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Какъв е механизмът на лечение с LASER BLOOD CLEANER? 
  
LASER BLOOD CLEANER използва лазер с ниска мощност (< 5 mW) и дължина на вълната 650 

nm (червения спектър). Посредством специално конструиран накрайник лазерното лъчение 

се прилага в областта на носовата (назалната) кухина, една богато кръвоснабдена зона. По 

този начин в кръвоносната система се вкарват нискоенергийни фотони (заредени със 

светлинна енергия частици), които атакуват мастните и отпадни образувания  и така се 

постига освобождаване на еритроцитите, обхванати от тях (еритроцитите са червените 

кръвни телца, доставящи кислорода до тъканите). Резултатът е увеличаване на площта на 

еритроцитната маса за пренасяне на кислород към тъканите, увеличаване на притока на 

кислород към тъканите, намаляване на вискозитета на кръвта, а оттук и опастността от 

запушване на кръвоносни съдове и възникване на инфаркт и инсулт. Нормализира се 

кръвното налягане.  
  

Методът следва да се разглежда като един безвреден и лесно осъществим начин за 

предотвратяване и помощ при лечението на сърдечно-съдови и мозъчно-съдови 

заболявания, както и борба с излишния холестерол, триглицериди, свободни радикали и 

токсини в тялото, като база за множество други заболявания и наднормено тегло.  
  

LASER BLOOD CLEANER не може да замести лечението, предписано със средствата 

на традиционната медицина,  LASER BLOOD CLEANER не отменя предписаното 

диетично хранене! Целта на метода е да направи лечението и диетата по-

ефективни, резултатите от тях - по-бързи и по-трайни и всичко това да стане по 

безвреден и лесен за приложение начин, в домашни условия! 
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Какво е приложението на  LASER BLOOD CLEANER? 
  
LASER BLOOD CLEANER е насочен към следните приложения: 

• намалява вискозитета на кръвта, като разгражда "комплексите" от еритроцити, 

мазнини и токсини; 
• редуцира (намалява) липидите (мазнините) в кръвта;  
• разгражда и "стопява" токсините в кръвта; 
• увеличава насищането с кислород на тъканите, а оттам и тяхната ефективност; 
• избягва образуването на тромби и възникването на запушване на мозъчни и 

коронарни кръвоносни съдове, водещи до инсулт и инфаркт на миокарда; 
• предотвратява и лекува високо кръвно налягане; 
• подобрява състоянието на мозъка, подобрява паметта и повишава ефективността на 

мисловната дейност при работа и учение; 
• помага при главоболие, безсъние, лесна умора. 
 

 

преди третиране с LASER BLOOD CLEANER 
Еритроцитите са слепени в "комплекси" заедно с мазнини и 

токсини, циркулиращи в кръвоносната система. Това 

намалява ефективната площ за пренасяне на кислород до 

тъканите и повишава вискозитета на кръвта. 

 

след 30 минути третиране с LASER BLOOD CLEANER 
Еритроцитите са "освободени" и ефективността им е 

повишена. Вискозитетът на кръвта намалява. 

 
 
  

 

преди третиране с  

LASER BLOOD CLEANER 
Кръвоснабдяването на главния мозък е 

затруднено от мастните и токсични 

натрупвания в кръвоносната система. 

 

след 30 минути третиране с  

LASER BLOOD CLEANER 
Кръвоснабдяването на главния мозък се 

подобрява. Маркираните със стрелка зони 

възвръщат кръвоснабдяването си. 
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преди третиране с LASER BLOOD CLEANER 
Едно от често срещаните усложнения на диабета е 

нарушеното кръвоснабдяване в областта на краката. 

Това може да доведе до тежки последствия, 

включително и до ампутация. 

 

след 30 минути третиране с  

LASER BLOOD CLEANER 
Кръвоснабдяването на крайниците се подобрява. 

Постига се превенция на дългосрочните усложнения, 

предизвикани от диабета. 

