 4,5 cm2) felület 
kezeléséhez a kezeléstartam 12-16 perc. A kezelés pontos tartama reggel és esete nem számít, de a kezelést naponta 
kétszer kell a kezelési terv szerint kivitelezni. 
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8. Utasítások a legjobb eredmények eléréséhez 
� A kezelendő terület: ha a kezelendő felület nagyobb mint 1x4,5 cm, ismételje a kezelést az előzőleg kezelt 

felülettel szomszédos részen mindaddig, míg a teljes felületet át nem fogja (lásd az ábrát a 19. oldalon). A 
készüléket a kezelendő felületen mozdulatlanul tartsa. Miután az aktuális 4,5 cm² (lézersugár szélességnyi) 
területet átfogta az ajánlott időtartamig (4-8 perc, kezelés függvényében), helyezze át a lézersugarat 
szomszédos területre. Úgy biztosítsa minden egyes kezelendő zóna optimális ellátását. Ne kezeljen nagy 
felületeket körkörös mozdulatokkal. 

� A kezelést legfeljebb naponta 4 alkalommal kell végezni. Közvetlenül az égés vagy sérülés bekövetkezte után akár 10 
egymás utáni kezelést is alkalmazhat! Ne feledje, hogy a túladagolás nem árt. 

� Első kezelés: kezdje a kezelést krónikus fájdalom és betegség esetén mindig csak 1,5 perccel. ha a fájdalom az 
első kezelés után súlyosbodik, azt jelenti, hogy a biostimuláció hat. Ajánlatos a kezelést 24 óra erejéig megszakítani. 
Aztán kezdje újra a kezelést 1,5 perccel mindaddig, míg a fájdalom többé nem erősödik. A kezelést a dózis fokozatos 
növelésével folytassa mindaddig, míg eléri az ajánlott dózist, és természetesen személyes állapota függvényében is. 

� Belső problémák kezelésénél, például a hátnál észlelt fájdalom vagy gyulladás esetén ajánlatos a készüléket 
közvetlenül a bőrre (5), nem pedig a kezelés indítógomb megnyomásával alkalmazni.
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Tünetek 

Kezeléstartam maximálisan 4,5 
cm2 felületre vonatkoztatva 
naponta 2-4 alkalommal 

Első kezelés esetén a 
kezeléstartam 1,5 perc 

9 Teniszkönyök 6-8 perc  

10 Az Achilles-ín gyulladása 6-8 perc  

11 Carpalis alagút szindróma 6-8 perc  

12 Gyulladás 6-8 perc  

13 Sebgyógyítás 5-6 perc  

14 Égések 5-6 perc  

15 Friss vagy régi sebek és hegek 5-6 perc  

16 Szülés utáni terhességi csíkok 5-6 perc  

17 Acne 4 perc  

18 Herpes simplex 4 perc  

19 Fogászati alkalmazások 6-8 perc  

20 Akupunktúra 4 perc  
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11. Térdfájás, térd osteoarthritis - (a) a térd hátsó részének hajlítási vonala (horgasin) mentén (lágyszövet). 
(b) Az ízületi folyadék vonala mentén a térd belső felén (ülő helyzetben), az üreg mentén a láb felső és alsó részén. 
A lézersugár irányának szinte párhuzamosnak kell lennie a padlózattal ülő helyzet esetén. (c) A térd külső részén, 
a (b)-vel párhuzamosan. 18-24 perc kezelésenként, naponta 2-4 alkalommal. 

12. Szárkapocs fájdalom (térd alatt) - a láb hátsó részén és a láb két oldala mentén. Összesen 18-24 perc 
kezelésenként, naponta 2-4 alkalommal. 

13. Bokagyulladás- Kezelje a láb négy oldalát. (a) a láb elülső részéhez képest keresztben, a padlóval párhuzamosan. 
(b) Átlósan a jobb felén. (c) Átlósan a bal felén. (c) Átlósan a hátulsó felén. Összesen 24-32 perc kezelésenként, 
naponta 2-4 alkalommal. 

14. Achilles-ín gyulladása- (a) a fájó pontban. (b) jobb oldalon. (b) bal oldalon. Összesen 18-24 perc kezelésenként, 
naponta 2-4 alkalommal. 

15. Csontkinövések - (a) a sarok mentén, a talp alatt, ahol járáskor fáj. (b) a talp belső területén, oldalt. (c) a sarok 
mindkét oldalán, párhuzamosan a sarokkal, jobb és bal oldalt. Összesen 24-32 perc kezelésenként, naponta 2-4 
alkalommal. 
Tip: a 15 perces kezelés a fenti (11) pont szerint teljes relaxációhoz vezethet, és megelőzheti a fejfájásokat. 
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7. Kezelési tervek 

Utasítások a B-CURETM LASER LLLT-808 készülékkel történő kezeléshez  
Valamennyi ajánlott kezelés alkalmazásához az ábra részletekbe menő tanulmányozása szükséges. 
A kezeléstartam az alábbi pontok esetén 6-8 perc a kezelésnek alávetett minden egyes 4,5 cm2 terület esetén, melyet a 
kezelni kívánt zónák számával kell megszorozni. Például, a hát ágyéki tájékán (5.sz. az ábrán) tapasztalt fájdalmak 
kezelésére három olyan terület került meghatározásra, melynek külön-külön vett nagysága 4,5 cm2. Ezért a 
kezeléstartam 6-8 perc szorozva 3-mal, azaz 18-24 perc. A kezelést naponta 2-4 alkalommal kell végezni a teljes 
felgyógyulásig, vagy a tünet enyhüléséig. Ismételten felhívjuk figyelmét, hogy az első kezelés alkalmával a készüléket a 
kezelendő felületen csak 1,5 percig használja, hogy a test a kezeléshez hozzászokhasson. Ajánlatos aztán a 
kezeléstartamot fokozatosan növelni mindaddig, míg a 14. oldalon a 6. szakaszban megadott kezelési dózisokat el nem éri. 
A legjobb eredményeket úgy éri el, ha a készüléket a kezelendő zónán mozdulatlanul tartja. Sok türelemre és 
következetességre van szüksége ahhoz, hogy a lehető legjobb eredményt érje el. A B-CURE Laser hosszúkás 
formája, melynek méretei 4,5 cm x 1 cm, célszerűen került kifejlesztésre az emberi szervezet kezelési igényei szerint. 
Optimális eredmények érdekében maradéktalanul tartsa be a szöveges és illusztrált utasításokat nemcsak a kezelés 
helye, hanem a készülék pozíciója, azaz a lézersugár iránya és hossza tekintetében is. 
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5. A hát ágyéki tájéka - (a) a hát ágyéki tájékán található csigolyák mentén. (b) tapintsa ki az ülőcsont felső részét, 
azonosítsa be a két legérzékenyebb, illetve legfájdalmasabb pontját, és azokat kezelje. Összesen 3 kezelési pont, 
18-24 perc kezelésenként, naponta 2-4 alkalommal. 

6. Csukló - (a) a csukló elülső részén, a csukló mentén - a hajlat vonalán. (b) a csukló elülső részén, a csuklóhoz képest 
átlósan - az (a)-ra merőlegesen. (c) a csukló hátsó részén, a csukló mentén. Összesen 18-24 perc kezelésenként. 
Ajánlatos 2 kiegészítő kezelés alkalmazása a csukló keskeny dimenziójának mindkét oldalán. A kezelést naponta 
2-4 alkalommal végezze. 

7. Carpalis alagút szindróma (CTS) - mint a fenti (6) esetén, és ezen felül 6-8 perc kiegészítő pontban a tenyéren, az 
ábra szerint. A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze. 

8. Ujjperecek ízületei - minden fájó kézujjat vessen alá a kezelésnek. (a) a kézujj jobb oldala mentén. (b) a kézujj bal 
oldala mentén. (c) A kézujjak és a tenyér közötti illeszkedés vonala mentén, és a kézujjak mentén - 6-8 perc 
minden egyes pontra vonatkoztatva. A kezelés összes időtartama a fájó ujjak számától függ. A kezelést naponta 
2-4 alkalommal végezze. 

9. Csípőízület - a kezelést 6-8 percig végezze minden egyes 4,5 cm2 területre, és ismételje olyan formán, hogy az 
egész fájó tájék kezelésére sor kerüljön. A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze. 

10. Mély combfájdalmak- kezeljen 6-8 percig minden egyes 4,5 cm2 területet, és ismételje olyan formán, hogy az 
egész fájó tájék kezelésére sor kerüljön. Ezt az eljárást naponta kétszer 14 napon át végezze. 

27 | B-CURETM LASER LLLT-808

2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 

27 | B-CURETM LASER LLLT-808

2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 

27 | B-CURETM LASER LLLT-808

2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 



B-CURETM LASER LLLT-808 | 14 

A kezeléseket szabályos időközönként kell ismételni, a lehető leghamarabb el kell kezdeni és szabad -ruházattól, 
sebkötésektől stb. mentes- bőrfelületen kell végezni. 
Ajánlatos a kezelést a teljes felgyógyulásig folytatni, még akkor is, ha a tünetek pillanatnyilag enyhülnek. 
Lehetőségekhez mérten a táblázat utasításait rugalmasan kell kezelni, és a dózisokat az egyéni állapothoz 
kell igazítani. 
 

Tünetek 
Kezeléstartam maximálisan 4,5 
cm2 felületre vonatkoztatva 
naponta 2-4 alkalommal

Első kezelés esetén a 
kezeléstartam 1,5 perc 

1 Térdfájás 6-8 perc  
2 Fájdalom a hát ágyéki tájékán 6-8 perc  

3 Nyaki fájdalmak vagy fájdalom a hát felső 
tájékán 6-8 perc  

4 Sportolásból eredő sérülések 6-8 perc  

5 Izomfájdalmak 6-8 perc  

6 Arthritis 6-8 perc  
7 Fibromyalgia 6-8 perc  
8 Myofascialis fájdalom szindróma 6-8 perc  
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Térdkezelés 
a 11(c) kezelési terv szerint 

16. Lábujjak ízületei - (a) Átlósan a lábujjak alsó részéhez képest. (b) 
a lábujjak felső része mentén. (c) átlósan a lábujjak és a talp 
illeszkedésének vonala mentén. (d) a lábujjak felső és alsó oldala mentén. 
6-8 perc szorozva a kezelések számával, a kezel lábujjak számának 
függvényében, naponta 2-4 alkalommal. 

17. Sebek, krónikus fekélyek – a friss sebeket összesen egy órán 
keresztül kell kezelni: 5-6 perc kezelés, majd 5 perc szünet. Ajánlatos 
csíptetőt használni a gomb nyomva tartásával járó erőfeszítés elkerülése 
érdekében. A kezelés rendszerint csökkenti a fájdalmat és ugyanakkor a seb 
jobb, kevesebb hegesedéssel járó bezáródását is elősegíti. Krónikus fekélyek 
esetén  a legjobb eredményeket egyenként 8 perces kezeléssel lehet elérni, 
naponta két alkalommal. Napi két alkalmat meghaladó gyakoriságú kezelés 
nem ajánlott, mivel a művelet rendszerint tisztítással és kötözéssel is jár. 
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6.1 A kezelési terület 

A kezeléstartam a kezelendő területtel részarányosan növekedik minden egyes további 4,5 cm2 esetén. 
Kezelendő

terület 
Az ajánlott 4 perces kezeléshez 

4,5 cm2-re vonatkoztatva 
Az ajánlott 6 perces kezeléshez 

4,5 cm2-re vonatkoztatva 
4,5 cm2 4 perc 6 perc 

10 cm2 9 perc 13 perc 

20 cm2 18 perc 26 perc 

30 cm2 27 perc 40 perc 

A B-CURE Laser készüléket mozdulatlanul kell tartani a kezelendő felületen az 
ajánlott kezeléstartam alatt, és csak ennek lejártával kell szomszédos területre 
irányítani. 

Megjegyzések: A fenti ajánlásokat az egyéni állapothoz, és a terápia eredményeihez kell igazítani.  
Fontos megjegyzés: A klinikai tanulmányok kimutatták, hogy a lágylézer „túladagolása” nem ártalmas. 

A B-CURETM 
LASER 
lézernyaláb
mérete 

1 cm

4,5 cm

Kezelési 
tervek

A lézersugár 
helyzete és iránya 
a testhez képest 

Acne 

Fogíny és 
állkapocs

Herpes simplex 
Nyak 1
Váll2 

Nyak1 

A hát felső 

Könyök, laterális 

Csukló 6 
Szindróma (CTS) 7 

Carpalis alagút 

Ujjperecek 

ízületei 8 Csípőízület9 
Osteoarthritis térdnél11

7 

Mély 

Térdfájás11 

A hát 
lombáris 
tájéka 5 

Achilles-ín  
Gyulladás14

Krónikus sebek, fekélyek Sarokcsont alatt és a talpív alatt15 

Bokagyulladás 13

Csontkinövések 

12 Szárkapocs 
(térd alatt) 

16

17

Égése

Lábujj 
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A kezelési műveletsort mindig a legfájóbb területnél kezdje, és csak aztán térjen át kiegészítő területek 
kezelésére, hogy első sorban a probléma gócpontját kezelje. 
 A gomb nyomva tartásával járó erőfeszítés elkerülése érdekében ajánlatos a készülékkel leszállított csíptetőt használni. 
 
1. Nyak - (a) alkalmazza a kezelést a fájó nyakcsigolyák mentén; (b) mindkét oldalon a nyak mentén a fülközép alatt 

és az áll alatti üregnél. Összesen 3 kezelési terület - 18-24 perc kezelésenként; (c) két kiegészítő pont kezelése az 
ábra szerint, a nyakhoz közel, a váll irányában. A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.  
Tip: a fenti (b) pontban említett 2 terület fejfájás és torokgyulladás kezelésében is hasznosnak bizonyulhat. 

2. Váll - A vállízület körül, az ábra szerint, összesen 4-5 kezelési pont, 6-8 perc minden egyes 4,5 cm2 felületre számítva, 
naponta 2-4 alkalommal. 

3. A hát felső tájéka - (a) a gerinc fájó csigolyái mentén; (b) jobboldalon; (c) baloldalon. 3 kezelési pont, 18-24 perc 
kezelésenként. Négy kiegészítő pont ajánlatos: 2 a lapockacsontok alsó részén két oldalt, az ábra szerint. A 
kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze. 

4. Teniszkönyök - (a) a kar hajlata mentén (a könyökkel ellentétes oldalon), a lágy szöveten, kinyújtott karral. (b) 
a könyök fölött mintegy 3-4 cm távolságra, a kar külső fele mentén, amikor a kar nincs behajtva. (c) azonos 
módon a (b) pontban leírtakkal, a kar belső felén. Összesen 3 kezelési pont, 18-24 perc kezelésenként, 
naponta 2-4 alkalommal. 

Kezelési 
tervek

A lézersugár 
helyzete és iránya 
a testhez képest 

Acne 

Fogíny és 
állkapocs

Herpes simplex 
Nyak 1
Váll2 

Nyak1 

A hát felső 
tájéka 3 

Könyök, laterális 

             Csukló ízület6 
   Carpalis alagút 

      Szindróma (CTS) 

            Ujjperecek ízületei 8 

Csípőízület9 
     Osteoarthritis térdnél      11

7 

Hátsó comb

Térdfájdalom1

A hát 
ágyéki 
tájéka 5 

Achilles-ín  
Gyulladás14

Krónikus sebek, fekélyek Sarokcsont alatt és a talpív alatt15 

Bokagyulladás 13

Csontkinövés 

12 Szárkapocs 
(térd alatt) 

16

17

Égések

Lábujj 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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6. B-CURETM LASER kezelési dózisok 
Heveny fájdalmak, valamint friss sérülések, illetve égések esetén ajánlatos a kezelést  mielőbb elkezdeni, 
legalább 10 egymás utáni kezelést alkalmazván úgy, hogy az egyes kezelések 6-8 percig tartsanak, és 
köztük 5 perces szünet legyen. Meglepő eredményeket lehet elérni így.  
Krónikus fájdalmak esetén folytassa a kezelést mindaddig, míg a probléma nem csillapodik, illetve meg 
nem oldódik. Nincs időhatár. 
Lágylézeres kezelés esetén kezdetben a fájdalom súlyosbodhat, hogy aztán a javulás 1-2 napon belül mutatkozzon. 
Ezért ajánlatos az első kezeléskor a készüléket csak 1,5 percig használni a célterületen. Ha az első kezelés utáni 
legfeljebb 3 óra után is a fájdalom hangsúlyozottabban érződik, várjon, kérjük, 24 órát mielőtt a kezelést folytatná, és a 
kezeléstartamot fokozatosan növelje mindaddig, míg az alábbi táblázatban ajánlott kezeléstartamot el nem éri. A 
kezelések száma és tartama csak tájékoztató jellegű; a pontos dózisokat a páciens állapota és az eredmények 
szerint kell módosítani. Ne feledje, hogy nagyobb felület arányosan nagyobb kezelésidőt igényel (lásd a 6.1. szakaszt 
a 16. oldalon). 

Például: hátfájás esetén legfeljebb 4,5 cm2 felület kezeléséhez a kezeléstartam 6-8 perc; 9 cm2 (2 x 4,5 cm2) felület 
kezeléséhez a kezeléstartam 12-16 perc. A kezelés pontos tartama reggel és esete nem számít, de a kezelést naponta 
kétszer kell a kezelési terv szerint kivitelezni. 
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8. Utasítások a legjobb eredmények eléréséhez 
� A kezelendő terület: ha a kezelendő felület nagyobb mint 1x4,5 cm, ismételje a kezelést az előzőleg kezelt 

felülettel szomszédos részen mindaddig, míg a teljes felületet át nem fogja (lásd az ábrát a 19. oldalon). A 
készüléket a kezelendő felületen mozdulatlanul tartsa. Miután az aktuális 4,5 cm² (lézersugár szélességnyi) 
területet átfogta az ajánlott időtartamig (4-8 perc, kezelés függvényében), helyezze át a lézersugarat 
szomszédos területre. Úgy biztosítsa minden egyes kezelendő zóna optimális ellátását. Ne kezeljen nagy 
felületeket körkörös mozdulatokkal. 

� A kezelést legfeljebb naponta 4 alkalommal kell végezni. Közvetlenül az égés vagy sérülés bekövetkezte után akár 10 
egymás utáni kezelést is alkalmazhat! Ne feledje, hogy a túladagolás nem árt. 

� Első kezelés: kezdje a kezelést krónikus fájdalom és betegség esetén mindig csak 1,5 perccel. ha a fájdalom az 
első kezelés után súlyosbodik, azt jelenti, hogy a biostimuláció hat. Ajánlatos a kezelést 24 óra erejéig megszakítani. 
Aztán kezdje újra a kezelést 1,5 perccel mindaddig, míg a fájdalom többé nem erősödik. A kezelést a dózis fokozatos 
növelésével folytassa mindaddig, míg eléri az ajánlott dózist, és természetesen személyes állapota függvényében is. 

� Belső problémák kezelésénél, például a hátnál észlelt fájdalom vagy gyulladás esetén ajánlatos a készüléket 
közvetlenül a bőrre (5), nem pedig a kezelés indítógomb megnyomásával alkalmazni.
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Tünetek 

Kezeléstartam maximálisan 4,5 
cm2 felületre vonatkoztatva 
naponta 2-4 alkalommal 

Első kezelés esetén a 
kezeléstartam 1,5 perc 

9 Teniszkönyök 6-8 perc  

10 Az Achilles-ín gyulladása 6-8 perc  

11 Carpalis alagút szindróma 6-8 perc  

12 Gyulladás 6-8 perc  

13 Sebgyógyítás 5-6 perc  

14 Égések 5-6 perc  

15 Friss vagy régi sebek és hegek 5-6 perc  

16 Szülés utáni terhességi csíkok 5-6 perc  

17 Acne 4 perc  

18 Herpes simplex 4 perc  

19 Fogászati alkalmazások 6-8 perc  

20 Akupunktúra 4 perc  
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11. Térdfájás, térd osteoarthritis - (a) a térd hátsó részének hajlítási vonala (horgasin) mentén (lágyszövet). 
(b) Az ízületi folyadék vonala mentén a térd belső felén (ülő helyzetben), az üreg mentén a láb felső és alsó részén. 
A lézersugár irányának szinte párhuzamosnak kell lennie a padlózattal ülő helyzet esetén. (c) A térd külső részén, 
a (b)-vel párhuzamosan. 18-24 perc kezelésenként, naponta 2-4 alkalommal. 

12. Szárkapocs fájdalom (térd alatt) - a láb hátsó részén és a láb két oldala mentén. Összesen 18-24 perc 
kezelésenként, naponta 2-4 alkalommal. 

13. Bokagyulladás- Kezelje a láb négy oldalát. (a) a láb elülső részéhez képest keresztben, a padlóval párhuzamosan. 
(b) Átlósan a jobb felén. (c) Átlósan a bal felén. (c) Átlósan a hátulsó felén. Összesen 24-32 perc kezelésenként, 
naponta 2-4 alkalommal. 

14. Achilles-ín gyulladása- (a) a fájó pontban. (b) jobb oldalon. (b) bal oldalon. Összesen 18-24 perc kezelésenként, 
naponta 2-4 alkalommal. 

