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ABSTRAKT 

 

Tato diplomová práce se zabývá designem biolampy. Nejdříve je produkt podroben 

analýze historické, technické a designérské. Na základě zjištění z těchto analýz je 

navržena nová podoba tohoto přístroje splňující ergonomické, technické, estetické 

a sociální aspekty. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

Biolampa, biostimulační lampa, fyzioterapie, fototerapie, polarizované světlo, design 

 

 

ABSTRACT 

 

This master thesis deals with the design of biolamp. First, the product undergoes 

historical, technical and designer analysis. Based on the findings of these analyzes is 

to propose a new version of this device meets the ergonomic, technical, aesthetic 

and social aspects. 
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Biolamp, biostimulative lamp, physiotherapy, phototherapy, polarized light, design 
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1 ÚVOD 

 

Tato diplomová práce se zabývá designem profesionální bilampy do zdravotnických 

zařízení pro každodenní použití. Abychom správně pochopili podstatu tohoto 

medicinského přístroje, je nutné se nejdříve seznámit s jeho hlavním využitím – 

fyzioterapií1, respektive fototerapií. 

 

Fototerapie je metoda fyzioterapie využívající elektromagnetické záření z oblastí 

viditelného (světlo), infračerveného i ultrafialového spektra. Její hlavní podstatou je 

využití energie fotonů2. Základní rozdělení při aplikaci světla je léčba 

nepolarizovaným či naopak polarizovaným zářením (blíže vysvětleno v kapitole 

2.2.2), s nímž se setkáváme jak u laserů, tak i biolamp.(1)(2) Příznivého působení 

polarizovaného záření se využívá v dermatologii,  chirurgii (hojení jizev, popálenin, 

dekubitů3, kožních chorob či ke zlepšení hojení ran(2)), ortopedii, stomatologii, 

rehabilitaci, pediatrii nebo kosmetice.(3)(4)(5)(6)  

 

Biolampy, na rozdíl od v medicíně velmi rozšířeného laseru, využívají světlo, které, 

ač polarizované, není koherentní4 a většinou ani monochromatické5. Předpokládá se 

totiž, že pro očekávaný biostimulační účinek je důležitá hlavně zmíněná polarizace 

záření. Při jejich používání nejsou nutná žádná speciální bezpečnostní či hygienická 

opatření. Další výhodou je také možnost aplikace na několikanásobně větší plochu 

(neocenitelné hlavně při hojení popálenin), absence rizika poškození sítnice a nižší 

cena přístrojů (oproti medicinským laserům).(1)  

 

 

Obr. 1-1 Koherentní a nekoherentní světlo (6) 

 

 

  

                                                 
1 fyzioterapie = léčba fyzikálními metodami sloužících k úlevě od bolesti, či jejímu předcházení (7) 
2 foton = elementární částice vyjadřující kvantum elektromagnetické energie (8) 
3 dekubitus = proleženina = lokalizované poškození kůže anebo podkožní tkáně, obvykle nad kostním 

výčnělkem, které vzniká v důsledku dlouhotrvajícího tlaku způsobujícího poruchu prokrvení (7) 
4 koherentní vlnění = vlnění o stejné frekvenci, stejného směru kmitání a stejné fázi (nebo fázovém 

rozdílu) (8) 
5 monochromatické záření = jednobarevné; jeho zdroj kmitá pouze na jediné frekvenci (8) 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

 

2.1 Designerská analýza 

 

Na trhu můžeme nalézt značné množství biostimulačních lamp, ovšem většina z nich 

je ručních, a mají tedy malé rozměry fotonového displeje. Tato diplomová práce se 

zabývá designem stojanové biolampy určené do terapeutických zařízení. Proto jsou 

zde, v kritické rešerši, uvedeny pouze podobné přístroje. 

 

2.1.1 Produktová řada BIOPTRON skupiny Zepter Group 

Švýcarské přístroje BIOPTRON jsou určeny jak pro odborníky, tak pro domácnosti. 

Pojízdný stojan lze přidat ke každému modelu biolampy. Modely se liší velikostí 

a vzhledem, nicméně všechny vydávají stejné polychromatické světlo o vlnové délce 

480–3400 nm při stupni polarizace minimálně 95 %.(6) 

 

BIOPTRON Pro 1 

Tento přístroj je určen pro použití v domácnostech, nemocnicích a terapeutických 

centrech pro aplikaci na záda, klouby či problematickou pleť. Průměr vyměnitelného 

filtru je přibližně 11 cm, což nám dává asi 95 cm2 svítící plochy. Má možnost přidání 

jak pojízdného, tak stolního stojanu. Hmotnost s podlahovým stojanem je 7,8 kg. Cena 

se pohybuje kolem 55 000 Kč.(6)  

 

 

Obr. 2-2 BIOPTRON Pro 1 s podlahovým stojanem (9) 

 

2.1 

 

2 

2.1.1 
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Tvarové zhodnocení je nutno rozdělit na stojanovou a lampovou část, jelikož právě 

u tohoto přístroje nacházíme příklad nesourodého tvarování těchto dvou prvků. Je to 

dáno tím, že firma BIOPTRON využívá jeden pojízdný stojan pro více svých výrobků. 

S čímž kontrastuje mnohem lépe tvarovaný stolní stojan (viz foto níže), kterým se 

ovšem dále nebudeme zabývat, jelikož není pro tuto práci relevantní. 

 

 

Obr. 2-3 BIOPTRON Pro 1 se stolním stojanem (9) 

 

Hlava biolampy je skutečně tím hlavním, na co se designeři soustředili, zbytek 

ustupuje do pozadí. Jistě to pro většinu uživatelů nehraje zásadní roli, jelikož se zde 

uplatňuje „květinové vnímání“ – lidé si vždy všímají krásného květu a stonek již 

nehraje takovou roli, je zde jen proto, aby držel onu květinu. 

 

Což přesně dělá i tento podlahový stojan. Bezpečně udrží biolampu ve zvolené pozici 

a dále umožňuje výškové nastavení stojné nohy. Je vybaven čtyřmi kolečky 

umístěnými na dvou zrcadlově ohnutých obdélníkových profilech pro větší stabilitu. 

Stejný kovový profil najdeme i na hlavní části stojné nohy. Druhý profil, o menších 

rozměrech, do prvního přesně zapadne, a požadovaná výšková poloha se pojistí 

dotáhnutím šroubu s hvězdicovitou hlavou. 

 

Na konci stojné nohy je umístěno otočné upevnění s upínací pákou. Po jejím uvolnění 

lze polohu ramene změnit a opět dotáhnout aretační mechanismus. K pohodlnému 

ovládání také pomáhá část ramene umístěná za kloubem, kterou lze použít jako páku 

pro jistější a přesnější nastavení požadovaného úhlu. 