Независимо от всички разгледани  приложения и предимства, използването на LASER BLOOD 

CLEANER не може да замести лечението, предписано съгласно нормите на традиционната 

медицина. То може обаче да направи това лечение значително по-ефективно и по-трайно от 

обикновено. 

  

Препоръки и противопоказания за използване на  

LASER BLOOD CLEANER 
 

Забранява се прилагането на  LASER BLOOD CLEANER в следните случаи: 
• при деца под 12-годишна възраст; 
• при бременни или кърмещи жени; 
• при жени през време на месечния им цикъл; 
• при чувствителни на лазерно лъчение пациенти; 
• при лица ползващи пейсмейкър или други имплантирани медицински устройства, 

работещи с батерия;  
• при лица с трансплантирани органи;  
• при лица в постоперативен период;  
• при лица с висока температура;  
• при лица с остри възпалителни заболявания;  

Във всеки случай, когато съществуват съмнения относно прилагането на метода на лазерна 

детоксикация, следва да се потърси лекарска консултация. Такава е задължителна и в 
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случаите, 
когато

 
пациентът

 
е
 с хронично  хематологично, бъбречно или

 
заболяване

 
на

 

черния дроб, злокачествено заболяване, както и при нарушено кръвосъсирване. 

 

  
 

Представяне на апарат LASER BLOOD CLEANER 
 

                           
  

Комплектът включва:  
 

• Апарат LBC с 10 бутона за управление и LCD-дисплей, изпълнен в синьо; 
• Лазерен апликатор със свързващ кабел кам апарата; 
• Предпазни силиконови накрайници за разполагане на лазерния апликатор в носовата 

кухина - 4 броя; 
• Адаптер за захранване от електрическата мрежа и зареждане на акумулаторния пакет 

на апарата; 
• Акумулаторен пакет от 3 броя AAA 1.2V Nickel-Hydrogen батерии; 
• Текстилна лента за фиксиране на кабела на лазерния апликатор към брадичката на 

пациента; 
• Калъф за ежеднедно съхранение на апарата. 
 

Бутоните на апарата имат следното предназначение: 
 

• ON/OFF - бутонът служи за включване/изключване на апарата; 
• Бутони POWER, -, + - разположени отстрани в дясно на дисплея - служат за избор на 

силата на лазерното лъчение (5 mW, 4 mW, 3 mW). Силата на лазерното лъчение се 

визуализира върху дисплея; 
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• Бутони TIME, -, + - разположени отстрани в
 ляво на

 
дисплея - служат

 
за

 
избор

 
на

 

продължителността на процедурата (30 минути, 20 минути, 10 минути). Продължителността 

на процедурата (оставащото време от процедурата) се визуализира върху дисплея; 
• LASER - бутонът служи за избор на процедура с непрекъснато (неимпулсно) лазерно 

лъчение, с мощност зададена чрез бутони POWER, -, +; 
• PULSE - бутонът служи за избор на процедура с прекъснато (импулсно) лазерно лъчение, с 

мощност зададена чрез бутони POWER, -, +; 
• MEMORY - бутонът служи за запомняне на последните въведени настройки, с цел 

използването им при следваща процедура; 
 

Електрозахранването на апарата се осъществява по три алтернативни 

начина: 
 

• Посредством приложения към комплекта захранващ адаптер / зарядно устройство - 220V, 

50Hz; 
• Посредством акумулаторен пакет от 3 броя AAA 1.2V Nickel-Hydrogen батерии, приложен 

към комплекта. Върху дисплея на апарата има индикатор за нивото на заряд на 

акумулаторния пакет; 
• Посредством 3 броя стандартни (неакумулаторни) батерии  AAA 1.2-1.5V, за предпочитане 

алкални. В този случай е недопустимо да бъде използван захранващия адаптер / зарядно 

устройство - 220V, 50Hz. След изчерпване на батериите те трябва да се изхвърлят на 

подходящо за целта място и да се заменят с нови или акумулаторен пакет. 
 