15. Csontkinövések - (a) a sarok mentén, a talp alatt, ahol járáskor fáj. (b) a talp belső területén, oldalt. (c) a sarok 
mindkét oldalán, párhuzamosan a sarokkal, jobb és bal oldalt. Összesen 24-32 perc kezelésenként, naponta 2-4 
alkalommal. 
Tip: a 15 perces kezelés a fenti (11) pont szerint teljes relaxációhoz vezethet, és megelőzheti a fejfájásokat. 
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7. Kezelési tervek 

Utasítások a B-CURETM LASER LLLT-808 készülékkel történő kezeléshez  
Valamennyi ajánlott kezelés alkalmazásához az ábra részletekbe menő tanulmányozása szükséges. 
A kezeléstartam az alábbi pontok esetén 6-8 perc a kezelésnek alávetett minden egyes 4,5 cm2 terület esetén, melyet a 
kezelni kívánt zónák számával kell megszorozni. Például, a hát ágyéki tájékán (5.sz. az ábrán) tapasztalt fájdalmak 
kezelésére három olyan terület került meghatározásra, melynek külön-külön vett nagysága 4,5 cm2. Ezért a 
kezeléstartam 6-8 perc szorozva 3-mal, azaz 18-24 perc. A kezelést naponta 2-4 alkalommal kell végezni a teljes 
felgyógyulásig, vagy a tünet enyhüléséig. Ismételten felhívjuk figyelmét, hogy az első kezelés alkalmával a készüléket a 
kezelendő felületen csak 1,5 percig használja, hogy a test a kezeléshez hozzászokhasson. Ajánlatos aztán a 
kezeléstartamot fokozatosan növelni mindaddig, míg a 14. oldalon a 6. szakaszban megadott kezelési dózisokat el nem éri. 
A legjobb eredményeket úgy éri el, ha a készüléket a kezelendő zónán mozdulatlanul tartja. Sok türelemre és 
következetességre van szüksége ahhoz, hogy a lehető legjobb eredményt érje el. A B-CURE Laser hosszúkás 
formája, melynek méretei 4,5 cm x 1 cm, célszerűen került kifejlesztésre az emberi szervezet kezelési igényei szerint. 
Optimális eredmények érdekében maradéktalanul tartsa be a szöveges és illusztrált utasításokat nemcsak a kezelés 
helye, hanem a készülék pozíciója, azaz a lézersugár iránya és hossza tekintetében is. 
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5. A hát ágyéki tájéka - (a) a hát ágyéki tájékán található csigolyák mentén. (b) tapintsa ki az ülőcsont felső részét, 
azonosítsa be a két legérzékenyebb, illetve legfájdalmasabb pontját, és azokat kezelje. Összesen 3 kezelési pont, 
18-24 perc kezelésenként, naponta 2-4 alkalommal. 

6. Csukló - (a) a csukló elülső részén, a csukló mentén - a hajlat vonalán. (b) a csukló elülső részén, a csuklóhoz képest 
átlósan - az (a)-ra merőlegesen. (c) a csukló hátsó részén, a csukló mentén. Összesen 18-24 perc kezelésenként. 
Ajánlatos 2 kiegészítő kezelés alkalmazása a csukló keskeny dimenziójának mindkét oldalán. A kezelést naponta 
2-4 alkalommal végezze. 

7. Carpalis alagút szindróma (CTS) - mint a fenti (6) esetén, és ezen felül 6-8 perc kiegészítő pontban a tenyéren, az 
ábra szerint. A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze. 

8. Ujjperecek ízületei - minden fájó kézujjat vessen alá a kezelésnek. (a) a kézujj jobb oldala mentén. (b) a kézujj bal 
oldala mentén. (c) A kézujjak és a tenyér közötti illeszkedés vonala mentén, és a kézujjak mentén - 6-8 perc 
minden egyes pontra vonatkoztatva. A kezelés összes időtartama a fájó ujjak számától függ. A kezelést naponta 
2-4 alkalommal végezze. 

9. Csípőízület - a kezelést 6-8 percig végezze minden egyes 4,5 cm2 területre, és ismételje olyan formán, hogy az 
egész fájó tájék kezelésére sor kerüljön. A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze. 

10. Mély combfájdalmak- kezeljen 6-8 percig minden egyes 4,5 cm2 területet, és ismételje olyan formán, hogy az 
egész fájó tájék kezelésére sor kerüljön. Ezt az eljárást naponta kétszer 14 napon át végezze. 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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A kezeléseket szabályos időközönként kell ismételni, a lehető leghamarabb el kell kezdeni és szabad -ruházattól, 
sebkötésektől stb. mentes- bőrfelületen kell végezni. 
Ajánlatos a kezelést a teljes felgyógyulásig folytatni, még akkor is, ha a tünetek pillanatnyilag enyhülnek. 
Lehetőségekhez mérten a táblázat utasításait rugalmasan kell kezelni, és a dózisokat az egyéni állapothoz 
kell igazítani. 
 

Tünetek 
Kezeléstartam maximálisan 4,5 
cm2 felületre vonatkoztatva 
naponta 2-4 alkalommal

Első kezelés esetén a 
kezeléstartam 1,5 perc 

1 Térdfájás 6-8 perc  
2 Fájdalom a hát ágyéki tájékán 6-8 perc  

3 Nyaki fájdalmak vagy fájdalom a hát felső 
tájékán 6-8 perc  

4 Sportolásból eredő sérülések 6-8 perc  

5 Izomfájdalmak 6-8 perc  

6 Arthritis 6-8 perc  
7 Fibromyalgia 6-8 perc  
8 Myofascialis fájdalom szindróma 6-8 perc  
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Térdkezelés 
a 11(c) kezelési terv szerint 

16. Lábujjak ízületei - (a) Átlósan a lábujjak alsó részéhez képest. (b) 
a lábujjak felső része mentén. (c) átlósan a lábujjak és a talp 
illeszkedésének vonala mentén. (d) a lábujjak felső és alsó oldala mentén. 
6-8 perc szorozva a kezelések számával, a kezel lábujjak számának 
függvényében, naponta 2-4 alkalommal. 

17. Sebek, krónikus fekélyek – a friss sebeket összesen egy órán 
keresztül kell kezelni: 5-6 perc kezelés, majd 5 perc szünet. Ajánlatos 
csíptetőt használni a gomb nyomva tartásával járó erőfeszítés elkerülése 
érdekében. A kezelés rendszerint csökkenti a fájdalmat és ugyanakkor a seb 
jobb, kevesebb hegesedéssel járó bezáródását is elősegíti. Krónikus fekélyek 
esetén  a legjobb eredményeket egyenként 8 perces kezeléssel lehet elérni, 
naponta két alkalommal. Napi két alkalmat meghaladó gyakoriságú kezelés 
nem ajánlott, mivel a művelet rendszerint tisztítással és kötözéssel is jár. 
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6.1 A kezelési terület 

A kezeléstartam a kezelendő területtel részarányosan növekedik minden egyes további 4,5 cm2 esetén. 
Kezelendő

terület 
Az ajánlott 4 perces kezeléshez 

4,5 cm2-re vonatkoztatva 
Az ajánlott 6 perces kezeléshez 

4,5 cm2-re vonatkoztatva 
4,5 cm2 4 perc 6 perc 

10 cm2 9 perc 13 perc 

20 cm2 18 perc 26 perc 

30 cm2 27 perc 40 perc 

A B-CURE Laser készüléket mozdulatlanul kell tartani a kezelendő felületen az 
ajánlott kezeléstartam alatt, és csak ennek lejártával kell szomszédos területre 
irányítani. 

Megjegyzések: A fenti ajánlásokat az egyéni állapothoz, és a terápia eredményeihez kell igazítani.  
Fontos megjegyzés: A klinikai tanulmányok kimutatták, hogy a lágylézer „túladagolása” nem ártalmas. 

A B-CURETM 
LASER 
lézernyaláb
mérete 

1 cm

4,5 cm

Kezelési 
tervek

A lézersugár 
helyzete és iránya 
a testhez képest 

Acne 

Fogíny és 
állkapocs

Herpes simplex 
Nyak 1
Váll2 

Nyak1 

A hát felső 

Könyök, laterális 

Csukló 6 
Szindróma (CTS) 7 

Carpalis alagút 

Ujjperecek 

ízületei 8 Csípőízület9 
Osteoarthritis térdnél11

7 

Mély 

Térdfájás11 

A hát 
lombáris 
tájéka 5 

Achilles-ín  
Gyulladás14

Krónikus sebek, fekélyek Sarokcsont alatt és a talpív alatt15 

Bokagyulladás 13

Csontkinövések 

12 Szárkapocs 
(térd alatt) 

16

17

Égése

Lábujj 
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A kezelési műveletsort mindig a legfájóbb területnél kezdje, és csak aztán térjen át kiegészítő területek 
kezelésére, hogy első sorban a probléma gócpontját kezelje. 
 A gomb nyomva tartásával járó erőfeszítés elkerülése érdekében ajánlatos a készülékkel leszállított csíptetőt használni. 
 
1. Nyak - (a) alkalmazza a kezelést a fájó nyakcsigolyák mentén; (b) mindkét oldalon a nyak mentén a fülközép alatt 

és az áll alatti üregnél. Összesen 3 kezelési terület - 18-24 perc kezelésenként; (c) két kiegészítő pont kezelése az 
ábra szerint, a nyakhoz közel, a váll irányában. A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.  
Tip: a fenti (b) pontban említett 2 terület fejfájás és torokgyulladás kezelésében is hasznosnak bizonyulhat. 

2. Váll - A vállízület körül, az ábra szerint, összesen 4-5 kezelési pont, 6-8 perc minden egyes 4,5 cm2 felületre számítva, 
naponta 2-4 alkalommal. 

3. A hát felső tájéka - (a) a gerinc fájó csigolyái mentén; (b) jobboldalon; (c) baloldalon. 3 kezelési pont, 18-24 perc 
kezelésenként. Négy kiegészítő pont ajánlatos: 2 a lapockacsontok alsó részén két oldalt, az ábra szerint. A 
kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze. 

4. Teniszkönyök - (a) a kar hajlata mentén (a könyökkel ellentétes oldalon), a lágy szöveten, kinyújtott karral. (b) 
a könyök fölött mintegy 3-4 cm távolságra, a kar külső fele mentén, amikor a kar nincs behajtva. (c) azonos 
módon a (b) pontban leírtakkal, a kar belső felén. Összesen 3 kezelési pont, 18-24 perc kezelésenként, 
naponta 2-4 alkalommal. 

Kezelési 
tervek

A lézersugár 
helyzete és iránya 
a testhez képest 

Acne 

Fogíny és 
állkapocs

Herpes simplex 
Nyak 1
Váll2 

Nyak1 

A hát felső 
tájéka 3 

Könyök, laterális 

             Csukló ízület6 
   Carpalis alagút 

      Szindróma (CTS) 

            Ujjperecek ízületei 8 

Csípőízület9 
     Osteoarthritis térdnél      11

7 

Hátsó comb

Térdfájdalom1

A hát 
ágyéki 
tájéka 5 

Achilles-ín  
Gyulladás14

Krónikus sebek, fekélyek Sarokcsont alatt és a talpív alatt15 

Bokagyulladás 13

Csontkinövés 

12 Szárkapocs 
(térd alatt) 

16

17

Égések

Lábujj 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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6. B-CURETM LASER kezelési dózisok 
Heveny fájdalmak, valamint friss sérülések, illetve égések esetén ajánlatos a kezelést  mielőbb elkezdeni, 
legalább 10 egymás utáni kezelést alkalmazván úgy, hogy az egyes kezelések 6-8 percig tartsanak, és 
köztük 5 perces szünet legyen. Meglepő eredményeket lehet elérni így.  
Krónikus fájdalmak esetén folytassa a kezelést mindaddig, míg a probléma nem csillapodik, illetve meg 
nem oldódik. Nincs időhatár. 
Lágylézeres kezelés esetén kezdetben a fájdalom súlyosbodhat, hogy aztán a javulás 1-2 napon belül mutatkozzon. 
Ezért ajánlatos az első kezeléskor a készüléket csak 1,5 percig használni a célterületen. Ha az első kezelés utáni 
legfeljebb 3 óra után is a fájdalom hangsúlyozottabban érződik, várjon, kérjük, 24 órát mielőtt a kezelést folytatná, és a 
kezeléstartamot fokozatosan növelje mindaddig, míg az alábbi táblázatban ajánlott kezeléstartamot el nem éri. A 
kezelések száma és tartama csak tájékoztató jellegű; a pontos dózisokat a páciens állapota és az eredmények 
szerint kell módosítani. Ne feledje, hogy nagyobb felület arányosan nagyobb kezelésidőt igényel (lásd a 6.1. szakaszt 
a 16. oldalon). 

Például: hátfájás esetén legfeljebb 4,5 cm2 felület kezeléséhez a kezeléstartam 6-8 perc; 9 cm2 (2 x 4,5 cm2) felület 
kezeléséhez a kezeléstartam 12-16 perc. A kezelés pontos tartama reggel és esete nem számít, de a kezelést naponta 
kétszer kell a kezelési terv szerint kivitelezni. 
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8. Utasítások a legjobb eredmények eléréséhez 
� A kezelendő terület: ha a kezelendő felület nagyobb mint 1x4,5 cm, ismételje a kezelést az előzőleg kezelt 

felülettel szomszédos részen mindaddig, míg a teljes felületet át nem fogja (lásd az ábrát a 19. oldalon). A 
készüléket a kezelendő felületen mozdulatlanul tartsa. Miután az aktuális 4,5 cm² (lézersugár szélességnyi) 
területet átfogta az ajánlott időtartamig (4-8 perc, kezelés függvényében), helyezze át a lézersugarat 
szomszédos területre. Úgy biztosítsa minden egyes kezelendő zóna optimális ellátását. Ne kezeljen nagy 
felületeket körkörös mozdulatokkal. 

� A kezelést legfeljebb naponta 4 alkalommal kell végezni. Közvetlenül az égés vagy sérülés bekövetkezte után akár 10 
egymás utáni kezelést is alkalmazhat! Ne feledje, hogy a túladagolás nem árt. 

� Első kezelés: kezdje a kezelést krónikus fájdalom és betegség esetén mindig csak 1,5 perccel. ha a fájdalom az 
első kezelés után súlyosbodik, azt jelenti, hogy a biostimuláció hat. Ajánlatos a kezelést 24 óra erejéig megszakítani. 
Aztán kezdje újra a kezelést 1,5 perccel mindaddig, míg a fájdalom többé nem erősödik. A kezelést a dózis fokozatos 
növelésével folytassa mindaddig, míg eléri az ajánlott dózist, és természetesen személyes állapota függvényében is. 

� Belső problémák kezelésénél, például a hátnál észlelt fájdalom vagy gyulladás esetén ajánlatos a készüléket 
közvetlenül a bőrre (5), nem pedig a kezelés indítógomb megnyomásával alkalmazni.
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Tünetek 

Kezeléstartam maximálisan 4,5 
cm2 felületre vonatkoztatva 
naponta 2-4 alkalommal 

Első kezelés esetén a 
kezeléstartam 1,5 perc 

9 Teniszkönyök 6-8 perc  

10 Az Achilles-ín gyulladása 6-8 perc  

11 Carpalis alagút szindróma 6-8 perc  

12 Gyulladás 6-8 perc  

13 Sebgyógyítás 5-6 perc  

14 Égések 5-6 perc  

15 Friss vagy régi sebek és hegek 5-6 perc  

16 Szülés utáni terhességi csíkok 5-6 perc  

17 Acne 4 perc  

18 Herpes simplex 4 perc  

19 Fogászati alkalmazások 6-8 perc  

20 Akupunktúra 4 perc  
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11. Térdfájás, térd osteoarthritis - (a) a térd hátsó részének hajlítási vonala (horgasin) mentén (lágyszövet). 
(b) Az ízületi folyadék vonala mentén a térd belső felén (ülő helyzetben), az üreg mentén a láb felső és alsó részén. 
A lézersugár irányának szinte párhuzamosnak kell lennie a padlózattal ülő helyzet esetén. (c) A térd külső részén, 
a (b)-vel párhuzamosan. 18-24 perc kezelésenként, naponta 2-4 alkalommal. 

12. Szárkapocs fájdalom (térd alatt) - a láb hátsó részén és a láb két oldala mentén. Összesen 18-24 perc 
kezelésenként, naponta 2-4 alkalommal. 

13. Bokagyulladás- Kezelje a láb négy oldalát. (a) a láb elülső részéhez képest keresztben, a padlóval párhuzamosan. 
(b) Átlósan a jobb felén. (c) Átlósan a bal felén. (c) Átlósan a hátulsó felén. Összesen 24-32 perc kezelésenként, 
naponta 2-4 alkalommal. 

14. Achilles-ín gyulladása- (a) a fájó pontban. (b) jobb oldalon. (b) bal oldalon. Összesen 18-24 perc kezelésenként, 
naponta 2-4 alkalommal. 

15. Csontkinövések - (a) a sarok mentén, a talp alatt, ahol járáskor fáj. (b) a talp belső területén, oldalt. (c) a sarok 
mindkét oldalán, párhuzamosan a sarokkal, jobb és bal oldalt. Összesen 24-32 perc kezelésenként, naponta 2-4 
alkalommal. 
Tip: a 15 perces kezelés a fenti (11) pont szerint teljes relaxációhoz vezethet, és megelőzheti a fejfájásokat. 

17 | B-CURETM LASER LLLT-808

7. Kezelési tervek 

Utasítások a B-CURETM LASER LLLT-808 készülékkel történő kezeléshez  
Valamennyi ajánlott kezelés alkalmazásához az ábra részletekbe menő tanulmányozása szükséges. 
A kezeléstartam az alábbi pontok esetén 6-8 perc a kezelésnek alávetett minden egyes 4,5 cm2 terület esetén, melyet a 
kezelni kívánt zónák számával kell megszorozni. Például, a hát ágyéki tájékán (5.sz. az ábrán) tapasztalt fájdalmak 
kezelésére három olyan terület került meghatározásra, melynek külön-külön vett nagysága 4,5 cm2. Ezért a 
kezeléstartam 6-8 perc szorozva 3-mal, azaz 18-24 perc. A kezelést naponta 2-4 alkalommal kell végezni a teljes 
felgyógyulásig, vagy a tünet enyhüléséig. Ismételten felhívjuk figyelmét, hogy az első kezelés alkalmával a készüléket a 
kezelendő felületen csak 1,5 percig használja, hogy a test a kezeléshez hozzászokhasson. Ajánlatos aztán a 
kezeléstartamot fokozatosan növelni mindaddig, míg a 14. oldalon a 6. szakaszban megadott kezelési dózisokat el nem éri. 
A legjobb eredményeket úgy éri el, ha a készüléket a kezelendő zónán mozdulatlanul tartja. Sok türelemre és 
következetességre van szüksége ahhoz, hogy a lehető legjobb eredményt érje el. A B-CURE Laser hosszúkás 
formája, melynek méretei 4,5 cm x 1 cm, célszerűen került kifejlesztésre az emberi szervezet kezelési igényei szerint. 
Optimális eredmények érdekében maradéktalanul tartsa be a szöveges és illusztrált utasításokat nemcsak a kezelés 
helye, hanem a készülék pozíciója, azaz a lézersugár iránya és hossza tekintetében is. 
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5. A hát ágyéki tájéka - (a) a hát ágyéki tájékán található csigolyák mentén. (b) tapintsa ki az ülőcsont felső részét, 
azonosítsa be a két legérzékenyebb, illetve legfájdalmasabb pontját, és azokat kezelje. Összesen 3 kezelési pont, 
18-24 perc kezelésenként, naponta 2-4 alkalommal. 

6. Csukló - (a) a csukló elülső részén, a csukló mentén - a hajlat vonalán. (b) a csukló elülső részén, a csuklóhoz képest 
átlósan - az (a)-ra merőlegesen. (c) a csukló hátsó részén, a csukló mentén. Összesen 18-24 perc kezelésenként. 
Ajánlatos 2 kiegészítő kezelés alkalmazása a csukló keskeny dimenziójának mindkét oldalán. A kezelést naponta 
2-4 alkalommal végezze. 

7. Carpalis alagút szindróma (CTS) - mint a fenti (6) esetén, és ezen felül 6-8 perc kiegészítő pontban a tenyéren, az 
ábra szerint. A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze. 

8. Ujjperecek ízületei - minden fájó kézujjat vessen alá a kezelésnek. (a) a kézujj jobb oldala mentén. (b) a kézujj bal 
oldala mentén. (c) A kézujjak és a tenyér közötti illeszkedés vonala mentén, és a kézujjak mentén - 6-8 perc 
minden egyes pontra vonatkoztatva. A kezelés összes időtartama a fájó ujjak számától függ. A kezelést naponta 
2-4 alkalommal végezze. 

9. Csípőízület - a kezelést 6-8 percig végezze minden egyes 4,5 cm2 területre, és ismételje olyan formán, hogy az 
egész fájó tájék kezelésére sor kerüljön. A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze. 

10. Mély combfájdalmak- kezeljen 6-8 percig minden egyes 4,5 cm2 területet, és ismételje olyan formán, hogy az 
egész fájó tájék kezelésére sor kerüljön. Ezt az eljárást naponta kétszer 14 napon át végezze. 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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A kezeléseket szabályos időközönként kell ismételni, a lehető leghamarabb el kell kezdeni és szabad -ruházattól, 
sebkötésektől stb. mentes- bőrfelületen kell végezni. 
Ajánlatos a kezelést a teljes felgyógyulásig folytatni, még akkor is, ha a tünetek pillanatnyilag enyhülnek. 
Lehetőségekhez mérten a táblázat utasításait rugalmasan kell kezelni, és a dózisokat az egyéni állapothoz 
kell igazítani. 
 