 

Rameno při prvním pohledu již vykazuje snahu o tvarové navázání díky měkkému 

oválnému průřezu a použití plastu na rozdíl od kovu. Nicméně část, která se dá 

teleskopicky vysunout ze stojanu, je ve skutečnosti již neoddělitelnou součástí hlavy 

lampy. Jak již bylo řečeno, BIOPTRON Pro 1 má k dispozici jak podlahový, tak stolní 

stojan. A právě toto krátké rameno je spojovacím prvkem. U stolní varianty se zasune 
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do podstavce a výška vysunutí se aretuje zvenku stojanu. K tomuto účelu najdeme na 

venkovní straně ramene řadu otvorů pro aretační kolík. Kdežto u podlahového 

provedení je stojan veden dovnitř a aretační šroub je umístěn zespod. Na konci 

navazujícím na hlavu nalézáme kloubní spojení s nastavitelným konstantním třením 

(tření lze zvýšit dotažením stavěcího šroubu). 

 

Samotná hlava lampy začíná tvarem podobným paraboloidu, ve kterém je umístěn 

i další kloub pro natočení v druhé ose. Na tento objem v kolmém směru nasedá druhý 

podobný, jež obsahuje žárovku a končí kulatým filtrem. Kolem druhého paraboloidu 

je vedeno madlo se dvěma otvory pro ruce. Průřez madla je rovněž parabola. 

 

Celkově tedy lampa působí velmi přívětivě díky měkkému tvarování. Na první pohled 

by se dalo říct, že se jedná o organicky modelovaný objekt, při bližším pohledu ovšem 

nalézáme logicky navázané geometrické prvky. 

 

 

Obr. 2-4 Rozměry BIOPTRONu Pro 1 s podlahovým stojanem (6) 

 

Jednořádkový zobrazovací LCD je umístěn zezadu na hlavě biolampy. Při zapnutí 

biolampy se automaticky podsvítí. Vedle něj jsou umístěna dvě dvoutlačítka na 

nastavení požadovaného režimu. Rozeznání jejich funkce je pouze pomocí 

vystupujících symbolů bez barevného rozlišení. 

 

 

Obr. 2-5 Detail ovládacího rozhraní BIOPTRONu Pro 1 (6) 
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Barva výrobku je zvolena čistě bílá, vhodná do lékařského prostředí. Doplňuje ji 

několik tmavošedých detailů na stojanu, které jsou vítaným zpestřením. Na hlavě 

lampy je umístěno logo výrobce v červenomodrém provedení. 

 

Z ergonomického hlediska je stojan řešen sice prostě, ale účelně, a každý by jej měl 

zvládnout obsluhovat. Co se jeví jako nevýhoda, je nízká základní výška stojanu 

a nutnost použít obě ruce při jakékoliv požadované změně polohy. To stejné platí pro 

nastavení samotné hlavy lampy. Jak pro pohyb v ose x, tak i v y je nutno vždy jednou 

rukou přidržovat zbylou část a druhou provádět otočení. Dalším problémem se zdá být 

také napájecí kapel, který vede přímo pod halogenovou žárovku, a proto při manipulaci 

s přístrojem může překážet. Z hlediska účelnosti se jeví, že není nutné mít délkově 

nastavitelné rameno, jelikož veškerých potřebných poloh dosáhneme přesunem celého 

přístroje, či výškovým nastavením stojanu.  

 

 

Obr. 2-6 Aplikace fototerapie pomocí BIOPTRONu Pro 1 (10) 

 

BIOPTRON 2 

BIOPTRON 2 je zdravotnický přístroj určen pro odborné užití profesionálními 

zdravotníky. Má zabudovaný elektronický spínač s měkkým zapnutím a vypnutím. 

Průměr filtru přístroje je přibližně 15 cm, čímž dostáváme svítivou plochu o velikosti 

asi 177 cm2. K této biolampě jsou k dispozici dva druhy pojízdných podlahových 

stojanů. Hmotnost bez stojanu je 4,3 kg. Cena s velkým stojanem činí 230 000 Kč.(6)  

 

U tohoto produktu je, stejně jako u předchozího, problém s nesourodým tvarováním 

lampy a stojanů. Jak si jistě všimneme, typ „X“ vypadá velmi podobně jako u modelu 

výše, jen není nahoře zakončen kloubem, ale „U“ upínáním na lampu. Profesionální je 

na tom, co se týče tvarování, o něco lépe. Nacházíme zde také uchycení tvaru „U“ 

napojené na moderně tvarované rameno s dvěma klouby. Ty pravděpodobně využívají 

vzhledem k žádnému viditelnému aretačnímu mechanismu trvalého tření. Profil 
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spojující tyto dva klouby je kruhového průřezu, stejně tak jako stojná noha navazující 

na podvozek se čtyřmi kolečky. Zde ovšem nalézáme značný designový rozpor, spodní 

část stojanu je totiž, na rozdíl od zbytku, složena z jäklů obdélníkového profilu 

svařených k sobě v kolmých úhlech. To působí značně tvrdě a nepřívětivě. 

 

 

Obr. 2-7 BIOPTRON 2 s „X“ stojanem (9)  

 

 

Obr. 2-8 BIOPTRON 2 s profesionálním stojanem (9) 

 

Design lampy je vskutku jednouchý, opět vychází z geometrických těles a prvků 

a působí měkce. Je to dáno hlavně základním kruhovým tvarem profilu, ze kterého 

vyhází hlavní tvar. Jedná se v podstatě o průnik dvou válců pod tupým úhlem. Ovšem 
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velmi nápadná je rovná plocha vně, která působí, jako by rohové místo spoje těchto 

těles někdo odsekl. Dále si také všimneme kvádru umístěného z vnitřní strany jednoho 

válce. Jsou na něm zboku umístěny ovládací prvky, displej a logo společnosti. Také 

madla pro lepší nastavení jsou na lampě velmi nápadná a primitivně tvarovaná. Jedná 

se o trubku obtočenou kolem části lampy, která ukrývá halogenovou žárovku. 

 

 

Obr. 2-9 Rozměry BIOPTRONu 2 (6) 

 

Barevné provedení je stejně jako u předchozího přístroje bílé, s tmavě šedými 

a černými detaily. Ovšem výrazným prvkem zde je velká stříbrná plocha na zadní 

straně lampy. 

 

Pokud se zaměříme na ergonomii ovládání, shledáme, že umístění ze strany přístroje 

se jeví jako přínosné oproti soustředění ovládacích prvků na zadní straně hlavy. Také 

je zde patrná snaha o co největší variabilitu polohování přístroje. 

 

 

Obr. 2-10 Aplikace fototerapie pomocí BIOPTRONu 2 (6) 
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2.1.2 Produktová řada Biostimul společnosti Biotherapy 

Jedná se o systémy světelné terapie využívající metodu progresivní fototerapie (blíže 

vysvětleno v kapitole 2.2.5). Přístroje pod touto českou značkou jsou určené zejména 

pro klinické účely.(9) Můžeme pod ní na trhu najít několik biolamp, z nichž níže jsou 

uvedeny pouze velkoplošné. Oba zmíněné typy využívají u podlahových stojanů ke 

zvedání ramena a následné aretaci plynovou vzpěru s blokací, jejíž ovládací kolík je 

kabelem převeden blíže ke svítivému displeji. Také jeho forma je ergonomicky 

přívětivější, jelikož kolík je nahrazen pákou podobnou ručním brzdám na bicyklech. 