Технически данни на LASER BLOOD CLEANER: 
 

• Работно напрежение - DC 5.0V (adapter) или акумулаторен пакет от 3 броя AAA 1.2V Nickel-

Hydrogen батерии; 
• Консумирана електрическа мощност - <5W; 
• Дължина на вълната - 650±10nm; 
• Мощност на лазерното лъчение - <5mw; 
• Тип на апарата - Type Progressive Semiconductor Laser; 
• Патент №:200530069303.0; 
• Сериен номер - отпечатан върху табелата на апарата; 
• Време за зареждане на акумулаторния пакет - 3-4 часа; 
• Един заряд на акумулаторния пакет осигурява едноседмично ползване (при натоварване 1 

път дневно); 
 

   
 

 

 



 

 6 

Инструкции за работа с LASER BLOOD CLEANER 
 

Подготовка на акумулаторния пакет за работа: 
 

• Поставете батериите от акумулаторния пакет в батерийния дял на апарата, като спазите 

указания поляритет;  
• Включете буксата на захранващия адаптер / зарядно устройство в апарата и подайте 

напрежение 220V, 50Hz;  
• Акумулаторния пакет се нуждае от зареждане, ако от индикатора върху дисплея свети само 

една черта или по-малко;  
• Осигурете време за зареждане 3-4 часа. При първоначално зареждане на пакета е 

необходимо не по-малко от 4 часа заряд;  
• След пълен заряд апаратът може да работи на батерии около 3-4 часа до следващо 

зареждане;  
• Използвайте само изправни акумулаторни батерии от указания тип. Неизправните 

акумулаторни батерии могат да доведат до повреда на апарата и злополука при включване 

на зареждащия адаптер;  
• Провеждането на процедури през време на зареждане е допустимо;  
• Пълният заряд на акумулатора се индицира върху дисплея със запълнен индикатор за 

батерията;  
• Преди заряд, посредством бутона MEMORY запомнете настройките, които ползвате и 

изключете апарата чрез бутона ON/OFF.  
 

Провеждане на процедура с LASER BLOOD CLEANER: 
 

• Включете захранващия адаптер в електрическата мрежа или осигурете зареден 

акумулаторен пакет в съответния отвор на апарата;  
• Монтирайте силиконовия накрайник върху лазерния апликатор и го поставете в една от 

ноздрите, като за механична стабилност фиксирате кабела на лазерния апликатор към 

брадичката си, посредством приложената текстилна лента. При необходимост, по време на 

процедурата придържайте апликатора, така че да не се допуска той да изпада от ноздрата;  
• Включете апарата посредством натискане на бутона ON/OFF. Върху дисплея в полето 

"TIMING" ще се изобрази символа "--:--";  
• Изберете желаната мощност/сила на лазерното лъчение посредством бутона POWER. 

Натискането на бутона POWER задава мощност от 4 mW, натискането на бутона "+" над 

него - мощност от 5 mW, а на бутона "-" под него - 3 mW. Препоръчва се използването на 

апарата да започне от най-ниското ниво на мощност и постепенно да се преминава към по-

високо, в зависимост от преценката на ползвателя;  
• Изберете типа на лазерното лъчение - "непрекъснато", чрез натискане на бутона LASER 

или "импулсно", чрез натискане на бутона PULSE. Импулсният режим осигурява намалено 

лазерно натоварване на тъканите, което позволява да бъде избрана по-висока стойност на 
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мощността на лазерното лъчение, в сравнение с
 използваната  при непрекъснат режим. 