Tünetek 
Kezeléstartam maximálisan 4,5 
cm2 felületre vonatkoztatva 
naponta 2-4 alkalommal

Első kezelés esetén a 
kezeléstartam 1,5 perc 

1 Térdfájás 6-8 perc  
2 Fájdalom a hát ágyéki tájékán 6-8 perc  

3 Nyaki fájdalmak vagy fájdalom a hát felső 
tájékán 6-8 perc  

4 Sportolásból eredő sérülések 6-8 perc  

5 Izomfájdalmak 6-8 perc  

6 Arthritis 6-8 perc  
7 Fibromyalgia 6-8 perc  
8 Myofascialis fájdalom szindróma 6-8 perc  
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Térdkezelés 
a 11(c) kezelési terv szerint 

16. Lábujjak ízületei - (a) Átlósan a lábujjak alsó részéhez képest. (b) 
a lábujjak felső része mentén. (c) átlósan a lábujjak és a talp 
illeszkedésének vonala mentén. (d) a lábujjak felső és alsó oldala mentén. 
6-8 perc szorozva a kezelések számával, a kezel lábujjak számának 
függvényében, naponta 2-4 alkalommal. 

17. Sebek, krónikus fekélyek – a friss sebeket összesen egy órán 
keresztül kell kezelni: 5-6 perc kezelés, majd 5 perc szünet. Ajánlatos 
csíptetőt használni a gomb nyomva tartásával járó erőfeszítés elkerülése 
érdekében. A kezelés rendszerint csökkenti a fájdalmat és ugyanakkor a seb 
jobb, kevesebb hegesedéssel járó bezáródását is elősegíti. Krónikus fekélyek 
esetén  a legjobb eredményeket egyenként 8 perces kezeléssel lehet elérni, 
naponta két alkalommal. Napi két alkalmat meghaladó gyakoriságú kezelés 
nem ajánlott, mivel a művelet rendszerint tisztítással és kötözéssel is jár. 
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6.1 A kezelési terület 

A kezeléstartam a kezelendő területtel részarányosan növekedik minden egyes további 4,5 cm2 esetén. 
Kezelendő

terület 
Az ajánlott 4 perces kezeléshez 

4,5 cm2-re vonatkoztatva 
Az ajánlott 6 perces kezeléshez 

4,5 cm2-re vonatkoztatva 
4,5 cm2 4 perc 6 perc 

10 cm2 9 perc 13 perc 

20 cm2 18 perc 26 perc 

30 cm2 27 perc 40 perc 

A B-CURE Laser készüléket mozdulatlanul kell tartani a kezelendő felületen az 
ajánlott kezeléstartam alatt, és csak ennek lejártával kell szomszédos területre 
irányítani. 

Megjegyzések: A fenti ajánlásokat az egyéni állapothoz, és a terápia eredményeihez kell igazítani.  
Fontos megjegyzés: A klinikai tanulmányok kimutatták, hogy a lágylézer „túladagolása” nem ártalmas. 

A B-CURETM 
LASER 
lézernyaláb
mérete 

1 cm

4,5 cm

Kezelési 
tervek

A lézersugár 
helyzete és iránya 
a testhez képest 

Acne 

Fogíny és 
állkapocs

Herpes simplex 
Nyak 1
Váll2 

Nyak1 

A hát felső 

Könyök, laterális 

Csukló 6 
Szindróma (CTS) 7 

Carpalis alagút 

Ujjperecek 

ízületei 8 Csípőízület9 
Osteoarthritis térdnél11

7 

Mély 

Térdfájás11 

A hát 
lombáris 
tájéka 5 

Achilles-ín  
Gyulladás14

Krónikus sebek, fekélyek Sarokcsont alatt és a talpív alatt15 

Bokagyulladás 13

Csontkinövések 

12 Szárkapocs 
(térd alatt) 

16

17

Égése

Lábujj 
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A kezelési műveletsort mindig a legfájóbb területnél kezdje, és csak aztán térjen át kiegészítő területek 
kezelésére, hogy első sorban a probléma gócpontját kezelje. 
 A gomb nyomva tartásával járó erőfeszítés elkerülése érdekében ajánlatos a készülékkel leszállított csíptetőt használni. 
 
1. Nyak - (a) alkalmazza a kezelést a fájó nyakcsigolyák mentén; (b) mindkét oldalon a nyak mentén a fülközép alatt 

és az áll alatti üregnél. Összesen 3 kezelési terület - 18-24 perc kezelésenként; (c) két kiegészítő pont kezelése az 
ábra szerint, a nyakhoz közel, a váll irányában. A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.  
Tip: a fenti (b) pontban említett 2 terület fejfájás és torokgyulladás kezelésében is hasznosnak bizonyulhat. 

2. Váll - A vállízület körül, az ábra szerint, összesen 4-5 kezelési pont, 6-8 perc minden egyes 4,5 cm2 felületre számítva, 
naponta 2-4 alkalommal. 

3. A hát felső tájéka - (a) a gerinc fájó csigolyái mentén; (b) jobboldalon; (c) baloldalon. 3 kezelési pont, 18-24 perc 
kezelésenként. Négy kiegészítő pont ajánlatos: 2 a lapockacsontok alsó részén két oldalt, az ábra szerint. A 
kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze. 

4. Teniszkönyök - (a) a kar hajlata mentén (a könyökkel ellentétes oldalon), a lágy szöveten, kinyújtott karral. (b) 
a könyök fölött mintegy 3-4 cm távolságra, a kar külső fele mentén, amikor a kar nincs behajtva. (c) azonos 
módon a (b) pontban leírtakkal, a kar belső felén. Összesen 3 kezelési pont, 18-24 perc kezelésenként, 
naponta 2-4 alkalommal. 

Kezelési 
tervek

A lézersugár 
helyzete és iránya 
a testhez képest 

Acne 

Fogíny és 
állkapocs

Herpes simplex 
Nyak 1
Váll2 

Nyak1 

A hát felső 
tájéka 3 

Könyök, laterális 

             Csukló ízület6 
   Carpalis alagút 

      Szindróma (CTS) 

            Ujjperecek ízületei 8 

Csípőízület9 
     Osteoarthritis térdnél      11

7 

Hátsó comb

Térdfájdalom1

A hát 
ágyéki 
tájéka 5 

Achilles-ín  
Gyulladás14

Krónikus sebek, fekélyek Sarokcsont alatt és a talpív alatt15 

Bokagyulladás 13

Csontkinövés 

12 Szárkapocs 
(térd alatt) 

16

17

Égések

Lábujj 
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történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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A kezeléseket szabályos időközönként kell ismételni, a lehető leghamarabb el kell kezdeni és szabad -ruházattól, 
sebkötésektől stb. mentes- bőrfelületen kell végezni. 
Ajánlatos a kezelést a teljes felgyógyulásig folytatni, még akkor is, ha a tünetek pillanatnyilag enyhülnek. 
Lehetőségekhez mérten a táblázat utasításait rugalmasan kell kezelni, és a dózisokat az egyéni állapothoz 
kell igazítani. 
 

Tünetek 
Kezeléstartam maximálisan 4,5 
cm2 felületre vonatkoztatva 
naponta 2-4 alkalommal

Első kezelés esetén a 
kezeléstartam 1,5 perc 

1 Térdfájás 6-8 perc  
2 Fájdalom a hát ágyéki tájékán 6-8 perc  

3 Nyaki fájdalmak vagy fájdalom a hát felső 
tájékán 6-8 perc  

4 Sportolásból eredő sérülések 6-8 perc  

5 Izomfájdalmak 6-8 perc  

6 Arthritis 6-8 perc  
7 Fibromyalgia 6-8 perc  
8 Myofascialis fájdalom szindróma 6-8 perc  
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Térdkezelés 
a 11(c) kezelési terv szerint 

16. Lábujjak ízületei - (a) Átlósan a lábujjak alsó részéhez képest. (b) 
a lábujjak felső része mentén. (c) átlósan a lábujjak és a talp 
illeszkedésének vonala mentén. (d) a lábujjak felső és alsó oldala mentén. 
6-8 perc szorozva a kezelések számával, a kezel lábujjak számának 
függvényében, naponta 2-4 alkalommal. 

17. Sebek, krónikus fekélyek – a friss sebeket összesen egy órán 
keresztül kell kezelni: 5-6 perc kezelés, majd 5 perc szünet. Ajánlatos 
csíptetőt használni a gomb nyomva tartásával járó erőfeszítés elkerülése 
érdekében. A kezelés rendszerint csökkenti a fájdalmat és ugyanakkor a seb 
jobb, kevesebb hegesedéssel járó bezáródását is elősegíti. Krónikus fekélyek 
esetén  a legjobb eredményeket egyenként 8 perces kezeléssel lehet elérni, 
naponta két alkalommal. Napi két alkalmat meghaladó gyakoriságú kezelés 
nem ajánlott, mivel a művelet rendszerint tisztítással és kötözéssel is jár. 
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6.1 A kezelési terület 

A kezeléstartam a kezelendő területtel részarányosan növekedik minden egyes további 4,5 cm2 esetén. 
Kezelendő

terület 
Az ajánlott 4 perces kezeléshez 

4,5 cm2-re vonatkoztatva 
Az ajánlott 6 perces kezeléshez 

4,5 cm2-re vonatkoztatva 
4,5 cm2 4 perc 6 perc 

10 cm2 9 perc 13 perc 

20 cm2 18 perc 26 perc 

30 cm2 27 perc 40 perc 

A B-CURE Laser készüléket mozdulatlanul kell tartani a kezelendő felületen az 
ajánlott kezeléstartam alatt, és csak ennek lejártával kell szomszédos területre 
irányítani. 

Megjegyzések: A fenti ajánlásokat az egyéni állapothoz, és a terápia eredményeihez kell igazítani.  
Fontos megjegyzés: A klinikai tanulmányok kimutatták, hogy a lágylézer „túladagolása” nem ártalmas. 

A B-CURETM 
LASER 
lézernyaláb
mérete 

1 cm

4,5 cm

Kezelési 
tervek

A lézersugár 
helyzete és iránya 
a testhez képest 

Acne 

Fogíny és 
állkapocs

Herpes simplex 
Nyak 1
Váll2 

Nyak1 

A hát felső 

Könyök, laterális 

Csukló 6 
Szindróma (CTS) 7 

Carpalis alagút 

Ujjperecek 

ízületei 8 Csípőízület9 
Osteoarthritis térdnél11

7 

Mély 

Térdfájás11 

A hát 
lombáris 
tájéka 5 

Achilles-ín  
Gyulladás14

Krónikus sebek, fekélyek Sarokcsont alatt és a talpív alatt15 

Bokagyulladás 13

Csontkinövések 

12 Szárkapocs 
(térd alatt) 

16

17

Égése

Lábujj 
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A kezelési műveletsort mindig a legfájóbb területnél kezdje, és csak aztán térjen át kiegészítő területek 
kezelésére, hogy első sorban a probléma gócpontját kezelje. 
 A gomb nyomva tartásával járó erőfeszítés elkerülése érdekében ajánlatos a készülékkel leszállított csíptetőt használni. 
 
1. Nyak - (a) alkalmazza a kezelést a fájó nyakcsigolyák mentén; (b) mindkét oldalon a nyak mentén a fülközép alatt 

és az áll alatti üregnél. Összesen 3 kezelési terület - 18-24 perc kezelésenként; (c) két kiegészítő pont kezelése az 
ábra szerint, a nyakhoz közel, a váll irányában. A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.  
Tip: a fenti (b) pontban említett 2 terület fejfájás és torokgyulladás kezelésében is hasznosnak bizonyulhat. 

2. Váll - A vállízület körül, az ábra szerint, összesen 4-5 kezelési pont, 6-8 perc minden egyes 4,5 cm2 felületre számítva, 
naponta 2-4 alkalommal. 

3. A hát felső tájéka - (a) a gerinc fájó csigolyái mentén; (b) jobboldalon; (c) baloldalon. 3 kezelési pont, 18-24 perc 
kezelésenként. Négy kiegészítő pont ajánlatos: 2 a lapockacsontok alsó részén két oldalt, az ábra szerint. A 
kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze. 

4. Teniszkönyök - (a) a kar hajlata mentén (a könyökkel ellentétes oldalon), a lágy szöveten, kinyújtott karral. (b) 
a könyök fölött mintegy 3-4 cm távolságra, a kar külső fele mentén, amikor a kar nincs behajtva. (c) azonos 
módon a (b) pontban leírtakkal, a kar belső felén. Összesen 3 kezelési pont, 18-24 perc kezelésenként, 
naponta 2-4 alkalommal. 

Kezelési 
tervek

A lézersugár 
helyzete és iránya 
a testhez képest 

Acne 

Fogíny és 
állkapocs

Herpes simplex 
Nyak 1
Váll2 

Nyak1 

A hát felső 
tájéka 3 

Könyök, laterális 

             Csukló ízület6 
   Carpalis alagút 

      Szindróma (CTS) 

            Ujjperecek ízületei 8 

Csípőízület9 
     Osteoarthritis térdnél      11

7 

Hátsó comb

Térdfájdalom1

A hát 
ágyéki 
tájéka 5 

Achilles-ín  
Gyulladás14

Krónikus sebek, fekélyek Sarokcsont alatt és a talpív alatt15 

Bokagyulladás 13

Csontkinövés 

12 Szárkapocs 
(térd alatt) 

16

17

Égések

Lábujj 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 

27 | B-CURETM LASER LLLT-808

2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 

27 | B-CURETM LASER LLLT-808

2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 



13 | B-CURETM LASER LLLT-808

6. B-CURETM LASER kezelési dózisok 
Heveny fájdalmak, valamint friss sérülések, illetve égések esetén ajánlatos a kezelést  mielőbb elkezdeni, 
legalább 10 egymás utáni kezelést alkalmazván úgy, hogy az egyes kezelések 6-8 percig tartsanak, és 
köztük 5 perces szünet legyen. Meglepő eredményeket lehet elérni így.  
Krónikus fájdalmak esetén folytassa a kezelést mindaddig, míg a probléma nem csillapodik, illetve meg 
nem oldódik. Nincs időhatár. 
Lágylézeres kezelés esetén kezdetben a fájdalom súlyosbodhat, hogy aztán a javulás 1-2 napon belül mutatkozzon. 
Ezért ajánlatos az első kezeléskor a készüléket csak 1,5 percig használni a célterületen. Ha az első kezelés utáni 
legfeljebb 3 óra után is a fájdalom hangsúlyozottabban érződik, várjon, kérjük, 24 órát mielőtt a kezelést folytatná, és a 
kezeléstartamot fokozatosan növelje mindaddig, míg az alábbi táblázatban ajánlott kezeléstartamot el nem éri. A 
kezelések száma és tartama csak tájékoztató jellegű; a pontos dózisokat a páciens állapota és az eredmények 
szerint kell módosítani. Ne feledje, hogy nagyobb felület arányosan nagyobb kezelésidőt igényel (lásd a 6.1. szakaszt 
a 16. oldalon). 

Például: hátfájás esetén legfeljebb 4,5 cm2 felület kezeléséhez a kezeléstartam 6-8 perc; 9 cm2 (2 x 4,5 cm2) felület 
kezeléséhez a kezeléstartam 12-16 perc. A kezelés pontos tartama reggel és esete nem számít, de a kezelést naponta 
kétszer kell a kezelési terv szerint kivitelezni. 

B-CURETM LASER LLLT-808 | 24 

8. Utasítások a legjobb eredmények eléréséhez 
� A kezelendő terület: ha a kezelendő felület nagyobb mint 1x4,5 cm, ismételje a kezelést az előzőleg kezelt 

felülettel szomszédos részen mindaddig, míg a teljes felületet át nem fogja (lásd az ábrát a 19. oldalon). A 
készüléket a kezelendő felületen mozdulatlanul tartsa. Miután az aktuális 4,5 cm² (lézersugár szélességnyi) 
területet átfogta az ajánlott időtartamig (4-8 perc, kezelés függvényében), helyezze át a lézersugarat 
szomszédos területre. Úgy biztosítsa minden egyes kezelendő zóna optimális ellátását. Ne kezeljen nagy 
felületeket körkörös mozdulatokkal. 

� A kezelést legfeljebb naponta 4 alkalommal kell végezni. Közvetlenül az égés vagy sérülés bekövetkezte után akár 10 
egymás utáni kezelést is alkalmazhat! Ne feledje, hogy a túladagolás nem árt. 

� Első kezelés: kezdje a kezelést krónikus fájdalom és betegség esetén mindig csak 1,5 perccel. ha a fájdalom az 
első kezelés után súlyosbodik, azt jelenti, hogy a biostimuláció hat. Ajánlatos a kezelést 24 óra erejéig megszakítani. 
Aztán kezdje újra a kezelést 1,5 perccel mindaddig, míg a fájdalom többé nem erősödik. A kezelést a dózis fokozatos 
növelésével folytassa mindaddig, míg eléri az ajánlott dózist, és természetesen személyes állapota függvényében is. 

� Belső problémák kezelésénél, például a hátnál észlelt fájdalom vagy gyulladás esetén ajánlatos a készüléket 
közvetlenül a bőrre (5), nem pedig a kezelés indítógomb megnyomásával alkalmazni.
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Tünetek 

Kezeléstartam maximálisan 4,5 
cm2 felületre vonatkoztatva 
naponta 2-4 alkalommal 

Első kezelés esetén a 
kezeléstartam 1,5 perc 

9 Teniszkönyök 6-8 perc  

10 Az Achilles-ín gyulladása 6-8 perc  

11 Carpalis alagút szindróma 6-8 perc  

12 Gyulladás 6-8 perc  

13 Sebgyógyítás 5-6 perc  

14 Égések 5-6 perc  

15 Friss vagy régi sebek és hegek 5-6 perc  

16 Szülés utáni terhességi csíkok 5-6 perc  

17 Acne 4 perc  

18 Herpes simplex 4 perc  

19 Fogászati alkalmazások 6-8 perc  

20 Akupunktúra 4 perc  
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11. Térdfájás, térd osteoarthritis - (a) a térd hátsó részének hajlítási vonala (horgasin) mentén (lágyszövet). 
(b) Az ízületi folyadék vonala mentén a térd belső felén (ülő helyzetben), az üreg mentén a láb felső és alsó részén. 
A lézersugár irányának szinte párhuzamosnak kell lennie a padlózattal ülő helyzet esetén. (c) A térd külső részén, 
a (b)-vel párhuzamosan. 18-24 perc kezelésenként, naponta 2-4 alkalommal. 

12. Szárkapocs fájdalom (térd alatt) - a láb hátsó részén és a láb két oldala mentén. Összesen 18-24 perc 
kezelésenként, naponta 2-4 alkalommal. 

13. Bokagyulladás- Kezelje a láb négy oldalát. (a) a láb elülső részéhez képest keresztben, a padlóval párhuzamosan. 
(b) Átlósan a jobb felén. (c) Átlósan a bal felén. (c) Átlósan a hátulsó felén. Összesen 24-32 perc kezelésenként, 
naponta 2-4 alkalommal. 

14. Achilles-ín gyulladása- (a) a fájó pontban. (b) jobb oldalon. (b) bal oldalon. Összesen 18-24 perc kezelésenként, 
naponta 2-4 alkalommal. 

15. Csontkinövések - (a) a sarok mentén, a talp alatt, ahol járáskor fáj. (b) a talp belső területén, oldalt. (c) a sarok 
mindkét oldalán, párhuzamosan a sarokkal, jobb és bal oldalt. Összesen 24-32 perc kezelésenként, naponta 2-4 
alkalommal. 
Tip: a 15 perces kezelés a fenti (11) pont szerint teljes relaxációhoz vezethet, és megelőzheti a fejfájásokat. 
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7. Kezelési tervek 

Utasítások a B-CURETM LASER LLLT-808 készülékkel történő kezeléshez  
Valamennyi ajánlott kezelés alkalmazásához az ábra részletekbe menő tanulmányozása szükséges. 
A kezeléstartam az alábbi pontok esetén 6-8 perc a kezelésnek alávetett minden egyes 4,5 cm2 terület esetén, melyet a 
kezelni kívánt zónák számával kell megszorozni. Például, a hát ágyéki tájékán (5.sz. az ábrán) tapasztalt fájdalmak 
kezelésére három olyan terület került meghatározásra, melynek külön-külön vett nagysága 4,5 cm2. Ezért a 
kezeléstartam 6-8 perc szorozva 3-mal, azaz 18-24 perc. A kezelést naponta 2-4 alkalommal kell végezni a teljes 
felgyógyulásig, vagy a tünet enyhüléséig. Ismételten felhívjuk figyelmét, hogy az első kezelés alkalmával a készüléket a 
kezelendő felületen csak 1,5 percig használja, hogy a test a kezeléshez hozzászokhasson. Ajánlatos aztán a 
kezeléstartamot fokozatosan növelni mindaddig, míg a 14. oldalon a 6. szakaszban megadott kezelési dózisokat el nem éri. 
A legjobb eredményeket úgy éri el, ha a készüléket a kezelendő zónán mozdulatlanul tartja. Sok türelemre és 
következetességre van szüksége ahhoz, hogy a lehető legjobb eredményt érje el. A B-CURE Laser hosszúkás 
formája, melynek méretei 4,5 cm x 1 cm, célszerűen került kifejlesztésre az emberi szervezet kezelési igényei szerint. 
Optimális eredmények érdekében maradéktalanul tartsa be a szöveges és illusztrált utasításokat nemcsak a kezelés 
helye, hanem a készülék pozíciója, azaz a lézersugár iránya és hossza tekintetében is. 
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5. A hát ágyéki tájéka - (a) a hát ágyéki tájékán található csigolyák mentén. (b) tapintsa ki az ülőcsont felső részét, 
azonosítsa be a két legérzékenyebb, illetve legfájdalmasabb pontját, és azokat kezelje. Összesen 3 kezelési pont, 
18-24 perc kezelésenként, naponta 2-4 alkalommal. 