 

Biostimul B 550 

Tento přístroj nabízí dva typy stojanu. První je pojízdný (polohovatelný) a druhý je 

lůžkový. Využít u něj můžeme tři terapeutické (od kontinuálního po pulzní režim) a tři 

časové přednastavené programy. Všechny ovládací prvky se nalézají pohromadě na 

jednom dálkovém ovladači. Výkonné chlazení umožňuje provoz bez přestávek.(9)  

 

Fotonický displej o ploše 550 cm2 je schopen ozářit 990 cm2. Přístroj využívá červené 

světlo o vlnové délce 637 nanometrů při míře polarizace 98,9 %, což mu umožňuje 

hloubku průniku kolem 4,5 cm. Hmotnost s podlahovým stojanem je 12,3 kg. Cena 

s oběma stojany je 80 000 Kč.(9)  

 

 

Obr. 2-11 Rozměry Biostimulu B 550 s podlahovým stojenem (9) 

 

Je zde patrná nesourodost jednotlivých částí přístroje – hlavy, podvozku a stojanu, 

nicméně celek působí vizuálně zajímavě a příjemně. Celkově si přístroj zachovává 

svěží dojem z jednoduchého, ale přívětivého a funkčního tvarování.  

 

2.1.2 
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Při pohledu na Biostimul B 550 si ihned všimneme zajímavě tvarovaného podvozku. 

Nápadně nám připomíná písmeno „X“. Je vyřezán z jednoho kusu plechu a opatřen 

čtyřmi kolečky. Navazuje na něj stojná noha tvořená dvěma kruhovými trubkami na 

dvou místech příčně spojenými k sobě. Ve spodní části nás také zaujme malý box, jenž 

obsahuje transformátor a hlavní vypínač přístroje. Nahoře je kloubní spojení 

s ramenem lampy. To je také tvořeno trubkou kruhového průřezu, která je ovšem na 

několika místech lehce prohnutá, což odlehčuje celkový dojem z přístroje. Nastavení 

úhlu a aretaci zajišťuje plynová vzpěra. 

 

Hlava přístroje je velmi jednoduše tvarovaná, jedná se o ovál, na kterém jsou umístěny 

LED diody. Kolem fotonického displeje je širší červený okraj s malými šedými logy 

společnosti a výrobku a také průhledný, lehce namodralý, ozdobný lem. 

 

 

Obr. 2-12 Detail fotonického displeje přístroje Biostimul B 550 (11) 

 

Použitím plynové vzpěry je úhlové nastavení ramene velmi jednoduché a lze jej 

bezpečně provést jednou rukou. Stojan působí velmi stabilně, ale i přesto si zachovává 

dobrou manipulovatelnost. Také nastavení svítivého displeje je značně přizpůsobitelné 

díky dvoukloubnímu spojení s ramenem. 

 

Ovládací prvky jsou soustředěny na ovladači, což se jeví jako přínosné, nicméně zde 

chybí zobrazovací displej. Také je problémem, že se jedná o samostatný prvek bez 

možnosti uchycení na lampě, a je tedy nutné jej skladovat zvlášť a hrozí jeho ztráta. 

Ovladač je, zdá se, velmi jednoduchý, nicméně postrádá zobrazovací displej. 

 

Barva přístroje je bílá, některé detaily jsou černé, jako například napájecí kabel, 

pouzdro plynové vzpěry nebo její aretační páka. Na spodní části stojanu je vyvedeno 

v odstínech šedé poměrně velké logo společnosti. 

 

 

Obr. 2-13 Ovladač k přístroji Biostimul B 550 (11) 
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Biostimul BS 501 

Jedná se o profesionální fototerapeutický přístroj pro velkoplošnou, prostorovou 

a DUAL-COLOR terapii, což znamená současné využití červeného barevného spektra 

(629 nanometrů) v kombinaci buď s modrým (459 nanometrů), nebo zeleným 

(516 nanometrů). Míra polarizace deklarované výrobcem je 99 % a hloubka průniku 

4,5 cm (při užití červeného světla). Velikost fotonického displeje je 600 cm2, což 

umožňuje ozářit plochu až 1 m2. Celková hmotnost je 14,3 kg. Přístroj lze pořídit za 

177 000 Kč.(9)  

 

 

Obr. 2-14 Biostimul BS 501 – rozměry (9) 

 

Boční dílce fotonického displeje nabízí možnost sklopení, které umožňuje prostorovou 

a bezkontaktní aplikaci například na klouby končetin. Současným použitím dvou barev 

při aplikaci se zkracuje doba nástupu účinku terapie. Volba jednotlivých programů je 

intuitivní a nabízí možnost od kontinuálního po mnoho pulzních režimů či několik 

kombinovaných. Ovládací i indikační prvky včetně displeje jsou soustředěny pro 

přehlednost na jednom místě. Provoz je tichý a přístroj nepotřebuje technické 

přestávky díky výkonnému chlazení.(9)  
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Obr. 2-15 Vlastní foto přístroje Biostimul BS 501 – ovládací prvky 

 

Již při prvním pohledu si všimneme několika základních částí biolampy – hlavy 

s fotonickým displejem a ovládacími prvky na jeho zadní straně, ramena a nohy 

stojanu s plynovou vzpěrou pro nastavení polohy a podvozku s kolečky 

a transformátorem. Problém je v tom, že každá z těchto částí vypadá jako samostatný 

prvek a spolu s ostatními nevytváří jednolitý celek. 

 

Hlava lampy je podlouhlá, oválně tvarovaná a dělená na tři části. Při pozorování 

přístroje se jedná o dominantní prvek vzhledem k velkým rozměrům fotonického 

displeje. Tloušťka hlavy přitom není nijak výrazná a ke krajům se ještě zužuje. Na 

zadní straně nalezneme mnoho otvorů pro odvětrávání, ovládací prvky, sdělovací 

displej a dva pojistné kolíky pro sklápění bočních dílců. Následuje poměrně velký 

dvojitý kloub spojující hlavu s ramenem stojanu. 

 

Stojan přístroje je tvořen trubkami kruhového průřezu elegantně prohnutých do 

organických křivek. Kloubní spojení je decentní, výrazné jsou naopak protiskluzové 

černé plochy a plynová vzpěra. Ta velmi narušuje graciéznost, dá se říci až ladnost, 

stojanu. 

 

Tvarování spodní části stojanu je neotřelé. Konstrukci tvoří čtyři kruhové trubky jemně 

prohnuté do oblouků. Což by samo o sobě mohlo dávat pocit souladu se zbytkem 
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přístroje, nicméně dojem narušuje vzájemné uložení těchto profilů a také velké úchyty 

na kolečka. Ty na sebe velmi táhnou pozornost pozorovatele. 