Така посредством бутоните за мощност/сила на лазерното лъчение и бутоните за тип на 

лазерното лъчение се реализират общо 6 броя комбинациии от работни параметри, които 

осигуряват на пациента необходимите възможности за максимална адаптация на терапията 

към неговите нужди;  
• Изберете продължителността на процедурата посредством бутона TIME. Натискането на 

бутона TIME задава продължителност на процедурата 20 минути, натискането на бутона 

"+" над него - продължителност на процедурата 30 минути, а на бутона "-" под него - 10 

минути. Натискането на бутоните TIME, -, +, стартира терапевтичната процедура, като 

оставащото време от нея се индицира върху дисплея. Препоръчва се използването на 

апарата да започне от най-късата процедура и постепенно да се преминава към по-голяма 

продължителност, в зависимост от преценката на ползвателя;  
• Трябва да се има предвид, че избраната продължителност на процедурата е за двете 

ноздри. Лазерният апликатор трябва да се държи по равно време във всяка една от двете 

ноздри. За целта апаратът издава звуков подсещащ сигнал, когато избраното време се 

преполови, което указва на ползвателя, че трябва да премести апликатора в другата 

ноздра. Това преместване на апликатора трябва да стане при напълно затворени очи, с цел 

защита на зрението от въздействието на лазерното лъчение;  
• Ако желаете да запомните въведените от Вас настройки на апарата за време, мощност и 

тип на лазерното лъчение и да ги използвате и при следващата процедура, след 

стартиране с бутоните TIME, -, + натиснете еднократно бутона MEMORY и след това 

изключете апарата с бутона ON/OFF. При следващото включване чрез бутона ON/OFF, 

терапевтичната процедура ще стартира автоматично със запомнените последно параметри;  
• След приключване на процедурата, изключете апарата чрез натискане на бутона ON/OFF;  
• Изключете адаптера от захранващата мрежа (в случай, че използвате адаптер за 

захранване);  
• Почистете силиконовия накрайник и лазерния апликатор и съхранете комплекта съгласно 

инструкциите, дадени по-долу.  
 

ВНИМАНИЕ: 
 

• Пазете очите си (Вашите и на околните) от лазерното лъчение. 

Лазерното лъчение е вредно за зрението Ви!  

• Не усуквайте кабела на лазерния апликатор около апарата, не 

навивайте и не връзвайте кабела на лазерния апликатор, това ще го 

повреди и ще унищожи апарата Ви;  

• За ежедневно съхранение на апарата използвайте приложения за целта калъф. В него 

разположете апарата свободно, без да навивате, усуквате и "подреждате" кабелите. Така 

ще ги предпазите от повреда;  
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• Кутията на
 
апарата

 не се препоръчва за съхранението му след
 въвеждане в

 
експлоатация

, 

поради малкия и обем и опасността кабелите на апарата да бъдат повредени;  
• Съхранявайте апарата на сухо, хладно, проветриво и защитено от директна слънчева 

светлина място;  
• Не допускайте контакт на апарата с вода и влага;  
• Почиствайте лазерния апликатор и апарата само със суха памучна кърпа, без да 

използвате спирт и разтворители;  
• Посредством силиконовите накрайници, апаратът може да бъде използван от повече от 

един ползвател. Силиконовите накрайници могат да се почистват с вода и стандартни за 

медицината дезинфекционни и почистващи средства. За целта, отнемете силиконовия 

накрайник от лазерния апликатор, почистете и дезинфекцирайте и отново го монтирайте 

обратно, след като го изсушите напълно;  
• Ако дълго време няма да използвате апарата, извадете батериите от него;  

• Не допускайте стартиране на процедура (лазерно излъчване), ако 

не сте монтирали силиконовия накрайник и не сте поставили 

лазерния апликатор, надеждно закрепен в ноздрата! Това може да 

увреди зрението Ви;  

• След края на всяка процедура се уверете, че лазерното излъчване е преустановено и 

тогава свалете лазерния апликатор;  
• Преди всяка процедура направете оглед на компонентите на апарата и стартирайте 

процедура само след като се уверите, че са видимо изправни;  
• Не ремонтирайте Вашия апарат! Той не включва части, които да се сервизират от 

потребителя. При необходимост потърсете компетентна консултация и помощ.  
 

  
 

LASER BLOOD CLEANER се доставя с: 
• Инструкция за експлоатация на български език;  
    • Брошура; 

• Копие от се-сертификат; 

• Инструкция за експлоатация на английски език;  
• Инструкция за експлоатация на японски език;  
• Гаранционна карта.  
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