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• Safe Laser Bt. – dezvoltă şi produce lasere începând cu anul 2008

• Dr. Rozsa Karoly- fizician specialist în lasere cu experienţă de 50

• de ani, a făcut primul tratament reuşit cu lumină polarizată.

• Cercetare – dezvoltare, brevete de inventie in mai multe domenii:  

optica, lasere, terapie cu lumina

• Safe Laser (laserul sigur) este brevetat ca inofensiv ochiului!  

• Dispozitiv medical, conform certificat : 93/42EEC 

• Safe Laser 150 – “medicul familiei”  

(posibilităţi multiple de utilizare)

• Safe Laser 30 – domenii speciale

(introductibil în cavitatea bucală, urechi, 

nas)

• Safe Laser 500 – lumina se 

absoarbe si trateaza pana la o 

adancime de 8 cm



Despre lasere în general

• Laserele sunt surse speciale de lumină; efectul lor biologic se împarte în 2 grupe

- Putere mare =  “lasere tari” (lasere chirurgicale) 

- Putere mică =  “lasere usoare“ (lasere terapeutice)

• “ Laserele usoare ” au 3 efecte benefice de bază, pentru organismul uman:

- Efect de biostimulare: Creşte capacitatea de autovindecare a corpului! 

(Îmbunătăţeşte circulaţia sanguină!)

- Antiinflamator

- Analgezic, calmant al durerii

• Laserele de putere mai mare au un efect terapeutic mai profund şi necesită un

timp mai scurt pentru tratament.

Laser de terapie generală Laser pt. mucoase (în cavitatea 

nazală, bucala)

Dispozitivele Safe Laser sunt unice în lume pentru că se pot aplica pe ambele domenii



Istoria laserului şi a luminii polarizate
(în medicină)

• 1960 - Theodore MAIMAN a produs primul laser funcţional.

• 1964 – primul laser maghiar (KFKI)

• 1965 – Au aparut laserele chirurgicale – putere mare, capabile să taie pielea.

• 1966 – Profesorul Dr. Mester Endre a descoperit urmatoarele:

-“Laserul-usor” exercită un efect de “BIOSTIMULARE” asupra organismului viu. 

(A cercetat efectele laserelor usoare pe şobolani)

- Se accelerează metabolismul celulelor (celulele, ţesuturile se regenerează mai rapid- ex.cicatrizarea rănilor) 

- Se crează celule, ţesuturi, capilare noi, sistemul imunitar este stimulat

• Începând cu anul 1970 – laserele usoare sunt utilizate în terapie

• La sfârşitul anilor 1970 fizicieni maghiari (Dr. Rózsa Károly) au descoperit importanţa polarizării luminii

laserului în efectele de “biostimulare“. Au creat o lampă “obişnuită”, au polarizat lumina ei rezultand Evolite si

apoi BIOPTRON

• deoarece laserele erau scumpe, aveau randament mic, prezentau pericol pt. ochi

• 2012 - Dr. Rózsa Károly a creat un “laser-usor” special, nepericulos pt. ochiul uman (Safe Laser), mai

eficient decât lămpile cu lumină polarizată, (ex. BIOPTRON)



Calitatile luminii laser

• Este polarizata

• Este monocromatica

• Are frecventa regulata

• Are raze subtiri, paralele

Polarizarea: Are rol important in biostimulare – vindecarea ranilor de suprafata

• Moleculele fotosensibile absorb si emana lumina polarizata

• Creste activitatea leucocitelor

• Are efect doar la supratafa, la trecerea prin tesut lumina se va depolariza



Calitatile luminii laser

• Este polarizata

• Este monocromatica 

• Koherens (szabályos hullámtulajdonságú)

• Párhuzamos a sugárnyalábja (vékony sugár)

Fiziologic, lumina monocromatica are eficienta de 100% la 

lungimea de unda de 660nm.



Calitatile luminii laser

• Este polarizata

• Este monocromatica

• Are frecventa regulata

• Are raze subtiri, paralele

Frecventa regulata este una dintre cele mai importante calitati ale laserului si 

persista la trecerea prin tesuturi.



Calitatile luminii laser

• Este polarizata

• Este monocromatica

• Are frecventa regulata

• Are raze subtiri, paralele

Paralelismul nu are influenta asupra vietii, dar este o însușire care face lumina 

laserului periculoasă pentru ochi!



Inventie maghiara – tehnologia Safe Laser

• Ochiul este afectat de lumina puternică deoarece spotul de lumină este focusat,

astfel puterea se concentrează pe o suprafaţă mică.