 

Barva přístroje je bílá, s šedými či černými doplňky. Barevné logo výrobce je umístěno 

shora na transformátoru. Ovládací prvky jsou barevně odlišeny a umístěny na zadní 

straně fotonického displeje. 

 

O ergonomii Biostimulu BS 501, včetně popisu jeho ovládání se můžeme více dočíst 

v následující kapitole „Vlastní fotodokumentace a zkušební obsluha biolampy“. 

 

 

Obr. 2-16 Aplikace fototerapie pomocí biolampy Biostimul BS 501 (12) 

 

2.1.3 Vlastní fotodokumentace a zkušební obsluha biolampy 

Dne 28. 4. 2017 byly pořízeny fotografie přístroje Biostimul BS 501 a zrealizován 

rozhovor se staniční sestrou Mgr. Silvií Bezroukovou na klinice popálenin 

a rekonstrukční chirurgie (dále KRPCH) ve Fakultní nemocnici Brno. Z rozhovoru 

i pozorování byly získány cenné informace. 

 

Vzhledem k tomu, že na pracovišti mají k dispozici také lasery, biolampa se neužívá 

tak často. Nicméně pokud se určí pacient, u kterého by jasně prospěl pozitivní účinek 

biolampy jakožto podpůrné léčby, aplikuje se na něj biolampa každý den po dobu asi 

jednoho týdne. K takovému využití dochází asi jednou za měsíc. 

 

Biostimul BS 501 má dvacet různých režimů aplikace, od kontinuálního po pulzní – 

ty se využívají hlavně pro jejich analgetický efekt. Na KRPCH aplikují pouze červené 

světlo kvůli největší podpoře hojení, ač mají k dispozici také modré spektrum. 

2.1.3 

 



 

 

 

Přehled současného stavu poznání 

 

 

strana 

26 

 

 

Obr. 2-17 Vlastní foto přístroje Biostimul BS 501 – celý přístroj 

 

Při prvním pohledu je biolampa poměrně velký přístroj, nicméně její přemisťování je 

velmi jednoduché a dá se obsluhovat jednou rukou. Ergonomie stojanu je dobrá – 

požadovaná poloha se nastavuje pomocí plynové vzpěry, která je ovládána ruční 

páčkou sloužící jako náhrada za ovládací kolík. Stojan je sestaven z kruhových trubek 

vhodného průměru a jsou na něm protiskluzové plochy pro snadnější manipulaci. Má 

též velmi dobrou stabilitu díky velké spodní části s pěti kolečky, kde je také umístěn 

transformátor s hlavním vypínačem, což snižuje těžiště celého přístroje. Na dvou 

zadních kolech je umístěna nášlapná brzda, kterou ovšem na klinice nevyužívají. 

Nicméně i stojan má jistou nevýhodu – při aplikaci světla na pacienta ležícího na lůžku 

nelze s biolampou zajet dostatečně daleko pod postel, a proto je nucen pacient měnit 

svoji polohu, aby na něj šla fototerapie aplikovat. 

 

 

Obr. 2-18 Vlastní foto přístroje Biostimul BS 501 – transformátor + vypínač 
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Samotné nastavení hlavy je poměrně nevyhovující. Natáčí se pomocí kloubu 

s aretačním ozubením spojující ji se stojanem. Díky zubům musíme překonat poměrně 

velký odpor, proto je nutné při manipulování chytit do rukou celý fotonický displej. 

Požadovanou polohu je tedy velmi těžké nastavit, a také při tom vznikají nepříjemné 

zvuky (přeskakování jednotlivých zubů), které asociují poškození přístroje – některé 

sestry při aplikaci nerady mění polohu displeje ze strachu, že přístroj znehodnotí. 

 

 

Obr. 2-19 Vlastní foto přístroje Biostimul BS 501 – sklopení displeje 

 

Princip polohování fotonického displeje je jednoduchý. Na zadní straně stačí 

zamáčknout pojistné kolíky a boční dílce otočit do požadované pozice. Bohužel se dají 

nastavit pouze do určité polohy, která ne vždy odpovídá potřebě aplikace, a je tedy 

nutné plochy ozařovat na několikrát (např. oblast: obličej – krk – rameno – horní část 

paže). 

 

Na zadní straně fotonického displeje jsou umístěny ovládací prvky včetně displeje, 

jenž zobrazuje informace o režimech a následně zbývající čas aplikace. Logika 

nastavování je jednoduchá, nicméně vzniká problém s nastavením hlavy. Abychom 

mohli zvolit požadovaný režim, musíme na displej dobře vidět, proto si musíme hlavu 

biolampy natočit do vhodné pozice, poté zvolit zamýšlené nastavení, následně hlavu 

upravit do požadované pozice pro aplikaci tak, aby byla ozářena poškozená tkáň 

a následně režim spustit, což je poměrně nepraktické. 

 

2.1.4 Shrnutí designerských analýz 

 

Řada BIOPTRON skupiny Zepter Group 

Tyto švýcarské výrobky jsou určeny pro odborníky i domácnosti a využívají 

polychromatické světlo o vlnové délce 480–3400 nm při stupni polarizace minimálně 

2.1.4 
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95 %. Univerzální pojízdný stojan lze přidat ke každému výrobku. Produkty jsou 

vyvedeny v bílé barvě s tmavošedými detaily, doplněné o barevné červenomodré logo. 

Vynikají měkkým tvarováním využívajícím geometrických těles, jejich průniků 

a řezů. 

 

Hlavní nevýhody obou uvedených produktů jsou nesourodé tvarování hlavy a stojanu, 

nutnost ovládat je oběma rukama a fakt, že napájecí kabel je veden co nejblíže žárovky, 

což překáží při ovládání. Výhodou je příjemný vzhled hlavy přístrojů.  

 

BIOPTRON Pro 1 

Má k dispozici vyměnitelné barevné filtry a svítivá plocha je 95 cm2. Lze k němu 

přidat pojízdný podlahový či stolní stojan, hmotnost s prvním typem je 7,8 kg. Cena 

je 55 000 Kč. 

 

Stojan z obdélníkových profilů umožňuje výškové nastavení stojné nohy, ale má 

malou základní výšku. Je vybaven čtyřmi kolečky a otočným upevněním s upínací 

pákou pro aretování zvoleného úhlu. Z ergonomického hlediska je řešen sice prostě, 

ale účelně, a každý by jej měl zvládnout obsluhovat. Co se jeví jako nevýhoda, je jeho 

nízká základní výška a nutnost použít obě ruce při jakékoliv změně polohy. 

 

Hlava lampy začíná tvarem podobným paraboloidu, ve kterém je umístěn i kloub pro 

natočení v další ose. Na tento objem v kolmém směru nasedá druhý podobný, jež 

obsahuje žárovku a končí kulatým filtrem. Kolem druhého paraboloidu je vedeno 

madlo se dvěma otvory pro ruce. Průřez madla je rovněž parabola. Součástí hlavy je i 

krátké rameno, které je univerzálním spojovacím prvkem mezi stolním a podlahovým 

stojanem. Pro nastavení jak v ose x, tak i v y, je nutno vždy jednou rukou přidržovat 

zbylou část hlavy lampy a druhou provádět otočení. Z hlediska účelnosti se také zdá, 

že není nutné mít délkově nastavitelné rameno, jelikož veškerých potřebných poloh 

dosáhneme přesunem celého přístroje, či výškovým nastavením stojanu.  

