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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, Česká republika 
 

 

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem 
 
 
 

 

 
Vážená paní, Vážený pane, 
vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném 
postupu navrženém u Vaší osoby, máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech 
podrobně informován(a). 
 
Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu, Vám bylo lékařem indikováno ošetření pomocí fototerapie (léčba 
světlem) metodou fotonyx přístrojem Biostimul BS 501 (firma Biotherapy). 
 
Co to je fototerapie metodou Fotonyx: 
Jde o léčbu světlem čili tzv. fototerapii červeným a modrým polarizovaným světlem. Tato tzv. FOTONYX 
fototerapie má klinicky prokázaný účinek proti bolesti, působí protizánětlivě, biostimulačně (tj. proces zvyšování 
obranné schopnosti organizmu) a má regenerační účinky. Účinky se obvykle dostavují již po několika dnech, 
analgetický účinek (tj. účinek proti bolesti) se v některých případech projevuje už po jednom použití. Účinnost léčby 
je ověřena klinickými i experimentálními studiemi, provedenými univerzitními nebo vědeckými centry v České 
republice i v zahraničí. 
 
Průnikem světelné energie do tkání se zlepšuje jejich prokrvení a výživa. Urychlují se metabolické procesy, 
nedochází k hromadění odpadních látek. Narůstá tvorba látek zvaných opioidy, které působí útlum bolestí. Zvyšuje 
se aktivita buněk nezbytných pro hojení ran. Dochází k aktivaci vazivových buněk a vzrůstá tvorba kolagenních 
vláken ve škáře kůže, což je rozhodující z hlediska regeneračního a anti-aging efektu (tj. proces, který zpomalí 
rozvoj příznaků stárnutí) této léčby. Díky efektivní hloubce průniku až do 4,5cm, lze tuto léčbu použít v širokém 
spektru léčebných indikací, a to jak pro ošetření povrchových (např. kožních), tak i pro ošetření hloubkových obtíží 
(např. bolesti kloubů). Vyšší účinnost je na rozdíl od klasických biolamp a polychromatického světla dána využitím 
tzv. quasi-monochromatického světla, tj. světla, které obsahuje jen jednu barvu, jejíž účinky se vzájemně neruší 
s účinky barvy jiné.  
 
Jaký je mechanismus účinku fototerapie Fotonyx: 
Fototerapie Fotonyx využívá jako zdroj světla speciální, vysoce svítivé led diody s quasi-monochromatickým 
světlem a speciální polarizační fólii, což umožňuje více než dvojnásobnou hloubku průniku světla do měkkých 
tkání. Světlo patří mezi elektromagnetická vlnění. Přirozené světlo je nepolarizované, což znamená, že v rovině 
kolmé k paprsku přirozeného světla se směr vektoru intenzity elektrického pole nahodile mění. Naproti tomu 
u světla polarizovaného v rovině kolmé k paprsku světla kmitá vektor intenzity elektrického pole stále v jednom 
směru. Přirozené světlo lze polarizovat např. průchodem vhodnými krystaly či speciální polarizační fólií. Míra 
polarizace je u fototerapie Fotonyx díky kombinaci unikátních technologii jen o 2% nižší, než u biostimulačních 
laserů. Polarizované světlo metody FOTONYX přístroje BIOSTIMUL BS 501, je tzv. studené, tudíž neprohřívá, což 
je obzvláště důležité např. při léčbě zánětů. Toto světlo je nekoherentní (tj. není časoprostorově synchronizované) 
a je nízkoenergetické, s čímž souvisí jeho biostimulační účinky. Aplikace metody Fotonyx je bezpečná, nezatěžující 
a bez jakýchkoli nežádoucích účinků. Velkou předností této metody je možnost plošné aplikace. 
 
Jaké kožní lokality lze tímto přístrojem léčit: 
Tuto fototerapii lze používat k ošetření všech tělesných oblastí, s výjimkou přímé aplikace světla na oblast štítné 
žlázy a přímého osvitu oční sítnice. Aplikace na oblast očí je možná pouze přes zavřené oči, a to po dobu 
maximálně 1 minuty.  
 
Jaký je důvod (indikace) léčby fototerapií Fotonyx: 
O indikaci k fototerapii Fotonyx lze rozhodnout pouze po důkladném vyšetření lékařem. Ošetření je možné 
provádět u dětí i dospělých, nezbytným předpokladem pro možnost ošetření je spolupráce pacienta.  
 
 

Léčebné či kosmetické ošetření fototerapií Fotonyx 
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Mezi patologie, které lze úspěšně léčit fototerapií Fotonyx patří:  
1. Postižení pohybového aparátu a bolestivé stavy: 

bolesti kloubů, bolesti páteře, poúrazové stavy, revmatoidní artritida, artrosa kloubů, svalové křeče, 
zhmoždění, akutní zánět šlach a svalových facií, chronický zánět šlach, tenisový loket, bursitidy (zánět 
tíhového váčku), hematomy (podlitiny), otoky, degenerativní procesy. 