• Gradul deteriorării depinde de cantitatea de lumină ajunsă în ochi (puterea) şi de 

mărimea petei de lumină focusate (suprafaţă).

Densitatea puterii = Puterea / Suprafaţă



Brevet nou Maghiar (tehnologia Safe Laser)

© www.safelaser.hu

• Lumina laserelor clasice (aproape paralelă) ajunsă în ochi chiar şi de la 

distanta va fi focusată pe o suprafaţă de câţiva micrometri pătraţi, creând astfel 

o densitate de putere care poate distruge retina. 

• Aparatul „Safe Laser” are o optică specială* care în prima fază dispersează printr-o lentilă

lumina laserului. Astfel, la îndreptarea accidentală în ochi a lămpii doar o fracţiune din puterea 

luminii ajunge pe retina. După lentila dispersoare este amplasată o suprafaţă secundară de 

dispersie, care permite ochiului să nu focuseze punctiform. 

• Astfel lumina se dispersează în planul de focusare pe o suprafaţă mai mare, deci nu se

crează o concentrare de putere periculoasă.



Inventie maghiara – tehnologia Safe Laser

Sursa de lumina

(100 mW)

Pata de lumină (cm2) Densitatea de putere

(W/cm2)

Safe Laser 0,25 0,4

LED (lampa unei biciclete) 0.0016 14  (30x)

Laser clasic 0,0001 1000 (2500x)

• Dispozitivele Safe Laser apartin categoriilor I si II de siguranta. 

• Nu este obligatorie folosirea de ochelari speciali 

• Trebuie respectate prevederile de siguranta pentru laserele de categoria I si II 

• A se evita contactul direct cu ochiul deschis.



Oferta de lasere

Disponibile pana acum:

• Eficient

• Periculos (Clasa III.b)

• Scump

• Ineficient

• Nepericulos 1-5mW

• Scump

Dispozitivele Safe Laser:

• Eficiente

• Nepericuloase Clasa I-II (30-

500mW)

• Pret foarte bun



Safe Laser – utilizare pe scara larga

Probleme ale 

urechilor

Probleme 

dentare

Accidente 

sportive

Diabet

Alergii, astm, probleme ale 

cailor respiratorii

Probleme 

dermatologice

Industria 

cosmetica

Probleme    

locomotorii

Oboseala, 

recuperare 

medicala



Dispozitive Safe Laser

• Putere continuă de 30mW

• Lumină roşie de 660nm– optică radiantă circulara Safe Laser

• Funcţionare cu baterii sau accumulator

• Accesorii: dispozitiv nazal, fibră optică

• Laser medical (clasa II.a)

Safe Laser 30 – Pentru utilizare specială (urechi, cavitate bucala, nas)

T



Dispozitive Safe Laser

• Putere continuă de 150mW

• Lumină roşie 660nm – optică Safe Laser

• Funcţionare cu baterii sau acumulator

• Laser medical (clasa II.a): Numai pentru tratamente locale!

• Se poate comanda suplimentar si dispozitivul pt tratament

nazal si cosmetic

Safe Laser 150 – “medicul familiei” (posibilitati de utilizare multiple)

T



Dispozitivele Safe Laser

• Actiune anti-inflamatoare in afectiuni precum: tendinita, miozita, bursita, artroza, 

artrita, dureri musculare, tăieturi, vânătăi, zgârieturi, răni post-operatorii,

• Promovează regenerarea tesutului normal si vindecarea lenta a ranilor

• Poate iniția vindecarea

• 500mW curent continuu

• Lumina rosie  de 880nm – optica Safe Laser 

• Funcţionare cu baterii sau acumulator  

• Laser medical (clasa II.a)

• Safe Laser 500 Efecte pana la 8 cm in adancime - Terapie musculo-scheletală 



Probleme si boli care se pot trata cu Safe Laser

• Bőrproblémák (SL150 és 500 Infra...): 

Hámsérülések, horzsolások, operáció utáni sebeknél segíti a 

szövetek regenerációját. 

Nehezen gyógyuló sebek (pl. fekélyek) gyógyulását is megindítja.

Felfekvések, égési és fagyási sérülések... 

2. Orrnyílás bevilágítása

1. Hagyományos helyi kezelés (a lézert a bőrre vagy „fölé” helyezve)

6 sedinte in 2 saptamani (spitalul Honvéd)



Safe Laser – piciorul cu diabet

• 2013, octombrie

• Tratament zilnic al mucoasei 

nazale

• 2014, martie 

• A scazut nivelul zaharului din 
sange



Probleme si boli care se pot trata cu Safe Laser

• Probleme dermatologice ( SL150 si SL500 )

• Leziuni ale pielii, escoriatii, plagi postoperatorii, ajută la regenerarea ţesuturilor.