6. Csukló - (a) a csukló elülső részén, a csukló mentén - a hajlat vonalán. (b) a csukló elülső részén, a csuklóhoz képest 
átlósan - az (a)-ra merőlegesen. (c) a csukló hátsó részén, a csukló mentén. Összesen 18-24 perc kezelésenként. 
Ajánlatos 2 kiegészítő kezelés alkalmazása a csukló keskeny dimenziójának mindkét oldalán. A kezelést naponta 
2-4 alkalommal végezze. 

7. Carpalis alagút szindróma (CTS) - mint a fenti (6) esetén, és ezen felül 6-8 perc kiegészítő pontban a tenyéren, az 
ábra szerint. A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze. 

8. Ujjperecek ízületei - minden fájó kézujjat vessen alá a kezelésnek. (a) a kézujj jobb oldala mentén. (b) a kézujj bal 
oldala mentén. (c) A kézujjak és a tenyér közötti illeszkedés vonala mentén, és a kézujjak mentén - 6-8 perc 
minden egyes pontra vonatkoztatva. A kezelés összes időtartama a fájó ujjak számától függ. A kezelést naponta 
2-4 alkalommal végezze. 

9. Csípőízület - a kezelést 6-8 percig végezze minden egyes 4,5 cm2 területre, és ismételje olyan formán, hogy az 
egész fájó tájék kezelésére sor kerüljön. A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze. 

10. Mély combfájdalmak- kezeljen 6-8 percig minden egyes 4,5 cm2 területet, és ismételje olyan formán, hogy az 
egész fájó tájék kezelésére sor kerüljön. Ezt az eljárást naponta kétszer 14 napon át végezze. 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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A kezeléseket szabályos időközönként kell ismételni, a lehető leghamarabb el kell kezdeni és szabad -ruházattól, 
sebkötésektől stb. mentes- bőrfelületen kell végezni. 
Ajánlatos a kezelést a teljes felgyógyulásig folytatni, még akkor is, ha a tünetek pillanatnyilag enyhülnek. 
Lehetőségekhez mérten a táblázat utasításait rugalmasan kell kezelni, és a dózisokat az egyéni állapothoz 
kell igazítani. 
 

Tünetek 
Kezeléstartam maximálisan 4,5 
cm2 felületre vonatkoztatva 
naponta 2-4 alkalommal

Első kezelés esetén a 
kezeléstartam 1,5 perc 

1 Térdfájás 6-8 perc  
2 Fájdalom a hát ágyéki tájékán 6-8 perc  

3 Nyaki fájdalmak vagy fájdalom a hát felső 
tájékán 6-8 perc  

4 Sportolásból eredő sérülések 6-8 perc  

5 Izomfájdalmak 6-8 perc  

6 Arthritis 6-8 perc  
7 Fibromyalgia 6-8 perc  
8 Myofascialis fájdalom szindróma 6-8 perc  
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Térdkezelés 
a 11(c) kezelési terv szerint 

16. Lábujjak ízületei - (a) Átlósan a lábujjak alsó részéhez képest. (b) 
a lábujjak felső része mentén. (c) átlósan a lábujjak és a talp 
illeszkedésének vonala mentén. (d) a lábujjak felső és alsó oldala mentén. 
6-8 perc szorozva a kezelések számával, a kezel lábujjak számának 
függvényében, naponta 2-4 alkalommal. 

17. Sebek, krónikus fekélyek – a friss sebeket összesen egy órán 
keresztül kell kezelni: 5-6 perc kezelés, majd 5 perc szünet. Ajánlatos 
csíptetőt használni a gomb nyomva tartásával járó erőfeszítés elkerülése 
érdekében. A kezelés rendszerint csökkenti a fájdalmat és ugyanakkor a seb 
jobb, kevesebb hegesedéssel járó bezáródását is elősegíti. Krónikus fekélyek 
esetén  a legjobb eredményeket egyenként 8 perces kezeléssel lehet elérni, 
naponta két alkalommal. Napi két alkalmat meghaladó gyakoriságú kezelés 
nem ajánlott, mivel a művelet rendszerint tisztítással és kötözéssel is jár. 
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6.1 A kezelési terület 

A kezeléstartam a kezelendő területtel részarányosan növekedik minden egyes további 4,5 cm2 esetén. 
Kezelendő

terület 
Az ajánlott 4 perces kezeléshez 

4,5 cm2-re vonatkoztatva 
Az ajánlott 6 perces kezeléshez 

4,5 cm2-re vonatkoztatva 
4,5 cm2 4 perc 6 perc 

10 cm2 9 perc 13 perc 

20 cm2 18 perc 26 perc 

30 cm2 27 perc 40 perc 

A B-CURE Laser készüléket mozdulatlanul kell tartani a kezelendő felületen az 
ajánlott kezeléstartam alatt, és csak ennek lejártával kell szomszédos területre 
irányítani. 

Megjegyzések: A fenti ajánlásokat az egyéni állapothoz, és a terápia eredményeihez kell igazítani.  
Fontos megjegyzés: A klinikai tanulmányok kimutatták, hogy a lágylézer „túladagolása” nem ártalmas. 

A B-CURETM 
LASER 
lézernyaláb
mérete 

1 cm

4,5 cm

Kezelési 
tervek

A lézersugár 
helyzete és iránya 
a testhez képest 

Acne 

Fogíny és 
állkapocs

Herpes simplex 
Nyak 1
Váll2 

Nyak1 

A hát felső 

Könyök, laterális 

Csukló 6 
Szindróma (CTS) 7 

Carpalis alagút 

Ujjperecek 

ízületei 8 Csípőízület9 
Osteoarthritis térdnél11

7 

Mély 

Térdfájás11 

A hát 
lombáris 
tájéka 5 

Achilles-ín  
Gyulladás14

Krónikus sebek, fekélyek Sarokcsont alatt és a talpív alatt15 

Bokagyulladás 13

Csontkinövések 

12 Szárkapocs 
(térd alatt) 

16

17

Égése

Lábujj 

21 | B-CURETM LASER LLLT-808 

B-CURETM LASER LLLT-808 | 18 

A kezelési műveletsort mindig a legfájóbb területnél kezdje, és csak aztán térjen át kiegészítő területek 
kezelésére, hogy első sorban a probléma gócpontját kezelje. 
 A gomb nyomva tartásával járó erőfeszítés elkerülése érdekében ajánlatos a készülékkel leszállított csíptetőt használni. 
 
1. Nyak - (a) alkalmazza a kezelést a fájó nyakcsigolyák mentén; (b) mindkét oldalon a nyak mentén a fülközép alatt 

és az áll alatti üregnél. Összesen 3 kezelési terület - 18-24 perc kezelésenként; (c) két kiegészítő pont kezelése az 
ábra szerint, a nyakhoz közel, a váll irányában. A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.  
Tip: a fenti (b) pontban említett 2 terület fejfájás és torokgyulladás kezelésében is hasznosnak bizonyulhat. 

2. Váll - A vállízület körül, az ábra szerint, összesen 4-5 kezelési pont, 6-8 perc minden egyes 4,5 cm2 felületre számítva, 
naponta 2-4 alkalommal. 

3. A hát felső tájéka - (a) a gerinc fájó csigolyái mentén; (b) jobboldalon; (c) baloldalon. 3 kezelési pont, 18-24 perc 
kezelésenként. Négy kiegészítő pont ajánlatos: 2 a lapockacsontok alsó részén két oldalt, az ábra szerint. A 
kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze. 

4. Teniszkönyök - (a) a kar hajlata mentén (a könyökkel ellentétes oldalon), a lágy szöveten, kinyújtott karral. (b) 
a könyök fölött mintegy 3-4 cm távolságra, a kar külső fele mentén, amikor a kar nincs behajtva. (c) azonos 
módon a (b) pontban leírtakkal, a kar belső felén. Összesen 3 kezelési pont, 18-24 perc kezelésenként, 
naponta 2-4 alkalommal. 

Kezelési 
tervek

A lézersugár 
helyzete és iránya 
a testhez képest 

Acne 

Fogíny és 
állkapocs

Herpes simplex 
Nyak 1
Váll2 

Nyak1 

A hát felső 
tájéka 3 

Könyök, laterális 

             Csukló ízület6 
   Carpalis alagút 

      Szindróma (CTS) 

            Ujjperecek ízületei 8 

Csípőízület9 
     Osteoarthritis térdnél      11

7 

Hátsó comb

Térdfájdalom1

A hát 
ágyéki 
tájéka 5 

Achilles-ín  
Gyulladás14

Krónikus sebek, fekélyek Sarokcsont alatt és a talpív alatt15 

Bokagyulladás 13

Csontkinövés 

12 Szárkapocs 
(térd alatt) 

16

17

Égések

Lábujj 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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6. B-CURETM LASER kezelési dózisok 
Heveny fájdalmak, valamint friss sérülések, illetve égések esetén ajánlatos a kezelést  mielőbb elkezdeni, 
legalább 10 egymás utáni kezelést alkalmazván úgy, hogy az egyes kezelések 6-8 percig tartsanak, és 
köztük 5 perces szünet legyen. Meglepő eredményeket lehet elérni így.  
Krónikus fájdalmak esetén folytassa a kezelést mindaddig, míg a probléma nem csillapodik, illetve meg 
nem oldódik. Nincs időhatár. 
Lágylézeres kezelés esetén kezdetben a fájdalom súlyosbodhat, hogy aztán a javulás 1-2 napon belül mutatkozzon. 
Ezért ajánlatos az első kezeléskor a készüléket csak 1,5 percig használni a célterületen. Ha az első kezelés utáni 
legfeljebb 3 óra után is a fájdalom hangsúlyozottabban érződik, várjon, kérjük, 24 órát mielőtt a kezelést folytatná, és a 
kezeléstartamot fokozatosan növelje mindaddig, míg az alábbi táblázatban ajánlott kezeléstartamot el nem éri. A 
kezelések száma és tartama csak tájékoztató jellegű; a pontos dózisokat a páciens állapota és az eredmények 
szerint kell módosítani. Ne feledje, hogy nagyobb felület arányosan nagyobb kezelésidőt igényel (lásd a 6.1. szakaszt 
a 16. oldalon). 

Például: hátfájás esetén legfeljebb 4,5 cm2 felület kezeléséhez a kezeléstartam 6-8 perc; 9 cm2 (2 x 4,5 cm2) felület 
kezeléséhez a kezeléstartam 12-16 perc. A kezelés pontos tartama reggel és esete nem számít, de a kezelést naponta 
kétszer kell a kezelési terv szerint kivitelezni. 
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8. Utasítások a legjobb eredmények eléréséhez 
� A kezelendő terület: ha a kezelendő felület nagyobb mint 1x4,5 cm, ismételje a kezelést az előzőleg kezelt 

felülettel szomszédos részen mindaddig, míg a teljes felületet át nem fogja (lásd az ábrát a 19. oldalon). A 
készüléket a kezelendő felületen mozdulatlanul tartsa. Miután az aktuális 4,5 cm² (lézersugár szélességnyi) 
területet átfogta az ajánlott időtartamig (4-8 perc, kezelés függvényében), helyezze át a lézersugarat 
szomszédos területre. Úgy biztosítsa minden egyes kezelendő zóna optimális ellátását. Ne kezeljen nagy 
felületeket körkörös mozdulatokkal. 

� A kezelést legfeljebb naponta 4 alkalommal kell végezni. Közvetlenül az égés vagy sérülés bekövetkezte után akár 10 
egymás utáni kezelést is alkalmazhat! Ne feledje, hogy a túladagolás nem árt. 

� Első kezelés: kezdje a kezelést krónikus fájdalom és betegség esetén mindig csak 1,5 perccel. ha a fájdalom az 
első kezelés után súlyosbodik, azt jelenti, hogy a biostimuláció hat. Ajánlatos a kezelést 24 óra erejéig megszakítani. 
Aztán kezdje újra a kezelést 1,5 perccel mindaddig, míg a fájdalom többé nem erősödik. A kezelést a dózis fokozatos 
növelésével folytassa mindaddig, míg eléri az ajánlott dózist, és természetesen személyes állapota függvényében is. 

� Belső problémák kezelésénél, például a hátnál észlelt fájdalom vagy gyulladás esetén ajánlatos a készüléket 
közvetlenül a bőrre (5), nem pedig a kezelés indítógomb megnyomásával alkalmazni.
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Tünetek 

Kezeléstartam maximálisan 4,5 
cm2 felületre vonatkoztatva 
naponta 2-4 alkalommal 

Első kezelés esetén a 
kezeléstartam 1,5 perc 

9 Teniszkönyök 6-8 perc  

10 Az Achilles-ín gyulladása 6-8 perc  

11 Carpalis alagút szindróma 6-8 perc  

12 Gyulladás 6-8 perc  

13 Sebgyógyítás 5-6 perc  

14 Égések 5-6 perc  

15 Friss vagy régi sebek és hegek 5-6 perc  

16 Szülés utáni terhességi csíkok 5-6 perc  

17 Acne 4 perc  

18 Herpes simplex 4 perc  

19 Fogászati alkalmazások 6-8 perc  

20 Akupunktúra 4 perc  
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11. Térdfájás, térd osteoarthritis - (a) a térd hátsó részének hajlítási vonala (horgasin) mentén (lágyszövet). 
(b) Az ízületi folyadék vonala mentén a térd belső felén (ülő helyzetben), az üreg mentén a láb felső és alsó részén. 
A lézersugár irányának szinte párhuzamosnak kell lennie a padlózattal ülő helyzet esetén. (c) A térd külső részén, 
a (b)-vel párhuzamosan. 18-24 perc kezelésenként, naponta 2-4 alkalommal. 

12. Szárkapocs fájdalom (térd alatt) - a láb hátsó részén és a láb két oldala mentén. Összesen 18-24 perc 
kezelésenként, naponta 2-4 alkalommal. 

13. Bokagyulladás- Kezelje a láb négy oldalát. (a) a láb elülső részéhez képest keresztben, a padlóval párhuzamosan. 
(b) Átlósan a jobb felén. (c) Átlósan a bal felén. (c) Átlósan a hátulsó felén. Összesen 24-32 perc kezelésenként, 
naponta 2-4 alkalommal. 

14. Achilles-ín gyulladása- (a) a fájó pontban. (b) jobb oldalon. (b) bal oldalon. Összesen 18-24 perc kezelésenként, 
naponta 2-4 alkalommal. 

15. Csontkinövések - (a) a sarok mentén, a talp alatt, ahol járáskor fáj. (b) a talp belső területén, oldalt. (c) a sarok 
mindkét oldalán, párhuzamosan a sarokkal, jobb és bal oldalt. Összesen 24-32 perc kezelésenként, naponta 2-4 
alkalommal. 
Tip: a 15 perces kezelés a fenti (11) pont szerint teljes relaxációhoz vezethet, és megelőzheti a fejfájásokat. 
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7. Kezelési tervek 

Utasítások a B-CURETM LASER LLLT-808 készülékkel történő kezeléshez  
Valamennyi ajánlott kezelés alkalmazásához az ábra részletekbe menő tanulmányozása szükséges. 
A kezeléstartam az alábbi pontok esetén 6-8 perc a kezelésnek alávetett minden egyes 4,5 cm2 terület esetén, melyet a 
kezelni kívánt zónák számával kell megszorozni. Például, a hát ágyéki tájékán (5.sz. az ábrán) tapasztalt fájdalmak 
kezelésére három olyan terület került meghatározásra, melynek külön-külön vett nagysága 4,5 cm2. Ezért a 
kezeléstartam 6-8 perc szorozva 3-mal, azaz 18-24 perc. A kezelést naponta 2-4 alkalommal kell végezni a teljes 
felgyógyulásig, vagy a tünet enyhüléséig. Ismételten felhívjuk figyelmét, hogy az első kezelés alkalmával a készüléket a 
kezelendő felületen csak 1,5 percig használja, hogy a test a kezeléshez hozzászokhasson. Ajánlatos aztán a 
kezeléstartamot fokozatosan növelni mindaddig, míg a 14. oldalon a 6. szakaszban megadott kezelési dózisokat el nem éri. 
A legjobb eredményeket úgy éri el, ha a készüléket a kezelendő zónán mozdulatlanul tartja. Sok türelemre és 
következetességre van szüksége ahhoz, hogy a lehető legjobb eredményt érje el. A B-CURE Laser hosszúkás 
formája, melynek méretei 4,5 cm x 1 cm, célszerűen került kifejlesztésre az emberi szervezet kezelési igényei szerint. 
Optimális eredmények érdekében maradéktalanul tartsa be a szöveges és illusztrált utasításokat nemcsak a kezelés 
helye, hanem a készülék pozíciója, azaz a lézersugár iránya és hossza tekintetében is. 
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5. A hát ágyéki tájéka - (a) a hát ágyéki tájékán található csigolyák mentén. (b) tapintsa ki az ülőcsont felső részét, 
azonosítsa be a két legérzékenyebb, illetve legfájdalmasabb pontját, és azokat kezelje. Összesen 3 kezelési pont, 
18-24 perc kezelésenként, naponta 2-4 alkalommal. 

6. Csukló - (a) a csukló elülső részén, a csukló mentén - a hajlat vonalán. (b) a csukló elülső részén, a csuklóhoz képest 
átlósan - az (a)-ra merőlegesen. (c) a csukló hátsó részén, a csukló mentén. Összesen 18-24 perc kezelésenként. 
Ajánlatos 2 kiegészítő kezelés alkalmazása a csukló keskeny dimenziójának mindkét oldalán. A kezelést naponta 
2-4 alkalommal végezze. 

7. Carpalis alagút szindróma (CTS) - mint a fenti (6) esetén, és ezen felül 6-8 perc kiegészítő pontban a tenyéren, az 
ábra szerint. A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze. 

8. Ujjperecek ízületei - minden fájó kézujjat vessen alá a kezelésnek. (a) a kézujj jobb oldala mentén. (b) a kézujj bal 
oldala mentén. (c) A kézujjak és a tenyér közötti illeszkedés vonala mentén, és a kézujjak mentén - 6-8 perc 
minden egyes pontra vonatkoztatva. A kezelés összes időtartama a fájó ujjak számától függ. A kezelést naponta 
2-4 alkalommal végezze. 

9. Csípőízület - a kezelést 6-8 percig végezze minden egyes 4,5 cm2 területre, és ismételje olyan formán, hogy az 
egész fájó tájék kezelésére sor kerüljön. A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze. 

10. Mély combfájdalmak- kezeljen 6-8 percig minden egyes 4,5 cm2 területet, és ismételje olyan formán, hogy az 
egész fájó tájék kezelésére sor kerüljön. Ezt az eljárást naponta kétszer 14 napon át végezze. 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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A kezeléseket szabályos időközönként kell ismételni, a lehető leghamarabb el kell kezdeni és szabad -ruházattól, 
sebkötésektől stb. mentes- bőrfelületen kell végezni. 
Ajánlatos a kezelést a teljes felgyógyulásig folytatni, még akkor is, ha a tünetek pillanatnyilag enyhülnek. 
Lehetőségekhez mérten a táblázat utasításait rugalmasan kell kezelni, és a dózisokat az egyéni állapothoz 
kell igazítani. 
 

Tünetek 
Kezeléstartam maximálisan 4,5 
cm2 felületre vonatkoztatva 
naponta 2-4 alkalommal

Első kezelés esetén a 
kezeléstartam 1,5 perc 

1 Térdfájás 6-8 perc  
2 Fájdalom a hát ágyéki tájékán 6-8 perc  

3 Nyaki fájdalmak vagy fájdalom a hát felső 
tájékán 6-8 perc  

4 Sportolásból eredő sérülések 6-8 perc  

5 Izomfájdalmak 6-8 perc  

6 Arthritis 6-8 perc  
7 Fibromyalgia 6-8 perc  
8 Myofascialis fájdalom szindróma 6-8 perc  
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Térdkezelés 
a 11(c) kezelési terv szerint 

16. Lábujjak ízületei - (a) Átlósan a lábujjak alsó részéhez képest. (b) 
a lábujjak felső része mentén. (c) átlósan a lábujjak és a talp 
illeszkedésének vonala mentén. (d) a lábujjak felső és alsó oldala mentén. 
6-8 perc szorozva a kezelések számával, a kezel lábujjak számának 
függvényében, naponta 2-4 alkalommal. 

17. Sebek, krónikus fekélyek – a friss sebeket összesen egy órán 
keresztül kell kezelni: 5-6 perc kezelés, majd 5 perc szünet. Ajánlatos 
csíptetőt használni a gomb nyomva tartásával járó erőfeszítés elkerülése 
érdekében. A kezelés rendszerint csökkenti a fájdalmat és ugyanakkor a seb 
jobb, kevesebb hegesedéssel járó bezáródását is elősegíti. Krónikus fekélyek 
esetén  a legjobb eredményeket egyenként 8 perces kezeléssel lehet elérni, 
naponta két alkalommal. Napi két alkalmat meghaladó gyakoriságú kezelés 
nem ajánlott, mivel a művelet rendszerint tisztítással és kötözéssel is jár. 
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6.1 A kezelési terület 

A kezeléstartam a kezelendő területtel részarányosan növekedik minden egyes további 4,5 cm2 esetén. 
Kezelendő

terület 
Az ajánlott 4 perces kezeléshez 

4,5 cm2-re vonatkoztatva 
Az ajánlott 6 perces kezeléshez 

4,5 cm2-re vonatkoztatva 
4,5 cm2 4 perc 6 perc 

10 cm2 9 perc 13 perc 

20 cm2 18 perc 26 perc 

30 cm2 27 perc 40 perc 

A B-CURE Laser készüléket mozdulatlanul kell tartani a kezelendő felületen az 
ajánlott kezeléstartam alatt, és csak ennek lejártával kell szomszédos területre 
irányítani. 