 

Sdělovací jednořádkový displej z tekutých krystalů s možností podsvícení 

a dvoutlačítka s vystupujícími symboly jsou umístěny na zadní straně hlavy – to je 

z ergonomického hlediska nevhodné z důvodu následného nastavení aplikátoru, 

a s tím souvisejícího znesnadnění přístupu k ovládání. 

 

BIOPTRON 2 

Svítivá plocha je 177 cm2. Má k dispozici dva druhy pojízdných podlahových stojanů. 

Hmotnost bez stojanu je 4,3 kg. Cena s velkým stojanem je 230 000 Kč. 

 

Stojan typu „X“ je tvarován stejně jakou u předchozího výrobku, jen kromě kloubu 

má ihned „U“ uchycení pro lampu. U profesionálního také nacházíme „U“ uchycení 

napojené na moderně tvarované rameno s dvěma klouby s konstantním třením. Profil 
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spojující tyto klouby je kruhového průřezu, stejně tak jako stojná noha navazující na 

podvozek se čtyřmi kolečky. Následuje spodní část stojanu, která je složená z jäklů 

obdélníkového profilu svařených k sobě v kolmých úhlech, což působí značný 

designový rozpor. 

 

Design lampy je jednouchý, opět vychází z geometrických těles. Jedná se o průnik 

dvou válců pod tupým úhlem s „odseknutým“ rohovým místem spoje. Z vnitřní strany 

jednoho válce je umístěn kvádr, na němž se zboku nalézají ovládací prvky, displej 

a logo společnosti. Také madla jsou na lampě velmi nápadná a jednoduše tvarovaná. 

Jedná se kruhovou trubku obtočenou kolem části, která ukrývá halogenovou žárovku. 

 

Pokud se zaměříme na ergonomii ovládání, shledáme, že umístění ze strany přístroje 

se jeví jako přínosné oproti soustředění ovládacích prvků na zadní straně hlavy. Také 

je zde patrná snaha o co největší variabilitu polohování přístroje. 

 

Řada Biostimul společnosti Biotherapy 

Tyto české výrobky jsou určeny pro klinické účely a využívají metodu progresivní 

fototerapie. Opět jsou dostupné v bílé barvě s tmavošedými či černými detaily. Jsou 

specifické účelným tvarováním podrobeným ergonomii. Stojanová část se skládá 

z trubek kruhového průřezu. K nastavení polohy ramene a jeho aretaci využívají 

plynovou vzpěru. Ta sice značně zjednodušuje polohování přístroje, ale jedná se 

o silně tvarově narušující prvek. 

 

Biostimul B 550 

Plocha fotonického displeje je 550 cm2. Vydává červené světlo o vlnové délce 637 nm 

při míře polarizace 98,9 %. Má k dispozici pojízdný podlahový a lůžkový stojan, 

hmotnost s prvním typem je 12,3 kg. Cena s oběma typy stojanů činí 80 000 Kč. 

 

Je zde patrná nesourodost jednotlivých částí přístroje – hlavy, podvozku a stojanu, 

nicméně celek působí vizuálně zajímavě a příjemné. Celkově si přístroj zachovává 

svěží dojem z jednoduchého, ale přívětivého a funkčního tvarování. 

 

Podvozek připomíná písmeno „X“. Je vyřezán z jednoho kusu plechu a opatřen čtyřmi 

kolečky. Navazuje na něj stojná noha tvořená dvěma kruhovými trubkami na dvou 

místech příčně spojenými k sobě. Nahoře je kloubní spojení s ramenem lampy. To je 

také tvořeno trubkou kruhového průřezu, která je ovšem na několika místech lehce 

prohnutá, což odlehčuje celkový dojem z přístroje. Hlava přístroje je velmi jednoduše 

tvarovaná, jedná se o ovál, na kterém jsou umístěny LED diody. Kolem fotonického 

displeje je širší červený okraj s malými šedými logy společnosti a výrobku a také 

průhledný, lehce namodralý, ozdobný lem. 
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Ovládací prvky jsou soustředěny na ovladači, což se jeví jako přínosné, nicméně zde 

chybí zobrazovací displej. Také je problémem, že se jedná o samostatný prvek bez 

možnosti uchycení na lampě, a je tedy nutné jej skladovat zvlášť a hrozí jeho ztráta. 

 

Biostimul BS 501 

Jedná se o nejmodernější profesionální fototerapeutický přístroj. Nabízí dva barevné 

režimy – červený (míra polarizace 99 %) a modrý, nebo zelený. Vyniká též možností 

3D aplikace díky bočním sklopným dílcům. Svítivá plocha displeje je 600 cm2. Hlava 

je pevně spojena s podlahovým stojanem a celková hmotnost činí 14,3 kg. Cena 

přístroje je 177 000 Kč. Indikační i ovládací prvky jsou soustředěny na ovládacím 

panelu na zadní straně displeje – to je ovšem nepraktické při používání (nastavení 

režimu vs. aplikace). 

 

Přístroj již při prvním pohledu působí velmi neuceleně. Ihned si všimneme několika 

částí biolampy. Tvarování je jednoduché, účelné, ale elegantní. Celkový vzhled 

narušuje plynová vzpěra, jež slouží k nastavení sklonu ramene, a těžkopádně působící 

podvozek s pěti kolečky. Barevné logo výrobce je umístěno shora na transformátoru. 

 

Hlava lampy je podlouhlá, oválně tvarovaná a dělená na tři části. Na zadní straně 

nalezneme ovládací prvky i se sdělovacím displejem a dva pojistné kolíky pro sklápění 

bočních dílců. Následuje velký dvojitý kloub spojující hlavu s ramenem stojanu. 

Samotné nastavení hlavy je nevyhovující a také při tom vznikají nepříjemné zvuky. 

Natáčí se pomocí kloubu s aretačním ozubením spojujícím ji se stojanem. Díky zubům 

se musí překonat velký odpor a je nutné chytit do rukou celou hlavu. Princip 

polohování fotonického displeje je jednoduchý. Stačí zamáčknout pojistné kolíky 

a boční dílce otočit do požadované pozice. 

 

Na zadní straně fotonického displeje jsou umístěny ovládací prvky včetně displeje, 

jenž zobrazuje informace o režimech a následně zbývající čas aplikace. Logika 

nastavování je jednoduchá, nicméně vzniká problém s nastavením hlavy. Abychom 

mohli zvolit požadovaný režim, musíme na displej dobře vidět, proto si musíme hlavu 

biolampy natočit do vhodné pozice, poté zvolit zamýšlené nastavení, následně hlavu 

upravit do požadované pozice pro aplikaci tak, aby byla ozářena poškozená tkáň 

a následně režim spustit, což je poměrně nepraktické. 