• Stimuleaza vindecarea plagilor greu vindecabile sau incurabile (ex. cangrene).

• Escare , arsuri, degerături, herpes, psoriasis, zona zoster

• Accelerează vindecarea eczemelor, inflamatiilor, dermatitei atopice.

• Scurtează timpul de recuperare în cazul accidentărilor din sport                              

(contuzii, entorse, sangerări, fracturi).

• Ameliorează sau suprimă durerile aparatului locomotor. (ex. artrite)

• Reduce durerile dentare, gingivitele, sângerarea gingiilor

si a altor afectiuni ale cavitatii bucale (afte,candidoza)

• Reduce inflamaţiile mucoasei nazale, ale sinusurilor

• Reduce simptomele hemoroizilor, varicelor

• Doua tipuri de tratamente:

1. Tratament la nivel local

2. Iluminarea tractului nazal

1. Tratament la nivel local (asezam laserul pe piele sau deasupra ei)



Probleme si boli care se pot trata cu Safe Laser

• Probleme stomatologice

- dureri de dinti

- probleme gingivale

- inflamatii ale mucoaselor

- recuperare mai rapida dupa interventii chirurgicale

1. Tratament traditional local

• Dureri ale urechilor (SL30, SL150)

- otite, dureri, mancarime

– Tratament cosmetic (SL150 – cu accesoriu special)
- Accelerază dispariţia acneei, eradicarea leziunilor provocate de varicelei, ajută la dispariţia 

lor fără urme.  (pt acnee – laser albastru)

– Ajută la stabilizarea functiei glandelor sebacee şi optimizează funcţionarea glandelor 

sudoripare.

– Creşte producţia de colagen, încetineşte îmbătrânirea pielii, creşte elasticitatea , reduce

ridurile.

– Reduce petele pigmentare

– La cicatricele vechi, în urma iluminării are loc cresterea elasticitatii şi se produce procesul de

regenerare.

– Reduce inflamarea pielii in urma tratamentelor cosmetice, a proceselor infectioase, a

glandelor seboreice si a edemelor

– Ajută absorbţia cremelor cosmetice, creşte eficacitatea lor.



• Usureaza si elimina alergiile, astmul – este recomandata inceperea

tratamentului cu circa 1 saptamana inaintea sezonului de alergii

• Creste viteza vindecarii in cazuri de raceli, grija, inflamatii associate

• Foarte eficient in randul copiilor.

2. Iluminarea tractului nazal – SL30 si SL150 (interzis cu Safe Laser 500 )

M

Probleme si boli care se pot trata prin iluminare nazala

•Domenii noi de cercetare – in hematologie



Noua directie de cercetare: tratarea sangelui

2. Tratamentul sângelui

• In trecut se facea iradiere intravenoasa

• Ulterior prin piele (încheietura mâinii, aorta la gât...)

De ce se iluminează tocmai nasul?  

Mucoasa nazală este subţire

Este intens vascularizată (afectează întregul 

sistem circulator)

Actionează asupra arterelor şi venelor din 

cutia craniană si  a terminaţiilor nervoase

• In prezent se iluminează mucoasa nazală

Laser előtt             után

Se imbunătăţeşte circulaţia craniană care 

afectează întregul organism!



Tratamentul sângelui şi efectele sale

Cum se degradeaza circulaţia sanguină?

• Mediu impur, stres, fumat, lipsa mişcării, 

mâncăruri grase → globulele roşii se 

lipesc.

Globula rosie Sub efectul luminii laserului Globula roşie

“cu strat dăunător” de grăsimi stratul de grăsimi se descompune     sănătoasă

De ce se vor aglutina globulele roşii?