2. Kožní onemocnění: 
akné, herpes simplex, herpes zoster, lupénka, povrchní popáleniny, pooperační či poúrazové jizvy, omezení 
tvorby jizev po úrazech, ekzémy, proleženiny, bércové vředy. 

3. Postižení sliznice dutiny ústní a nosní: 
afty, erose, herpes simplex labialis, bolesti čelistního kloubu. 

4. Bolesti trojklanného nervu, bolestivé stavy po extrakci zubů. 
5. Zánět vedlejších nosních dutin. 
6. Gynekologie: 

herpes genitalis, zhmoždění genitálu, jizvy po císařském řezu či po gynekologických operacích, povrchní 
poranění prsní bradavky (např. v důsledku kojení). 

7. Kosmetické anti-aging regenerační ošetření pleti: 
ošetření ochablé pleti, vrásek, strií a celulitidy v souvislosti s úbytkem kolagenu s přibývajícím věkem. 

 
Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Není nutný žádný speciální režim před ošetřením fototerapií Fotonyx. Ošetřovaná oblast musí být bez 
mechanických nečistot, bez mastí, krémů, make-upu či náplastí. 
 
Jaký je postup při provádění fototerapie Fotonyx: 
Ošetření se provádí ambulantně, nevyřadí klienta z běžného života a je zcela nebolestivé. Během tohoto ošetření 
budete v poloze vleže nebo vsedě. Kůže v ošetřované oblasti musí být před zákrokem čistá, ničím nekrytá a suchá. 
Vlastní aplikace je bezkontaktní, vzdálenost fotonického displeje přístroje od pokožky ošetřované oblasti se 
pohybuje v rozmezí 2 až 5cm. Při aplikaci na oblast očí je možné ošetření pouze při zavřených očích, není nutno 
používat žádné ochranné pomůcky (brýle či jiné speciální kryty na oči). Během této fototerapie se zvyšuje 
prokrvení v ošetřované oblasti, což může být u některých jedinců vnímáno jako jemné mravenčení či teplo. 
 
Jaké jsou možné komplikace a rizika této léčby: 
Aplikace metody Fotonyx je bezpečná, nezatěžující a bez jakýchkoli nežádoucích účinků. 
 
Kdy je ošetření fototerapií Fotonyx nevhodné (kontraindikace): 
Kontraindikací ošetření fototerapií Fotonyx jsou tyto nemoci: 
maligní onemocnění, epilepsie, hypertyreosa (tj. zvýšená činnost štítné žlázy), horečnaté stavy a akutní infekční 
stavy, stavy po očkování, první 3 dny menstruačního cyklu, těhotenství, bolestivé stavy neobjasněného původu 
a užívání tzv. fotosenzibilizujících léků (tj. léky způsobující zvýšení citlivosti kůže na světelné záření – např. léky na 
cukrovku, antibiotika, cytostatika, diuretika, retinoidy, atd.). 
 
Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:  
Po ošetření fototerapií Fotonyx, není nutný zvláštní režim ani jiná opatření. Po prvotní aplikaci může zpočátku dojít, 
a to zejména při obtížích pohybového systému (zejména u bolestí kloubů či páteře), ke zhoršení bolestí. Jde 
o počáteční reakci organismu na léčbu a není třeba se jí obávat. 
 
Alternativy výkonu:  
Ošetření (léčebné či kosmetické) je nadstandartní léčebnou metodou, kterou nehradí zdravotní pojišťovny. 
Alternativou výkonu je tedy u výše uvedených patologií standardní způsob léčby bez použití ošetření fototerapií 
Fotonyx. Při ošetření jizev, akné, lupénky, ochablé pleti, vrásek, strií a celulitidy je možnou alternativou ošetření 
cévním laserem Candela V-beam Perfecta. 
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Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Léčebné či kosmetické ošetření fototerapií Fotonyx 

Vysvětlující pohovor provedl: 
 

identifikace a podpis lékaře 

 
Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky 
i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Dále mi byly vysvětleny možné alternativy včetně jejich 
komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost 
zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel(a) jsem vysvětlení, 
kterému jsem porozuměl(a). S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 
 
Byl(a) jsem poučen(a), že z důvodu zajištění účinnosti léčby musí být toto ošetření provedeno opakovaně 
v celkovém počtu ošetření dle povahy obtíží a souhlasím s jeho provedením. Jsem si plně vědom(a), že se 
jedná o léčbu, kterou nehradí zdravotní pojišťovna a tímto se zavazuji uhradit tuto léčbu v její plné výši. 
 
Dále prohlašuji, že jsem pravdivě informoval(a) ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji zdravotního stavu, 
včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, 
o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro 
poskytování zdravotních služeb a nezatajil(a) jsem žádné okolnosti svého zdravotního stavu, které jsou 
překážkou v provedení výkonu či mohou být v jakékoli souvislosti se vznikem komplikací. 
 
Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné 
provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života nebo zdraví, budou tyto výkony provedeny. 
 

V Ostravě dne:    

 
podpis pacienta(tky), zákonného zástupce, 

opatrovníka 
 
 