 

Stojan přístroje je tvořen trubkami kruhové průřezu elegantně prohnutých do 

organických křivek. Jeho ergonomie je víceméně dobrá – přemisťování je velmi 

jednoduché a celý přístroj má dobrou stabilitu a dá se obsluhovat jednou rukou. 

Požadovaná poloha ramene se nastavuje pomocí plynové vzpěry, která je ovládána 

ruční páčkou sloužící jako náhrada za ovládací kolík. Ovšem při aplikaci světla na 

pacienta ležícího na lůžku nelze s biolampou přijet dostatečně blízko, a proto je nucen 

pacient měnit svoji polohu, aby na něj šla fototerapie aplikovat.  
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2.2 Technická analýza 

 

Jak již bylo zmíněno dříve, biolampy využívají k léčbě polarizované světlo, jež má 

množství pozitivních účinků na lidské tělo. V následujících podkapitolách budou tyto 

účinky a princip polarizace blíže vysvětleny. Tato kapitola se také věnuje jednotlivým 

částem přístroje, používaným materiálům, dále polohovatelnosti, nastavitelnosti 

a možnostem aretace podlahových stojanů. Ten je totiž významnou součástí této 

diplomové práce. Nejdříve je ovšem uveden krátký historický přehled. 

 

2.2.1 Historie fototerapie 

Příklady této fyzikální terapie můžeme najít již u několika starých civilizací, kdy 

nebylo nezvyklé tzv. zbožštění Slunce (Baal, Atoh, Helios, Ra, Sol…) nebo Měsíce 

(Mani, Jah, Baldr, Suen…). Měsíc v úplňku je nejvýznamnější přírodní zdroj 

polarizovaného světla.(1)  

 

V době starověkého Egypta (okolo roku 2500 př. n. l.) se stavěly speciální komory pro 

koloroterapii, tedy léčbu barevným světlem. Ve starověkém Řecku bylo proslulé 

svými světelnými léčebnými chrámy město Heliopolis. Dále mezi první zmínky 

o helioterapii neboli léčbě slunečním zářením musíme zařadit i záznamy z roku 

1400 př. n. l. z Číny.(1)(3)(12)(13)(14)  

 

O výrazný pokrok ve fototerapii se zasloužil dánský lékař a profesor Niels Ryberg 

Finsen, jenž prokázal prospěšnost léčby kožních chorob s použitím světelné stimulace 

a roku 1903 dostal za přínos v této oblasti Nobelovu cenu.(6)(12)(13)  

 

 

Obr. 2-20 MUDr. Niels Ryberg Finsen (6) 

 

2.2 

 

2.2.1 
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Při studování historie polarizace světla narazíme nejprve na Einsteinův předpoklad 

o možnosti stimulované emise z roku 1916. Tato hypotéza dala teoretický základ pro 

vznik laseru6. První fungující prototyp byl ovšem postaven až roku 1960. V podstatě 

se jedná o monochromatický a koherentní paprsek světla přenášející velké množství 

energie.(15)(16) Po vynalezení se začal využívat v mnohých oborech lidské činnosti, 

mimo jiné také k lékařským účelům.(13)(16)  

 

 

Obr. 2-21 První laser (17) 

 

Význam polarizovaného polychromatického světla byl objeven na začátku 80. let 

dvacátého století.(6) Tento výzkum dal základ vytvoření biolampy používající jako 

zdroj halogenovou žárovku. Světlo takto vyzařované bylo polarizované, inkoherentní 

a polychromatické, byla z něj také odstraněna UV složka záření, aby se předešlo 

negativním účinkům.(3)  

 

Od roku 1988 investuje společnost BIOPTRON AG do dalšího výzkumu a vývoje 

produktů pro léčbu pomocí fototerapie.(6) V posledních deseti letech je jako zdroj 

polarizovaného světla využita LED7 technologie.(13)  

 

V současnosti můžeme najít mnohé studie zabývající se vlivem světla na člověka. 

Například ve studii z roku 2004 vědci z Pittsburghu zjistili prokazatelné pozitivní 

účinky slunečního záření na pacienty po operaci.(13)  

                                                 
6 LASER = „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“ = zesílení světla vynucenou 

emisí záření (16) 
7 LED = „Light-Emitting Diode“ = dioda emitující světlo (13) 
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2.2.2 Polarizace světla, jeho aplikace a biologické účinky 

 

Polarizace světla 

Elektromagnetická vlna se skládá ze dvou neoddělitelných složek – elektrické 

(charakterizované vektorem E) a magnetické (vektor B). Tyto vektory jsou navzájem 

kolmé, mají souhlasnou fázi a jejich kmity probíhají napříč ke směru, kterým se vlnění 

šíří. Jedna ze složek tohoto vlnění je viditelná – světlo.(8)(18)  

 

 

 Obr. 2-22 Elektromagnetické spektrum (19)  

 

Světelné vlnění, u kterého se směr vektoru intenzity elektrického pole (E) nahodile 

mění v rovině kolmé k paprsku, se nazývá nepolarizované (nebo také přirozené) 

světlo. Abychom světlo mohli nazvat lineárně polarizovaným, musí vektor intenzity 

elektrického pole (E) kmitat stále v jednom směru.(8)  

 

Polarizace můžeme dosáhnout několika způsoby (odrazem, lomem, dvojlomem nebo 

absorpcí). Polarizátorem nazýváme zařízení, jež využívá některý z těchto principů 

a mění tím přirozené světlo na polarizované. Člověk pouhým okem není schopen 

rozpoznat tyto dva druhy. Pro zjištění orientace roviny polarizace potřebujeme 

analyzátor.(8) 

 

 

Obr. 2-23 Polarizace světla (1) 

 

2.2.2 
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Aplikace polarizovaného světla 

Existují dvě možnosti aplikace fototerapie na lidské tělo. U první necháváme světlo 

působit na mízní uzliny pro nabuzení imunitní reakce, v druhém případě nasvěcujeme 

problémovou oblast. Při obou metodách je důležitá vzdálenost zdroje světla od kůže 

a doba působení.(20)(21)  

 

 

Obr. 2-24 Aplikační body pro fototerapii (20) 

 

Při použití q-monochromatického zdroje máme navíc dva režimy aplikace světla. 