• Mod de viaţă nesănatos + mediu

• Globulele roşii sunt înconjurate de 

colesterol în surplus şi lipide

• Astfel scade capacitatea de 

absorbţie a O2 (Apar bolile, organele 

se deterioreaza)

⊝ revin la „suprafaţă” potenţialele negative

creşte forţa de respingere dintre celule (se separă)

devin capabile de absorbţie mărită de O2

creşte capacitate de transport de O2 a sângelui

Prevenire si vindecare (ex. boli circulatorii)

⊝ ⊝
⊝ ⊝

⊝

Îmbunătăţirea circulaţiei se bazează pe efectul 

biostimulator !!! (prof. Mester Endre)

Lumina laserului stimulează activitatea 

enzimelor care descompun lipidele sanguine)



M

Probleme si boli care se pot treta prin iluminarea 

mucoasei nazale



M

Probleme si boli care se pot treta prin iluminarea 

mucoasei nazale

Dispozitiv 
validat

Siguranta 

Eficienta 

Utilizare 
“Off-label”

permisa



Probleme şi boli tratabile prin iluminarea nasului

• Reduce nivelul lipidelor şi colesterolului din sânge.

• În cazul arterosclerozei şi a vasoconstricţiei ajută la îmbunătăţirea circulaţiei si 

normalizează tensiunea arterială.

• Poate reduce glicemia sanguină, deoarece prin metabolismul mai intens, celulele vor arde 

mai multe zaharuri (sub influenţa laserului creşte activitatea enzimelor şi hormonilor,        

de ex. a insulinei).

• Reduce simptomele de alergie, astm, guturai de fân (este recomandată inceprea 

tratamentului cu o săptămână înainte de începeriea sezonului de alergie!).

• Îmbunătăţeşte capacitatea de detoxifiere a organismului, accelerează eliminarea toxinelor, 

datorita stimularii circulaţilor sanguină şi limfatică.

• Circulaţia limfatică mai intensă mobilizeaza arderea depozitelor de grăsimi din corp si 

scade riscul de apariţie a celulitei.

• Accelerează metabolismul grăsimilor (ajută in dietele de slăbire).

2. Tratamentul sângelui – domenii terapeutice noi

• Prevenirea şi tratamentul de recuperare din bolile sistemului circulator.

(Infarct, AVC, tromboză!)

• Ajută la păstrarea şi restabilirea circulaţiei sănătoase, îmbunătăţind astfel

irigarea şi oxigenarea diferitelor organe.



Probleme şi boli tratabile prin iluminarea nasului

• Reduce cantitatea hormonilor datorati stresului, îmbunătăţeşte calitatea vieţii.

• Reduce semnele imbătrânirii, ridurile, vederea slabă, pierderile de memorie.

• Reduce simptomele răcelii, gripei si a infecţilor căilor respiratorii, accelerează vindecarea.

• Fortifică sistemul imunitar ( îmbunătăţeşte aportul de oxigen).

• Îmbunătăţeşte condiţia fizică, reduce amnezia de primăvară.

• Reduce simptomele depresiei, migrenei, amneziei.

• Accelerează procesele de vindecare in cazul gingivitei, inflamaţiilor din cavitatea bucală şi 

a mucoasei nazale (afte, herpes), a intervenţilor de chirurgie maxilo-facială, 

• Accelerează procesele de vindecare prin tratarea zonelor problematice                             

ale cavităţii bucale + iluminarea mucoasei nazale.

• La inflamaţiile urechii interne şi externe reduce pruritul, durerea, inflamaţia (laserul se 

introduce în ureche)

2. Tratamentul sângelui – Domenii terapeutice noi



Avantajele aparatelor Safe Laser

• Datorita brevetului “SAFE LASER” aparatele sunt inofensive ochiului,                                                              

astfel ca oricine le poate utiliza.

• Comoditate: Terapia cu laser se poate utiliza nu numai                                                             

în cabinetul medical, dar şi în căminul propriu sau oriunde se doreşte. 

• Simplu şi practic: Uşor de pus în funcţiune şi de folosit (funcţionează cu acumulatori sau 

baterii).

• Timp scurt de tratament: timpul de tratament pe o zona este de 3-6 minute.

• Aplicarea lui este fără dureri.

• Nu sunt cunoscute nici un fel de reacţii adverse (efectele neplăcute sunt descrise în 

manualul de utilizare)

• Scade timpul de evoluţie a bolii.

• Se poate combina cu oricare altă terapie.

• Nu e doar pentru tratamente locale, se poate utiliza şi pentru iluminarea mucoasei nazale

(cu accesoriul de spot care se aplică), astfel poate fi folosit în domenii noi. 

(ex. alergii-guturai de fân)                                                                                 

Cu accesoriul de spot se poate introduce în ureche (pentru bolile inflamatorii ale urechii).



Cine poate utiliza aparatele Safe Laser

• Fiecare membru al familiei!  De orice vârstă, bărbat sau femeie 

• (poate fi folosit  chiar si pe animalele de companie)

Contraindicaţii!!!