Megjegyzések: A fenti ajánlásokat az egyéni állapothoz, és a terápia eredményeihez kell igazítani.  
Fontos megjegyzés: A klinikai tanulmányok kimutatták, hogy a lágylézer „túladagolása” nem ártalmas. 

A B-CURETM 
LASER 
lézernyaláb
mérete 

1 cm

4,5 cm

Kezelési 
tervek

A lézersugár 
helyzete és iránya 
a testhez képest 

Acne 

Fogíny és 
állkapocs

Herpes simplex 
Nyak 1
Váll2 

Nyak1 

A hát felső 

Könyök, laterális 

Csukló 6 
Szindróma (CTS) 7 

Carpalis alagút 

Ujjperecek 

ízületei 8 Csípőízület9 
Osteoarthritis térdnél11

7 

Mély 

Térdfájás11 

A hát 
lombáris 
tájéka 5 

Achilles-ín  
Gyulladás14

Krónikus sebek, fekélyek Sarokcsont alatt és a talpív alatt15 

Bokagyulladás 13

Csontkinövések 

12 Szárkapocs 
(térd alatt) 

16

17

Égése

Lábujj 
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A kezelési műveletsort mindig a legfájóbb területnél kezdje, és csak aztán térjen át kiegészítő területek 
kezelésére, hogy első sorban a probléma gócpontját kezelje. 
 A gomb nyomva tartásával járó erőfeszítés elkerülése érdekében ajánlatos a készülékkel leszállított csíptetőt használni. 
 
1. Nyak - (a) alkalmazza a kezelést a fájó nyakcsigolyák mentén; (b) mindkét oldalon a nyak mentén a fülközép alatt 

és az áll alatti üregnél. Összesen 3 kezelési terület - 18-24 perc kezelésenként; (c) két kiegészítő pont kezelése az 
ábra szerint, a nyakhoz közel, a váll irányában. A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.  
Tip: a fenti (b) pontban említett 2 terület fejfájás és torokgyulladás kezelésében is hasznosnak bizonyulhat. 

2. Váll - A vállízület körül, az ábra szerint, összesen 4-5 kezelési pont, 6-8 perc minden egyes 4,5 cm2 felületre számítva, 
naponta 2-4 alkalommal. 

3. A hát felső tájéka - (a) a gerinc fájó csigolyái mentén; (b) jobboldalon; (c) baloldalon. 3 kezelési pont, 18-24 perc 
kezelésenként. Négy kiegészítő pont ajánlatos: 2 a lapockacsontok alsó részén két oldalt, az ábra szerint. A 
kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze. 

4. Teniszkönyök - (a) a kar hajlata mentén (a könyökkel ellentétes oldalon), a lágy szöveten, kinyújtott karral. (b) 
a könyök fölött mintegy 3-4 cm távolságra, a kar külső fele mentén, amikor a kar nincs behajtva. (c) azonos 
módon a (b) pontban leírtakkal, a kar belső felén. Összesen 3 kezelési pont, 18-24 perc kezelésenként, 
naponta 2-4 alkalommal. 

Kezelési 
tervek

A lézersugár 
helyzete és iránya 
a testhez képest 

Acne 

Fogíny és 
állkapocs

Herpes simplex 
Nyak 1
Váll2 

Nyak1 

A hát felső 
tájéka 3 

Könyök, laterális 

             Csukló ízület6 
   Carpalis alagút 

      Szindróma (CTS) 

            Ujjperecek ízületei 8 

Csípőízület9 
     Osteoarthritis térdnél      11

7 

Hátsó comb

Térdfájdalom1

A hát 
ágyéki 
tájéka 5 

Achilles-ín  
Gyulladás14

Krónikus sebek, fekélyek Sarokcsont alatt és a talpív alatt15 

Bokagyulladás 13

Csontkinövés 

12 Szárkapocs 
(térd alatt) 

16

17

Égések

Lábujj 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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6. B-CURETM LASER kezelési dózisok 
Heveny fájdalmak, valamint friss sérülések, illetve égések esetén ajánlatos a kezelést  mielőbb elkezdeni, 
legalább 10 egymás utáni kezelést alkalmazván úgy, hogy az egyes kezelések 6-8 percig tartsanak, és 
köztük 5 perces szünet legyen. Meglepő eredményeket lehet elérni így.  
Krónikus fájdalmak esetén folytassa a kezelést mindaddig, míg a probléma nem csillapodik, illetve meg 
nem oldódik. Nincs időhatár. 
Lágylézeres kezelés esetén kezdetben a fájdalom súlyosbodhat, hogy aztán a javulás 1-2 napon belül mutatkozzon. 
Ezért ajánlatos az első kezeléskor a készüléket csak 1,5 percig használni a célterületen. Ha az első kezelés utáni 
legfeljebb 3 óra után is a fájdalom hangsúlyozottabban érződik, várjon, kérjük, 24 órát mielőtt a kezelést folytatná, és a 
kezeléstartamot fokozatosan növelje mindaddig, míg az alábbi táblázatban ajánlott kezeléstartamot el nem éri. A 
kezelések száma és tartama csak tájékoztató jellegű; a pontos dózisokat a páciens állapota és az eredmények 
szerint kell módosítani. Ne feledje, hogy nagyobb felület arányosan nagyobb kezelésidőt igényel (lásd a 6.1. szakaszt 
a 16. oldalon). 

Például: hátfájás esetén legfeljebb 4,5 cm2 felület kezeléséhez a kezeléstartam 6-8 perc; 9 cm2 (2 x 4,5 cm2) felület 
kezeléséhez a kezeléstartam 12-16 perc. A kezelés pontos tartama reggel és esete nem számít, de a kezelést naponta 
kétszer kell a kezelési terv szerint kivitelezni. 
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8. Utasítások a legjobb eredmények eléréséhez 
� A kezelendő terület: ha a kezelendő felület nagyobb mint 1x4,5 cm, ismételje a kezelést az előzőleg kezelt 

felülettel szomszédos részen mindaddig, míg a teljes felületet át nem fogja (lásd az ábrát a 19. oldalon). A 
készüléket a kezelendő felületen mozdulatlanul tartsa. Miután az aktuális 4,5 cm² (lézersugár szélességnyi) 
területet átfogta az ajánlott időtartamig (4-8 perc, kezelés függvényében), helyezze át a lézersugarat 
szomszédos területre. Úgy biztosítsa minden egyes kezelendő zóna optimális ellátását. Ne kezeljen nagy 
felületeket körkörös mozdulatokkal. 

� A kezelést legfeljebb naponta 4 alkalommal kell végezni. Közvetlenül az égés vagy sérülés bekövetkezte után akár 10 
egymás utáni kezelést is alkalmazhat! Ne feledje, hogy a túladagolás nem árt. 

� Első kezelés: kezdje a kezelést krónikus fájdalom és betegség esetén mindig csak 1,5 perccel. ha a fájdalom az 
első kezelés után súlyosbodik, azt jelenti, hogy a biostimuláció hat. Ajánlatos a kezelést 24 óra erejéig megszakítani. 
Aztán kezdje újra a kezelést 1,5 perccel mindaddig, míg a fájdalom többé nem erősödik. A kezelést a dózis fokozatos 
növelésével folytassa mindaddig, míg eléri az ajánlott dózist, és természetesen személyes állapota függvényében is. 

� Belső problémák kezelésénél, például a hátnál észlelt fájdalom vagy gyulladás esetén ajánlatos a készüléket 
közvetlenül a bőrre (5), nem pedig a kezelés indítógomb megnyomásával alkalmazni.
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Tünetek 

Kezeléstartam maximálisan 4,5 
cm2 felületre vonatkoztatva 
naponta 2-4 alkalommal 

Első kezelés esetén a 
kezeléstartam 1,5 perc 

9 Teniszkönyök 6-8 perc  

10 Az Achilles-ín gyulladása 6-8 perc  

11 Carpalis alagút szindróma 6-8 perc  

12 Gyulladás 6-8 perc  

13 Sebgyógyítás 5-6 perc  

14 Égések 5-6 perc  

15 Friss vagy régi sebek és hegek 5-6 perc  

16 Szülés utáni terhességi csíkok 5-6 perc  

17 Acne 4 perc  

18 Herpes simplex 4 perc  

19 Fogászati alkalmazások 6-8 perc  

20 Akupunktúra 4 perc  
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11. Térdfájás, térd osteoarthritis - (a) a térd hátsó részének hajlítási vonala (horgasin) mentén (lágyszövet). 
(b) Az ízületi folyadék vonala mentén a térd belső felén (ülő helyzetben), az üreg mentén a láb felső és alsó részén. 
A lézersugár irányának szinte párhuzamosnak kell lennie a padlózattal ülő helyzet esetén. (c) A térd külső részén, 
a (b)-vel párhuzamosan. 18-24 perc kezelésenként, naponta 2-4 alkalommal. 

12. Szárkapocs fájdalom (térd alatt) - a láb hátsó részén és a láb két oldala mentén. Összesen 18-24 perc 
kezelésenként, naponta 2-4 alkalommal. 

13. Bokagyulladás- Kezelje a láb négy oldalát. (a) a láb elülső részéhez képest keresztben, a padlóval párhuzamosan. 
(b) Átlósan a jobb felén. (c) Átlósan a bal felén. (c) Átlósan a hátulsó felén. Összesen 24-32 perc kezelésenként, 
naponta 2-4 alkalommal. 

14. Achilles-ín gyulladása- (a) a fájó pontban. (b) jobb oldalon. (b) bal oldalon. Összesen 18-24 perc kezelésenként, 
naponta 2-4 alkalommal. 

15. Csontkinövések - (a) a sarok mentén, a talp alatt, ahol járáskor fáj. (b) a talp belső területén, oldalt. (c) a sarok 
mindkét oldalán, párhuzamosan a sarokkal, jobb és bal oldalt. Összesen 24-32 perc kezelésenként, naponta 2-4 
alkalommal. 
Tip: a 15 perces kezelés a fenti (11) pont szerint teljes relaxációhoz vezethet, és megelőzheti a fejfájásokat. 
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7. Kezelési tervek 

Utasítások a B-CURETM LASER LLLT-808 készülékkel történő kezeléshez  
Valamennyi ajánlott kezelés alkalmazásához az ábra részletekbe menő tanulmányozása szükséges. 
A kezeléstartam az alábbi pontok esetén 6-8 perc a kezelésnek alávetett minden egyes 4,5 cm2 terület esetén, melyet a 
kezelni kívánt zónák számával kell megszorozni. Például, a hát ágyéki tájékán (5.sz. az ábrán) tapasztalt fájdalmak 
kezelésére három olyan terület került meghatározásra, melynek külön-külön vett nagysága 4,5 cm2. Ezért a 
kezeléstartam 6-8 perc szorozva 3-mal, azaz 18-24 perc. A kezelést naponta 2-4 alkalommal kell végezni a teljes 
felgyógyulásig, vagy a tünet enyhüléséig. Ismételten felhívjuk figyelmét, hogy az első kezelés alkalmával a készüléket a 
kezelendő felületen csak 1,5 percig használja, hogy a test a kezeléshez hozzászokhasson. Ajánlatos aztán a 
kezeléstartamot fokozatosan növelni mindaddig, míg a 14. oldalon a 6. szakaszban megadott kezelési dózisokat el nem éri. 
A legjobb eredményeket úgy éri el, ha a készüléket a kezelendő zónán mozdulatlanul tartja. Sok türelemre és 
következetességre van szüksége ahhoz, hogy a lehető legjobb eredményt érje el. A B-CURE Laser hosszúkás 
formája, melynek méretei 4,5 cm x 1 cm, célszerűen került kifejlesztésre az emberi szervezet kezelési igényei szerint. 
Optimális eredmények érdekében maradéktalanul tartsa be a szöveges és illusztrált utasításokat nemcsak a kezelés 
helye, hanem a készülék pozíciója, azaz a lézersugár iránya és hossza tekintetében is. 
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5. A hát ágyéki tájéka - (a) a hát ágyéki tájékán található csigolyák mentén. (b) tapintsa ki az ülőcsont felső részét, 
azonosítsa be a két legérzékenyebb, illetve legfájdalmasabb pontját, és azokat kezelje. Összesen 3 kezelési pont, 
18-24 perc kezelésenként, naponta 2-4 alkalommal. 

6. Csukló - (a) a csukló elülső részén, a csukló mentén - a hajlat vonalán. (b) a csukló elülső részén, a csuklóhoz képest 
átlósan - az (a)-ra merőlegesen. (c) a csukló hátsó részén, a csukló mentén. Összesen 18-24 perc kezelésenként. 
Ajánlatos 2 kiegészítő kezelés alkalmazása a csukló keskeny dimenziójának mindkét oldalán. A kezelést naponta 
2-4 alkalommal végezze. 

7. Carpalis alagút szindróma (CTS) - mint a fenti (6) esetén, és ezen felül 6-8 perc kiegészítő pontban a tenyéren, az 
ábra szerint. A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze. 

8. Ujjperecek ízületei - minden fájó kézujjat vessen alá a kezelésnek. (a) a kézujj jobb oldala mentén. (b) a kézujj bal 
oldala mentén. (c) A kézujjak és a tenyér közötti illeszkedés vonala mentén, és a kézujjak mentén - 6-8 perc 
minden egyes pontra vonatkoztatva. A kezelés összes időtartama a fájó ujjak számától függ. A kezelést naponta 
2-4 alkalommal végezze. 

9. Csípőízület - a kezelést 6-8 percig végezze minden egyes 4,5 cm2 területre, és ismételje olyan formán, hogy az 
egész fájó tájék kezelésére sor kerüljön. A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze. 

10. Mély combfájdalmak- kezeljen 6-8 percig minden egyes 4,5 cm2 területet, és ismételje olyan formán, hogy az 
egész fájó tájék kezelésére sor kerüljön. Ezt az eljárást naponta kétszer 14 napon át végezze. 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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3. Csíptető (8) ráhelyezése a kezelés indítógombra (4): Amint az 
üzemidő beállításra került, a gomb lenyomott helyzetben történő 
megtartásának fáradalmát elkerülheti, ha előbb ráhelyezi a csíptetőt a 
kezelés indítógombra (4), (a csíptetőt a konvex domborulatával a 
fekete indítógomb felé kell felhelyezni), majd a markolat másik felét 
rögzíti a készülékre, mígnem az helyére kattanva nem zárul. 
Eltávolításkor a műveletek fordított sorrendjében kell eljárni. 
Amikor a készülék működésben van, akkor: 
� az időzítő által kijelzett idő csökken, és eléri a “00:00” értéket. A 

működés automatikusan ér véget, és befejezését bip jelzi. 
� zöld fénykijelzés jelenik meg azt mutatván, hogy a készülék be van 

kapcsolva. A lézersugár a B-CURE készüléknél láthatatlan. 
� minden 3. másodpercben “bip” hallható, ami a készülék 

működését jelzi. 
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4. Klinikai területek és kezelési alkalmazások (részleges jegyzék) 
Egyidejű kezelés fájdalomra és a duzzadás / seb csökkentésére illetve a gyulladás gyökeres 
megszüntetésére 

Vázrendszeri és szöveti fájdalmak és sérülések 
� Reumás és / vagy krónikus ízületi gyulladás  

� Ízületi panaszok / arthritisek 
� Sportolásból eredő sérülések, sebek, és friss hegek 

� Fájdalom a hát ágyéki, illetve felső tájékán; nyak-, izom-, térd- és 
egyéb ízületi fájdalmak 

� Talpi bőnye gyulladás és izomrándulások 

� Teniszkönyök 
� Az Achilles-ín gyulladása 
� Carpalis alagút szindróma 

� Fibromyalgia 

� Myofascialis fájdalom szindróma 

Fogászati alkalmazások 

Állatgyógyászati alkalmazások 
Akupunktúrás kezelések 

Orvosi dermatológia 
� Sebgyógyítás 
� Acne, pattanás 

� Égések 
� Hegek 
� Herpes simplex 

Esztétika 
� Szülés utáni terhességi csíkok 

� Friss és régi sebészeti 

hegek 
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5. Vezérlőpanel és hibaüzenetek 

Utalás Állapot 

Az elemek töltődnek. 

Az elemek teljes mértékben feltöltődtek. 

A “*” azt jelzi, hogy a készülék pillanatnyilag működik. 

Az elemek teljesen feltöltöttek. 

Az elemek lemerülő félben; a készülék bekapcsolása után hallható két bip jelzi az újratöltés 
szükségességét. 

Az elemek lemerültek. Azonnal töltse fel a készüléket. 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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Utalás Állapot 

 Egyéb jelek, melyek erre a meghibásodásra utalnak: 
 

Hardver probléma. 
Kapcsolja ki-, majd be a készüléket a hiba kijavítása érdekében. 
Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket.  
Ha a hiba továbbra is fennáll, küldje a készüléket szervizközpontba. 

 

Szoftver probléma. 
Állítsa le a készüléket, vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket. 
Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor minden bizonnyal a készülék szoftvere hibásodott meg, és a 
készüléket szervizközpontba kell küldenie. 
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Biztosítsa a kezelés folytonosságát: A kezelést naponta és folytonosan kell végezni. Mindig maradéktalanul teljesítse a 
dózistáblázatban megadott kezelések számát, még akkor is, ha közben javulást tapasztal. Fontos tudni, hogy a 
B-Cure lézer nemcsak a gyógyulást segíti elő, hanem a befertőződést is megelőzi. 

9. Elővigyázatossági lépések 

� Szakorvos véleményének kikérése mindenkor ajánlatos. 
� Ne használja a készüléket terhes nő hasán, illetve rákban szenvedő betegeknél. 

A lézersugarat soha ne irányítsa senki szeme felé, és soha ne kezeljen szemhez közeli felületet! 

A B-CURETM LASER LLLT-808 gyermekek, valamint fogyatékossággal élő, protézist vagy rögzítő sínt viselő egyének 

kezelésére is alkalmas. 

1. A készülék tisztítása 

Az aktiválási és érintkezési zóna (5) tisztítását 70% alkoholos oldattal kell végezni úgy, hogy a lencsék 
megnedvesedését elkerülje!! 
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3.2 Az időzítő beállítása az LCD kijelzőn 
Nyomja meg az időzítő gombot (2) jobb (+) vagy bal (-) oldalon a kezeléstartam 
meghatározása érdekében. Az időzítőt 30 másodperces intervallumonként lehet 
igazítani. 
Állítsa be a kezeléstartamot szükség szerint a 14. oldalon szereplő Dózistáblázat ajánlásai alapján. 

FIGYELEM: A lézersugarat soha ne irányítsa senki szeme felé! 

3.3 A kezelés beindítása 
A működést kétféleképpen lehet beindítani: 
1 .  A készülék kezelési felületre történő közvetlen ráhelyezésével:  Nyomással történő működés – csak akkor 
alkalmazandó, ha nincs exponált szövet, illetve nyílt seb: 
Helyezze a nyomással működő munkafelületet (5) a kezelendő felületre, enyhén rányomván a készüléket a bőrre. 
Az elektronikus mikrokapcsoló a lézert automatikusan hozza működésbe. A működés leállítása érdekében egyszerűen 
szüntesse meg a készülék bőrrel való érintkezését. 
2 .  A kezelés indítógomb megnyomásával:  Nyomja meg a kezelés indítógombot (4) a készülék bal oldalán, a 
készülék működtetése érdekében. Amint a kezelés indítógombot elengedi, a készülék működése azonnal leáll. 
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5. Klinikai szakvizsgálatok tanúsítják ... 
Az utóbbi tíz évben több mint 2000 tanulmányt tettek közzé a lágylézer (LLLT) fájdalomcsillapító kezelésekben történő 
alkalmazását illetően, és mintegy 100 olyan kettős-vak vizsgálatot végeztek, melyek mind a lézerterápia klinikai 
értékét tanúsítják. 

Kérjük, látogassanak el a következő címre: www.gd-energies.com - ahol a "clinical research" (klinikai kutatások) 
opcióra kattintva érdekes tanulmányokra talál utalásokat. 

Fontos megjegyezni, hogy a mostanáig végzett vizsgálatok legtöbbje "régi generációs" készülékeket használt, és a 
páciensek kezelésének gyakorisága csak heti 1-3 alkalomra szorítkozott. Ez pedig kevesebb a megkívánt kezelési 
gyakoriságnál, amivel optimális eredményeket lehet elérni.  

Hordozhatóságának és teljesítményének köszönhetően a B-CURE LASERTM LLLT-808 készülékkel azonnali és 
rendszeres kezelés biztosítható nap mint nap, és ez a gyógyulást exponenciálisan felgyorsítja. 
És valóban, a B-CURE LASERTM LLLT-808 használóival végzett legfrissebb tesztek jobb és hatékonyabb 
eredményeket tanúsítanak a valaha is végzett lágy lézer kezelésekhez képest. 
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4. A kezelés befejezése és a készülék kikapcsolása (KI) 

� Ha a kezelési terv szerinti kezeléstartam nem járt le, akkor az időzítő a hátramaradt kezeléstartamot jelzi. A 
hátramaradt kezeléstartam a gép következő bekapcsolásakor (BE) kijelzésre kerül. 

� Az előző kezelésből hátramaradt bármely kezeléstartam nullázására tartsa lenyomva a fő működtető gombot (1) 
a készülék bekapcsolása után több, mint 2 másodpercig. 

� A készülék leállítása érdekében tartsa lenyomva a fő működtető gombot 2 másodpercig, míg bip nem hallatszik, és 
a kijelzőn nem jelenik meg semmi (az LCD kijelző teljesen törlődik). 