Prvním je quasi-kontinuální, jímž rozumíme frekvenční režim (s frekvencí okolo 

100 Hz), který oko vnímá jako kontinuální světlo. Druhým je frekvenční neboli pulzní 

režim. Při něm je postupně aplikována frekvence 2 Hz, 5 Hz a 10 Hz.(20)(21)  

 

Biologické účinky polarizovaného světla 

Biologické účinky světla závisí na několika faktorech. Mezi nejdůležitější patří doba 

ozařování, velikost ozařované plochy, absorpční schopnost tkání, reaktivita 

organismu, intenzita dopadajícího světla a energie fotonu. Každá vlnová délka má 

jinou energii fotonů. Intenzita záření (neboli hustota zářivého toku) je dána 

množstvím dopadající energie na jednotku plochy. Tyto dva faktory ovlivňují hloubku 

průniku záření přes kůži.(1)(22) Ve spektru viditelného světla platí, že čím větší vlnová 

délka, tím hlubší průnik. Nejlépe tedy vychází využití červené barvy. 
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Obr. 2-25 Schéma pronikání záření různých vlnových délek přes kůži (22) 

 

Kolem 96 % polarizovaného světla úspěšně projde do tkáně. Tam dochází k jeho 

absorpci, rozptylu, následnému ovlivnění metabolismu mitochondrií8 na buněčné 

úrovni (tvorbu ATP9). Polarizované světlo má tři základní biologické účinky – 

biostimulační, protizánětlivý a analgetický.(13)  

 

Biostimulační účinek 

Biostimulačním neboli trofotropním přímým efektem označujeme dodání energie 

buňkám při jejich energetickém deficitu. Toto jim umožňuje přežití do doby 

znovuobnovení krevního zásobení a také se stimuluje jejich dělení. Současně se 

urychlují reparační mechanismy – aktivace tvorby kolagenu10, novotvorba cév, 

regenerace poškozených tkání a zrání epitelu11.(1)(13)  

 

Protizánětlivý účinek 

Díky aplikaci polarizovaného světla dochází ke komplexnímu ovlivnění projevů 

zánětu, tedy otoku, zarudnutí a bolesti.(13) Aktivují se bílé krvinky a také se urychleně 

zvyšuje jejich počet.(1) 

 

Analgetický účinek 

Analgetického efektu je dosaženo zpomalením degenerace nervových vláken 

a stimulací tvorby endogenních opiodů12.(13) 

                                                 
8 mitochondrie = buněčná organela zabezpečující buňce energii a další metabolické funkce (7) 
9 ATP = „adenosintrifosfát“ = energeticky bohatá látka, která je schopna uvolnit energii pro potřeby 

buňky a do níž se energie rovněž ukládá (23) 
10 kolagen = vláknitá bílkovina tvořící základ pojivových tkání (vaziva, chrupavky a kosti) (7) 
11 epitel = krycí tkáň/výstelka; pokrývá zevní povrch těla (součást kůže) a vystýlá vnitřní povrch dutých 

orgánů (součást sliznic) (7) 
12 endogenní opioidy = endorfiny a enkefaliny = látky vznikající v organismu s podobnými účinky jako 

opiové alkaloidy zejména morfin (7) 
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2.2.3 Základní části biolampy 

Jak se již zmiňuje designerská analýza, biolampa se dá rozdělit na několik hlavních 

částí. Schéma tohoto rozdělení je vyobrazeno níže. Z obrázku jsou také patrné 

omezující parametry, jež jsou na přístroj kladeny – tedy krajní rozměry lůžka (uvedeny 

v milimetrech). 

 

 

Obr. 2-26 Části biolampy a omezující rozměry 

 

Stojná noha a rameno 

Na nohu i rameno nejsou kladeny speciální nároky krom dostatečné tuhosti, odolnosti 

a vhodného tvarování, aby biolampa umožňovala potřebné polohy pro aplikaci světla. 

 

Na obrázku výše můžeme vidět, že mezi nohou a ramenem se nachází plynová vzpěra. 

Ta není součástí všech přístrojů, jedná se pouze o jednu z možností nastavení a aretace 

úhlu ramene. 

 

Klouby 

Pro dostatečné nastavení jsou nutná minimálně dvě kloubní spojení – u hlavy 

a k nastavení ramene. Displej se musí natáčet minimálně ve dvou osách, což musí 

první zmíněný kloub umožňovat. Rameno se otáčí pouze kolem jednoho bodu. Dalšího 

potřebného nastavení dosáhneme přemístěním celého přístroje. Více se touto 

problematikou zabývá kapitola 2.2.7. 

 

Hlava 

Jako hlavu označuji hlavní funkční prvek biolampy. Navazuje kloubním spojením na 

rameno a její součástí je fotonický displej. Technologií tohoto displeje se blíže zabývá 

kapitola 2.2.5. 
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Podvozek 

Podvozek je nosnou částí biolampy. Slouží k upevnění koleček, transformátoru (Tato 

součást se nachází pouze u přístrojů využívajících jako zdroj světla LED.) a stojné 

nohy. Udržuje stabilitu celé biolampy a tvoří její základnu. Měl by mít takové rozměry 

a tvar, aby nebránil personálu při převozu přístroje, ani při jeho obsluze. Je také 

nezbytné, aby bylo možno s biolampou zajet pod postel a ozářit potřebné místo bez 

nutnosti přesunu pacienta. 

 

Kola 

Na biolampách se užívá široké škály různých koleček, na která díky relativně malé 

hmotnosti přístroje nejsou kladeny vysoké nároky. Dle zjištění z designerských analýz 

není potřeba mít u kol brzdný systém. Je ovšem nutné, aby kola umožňovala 

bezproblémový převoz přístroje a dobrou mobilitu. 

 

Ovládání 

Ovládací prvky pro nastavení aplikace se nacházejí soustředěné na jednom místě. 

U některých produktů přímo na hlavě biolampy (zezadu nebo zboku), u jiných zvlášť 

na samostatném ovladači. Jedná se převážně o 4 tlačítka – nastavení vpřed či vzad při 

volbě programu, tlačítko „MENU“ a tlačítko pro spuštění a zastavení aplikace. Zvlášť 

můžeme v některých případech najít pouze hlavní vypínač, který je umístěn 

u transformátoru (v případě LED jako světelného zdroje).  

 

2.2.4 Používané materiály 

Stojany biolamp jsou nejčastěji z ocelových nebo hliníkových trubek a jäklů 

(vzhledem k potřebné odolnosti a pevnosti). U dalších částí přístroje se používají různé 

druhy kovů či plastů v závislosti na funkci a nárocích kladených na jednotlivé součásti. 

 

U krytování se nejčastěji setkáváme s ABS (akrylonitril-butadien-styren), který má 

různé obchodní názvy – jako např. Novodur® či Teluran®. Jedná se o amorfní 

termoplastický průmyslový kopolymer. Výhodou tohoto plastu je především jeho 

zdravotní nezávadnost, odolnost proti nízkým i vysokým teplotám, nárazu, 

mechanickému poškození a proti působení některých chemických látek, dále jeho 

rozměrová stálost, tuhost a houževnatost a dobré elektroizolační vlastnosti. Používá se 

hojně pro odlévání, lisování a 3D tisk.(24)  

 

Na pogumování může být použit přírodní kaučuk (NR) nebo jeho syntetická obdoba – 

polyizoprén, případně termoplastický kaučuk/elastomer (TPE). Všechny tyto 

materiály jsou zdravotně nezávadné.(24) 

 

2.2.4 
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2.2.5 Technologie displeje 

Zdrojů polarizovaného světla je několik – monochromatický (laser), polychromatický 