• Bebeluşi şi copii mici vor folosii dispozitivele doar sub supravegherea părinţilor!

În cazul lor nu se va utiliza iluminarea nasului, din cauza fluxului puternic de lumină care poate 

deranja ochii!

• La femeile însărcinate este interzisă iluminarea nazala şi a zonei inghinale, iar la nou născuţi în 

zonele sensibile, (deoarece va creşte fluxului sanguin si poate deveni periculos) !!!

• Este interzisă folosirea aparatului la persoanele cu probleme grave de coagulare a sângelui!

• Nu iluminaţi: - Zona tumorilor maligne (cercetări)

- Zona glandei tiroide şi sânii, 

- Pielea cu micoză.

• Zonele puternic pigmentate de piele, nu se recomandă a fi illuminate ( poate fi un început de cancer.

• Nu iluminaţi intenţionat în ochi şi zonele învecinate!

Poate fi utilizata terapia cu Safe Laser simultan cu un alt tratament?

• Da. Terapia cu laser se poate combina cu terapii medicamentoase sau de alta natură. 

• Este recomandata reducerea cantităţii de medicamente (sau renunţarea la ele) doar după

consultarea medicului!

•Terapia cu laser poate reduce efectele adverse ale altor terapii. (ex. alergizare, efecte secundare ale 

medicamentelor)



Cât de lung sa fie tratamentul şi la ce interval de timp se 

repeta?

• Timpul de aplicare depinde de tipul şi puterea laserului folosit. 

(Putere mare = timp mai scurt de tratament) 

• Safe Laser 30 se utilizeaza 5 minute în ambele cavităţi nazale. 

• Safe Laser 150 se utilizează în general 3-4 minute (pe o suprafaţă).

• Safe Laser 500 se utilizeaza 2-4 minute ( pe o suprafata)

Frecvenţa şedinţelor de tratament depinde de tipul şi de durata evolutiei bolii

• În cazul îmbolnăvirilor acute (boli aparute recent):

Tratamentul se face timp de 1-2 săptămâni zilnic, apoi până la dispariţia completă a simptomelor 

de 3 ori pe săptămână. Se poate constata o ameliorare la prima şedinţă sau în prima zi.

• În cazul bolilor cronice (cu o evolutie mai lunga  de 6-8 săptămâni): 

Se fac tratamente mai rar. In primele 2 săptămâni de 3-4 ori, apoi săptămânal de 2-3 ori până la 

dispariţia sau reducerea semnificativă a simptomelor.

La bolile cronice vindecarea durează bineînţeles mai mult (zile, săptămâni, luni). După primele 

tratamente durerea poate creşte, dar acest fenomen este trecător.

În procesele de vindecare de lungă durată (de mai multe luni), (ex. răni cangrenizate), după 10 

şedinţe de tratament, efectuate zilnic, se poate trece la 3-5 şedinţe pe săptămână. 

Şedintele mai dese sau de mai lungă durată nu grăbesc în mod obligatoriu vindecarea deoarece 

există un prag biologic, peste care celulele nu mai pot fi stimulate prin această metodă de 

iluminare!

• In cazul tratarii bolilor prin iluminare nazala ( si a urechilor, dintilor, gurii) se recomandă zilnic 

câte 5 minute în fiecare cavitate nazală. (maxim de 2 ori pe zi)



Câteva date despre starea sănătăţii în Ungaria:

• DIABET ZAHARAT: peste 600.000 de bolnavi înregistraţi
(conform WHO aproximativ acelasi numar  de persoane nediagnosticate)

• ALERGIE: Peste 3.000.000 de cazuri

• BOLI DE INIMĂ SI ALE SISTEMULUI CIRCULATOR: 65.000 cazuri letale/an 
(probleme de microcirculaţie - 70% dintre adulţi sunt atinşi)

• BOLI ALE SISTEMULUI LOCOMOTOR: peste 1.500.000 de persoane

• SÂNGERAREA GINGIILOR ŞI INFLAMAŢII: peste 9.000.000 de persoane

Se poate reduce riscul bolilor enumerate, iar bolile existente 

se pot trata eficient folosind dispozitivele moderne cu laser! 



Va multumim pentru atentia acordata!

Distribuitor autorizat:

Global Wellness System

Str. Economu Cezarescu nr. 31B, 

sector 6, Bucuresti

Tel: 031 226 12 00

Mobil: 0744 302 332

Email: office@gwsconcept.ro

Website: www.gwsconcept.ro

mailto:office@gwsconcept.ro
www.gwsconcept.ro