3. A B-CURE Laser működési elve  
Alacsony intenzitású lézerenergia 

Amikor a szervezet a lézersugarat elnyeli, számos egyidejű láncreakció megy végbe: a vérkeringés 
felgyorsul, a sejttevékenység serkentésre kerül, és a sejtek közti kommunikáció fokozódik. 

a sejtmembránok permeabilitása módosul
, és az idegtevékenység

fokozódik. 

nő az ATP (adenozin
trifoszfát) szintje, és aktiválódnak, illetve 

serkentésre kerülnek a célsejtek enzimjei. 

növekedik 
 az endorfin – azaz a 

fájdalomcsillapító hormonok
 szintézise. 

Nő az 
S.O.D termelés, mely a 

gyulladást győzi le és 
csökkenti 

a szabad gyökök által 
okozott kárt.

A makrofágok izgalomba 
jönnek és 
nő azon 

mastociták (hízósejtek) 
száma, melyek 

a sebek gyógyulását segítik elő. 

Gyorsul a kollagén és 
elasztin szintézis. Gyorsul a 
a seb felé irányuló 
vérkeringés 

Az eredmény: 
A fájdalom 
intenzitásszintjének 
csökkenése.  

Az eredmény:
Gyulladásellenes hatás

. 

Az eredmény:
Gyorsabb sebgyógyulás 

véralvadás, 
kevesebb hegesedés. 

Az eredmény:
Bőrregeneráló, 
öregedés-gátló,

és ránc-simító hatás. 
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2. rész: A lágylézer - LLLT gyógyító természete 

1. Mi a lágylézer (LLLT) ((alacsony intenzitású lézeres terápia))? 

A lágylézer alacsony intenzitású lézersugár, melynek teljesítménye 1-1000mW. Monokromatikus (egyetlen 
hullámhossz van meghatározva), és koherens - egyetlen fázisban és egyetlen irányban mozog. A lágylézer a 
bőrfelületen keresztül hat,  ugyanakkor a bőr alá ennek felmelegítése, illetve károsítása nélkül hatol be. 

A lágylézeres kezelés biostimuláció révén hat a szervezet természetes gyógyulási mechanizmusaira sejt és 
szisztémás szinten. Az eredmény: minden egyes sejttípus a szervezetben történő optimális működéséhez megkapja 
azt a szükséges energiát, hogy ennek “öngyógyítását” elősegítse, és természetes úton küzdje le a problémát, legyen 
ez hátfájás, gyulladás,  seb, vagy felfrissülés, vagy regenerálódás szükségessége. Lágylézereket orvosok és 
fizioterapeuták a világ minden táján használnak, különösen a heveny és krónikus izom-vázrendszeri fájdalmak, 
motorikus problémák, duzzadások, ízületi porcproblémák, gyulladások, és sérült lágyszövetek kezelésére. 
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Utalás Állapot 

 A B-CURETM LASER automatikusan leáll 10 bip után a lemerült elemek miatt. 

“LOW” (alacsony töltésű elem) kijelzés jelenik meg a kijelzőn, valahányszor a lézer teljesítménye a 
szükséges szint alá csökken. Szüntesse be a kezelést. Ez a következő okokból következhet be: 
1. Az elemek teljesítménye túl kicsi. 
2. A lézer dióda élettartamát kimerítette, és szervizközpontban szükséges kicserélni. 
3. A készüléket a specifikációknak meg nem felelő környezetben üzemeltetik; például a 
készüléket szélsőséges külső hőmérsékleti feltételek mellett, 40ºC felett használják. Töltse újra az 
akkumulátorokat, indítsa be a készüléket, és figyelje, hogy megjelenik-e továbbra is a “LOW” 
(lemerült)  kijelzés. Ha igen, ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet nem-e túl magas, és 
távolodjon el a meleg zónától. 

 

Ha a zónában nincs 40ºC fölötti hőmérséklet, és a “LOW” kijelzés még mindig fennáll, a 
készüléket szervizközpontba kell küldeni a lézer dióda lecserélése érdekében. 
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melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 



3. Csíptető (8) ráhelyezése a kezelés indítógombra (4): Amint az 
üzemidő beállításra került, a gomb lenyomott helyzetben történő 
megtartásának fáradalmát elkerülheti, ha előbb ráhelyezi a csíptetőt a 
kezelés indítógombra (4), (a csíptetőt a konvex domborulatával a 
fekete indítógomb felé kell felhelyezni), majd a markolat másik felét 
rögzíti a készülékre, mígnem az helyére kattanva nem zárul. 
Eltávolításkor a műveletek fordított sorrendjében kell eljárni. 
Amikor a készülék működésben van, akkor: 
� az időzítő által kijelzett idő csökken, és eléri a “00:00” értéket. A 

működés automatikusan ér véget, és befejezését bip jelzi. 
� zöld fénykijelzés jelenik meg azt mutatván, hogy a készülék be van 

kapcsolva. A lézersugár a B-CURE készüléknél láthatatlan. 
� minden 3. másodpercben “bip” hallható, ami a készülék 

működését jelzi. 
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4. Klinikai területek és kezelési alkalmazások (részleges jegyzék) 
Egyidejű kezelés fájdalomra és a duzzadás / seb csökkentésére illetve a gyulladás gyökeres 
megszüntetésére 

Vázrendszeri és szöveti fájdalmak és sérülések 
� Reumás és / vagy krónikus ízületi gyulladás  

� Ízületi panaszok / arthritisek 
� Sportolásból eredő sérülések, sebek, és friss hegek 

� Fájdalom a hát ágyéki, illetve felső tájékán; nyak-, izom-, térd- és 
egyéb ízületi fájdalmak 

� Talpi bőnye gyulladás és izomrándulások 

� Teniszkönyök 
� Az Achilles-ín gyulladása 
� Carpalis alagút szindróma 

� Fibromyalgia 

� Myofascialis fájdalom szindróma 

Fogászati alkalmazások 

Állatgyógyászati alkalmazások 
Akupunktúrás kezelések 

Orvosi dermatológia 
� Sebgyógyítás 
� Acne, pattanás 

� Égések 
� Hegek 
� Herpes simplex 

Esztétika 
� Szülés utáni terhességi csíkok 

� Friss és régi sebészeti 

hegek 
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5. Vezérlőpanel és hibaüzenetek 

Utalás Állapot 

Az elemek töltődnek. 

Az elemek teljes mértékben feltöltődtek. 

A “*” azt jelzi, hogy a készülék pillanatnyilag működik. 

Az elemek teljesen feltöltöttek. 

Az elemek lemerülő félben; a készülék bekapcsolása után hallható két bip jelzi az újratöltés 
szükségességét. 

Az elemek lemerültek. Azonnal töltse fel a készüléket. 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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Utalás Állapot 

 Egyéb jelek, melyek erre a meghibásodásra utalnak: 
 

Hardver probléma. 
Kapcsolja ki-, majd be a készüléket a hiba kijavítása érdekében. 
Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket.  
Ha a hiba továbbra is fennáll, küldje a készüléket szervizközpontba. 

 

Szoftver probléma. 
Állítsa le a készüléket, vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket. 
Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor minden bizonnyal a készülék szoftvere hibásodott meg, és a 
készüléket szervizközpontba kell küldenie. 
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Biztosítsa a kezelés folytonosságát: A kezelést naponta és folytonosan kell végezni. Mindig maradéktalanul teljesítse a 
dózistáblázatban megadott kezelések számát, még akkor is, ha közben javulást tapasztal. Fontos tudni, hogy a 
B-Cure lézer nemcsak a gyógyulást segíti elő, hanem a befertőződést is megelőzi. 

9. Elővigyázatossági lépések 

� Szakorvos véleményének kikérése mindenkor ajánlatos. 
� Ne használja a készüléket terhes nő hasán, illetve rákban szenvedő betegeknél. 

A lézersugarat soha ne irányítsa senki szeme felé, és soha ne kezeljen szemhez közeli felületet! 

A B-CURETM LASER LLLT-808 gyermekek, valamint fogyatékossággal élő, protézist vagy rögzítő sínt viselő egyének 

kezelésére is alkalmas. 

1. A készülék tisztítása 

Az aktiválási és érintkezési zóna (5) tisztítását 70% alkoholos oldattal kell végezni úgy, hogy a lencsék 
megnedvesedését elkerülje!! 
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3.2 Az időzítő beállítása az LCD kijelzőn 
Nyomja meg az időzítő gombot (2) jobb (+) vagy bal (-) oldalon a kezeléstartam 
meghatározása érdekében. Az időzítőt 30 másodperces intervallumonként lehet 
igazítani. 
Állítsa be a kezeléstartamot szükség szerint a 14. oldalon szereplő Dózistáblázat ajánlásai alapján. 

FIGYELEM: A lézersugarat soha ne irányítsa senki szeme felé! 

3.3 A kezelés beindítása 
A működést kétféleképpen lehet beindítani: 
1 .  A készülék kezelési felületre történő közvetlen ráhelyezésével:  Nyomással történő működés – csak akkor 
alkalmazandó, ha nincs exponált szövet, illetve nyílt seb: 
Helyezze a nyomással működő munkafelületet (5) a kezelendő felületre, enyhén rányomván a készüléket a bőrre. 
Az elektronikus mikrokapcsoló a lézert automatikusan hozza működésbe. A működés leállítása érdekében egyszerűen 
szüntesse meg a készülék bőrrel való érintkezését. 
2 .  A kezelés indítógomb megnyomásával:  Nyomja meg a kezelés indítógombot (4) a készülék bal oldalán, a 
készülék működtetése érdekében. Amint a kezelés indítógombot elengedi, a készülék működése azonnal leáll. 
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5. Klinikai szakvizsgálatok tanúsítják ... 
Az utóbbi tíz évben több mint 2000 tanulmányt tettek közzé a lágylézer (LLLT) fájdalomcsillapító kezelésekben történő 
alkalmazását illetően, és mintegy 100 olyan kettős-vak vizsgálatot végeztek, melyek mind a lézerterápia klinikai 
értékét tanúsítják. 

Kérjük, látogassanak el a következő címre: www.gd-energies.com - ahol a "clinical research" (klinikai kutatások) 
opcióra kattintva érdekes tanulmányokra talál utalásokat. 

Fontos megjegyezni, hogy a mostanáig végzett vizsgálatok legtöbbje "régi generációs" készülékeket használt, és a 
páciensek kezelésének gyakorisága csak heti 1-3 alkalomra szorítkozott. Ez pedig kevesebb a megkívánt kezelési 
gyakoriságnál, amivel optimális eredményeket lehet elérni.  

Hordozhatóságának és teljesítményének köszönhetően a B-CURE LASERTM LLLT-808 készülékkel azonnali és 
rendszeres kezelés biztosítható nap mint nap, és ez a gyógyulást exponenciálisan felgyorsítja. 
És valóban, a B-CURE LASERTM LLLT-808 használóival végzett legfrissebb tesztek jobb és hatékonyabb 
eredményeket tanúsítanak a valaha is végzett lágy lézer kezelésekhez képest. 
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4. A kezelés befejezése és a készülék kikapcsolása (KI) 

� Ha a kezelési terv szerinti kezeléstartam nem járt le, akkor az időzítő a hátramaradt kezeléstartamot jelzi. A 
hátramaradt kezeléstartam a gép következő bekapcsolásakor (BE) kijelzésre kerül. 

� Az előző kezelésből hátramaradt bármely kezeléstartam nullázására tartsa lenyomva a fő működtető gombot (1) 
a készülék bekapcsolása után több, mint 2 másodpercig. 

� A készülék leállítása érdekében tartsa lenyomva a fő működtető gombot 2 másodpercig, míg bip nem hallatszik, és 
a kijelzőn nem jelenik meg semmi (az LCD kijelző teljesen törlődik). 

3. A B-CURE Laser működési elve  
Alacsony intenzitású lézerenergia 

Amikor a szervezet a lézersugarat elnyeli, számos egyidejű láncreakció megy végbe: a vérkeringés 
felgyorsul, a sejttevékenység serkentésre kerül, és a sejtek közti kommunikáció fokozódik. 

a sejtmembránok permeabilitása módosul
, és az idegtevékenység

fokozódik. 

nő az ATP (adenozin
trifoszfát) szintje, és aktiválódnak, illetve 

serkentésre kerülnek a célsejtek enzimjei. 

növekedik 
 az endorfin – azaz a 

fájdalomcsillapító hormonok
 szintézise. 

Nő az 
S.O.D termelés, mely a 

gyulladást győzi le és 
csökkenti 

a szabad gyökök által 
okozott kárt.

A makrofágok izgalomba 
jönnek és 
nő azon 

mastociták (hízósejtek) 
száma, melyek 

a sebek gyógyulását segítik elő. 

Gyorsul a kollagén és 
elasztin szintézis. Gyorsul a 
a seb felé irányuló 
vérkeringés 

Az eredmény: 
A fájdalom 
intenzitásszintjének 
csökkenése.  

Az eredmény:
Gyulladásellenes hatás

. 

Az eredmény:
Gyorsabb sebgyógyulás 

véralvadás, 
kevesebb hegesedés. 

Az eredmény:
Bőrregeneráló, 
öregedés-gátló,

és ránc-simító hatás. 
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2. rész: A lágylézer - LLLT gyógyító természete 

1. Mi a lágylézer (LLLT) ((alacsony intenzitású lézeres terápia))? 

A lágylézer alacsony intenzitású lézersugár, melynek teljesítménye 1-1000mW. Monokromatikus (egyetlen 
hullámhossz van meghatározva), és koherens - egyetlen fázisban és egyetlen irányban mozog. A lágylézer a 
bőrfelületen keresztül hat,  ugyanakkor a bőr alá ennek felmelegítése, illetve károsítása nélkül hatol be. 

A lágylézeres kezelés biostimuláció révén hat a szervezet természetes gyógyulási mechanizmusaira sejt és 
szisztémás szinten. Az eredmény: minden egyes sejttípus a szervezetben történő optimális működéséhez megkapja 
azt a szükséges energiát, hogy ennek “öngyógyítását” elősegítse, és természetes úton küzdje le a problémát, legyen 
ez hátfájás, gyulladás,  seb, vagy felfrissülés, vagy regenerálódás szükségessége. Lágylézereket orvosok és 
fizioterapeuták a világ minden táján használnak, különösen a heveny és krónikus izom-vázrendszeri fájdalmak, 
motorikus problémák, duzzadások, ízületi porcproblémák, gyulladások, és sérült lágyszövetek kezelésére. 
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Utalás Állapot 

 A B-CURETM LASER automatikusan leáll 10 bip után a lemerült elemek miatt. 

“LOW” (alacsony töltésű elem) kijelzés jelenik meg a kijelzőn, valahányszor a lézer teljesítménye a 
szükséges szint alá csökken. Szüntesse be a kezelést. Ez a következő okokból következhet be: 
1. Az elemek teljesítménye túl kicsi. 
2. A lézer dióda élettartamát kimerítette, és szervizközpontban szükséges kicserélni. 
3. A készüléket a specifikációknak meg nem felelő környezetben üzemeltetik; például a 
készüléket szélsőséges külső hőmérsékleti feltételek mellett, 40ºC felett használják. Töltse újra az 
akkumulátorokat, indítsa be a készüléket, és figyelje, hogy megjelenik-e továbbra is a “LOW” 
(lemerült)  kijelzés. Ha igen, ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet nem-e túl magas, és 
távolodjon el a meleg zónától. 

 

Ha a zónában nincs 40ºC fölötti hőmérséklet, és a “LOW” kijelzés még mindig fennáll, a 
készüléket szervizközpontba kell küldeni a lézer dióda lecserélése érdekében. 
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3. Csíptető (8) ráhelyezése a kezelés indítógombra (4): Amint az 
üzemidő beállításra került, a gomb lenyomott helyzetben történő 
megtartásának fáradalmát elkerülheti, ha előbb ráhelyezi a csíptetőt a 
kezelés indítógombra (4), (a csíptetőt a konvex domborulatával a 
fekete indítógomb felé kell felhelyezni), majd a markolat másik felét 
rögzíti a készülékre, mígnem az helyére kattanva nem zárul. 
Eltávolításkor a műveletek fordított sorrendjében kell eljárni. 
Amikor a készülék működésben van, akkor: 
� az időzítő által kijelzett idő csökken, és eléri a “00:00” értéket. A 

működés automatikusan ér véget, és befejezését bip jelzi. 
� zöld fénykijelzés jelenik meg azt mutatván, hogy a készülék be van 

kapcsolva. A lézersugár a B-CURE készüléknél láthatatlan. 
� minden 3. másodpercben “bip” hallható, ami a készülék 

működését jelzi. 
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4. Klinikai területek és kezelési alkalmazások (részleges jegyzék) 
Egyidejű kezelés fájdalomra és a duzzadás / seb csökkentésére illetve a gyulladás gyökeres 
megszüntetésére 

Vázrendszeri és szöveti fájdalmak és sérülések 
� Reumás és / vagy krónikus ízületi gyulladás  

� Ízületi panaszok / arthritisek 
� Sportolásból eredő sérülések, sebek, és friss hegek 

� Fájdalom a hát ágyéki, illetve felső tájékán; nyak-, izom-, térd- és 
egyéb ízületi fájdalmak 

� Talpi bőnye gyulladás és izomrándulások 

� Teniszkönyök 
� Az Achilles-ín gyulladása 
� Carpalis alagút szindróma 

� Fibromyalgia 

� Myofascialis fájdalom szindróma 

Fogászati alkalmazások 

Állatgyógyászati alkalmazások 
Akupunktúrás kezelések 

Orvosi dermatológia 
� Sebgyógyítás 
� Acne, pattanás 

� Égések 
� Hegek 
� Herpes simplex 

Esztétika 
� Szülés utáni terhességi csíkok 

� Friss és régi sebészeti 

hegek 
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5. Vezérlőpanel és hibaüzenetek 

Utalás Állapot 

Az elemek töltődnek. 

Az elemek teljes mértékben feltöltődtek. 

A “*” azt jelzi, hogy a készülék pillanatnyilag működik. 

Az elemek teljesen feltöltöttek. 

Az elemek lemerülő félben; a készülék bekapcsolása után hallható két bip jelzi az újratöltés 
szükségességét. 

Az elemek lemerültek. Azonnal töltse fel a készüléket. 
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Utalás Állapot 

 Egyéb jelek, melyek erre a meghibásodásra utalnak: 
 

Hardver probléma. 
Kapcsolja ki-, majd be a készüléket a hiba kijavítása érdekében. 
Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket.  
Ha a hiba továbbra is fennáll, küldje a készüléket szervizközpontba. 

 

Szoftver probléma. 
Állítsa le a készüléket, vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket. 
Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor minden bizonnyal a készülék szoftvere hibásodott meg, és a 
készüléket szervizközpontba kell küldenie. 
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Biztosítsa a kezelés folytonosságát: A kezelést naponta és folytonosan kell végezni. Mindig maradéktalanul teljesítse a 
dózistáblázatban megadott kezelések számát, még akkor is, ha közben javulást tapasztal. Fontos tudni, hogy a 
B-Cure lézer nemcsak a gyógyulást segíti elő, hanem a befertőződést is megelőzi. 

9. Elővigyázatossági lépések 

� Szakorvos véleményének kikérése mindenkor ajánlatos. 
� Ne használja a készüléket terhes nő hasán, illetve rákban szenvedő betegeknél. 

A lézersugarat soha ne irányítsa senki szeme felé, és soha ne kezeljen szemhez közeli felületet! 

A B-CURETM LASER LLLT-808 gyermekek, valamint fogyatékossággal élő, protézist vagy rögzítő sínt viselő egyének 

kezelésére is alkalmas. 

1. A készülék tisztítása 

Az aktiválási és érintkezési zóna (5) tisztítását 70% alkoholos oldattal kell végezni úgy, hogy a lencsék 
megnedvesedését elkerülje!! 
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3.2 Az időzítő beállítása az LCD kijelzőn 
Nyomja meg az időzítő gombot (2) jobb (+) vagy bal (-) oldalon a kezeléstartam 
meghatározása érdekében. Az időzítőt 30 másodperces intervallumonként lehet 
igazítani. 
Állítsa be a kezeléstartamot szükség szerint a 14. oldalon szereplő Dózistáblázat ajánlásai alapján. 

FIGYELEM: A lézersugarat soha ne irányítsa senki szeme felé! 

3.3 A kezelés beindítása 
A működést kétféleképpen lehet beindítani: 
1 .  A készülék kezelési felületre történő közvetlen ráhelyezésével:  Nyomással történő működés – csak akkor 
alkalmazandó, ha nincs exponált szövet, illetve nyílt seb: 
Helyezze a nyomással működő munkafelületet (5) a kezelendő felületre, enyhén rányomván a készüléket a bőrre. 
Az elektronikus mikrokapcsoló a lézert automatikusan hozza működésbe. A működés leállítása érdekében egyszerűen 
szüntesse meg a készülék bőrrel való érintkezését. 
2 .  A kezelés indítógomb megnyomásával:  Nyomja meg a kezelés indítógombot (4) a készülék bal oldalán, a 
készülék működtetése érdekében. Amint a kezelés indítógombot elengedi, a készülék működése azonnal leáll. 
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5. Klinikai szakvizsgálatok tanúsítják ... 
Az utóbbi tíz évben több mint 2000 tanulmányt tettek közzé a lágylézer (LLLT) fájdalomcsillapító kezelésekben történő 
alkalmazását illetően, és mintegy 100 olyan kettős-vak vizsgálatot végeztek, melyek mind a lézerterápia klinikai 
értékét tanúsítják. 

Kérjük, látogassanak el a következő címre: www.gd-energies.com - ahol a "clinical research" (klinikai kutatások) 
opcióra kattintva érdekes tanulmányokra talál utalásokat. 

Fontos megjegyezni, hogy a mostanáig végzett vizsgálatok legtöbbje "régi generációs" készülékeket használt, és a 
páciensek kezelésének gyakorisága csak heti 1-3 alkalomra szorítkozott. Ez pedig kevesebb a megkívánt kezelési 
gyakoriságnál, amivel optimális eredményeket lehet elérni.  

Hordozhatóságának és teljesítményének köszönhetően a B-CURE LASERTM LLLT-808 készülékkel azonnali és 
rendszeres kezelés biztosítható nap mint nap, és ez a gyógyulást exponenciálisan felgyorsítja. 
És valóban, a B-CURE LASERTM LLLT-808 használóival végzett legfrissebb tesztek jobb és hatékonyabb 
eredményeket tanúsítanak a valaha is végzett lágy lézer kezelésekhez képest. 
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4. A kezelés befejezése és a készülék kikapcsolása (KI) 

� Ha a kezelési terv szerinti kezeléstartam nem járt le, akkor az időzítő a hátramaradt kezeléstartamot jelzi. A 
hátramaradt kezeléstartam a gép következő bekapcsolásakor (BE) kijelzésre kerül. 

� Az előző kezelésből hátramaradt bármely kezeléstartam nullázására tartsa lenyomva a fő működtető gombot (1) 
a készülék bekapcsolása után több, mint 2 másodpercig. 

� A készülék leállítása érdekében tartsa lenyomva a fő működtető gombot 2 másodpercig, míg bip nem hallatszik, és 
a kijelzőn nem jelenik meg semmi (az LCD kijelző teljesen törlődik). 

3. A B-CURE Laser működési elve  
Alacsony intenzitású lézerenergia 

Amikor a szervezet a lézersugarat elnyeli, számos egyidejű láncreakció megy végbe: a vérkeringés 
felgyorsul, a sejttevékenység serkentésre kerül, és a sejtek közti kommunikáció fokozódik. 

a sejtmembránok permeabilitása módosul
, és az idegtevékenység

fokozódik. 

nő az ATP (adenozin
trifoszfát) szintje, és aktiválódnak, illetve 

serkentésre kerülnek a célsejtek enzimjei. 

növekedik 
 az endorfin – azaz a 

fájdalomcsillapító hormonok
 szintézise. 

Nő az 
S.O.D termelés, mely a 

gyulladást győzi le és 
csökkenti 

a szabad gyökök által 
okozott kárt.

A makrofágok izgalomba 
jönnek és 
nő azon 

mastociták (hízósejtek) 
száma, melyek 

a sebek gyógyulását segítik elő. 

Gyorsul a kollagén és 
elasztin szintézis. Gyorsul a 
a seb felé irányuló 
vérkeringés 

Az eredmény: 
A fájdalom 
intenzitásszintjének 
csökkenése.  

Az eredmény:
Gyulladásellenes hatás

. 

Az eredmény:
Gyorsabb sebgyógyulás 

véralvadás, 
kevesebb hegesedés. 

Az eredmény:
Bőrregeneráló, 
öregedés-gátló,

és ránc-simító hatás. 
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2. rész: A lágylézer - LLLT gyógyító természete 

1. Mi a lágylézer (LLLT) ((alacsony intenzitású lézeres terápia))? 

A lágylézer alacsony intenzitású lézersugár, melynek teljesítménye 1-1000mW. Monokromatikus (egyetlen 
hullámhossz van meghatározva), és koherens - egyetlen fázisban és egyetlen irányban mozog. A lágylézer a 
bőrfelületen keresztül hat,  ugyanakkor a bőr alá ennek felmelegítése, illetve károsítása nélkül hatol be. 

A lágylézeres kezelés biostimuláció révén hat a szervezet természetes gyógyulási mechanizmusaira sejt és 
szisztémás szinten. Az eredmény: minden egyes sejttípus a szervezetben történő optimális működéséhez megkapja 
azt a szükséges energiát, hogy ennek “öngyógyítását” elősegítse, és természetes úton küzdje le a problémát, legyen 
ez hátfájás, gyulladás,  seb, vagy felfrissülés, vagy regenerálódás szükségessége. Lágylézereket orvosok és 
fizioterapeuták a világ minden táján használnak, különösen a heveny és krónikus izom-vázrendszeri fájdalmak, 
motorikus problémák, duzzadások, ízületi porcproblémák, gyulladások, és sérült lágyszövetek kezelésére. 
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Utalás Állapot 

 A B-CURETM LASER automatikusan leáll 10 bip után a lemerült elemek miatt. 

“LOW” (alacsony töltésű elem) kijelzés jelenik meg a kijelzőn, valahányszor a lézer teljesítménye a 
szükséges szint alá csökken. Szüntesse be a kezelést. Ez a következő okokból következhet be: 
1. Az elemek teljesítménye túl kicsi. 
2. A lézer dióda élettartamát kimerítette, és szervizközpontban szükséges kicserélni. 
3. A készüléket a specifikációknak meg nem felelő környezetben üzemeltetik; például a 
készüléket szélsőséges külső hőmérsékleti feltételek mellett, 40ºC felett használják. Töltse újra az 
akkumulátorokat, indítsa be a készüléket, és figyelje, hogy megjelenik-e továbbra is a “LOW” 
(lemerült)  kijelzés. Ha igen, ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet nem-e túl magas, és 
távolodjon el a meleg zónától. 

 

Ha a zónában nincs 40ºC fölötti hőmérséklet, és a “LOW” kijelzés még mindig fennáll, a 
készüléket szervizközpontba kell küldeni a lézer dióda lecserélése érdekében. 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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GRATULÁLUNK! 
Az Öné a legjobb hordozható orvosi lágylézer készülék a világon. 

Ez a kézkönyv teszi az Ön számára lehetővé azt, hogy a XXI. század 
legmodernebb, legprofesszionálisabb és leghatásosabb kezelését élvezze 
- bárhol és bármikor is lenne szüksége rá. 
A lágylézer csúcstechnológiáját testesíti meg: a készülék könnyű, 
hordozható, újratölthető, felhasználóbarát úgy a gondozó, mint a páciens 
szempontjából, klinikai gyógyító hatása felér azoknak a készülékeknek a 
hatásával, melyek csakis hírneves klinikák és kórházak készlettárában 
lelhetők fel. 
Mielőtt használatba venné B-CURE LASER készülékét, olvassa el, 
kérjük, a Használati kézikönyvet, és a kezelések alkalmával az ajánlott 
dózisok betartásával járjon el. 
A Good Energies valamennyi munkatársa örömmel áll bármikor az 
Ön rendelkezésére. Kérjük, ne habozzon megkeresni minket saját 
sikertörténeteivel, illetve bármely megjegyzéssel vagy kérdéssel, mely 
felmerülne Önben. 

Műszaki adatok - folytatás 
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Jellemző Egységek Leírás, érték Megjegyzések 

0ºC - 40ºC (32ºF - 104ºF), 15% - 90% mellett 
Üzemi feltételek nedvesség (nem kondenzál) 

Kerülje a készülék gépjárműben hagyását kánikula esetén 

8. Szavatosság 

A  készülék szavatossága 12 hónap, amit a garancia tanúsítvány részletei is tanúsítanak. Ha a készülék 
elemekkel / töltővel kerül leszállításra, ez utóbbiakra a szavatosság nem terjed ki. 

-20ºC és 55ºC (-4ºF és 131ºF) között 10% - 
95% (nem kondenzáló) nedvesség mellett 
30 napon át 

Tárolási feltételek
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1. rész: Használati utasítások a B-CURETM LASER LLLT-808 készülékhez 

1. Alkatrészek beazonosítása 
1. Tápkapcsoló - fő működtető gomb a készülék 

bekapcsolásához és kikapcsolásához. 
2.  Időzítő gomb - kezeléstartam beállító gomb. 
3.  LCD kijelző - kezeléstartam, készülékállapot és 

hibakeresés kijelzője. 
4.  Kezelés indítógomb 
5. Érintkező és indítógomb - a kezelt régióra gyakorolt 

nyomás munkafelülete (a zöld fény a készülék 
működését jelzi). 

6. Csatlakoztatási pont a töltőhöz. 
7. Elem tartó.  
8. Csíptető. 

7. Akkumulátor rekesz 
6. Csatlakoztatási 
pont a töltőhöz 

4. Kezelés indítógomb 

5. Érintkezés 

3. Időzítő LCD kijelző 

2. Kezeléstartam 
beállító gomb 

1. Tápkapcsoló 

8.Csíptető

Műszaki adatok - folytatás 
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Jellemző Egységek Leírás, érték                               Megjegyzések 

Zöld LED kijelzés  nM 520                         Szuper zöld. Vizuálisan jelzi rendeltetésszerűen ki a
lézersugarat. 

Időzítő beállítása perc 00:00 - 99:30 
Időzítő beállítási intervallumok másodperc 30                           Növekvő vagy Csökkenő 

LCD kijelzés méretek  mm 26 x 15                    Megjeleníthető felület 
Időzítő LCD kijelzés 4 számjegy, (88:88)    Villogó kettőspont 1 másodpercenként 

       A következőket jelzi ki: KI, BE, működésben, alacsony  
Lézerteljesítmény, hangjelzés Igen töltés és hibaüzenetek 

Elektromos teljesítmény W 3.2 max. 
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Figyelem:
� Csak a készülékkel leszállított adapter 

használható az akkumulátorok töltéséhez. 
Meghibásodás esetén, illetve ha az adaptert 
elvesztené, forduljon a szállítóhoz, illetve a 
szervizközponthoz. 

� Csakis 1,2V AAA újratölthető NiMH típusú 
elemeket használjon. 

� Az elemek helyes polaritását feltétlenül tartsa be!

�

�

�

�

Ne használjon egyéb típusú elemet, a tűzvész 
vagy robbanás kockázatának elkerülés érdekében.
Az elemek felrobbanhatnak, ha kezelésük nem 
történik kellő óvatossággal. Ne szedje szét, ne 
hevítse 100°C fölé, 
és ne dobja tűzbe az elemeket. 
A lemerült elemek ártalmatlanítása arra 
alkalmas hulladékgyűjtő helyen történik. 

3. A készülék bekapcsolása (BE) és a kezeléstartam beállítása 
3.1 A készülék bekapcsolása (BE) 

Nyomja meg a fő működtető gombot (1). Rövid bip hallatása után megjelenik az időzítő (az a 
digitális óra, melyen az időzítő gomb (2) megnyomásával kell beállítani a kezeléstartamot) a 
kijelzőn (3). 
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6. B-CURETM LASER LLLT-808 készülék referenciái: 

A B-CURE Laser készüléket a legjobb fájdalom specialisták ajánlják és 
széleskörűen használják izraeli élvonalbeli fájdalom klinikák valamint az alábbi 
kórházak mozgásszervi osztályai: Hadassah, Ichilov, Rambam, és Shiba (Tel 
Hashomer). Ugyanakkor használják az Izraeli Honvédség fizioterápiás klinikái, 
élenjáró sportklubok, és Izrael legjobb atlétái és sportolói. 

Sajtóban megjelent részletes ajánlóleveleket és cikkeket honlapunkon az 
“Recommendations” (Ajánlások) opciónál olvashat. 

Örömünkre szolgálna, ha B-Cure Laser készülékre vonatkozó tapasztalatát Ön is 
megosztaná velünk és értékelnénk, ha Ön hozzájárulna ahhoz, hogy azt 
honlapunkon megjelentessük. 
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történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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Jellemző
Egységek Leírás, érték Megjegyzések 

Akkumulátor   Újratölthető elemek 3xAAA (NiMH) 

Akkumulátor üzemtartam óra >4 Teljesen feltöltött elemekkel 

Akkumulátor feltöltési időtartam óra 5 (kb.) Lemerült 700 mAh típusú elemek esetén 

Akkumulátor feltöltési áram mA 300 max. 

Tápegység V e.á. 115-230V Adapter, v.á. / e.á. töltéshez 
11 5/230V e.á., 60/50 Hz, kimenet 9V, 500 mA 

Méretek mm 200 x 70 x 40  

Tömeg gramm 175 Telepített elemekkel 
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2. Elemtöltés és lecserélés  
Olykor a készülék részlegesen feltöltött elemekkel kerül leszállításra. Az elemeket ajánlatos teljesen 
feltölteni használat előtt. Helyezze a három újratölthető AAA elemet a rekeszébe a jobb oldali ábra 
utasításai szerint. Csatlakoztassa a töltőt áramellátó konnektorhoz. Csatlakoztassa a töltő felőli 
dugaszt a készüléken (6) található csatlakoztatási ponthoz; (az alkatrészek beazonosítását lásd a 4. 
oldalon). Első feltöltéskor az LCD kijelzőn (3) néhány másodpercig semmi sem jelenik meg; végül a 
“CHRG” (töltődik) betűkből álló rövidítés mutatkozik. Csak amikor az elemek teljesen fel vannak 
töltődve mutatkozik a “FULL” kiírás az LCD kijelzőn. Olykor a jobb oldali fényjelzők továbbra is úgy 
működnek, mintha a töltődés még mindig folyamatban volna, az akkumulátorok azonban teljes 
mértékben fel vannak töltődve, és a kezelés kezdetét veheti. A töltési folyamat mintegy 5 órát vesz 
igénybe. 
A készüléket töltődés közben használni nem szabad. 
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7. Műszaki adatok 

Jellemző Egységek Leírás, érték Megjegyzések 

Lézertípus 
 

GaAlAs Szilárdtest lézer dióda 

Lézerteljesítmény mW 250 max. 

Hullámhossz  nM 808  

Lézerimpulzus frekvencia kHz 15  

Lézerimpulzus időtartam 
µs 17  

Készülékkihasználtság  % 25  

A lézer tényleges élettartama óra >4000  

Lézersugár (hosszúság x magasság) mm 45 x 10  

Sugár divergencia fok ± 3  

OPERATING MANUAL AND RECOMMENDED TREATMENT DOSAGES

proven clinical results | rechargeable, easy and safe to use | www.gd-energies.com

With the Healing Power of a Clinic
The world’s best portable soft-laser medical device

For professional and home adjunctive use in therapy of: Carpal tunnel syndrome, 
fibromyalgia, myofascial pain syndromes (e.g knee pain, low back pain, neck/
upper back pain, muscle pain etc.), joint disorders/arthritis (e.g Achilles tendinitis, 
tennis elbow etc.), medical skin conditions (e.g acne, herpes simplex, wound 
healing, fresh and old surgical wounds or scars, skin wounds, burns etc.), post-
pregnancy stretch marks (striae gravidarum), inflammation, dental medicine, 
acupuncture and sports injuries.

 

A legjobb hordozható orvosi lágylézer készülék a világon 
 

 Gyógyító ereje vetekedik a klinikai készülékekével  
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV ÉS AJÁNLOTT KEZELÉSI DÓZISOK 

 
Professzionális és házi adjuváns használatra, az alábbiak kezeléséhez: Carpalis alagút szindróma, 
fibromyalgia, myofascialis fájdalom szindróma (például térdfájás, fájdalom a gerinc ágyéki 
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 bizonyított klinikai eredmények| újratölthető, használata könnyű és biztonságos | 
www.gd-energies.com 

 

9. Jóváhagyások és 
biztonságossági 
tanúsítások 

� Jóváhagyta Izrael Egészségügyi 
Minisztériuma 

� Szabadalmaztatása folyamatban 

      B-CURETM LASER LLLT-808 
II. orvostechnikai osztály, belső tápos felszerelés;  
3 x 1,2V AAA újratölthető elemekkel 
9V, 300 mA (v.á./e.á. adapter révén történő újratöltéshez) 

Egyedüli forgalmazó az egész világon: 
Erika Carmel LTD, P.O. Box 7170, Haifa, 31071, Izrael 
www.gd-energies.com 

HELYI KÉPVISELŐ 

         2011. január | minden jog fenntartva

Obelis s.a Av. De Tervuren, 
34 Bte 44 B-1040 Brussels, Belgium 

Bio Ray (Hk) Limited 
20th Floor, Euro Trade Centre, 21-23 Des Voeux Road
Central’ Hong Kong, Készült Kínában

EC REP

0120 

Extramed kft. 

4431 Nyíregyháza 
Majális u. 8. 
tel.: +36 30 3116944 
E-mail: info@extramed.hu
Web: www.extramed.hu 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 

27 | B-CURETM LASER LLLT-808

2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 

B-CURETM  LASER LLLT-808
Class II / internally powered equipment
3 x 1.2V AAA Rechargeable batteries
9V, 300 mA (for charging via AC/DC Adaptor)

Worldwide exclusive Distributor: 
Erika Carmel LTD, P.O.Box 7170, Haifa, 31071, Israel 
www.gd-energies.com

Approved by the Israeli Ministry  ■
of Health 
Patent pending ■

January 2011 | all rights reserved

LOCAL REPRESENTATIVE9. Approvals and safety 
certifications

0120

EC REP Obelis s.a Av. De Tervuren,
34 Bte 44 B-1040 Brussels, Belgium

Bio Ray (Hk) Limited
20th Floor, Euro Trade Centre, 21-23 Des Voeux Road,
Central’ Hong Kong. Made in China

B-CURETM  LASER LLLT-808
Class II / internally powered equipment
3 x 1.2V AAA Rechargeable batteries
9V, 300 mA (for charging via AC/DC Adaptor)

Worldwide exclusive Distributor: 
Erika Carmel LTD, P.O.Box 7170, Haifa, 31071, Israel 
www.gd-energies.com

Approved by the Israeli Ministry  ■
of Health 
Patent pending ■

January 2011 | all rights reserved

LOCAL REPRESENTATIVE9. Approvals and safety 
certifications

0120

EC REP Obelis s.a Av. De Tervuren,
34 Bte 44 B-1040 Brussels, Belgium

Bio Ray (Hk) Limited
20th Floor, Euro Trade Centre, 21-23 Des Voeux Road,
Central’ Hong Kong. Made in China



B-CURETM LASER LLLT-808 | 2 

GRATULÁLUNK! 
Az Öné a legjobb hordozható orvosi lágylézer készülék a világon. 

Ez a kézkönyv teszi az Ön számára lehetővé azt, hogy a XXI. század 
legmodernebb, legprofesszionálisabb és leghatásosabb kezelését élvezze 
- bárhol és bármikor is lenne szüksége rá. 
A lágylézer csúcstechnológiáját testesíti meg: a készülék könnyű, 
hordozható, újratölthető, felhasználóbarát úgy a gondozó, mint a páciens 
szempontjából, klinikai gyógyító hatása felér azoknak a készülékeknek a 
hatásával, melyek csakis hírneves klinikák és kórházak készlettárában 
lelhetők fel. 
Mielőtt használatba venné B-CURE LASER készülékét, olvassa el, 
kérjük, a Használati kézikönyvet, és a kezelések alkalmával az ajánlott 
dózisok betartásával járjon el. 
A Good Energies valamennyi munkatársa örömmel áll bármikor az 
Ön rendelkezésére. Kérjük, ne habozzon megkeresni minket saját 
sikertörténeteivel, illetve bármely megjegyzéssel vagy kérdéssel, mely 
felmerülne Önben. 

Műszaki adatok - folytatás 
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Jellemző Egységek Leírás, érték Megjegyzések 

0ºC - 40ºC (32ºF - 104ºF), 15% - 90% mellett 
Üzemi feltételek nedvesség (nem kondenzál) 

Kerülje a készülék gépjárműben hagyását kánikula esetén 

8. Szavatosság 

A  készülék szavatossága 12 hónap, amit a garancia tanúsítvány részletei is tanúsítanak. Ha a készülék 
elemekkel / töltővel kerül leszállításra, ez utóbbiakra a szavatosság nem terjed ki. 

-20ºC és 55ºC (-4ºF és 131ºF) között 10% - 
95% (nem kondenzáló) nedvesség mellett 
30 napon át 

Tárolási feltételek
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1. rész: Használati utasítások a B-CURETM LASER LLLT-808 készülékhez 

1. Alkatrészek beazonosítása 
1. Tápkapcsoló - fő működtető gomb a készülék 

bekapcsolásához és kikapcsolásához. 
2.  Időzítő gomb - kezeléstartam beállító gomb. 
3.  LCD kijelző - kezeléstartam, készülékállapot és 

hibakeresés kijelzője. 
4.  Kezelés indítógomb 
5. Érintkező és indítógomb - a kezelt régióra gyakorolt 

nyomás munkafelülete (a zöld fény a készülék 
működését jelzi). 

6. Csatlakoztatási pont a töltőhöz. 
7. Elem tartó.  
8. Csíptető. 

7. Akkumulátor rekesz 
6. Csatlakoztatási 
pont a töltőhöz 

4. Kezelés indítógomb 

5. Érintkezés 

3. Időzítő LCD kijelző 

2. Kezeléstartam 
beállító gomb 

1. Tápkapcsoló 

8.Csíptető

Műszaki adatok - folytatás 
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Jellemző Egységek Leírás, érték                               Megjegyzések 

Zöld LED kijelzés  nM 520                         Szuper zöld. Vizuálisan jelzi rendeltetésszerűen ki a
lézersugarat. 

Időzítő beállítása perc 00:00 - 99:30 
Időzítő beállítási intervallumok másodperc 30                           Növekvő vagy Csökkenő 

LCD kijelzés méretek  mm 26 x 15                    Megjeleníthető felület 
Időzítő LCD kijelzés 4 számjegy, (88:88)    Villogó kettőspont 1 másodpercenként 

       A következőket jelzi ki: KI, BE, működésben, alacsony  
Lézerteljesítmény, hangjelzés Igen töltés és hibaüzenetek 

Elektromos teljesítmény W 3.2 max. 
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Figyelem:
� Csak a készülékkel leszállított adapter 

használható az akkumulátorok töltéséhez. 
Meghibásodás esetén, illetve ha az adaptert 
elvesztené, forduljon a szállítóhoz, illetve a 
szervizközponthoz. 

� Csakis 1,2V AAA újratölthető NiMH típusú 
elemeket használjon. 

� Az elemek helyes polaritását feltétlenül tartsa be!

�

�

�

�

Ne használjon egyéb típusú elemet, a tűzvész 
vagy robbanás kockázatának elkerülés érdekében.
Az elemek felrobbanhatnak, ha kezelésük nem 
történik kellő óvatossággal. Ne szedje szét, ne 
hevítse 100°C fölé, 
és ne dobja tűzbe az elemeket. 
A lemerült elemek ártalmatlanítása arra 
alkalmas hulladékgyűjtő helyen történik. 

3. A készülék bekapcsolása (BE) és a kezeléstartam beállítása 
3.1 A készülék bekapcsolása (BE) 

Nyomja meg a fő működtető gombot (1). Rövid bip hallatása után megjelenik az időzítő (az a 
digitális óra, melyen az időzítő gomb (2) megnyomásával kell beállítani a kezeléstartamot) a 
kijelzőn (3). 
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6. B-CURETM LASER LLLT-808 készülék referenciái: 

A B-CURE Laser készüléket a legjobb fájdalom specialisták ajánlják és 
széleskörűen használják izraeli élvonalbeli fájdalom klinikák valamint az alábbi 
kórházak mozgásszervi osztályai: Hadassah, Ichilov, Rambam, és Shiba (Tel 
Hashomer). Ugyanakkor használják az Izraeli Honvédség fizioterápiás klinikái, 
élenjáró sportklubok, és Izrael legjobb atlétái és sportolói. 

Sajtóban megjelent részletes ajánlóleveleket és cikkeket honlapunkon az 
“Recommendations” (Ajánlások) opciónál olvashat. 

Örömünkre szolgálna, ha B-Cure Laser készülékre vonatkozó tapasztalatát Ön is 
megosztaná velünk és értékelnénk, ha Ön hozzájárulna ahhoz, hogy azt 
honlapunkon megjelentessük. 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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Jellemző
Egységek Leírás, érték Megjegyzések 

Akkumulátor   Újratölthető elemek 3xAAA (NiMH) 

Akkumulátor üzemtartam óra >4 Teljesen feltöltött elemekkel 

Akkumulátor feltöltési időtartam óra 5 (kb.) Lemerült 700 mAh típusú elemek esetén 

Akkumulátor feltöltési áram mA 300 max. 

Tápegység V e.á. 115-230V Adapter, v.á. / e.á. töltéshez 
11 5/230V e.á., 60/50 Hz, kimenet 9V, 500 mA 

Méretek mm 200 x 70 x 40  

Tömeg gramm 175 Telepített elemekkel 
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2. Elemtöltés és lecserélés  
Olykor a készülék részlegesen feltöltött elemekkel kerül leszállításra. Az elemeket ajánlatos teljesen 
feltölteni használat előtt. Helyezze a három újratölthető AAA elemet a rekeszébe a jobb oldali ábra 
utasításai szerint. Csatlakoztassa a töltőt áramellátó konnektorhoz. Csatlakoztassa a töltő felőli 
dugaszt a készüléken (6) található csatlakoztatási ponthoz; (az alkatrészek beazonosítását lásd a 4. 
oldalon). Első feltöltéskor az LCD kijelzőn (3) néhány másodpercig semmi sem jelenik meg; végül a 
“CHRG” (töltődik) betűkből álló rövidítés mutatkozik. Csak amikor az elemek teljesen fel vannak 
töltődve mutatkozik a “FULL” kiírás az LCD kijelzőn. Olykor a jobb oldali fényjelzők továbbra is úgy 
működnek, mintha a töltődés még mindig folyamatban volna, az akkumulátorok azonban teljes 
mértékben fel vannak töltődve, és a kezelés kezdetét veheti. A töltési folyamat mintegy 5 órát vesz 
igénybe. 
A készüléket töltődés közben használni nem szabad. 
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7. Műszaki adatok 

Jellemző Egységek Leírás, érték Megjegyzések 

Lézertípus 
 

GaAlAs Szilárdtest lézer dióda 

Lézerteljesítmény mW 250 max. 

Hullámhossz  nM 808  

Lézerimpulzus frekvencia kHz 15  

Lézerimpulzus időtartam 
µs 17  

Készülékkihasználtság  % 25  

A lézer tényleges élettartama óra >4000  

Lézersugár (hosszúság x magasság) mm 45 x 10  

Sugár divergencia fok ± 3  

OPERATING MANUAL AND RECOMMENDED TREATMENT DOSAGES

proven clinical results | rechargeable, easy and safe to use | www.gd-energies.com

With the Healing Power of a Clinic
The world’s best portable soft-laser medical device

For professional and home adjunctive use in therapy of: Carpal tunnel syndrome, 
fibromyalgia, myofascial pain syndromes (e.g knee pain, low back pain, neck/
upper back pain, muscle pain etc.), joint disorders/arthritis (e.g Achilles tendinitis, 
tennis elbow etc.), medical skin conditions (e.g acne, herpes simplex, wound 
healing, fresh and old surgical wounds or scars, skin wounds, burns etc.), post-
pregnancy stretch marks (striae gravidarum), inflammation, dental medicine, 
acupuncture and sports injuries.

 

A legjobb hordozható orvosi lágylézer készülék a világon 
 

 Gyógyító ereje vetekedik a klinikai készülékekével  
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV ÉS AJÁNLOTT KEZELÉSI DÓZISOK 

 
Professzionális és házi adjuváns használatra, az alábbiak kezeléséhez: Carpalis alagút szindróma, 
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 bizonyított klinikai eredmények| újratölthető, használata könnyű és biztonságos | 
www.gd-energies.com 

 

9. Jóváhagyások és 
biztonságossági 
tanúsítások 

� Jóváhagyta Izrael Egészségügyi 
Minisztériuma 

� Szabadalmaztatása folyamatban 

      B-CURETM LASER LLLT-808 
II. orvostechnikai osztály, belső tápos felszerelés;  
3 x 1,2V AAA újratölthető elemekkel 
9V, 300 mA (v.á./e.á. adapter révén történő újratöltéshez) 

Egyedüli forgalmazó az egész világon: 
Erika Carmel LTD, P.O. Box 7170, Haifa, 31071, Izrael 
www.gd-energies.com 

HELYI KÉPVISELŐ 

         2011. január | minden jog fenntartva

Obelis s.a Av. De Tervuren, 
34 Bte 44 B-1040 Brussels, Belgium 

Bio Ray (Hk) Limited 
20th Floor, Euro Trade Centre, 21-23 Des Voeux Road
Central’ Hong Kong, Készült Kínában

EC REP

0120 

Extramed kft. 

4431 Nyíregyháza 
Majális u. 8. 
tel.: +36 30 3116944 
E-mail: info@extramed.hu
Web: www.extramed.hu 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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GRATULÁLUNK! 
Az Öné a legjobb hordozható orvosi lágylézer készülék a világon. 

Ez a kézkönyv teszi az Ön számára lehetővé azt, hogy a XXI. század 
legmodernebb, legprofesszionálisabb és leghatásosabb kezelését élvezze 
- bárhol és bármikor is lenne szüksége rá. 
A lágylézer csúcstechnológiáját testesíti meg: a készülék könnyű, 
hordozható, újratölthető, felhasználóbarát úgy a gondozó, mint a páciens 
szempontjából, klinikai gyógyító hatása felér azoknak a készülékeknek a 
hatásával, melyek csakis hírneves klinikák és kórházak készlettárában 
lelhetők fel. 
Mielőtt használatba venné B-CURE LASER készülékét, olvassa el, 
kérjük, a Használati kézikönyvet, és a kezelések alkalmával az ajánlott 
dózisok betartásával járjon el. 
A Good Energies valamennyi munkatársa örömmel áll bármikor az 
Ön rendelkezésére. Kérjük, ne habozzon megkeresni minket saját 
sikertörténeteivel, illetve bármely megjegyzéssel vagy kérdéssel, mely 
felmerülne Önben. 

Műszaki adatok - folytatás 
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Jellemző Egységek Leírás, érték Megjegyzések 

0ºC - 40ºC (32ºF - 104ºF), 15% - 90% mellett 
Üzemi feltételek nedvesség (nem kondenzál) 

Kerülje a készülék gépjárműben hagyását kánikula esetén 

8. Szavatosság 

A  készülék szavatossága 12 hónap, amit a garancia tanúsítvány részletei is tanúsítanak. Ha a készülék 
elemekkel / töltővel kerül leszállításra, ez utóbbiakra a szavatosság nem terjed ki. 

-20ºC és 55ºC (-4ºF és 131ºF) között 10% - 
95% (nem kondenzáló) nedvesség mellett 
30 napon át 

Tárolási feltételek
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1. rész: Használati utasítások a B-CURETM LASER LLLT-808 készülékhez 

1. Alkatrészek beazonosítása 
1. Tápkapcsoló - fő működtető gomb a készülék 

bekapcsolásához és kikapcsolásához. 
2.  Időzítő gomb - kezeléstartam beállító gomb. 
3.  LCD kijelző - kezeléstartam, készülékállapot és 

hibakeresés kijelzője. 
4.  Kezelés indítógomb 
5. Érintkező és indítógomb - a kezelt régióra gyakorolt 

nyomás munkafelülete (a zöld fény a készülék 
működését jelzi). 

6. Csatlakoztatási pont a töltőhöz. 
7. Elem tartó.  
8. Csíptető. 

7. Akkumulátor rekesz 
6. Csatlakoztatási 
pont a töltőhöz 

4. Kezelés indítógomb 

5. Érintkezés 

3. Időzítő LCD kijelző 

2. Kezeléstartam 
beállító gomb 

1. Tápkapcsoló 

8.Csíptető

Műszaki adatok - folytatás 
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Jellemző Egységek Leírás, érték                               Megjegyzések 

Zöld LED kijelzés  nM 520                         Szuper zöld. Vizuálisan jelzi rendeltetésszerűen ki a
lézersugarat. 

Időzítő beállítása perc 00:00 - 99:30 
Időzítő beállítási intervallumok másodperc 30                           Növekvő vagy Csökkenő 

LCD kijelzés méretek  mm 26 x 15                    Megjeleníthető felület 
Időzítő LCD kijelzés 4 számjegy, (88:88)    Villogó kettőspont 1 másodpercenként 

       A következőket jelzi ki: KI, BE, működésben, alacsony  
Lézerteljesítmény, hangjelzés Igen töltés és hibaüzenetek 

Elektromos teljesítmény W 3.2 max. 

B-CURETM LASER LLLT-808 | 6 

Figyelem:
� Csak a készülékkel leszállított adapter 

használható az akkumulátorok töltéséhez. 
Meghibásodás esetén, illetve ha az adaptert 
elvesztené, forduljon a szállítóhoz, illetve a 
szervizközponthoz. 

� Csakis 1,2V AAA újratölthető NiMH típusú 
elemeket használjon. 

� Az elemek helyes polaritását feltétlenül tartsa be!

�

�

�

�

Ne használjon egyéb típusú elemet, a tűzvész 
vagy robbanás kockázatának elkerülés érdekében.
Az elemek felrobbanhatnak, ha kezelésük nem 
történik kellő óvatossággal. Ne szedje szét, ne 
hevítse 100°C fölé, 
és ne dobja tűzbe az elemeket. 
A lemerült elemek ártalmatlanítása arra 
alkalmas hulladékgyűjtő helyen történik. 

3. A készülék bekapcsolása (BE) és a kezeléstartam beállítása 
3.1 A készülék bekapcsolása (BE) 

Nyomja meg a fő működtető gombot (1). Rövid bip hallatása után megjelenik az időzítő (az a 
digitális óra, melyen az időzítő gomb (2) megnyomásával kell beállítani a kezeléstartamot) a 
kijelzőn (3). 
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6. B-CURETM LASER LLLT-808 készülék referenciái: 

A B-CURE Laser készüléket a legjobb fájdalom specialisták ajánlják és 
széleskörűen használják izraeli élvonalbeli fájdalom klinikák valamint az alábbi 
kórházak mozgásszervi osztályai: Hadassah, Ichilov, Rambam, és Shiba (Tel 
Hashomer). Ugyanakkor használják az Izraeli Honvédség fizioterápiás klinikái, 
élenjáró sportklubok, és Izrael legjobb atlétái és sportolói. 

Sajtóban megjelent részletes ajánlóleveleket és cikkeket honlapunkon az 
“Recommendations” (Ajánlások) opciónál olvashat. 

Örömünkre szolgálna, ha B-Cure Laser készülékre vonatkozó tapasztalatát Ön is 
megosztaná velünk és értékelnénk, ha Ön hozzájárulna ahhoz, hogy azt 
honlapunkon megjelentessük. 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 

27 | B-CURETM LASER LLLT-808

2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 

27 | B-CURETM LASER LLLT-808

2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 



3 | B-CURETM LASER LLLT-808

Tartalomjegyzék 
1. rész: Használati utasítások a 
B-CURETM LASER LLLT-808 készülékhez  
1. Alkatrészek beazonosítása .............................................. 4 
2. Az akkumulátorok töltése ................................................. 5 

3. A készülék bekapcsolása (BE) és a kezeléstartam 

   beállítása .......................................................................... 6 

4. A kezelés befejezése és a készülék kikapcsolása (KI) .... 9 

5. Vezérlőpanel és hibakeresés ......................................... 10 

6. B-CURETM LASER kezelési dózisok .............................. 13 

7. Kezelési tervek............................................................... 17 

8. Utasítások a legjobb eredmények eléréséhez................ 24 
9. Elővigyázatossági lépések ............................................. 25 

10. A készülék tisztítása....................................................... 25 

2. rész: A lágylézer (LLLT) gyógyító 
természete 

1. Mi a lágylézer ?                                                                           

(LLLT-alacsony intenzitású lézeres terápia) ........................... 26 

2. A B-CURETM LLLT 808 tudományos áttörés ....................... 27 

3. A B-CURE lézer működési elve ......................................... 28 

4. Klinikai területek és kezelési alkalmazások (részleges 

jegyzék) .................................................................................. 29 

5. Klinikai szakvizsgálatok tanúsítják ... .................................. 30 

6. B-CURETM LASER LLLT - 808 készülék referenciák .......... 31 

7. Műszaki adatok ................................................................... 32 

8. Szavatosság ....................................................................... 35 

9. Jóváhagyások és biztonságossági tanúsítások .................. 36 

Műszaki adatok - folytatás 

B-CURETM LASER LLLT-808 | 34 

Jellemző
Egységek Leírás, érték Megjegyzések 

Akkumulátor   Újratölthető elemek 3xAAA (NiMH) 

Akkumulátor üzemtartam óra >4 Teljesen feltöltött elemekkel 

Akkumulátor feltöltési időtartam óra 5 (kb.) Lemerült 700 mAh típusú elemek esetén 

Akkumulátor feltöltési áram mA 300 max. 

Tápegység V e.á. 115-230V Adapter, v.á. / e.á. töltéshez 
11 5/230V e.á., 60/50 Hz, kimenet 9V, 500 mA 

Méretek mm 200 x 70 x 40  

Tömeg gramm 175 Telepített elemekkel 
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2. Elemtöltés és lecserélés  
Olykor a készülék részlegesen feltöltött elemekkel kerül leszállításra. Az elemeket ajánlatos teljesen 
feltölteni használat előtt. Helyezze a három újratölthető AAA elemet a rekeszébe a jobb oldali ábra 
utasításai szerint. Csatlakoztassa a töltőt áramellátó konnektorhoz. Csatlakoztassa a töltő felőli 
dugaszt a készüléken (6) található csatlakoztatási ponthoz; (az alkatrészek beazonosítását lásd a 4. 
oldalon). Első feltöltéskor az LCD kijelzőn (3) néhány másodpercig semmi sem jelenik meg; végül a 
“CHRG” (töltődik) betűkből álló rövidítés mutatkozik. Csak amikor az elemek teljesen fel vannak 
töltődve mutatkozik a “FULL” kiírás az LCD kijelzőn. Olykor a jobb oldali fényjelzők továbbra is úgy 
működnek, mintha a töltődés még mindig folyamatban volna, az akkumulátorok azonban teljes 
mértékben fel vannak töltődve, és a kezelés kezdetét veheti. A töltési folyamat mintegy 5 órát vesz 
igénybe. 
A készüléket töltődés közben használni nem szabad. 
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7. Műszaki adatok 

Jellemző Egységek Leírás, érték Megjegyzések 

Lézertípus 
 

GaAlAs Szilárdtest lézer dióda 

Lézerteljesítmény mW 250 max. 

Hullámhossz  nM 808  

Lézerimpulzus frekvencia kHz 15  

Lézerimpulzus időtartam 
µs 17  

Készülékkihasználtság  % 25  

A lézer tényleges élettartama óra >4000  

Lézersugár (hosszúság x magasság) mm 45 x 10  

Sugár divergencia fok ± 3  

OPERATING MANUAL AND RECOMMENDED TREATMENT DOSAGES

proven clinical results | rechargeable, easy and safe to use | www.gd-energies.com

With the Healing Power of a Clinic
The world’s best portable soft-laser medical device

For professional and home adjunctive use in therapy of: Carpal tunnel syndrome, 
fibromyalgia, myofascial pain syndromes (e.g knee pain, low back pain, neck/
upper back pain, muscle pain etc.), joint disorders/arthritis (e.g Achilles tendinitis, 
tennis elbow etc.), medical skin conditions (e.g acne, herpes simplex, wound 
healing, fresh and old surgical wounds or scars, skin wounds, burns etc.), post-
pregnancy stretch marks (striae gravidarum), inflammation, dental medicine, 
acupuncture and sports injuries.

 

A legjobb hordozható orvosi lágylézer készülék a világon 
 

 Gyógyító ereje vetekedik a klinikai készülékekével  
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV ÉS AJÁNLOTT KEZELÉSI DÓZISOK 

 
Professzionális és házi adjuváns használatra, az alábbiak kezeléséhez: Carpalis alagút szindróma, 
fibromyalgia, myofascialis fájdalom szindróma (például térdfájás, fájdalom a gerinc ágyéki 
tájékán, nyaki fájdalmak / fájdalom a hát felső tájékán, izomfájdalmak, stb.), ízületi panaszok / 
artritisz (például az Achilles-ín gyulladása, teniszkönyök stb.), dermatológiai problémák (például 
acne, herpes simplex, sebgyógyítás , friss vagy régi varratok vagy hegek, bőrsérülések vagy 
égések stb.), szülés utáni terhességi csíkok (striae gravidarum), gyulladások, fogászati 
alkalmazások, akupunktúra és sportolásból  eredő sérülések. 

 

 bizonyított klinikai eredmények| újratölthető, használata könnyű és biztonságos | 
www.gd-energies.com 

 

9. Jóváhagyások és 
biztonságossági 
tanúsítások 

� Jóváhagyta Izrael Egészségügyi 
Minisztériuma 

� Szabadalmaztatása folyamatban 

      B-CURETM LASER LLLT-808 
II. orvostechnikai osztály, belső tápos felszerelés;  
3 x 1,2V AAA újratölthető elemekkel 
9V, 300 mA (v.á./e.á. adapter révén történő újratöltéshez) 

Egyedüli forgalmazó az egész világon: 
Erika Carmel LTD, P.O. Box 7170, Haifa, 31071, Izrael 
www.gd-energies.com 

HELYI KÉPVISELŐ 

         2011. január | minden jog fenntartva

Obelis s.a Av. De Tervuren, 
34 Bte 44 B-1040 Brussels, Belgium 

Bio Ray (Hk) Limited 
20th Floor, Euro Trade Centre, 21-23 Des Voeux Road
Central’ Hong Kong, Készült Kínában

EC REP

0120 

Extramed kft. 

4431 Nyíregyháza 
Majális u. 8. 
tel.: +36 30 3116944 
E-mail: info@extramed.hu
Web: www.extramed.hu 
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2. A Good Energies által gyártott B-CURETM LLLT-808  nagy teljesítményű 
lágylézer tudományos áttörést jelent – egyetlen könnyű, hordozható, újra 
feltölthető készülékben 
Különleges fejlesztésének köszönhetően -melynek szabadalmazása folyamatban van-, berendezésünk egyesíti egy 
klinikai lágylézer készülék teljesítményét, tökéletes koherenciáját 4,5 cm² kezelési területen a hordozható, újratölthető 
és könnyen használható dizájnnal, ráadásul az eddigieknél sokkal elérhetőbb áron. 
A Good EnergiesTM LLLT-808 termék teljesítménye és tökéletes koherenciája elősegíti a lézersugár szövetekbe 
történő hatékony mélyre hatolását egészen azokig a szintekig, melyek eddig csak költséges, nagyméretű 
berendezésekkel voltak egyébként elérhetők. Az eredmény: a leghatékonyabb terápiák tökéletes kombinációja, 
melyek képesek azonnali és folytonos terápiákat biztosítani, így segítvén elő a hatékony és gyors felépülést rövidebb 

egyéni kezeléstartamok és az összes gyógyulási idő csökkentése mellett. 
Az összes kezeléstartam sokszorozottan csökken a jelenleg elérhető bármely hordozható lágylézer készülékhez 
képest. 
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B-CURETM  LASER LLLT-808
Class II / internally powered equipment
3 x 1.2V AAA Rechargeable batteries
9V, 300 mA (for charging via AC/DC Adaptor)

Worldwide exclusive Distributor: 
Erika Carmel LTD, P.O.Box 7170, Haifa, 31071, Israel 
www.gd-energies.com

Approved by the Israeli Ministry  ■
of Health 
Patent pending ■
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