(klasické biolampy – halogenové žárovky), q-monochromatický13 (LED). Jediné 

záření emitované laserem je koherentní (tzn. synchronizované v čase a prostoru).(13) 

Výhodou užívání nekoherentního světla je, že při jeho aplikaci nejsou potřeba 

speciální bezpečnostní a hygienické podmínky.(9)  

 

U jednotlivých zdrojů také záleží na charakteristických parametrech, jež jsou určující 

pro funkci biolampy (viz výše „Biologické účinky polarizovaného světla“). Jedná se 

hlavně o vlnovou délku (Nejlépe vychází použití jedné vlnové délky z červeného 

spektra.) a intenzitu záření. U halogenových žárovek je to průměrně okolo 40 mW 

na cm2.(6) U vysoce svítivých LED, které využívají přístroje Biostimul je intenzita 

2,2 mW na cm2 ve vzdálenosti 5 cm a 1,1 mW na cm2 ve vzdálenosti 10 cm.(9) 

 

Dále se tato diplomová práce bude zabývat pouze LED zdrojem, jelikož u klasických 

biolamp dochází nejen k prohřívání, ale i k vzájemnému protipůsobení jednotlivých 

barev. Naopak záření emitované diodami je řazeno mezi studené14. Tato vlastnost je 

zvláště důležitá například při léčbě zánětů. Další výhodou je jejich vysoká svítivost 

a nízká spotřeba energie.(9) Též se emituje pouze jedna vlnová délka, protože barva je 

závislá na chemickém složení polovodiče použitého k výrobě diod.(13) Halogenové 

žárovky nám také nedovolí dostatečnou velikost fotonického displeje. 

 

2.2.6 Metoda progresivní fototerapie 

Jedná se o nejnovější a zatím nejúčinnější metodu fototerapie pomocí polarizovaného 

světla. Využívá současně efektivity laseru a výhody biostimulačních lamp. Tato 

technologie používá quasi-monochromatické světlo produkované vysoce svítivými 

diodami (LED), jež jsou kryté speciální polarizační fólií (polarizace absorpcí). Díky 

tomuto je dosaženo vysoké míry polarizace (cca 98,5 % - u biostimulačních laserů je 

to 100 %) a průniku světla do měkkých tkání do více než dvojnásobné hloubky 

(4–6 centimetrů) oproti běžným biolampám, což umožňuje řešit nejen povrchové 

(dermatologické), ale i hloubkové problémy (bolesti kloubů apod.).(9)(21)  

 

Nejčastěji se využívá červené světlo o vlnové délce 620–630 nanometrů kvůli 

největšímu biostimulačnímu efektu. Červená barva také urychluje cirkulaci tělních 

tekutin a hojení tkání. Pokud potřebujeme zmírnit bolest, nabízí se použití modré barvy 

(400–490 nanometrů), která má zklidňující efekt a snižuje tepovou frekvenci. Zelenou 

(520–560 nanometrů) můžeme využít jako zklidňující nebo relaxační.(13)  

 

                                                 
13 q-monochromatické, též quasimonochromatické světlo = oko jej vnímá jako jednu barvu, nicméně 

se jedná o záření v rozsahu několika málo vlnových délek (např. 620–630 nm) (9) 
14 studené světlo = nehřeje (9) 
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Obr. 2-27 Barevná fototerapie biolampami Biostimul BS 303 (9) 

 

2.2.7 Kloubové spoje, aretace, nastavení 

Níže jsou uvedeny konstrukční prvky, které umožňují různé nastavení – ať již výškové, 

nebo úhlové – a také aretaci, což je zásadní pro podlahový stojan biolampy. Ve výčtu 

se vyskytují komponenty, které můžeme najít na současných biolampách, či ty, které 

lze nově využít. 

 

Panty s možností aretace určitého úhlu 

Tento druh jednoosých pantů drží (pomocí vestavěné zarážky) v určitých předem 

definovaných pozicích bez dalších pomůcek (plynové pružiny, přídavné zarážky…). 

Jeho využití je u různých dvířek nebo poklopů. Pro konkrétní použití je nutné znát 

požadovanou velikost třecího odporu, jenž se zjistí vzdáleností kloubového závěsu od 

těžiště ramena a jeho hmotnosti.(25)  

 

 

Obr. 2-28 Výpočet třecího odporu pantu (25) 

 

2.2.7 
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Panty s konstantním třením 

Panty s polohovatelnou regulací se aretují v libovolných pozicích při naklonění dovnitř 

i ven. Vyrábějí se v několika provedeních: s předdefinovaným (symetrickým či 

asymetrickým) nebo nastavitelným třecím momentem (měnit jej lze utažením nebo 

povolením stavěcího šroubu). Využívají se v mnoha oblastech lidské činnosti, a to 

například u dotykových obrazovek, notebooků, v průmyslových strojích nebo ve 

vozidlech, v nábytkářství pro nastavení opěrek hlavy sedadel, u ošetřovacího 

a lékařského vybavení a také u osvětlení. Panty jsou k dostání také s dvojí funkcí – 

sklápěním a otáčením – a využívají se od uchycení GPS navigace až po monitory 

a obrazovky na operačních sálech.(25) 

  

 

Obr. 2-29 Držák monitoru se sklopnou 

a otočnou funkcí (25) 

 

Obr. 2-30 Zabudovatelný pant 

s konstantním třením (25) 

 

Klouby se svěrací pákou 

Používají se pro spojení dvou křížících se profilů. Lze je aretovat v libovolné poloze 

utažením svěrací (v jiném překladu též upínací) páky. Ta se uvolňuje zvednutím a v té 

chvíli se kloub stává volně pohyblivým.(26)  

 

 

Obr. 2-31 Pant s upínací pákou (25) 

 

Obr. 2-32 Kloub se svěrací pákou (26) 

 

Excentrické páky 

Páka s excentrickou vačkou se skládá z několika částí: tlačné podložky, osového čepu, 

podložky a závitového kolíku. Konstrukce umožňuje i při lehkém ručním ovládání 

dosažení velké upínací síly (až 8000 N). Rozsah využití je velký díky tomu, že slouží 

jako rychloupínací prvek. Může být použita pro fixaci nastavitelných spojů, zajištění 
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opěrek kancelářských židlí, případně k rychlé výměně kola nebo úpravě výšky sedla 

u bicyklů.(25)  

 

 

Obr. 2-33 Nerezové excentrické páky (25) 

 

Plynové vzpěry 

Uvnitř těchto vzpěr se nachází plyn, přesněji řešeno dusík (nebo v jistých případech 

olej). Při vtlačování pístu dovnitř válce se v něm zvyšuje tlak, jenž následně pomáhá 

k vytlačování oné pístní tyče ven. Používají se tam, kde je nutno zvedat nebo spouštět 

objemná nebo těžká břemena s užitím malého množství energie. Nacházejí uplatnění 

v nábytkářství, automobilovém průmyslu, strojírenství, lékařské technice atd.(28)  

 

Lze rozlišit několik typů vzpěr dle principu konstrukce, pro potřeby této práce nás 

zajímají především ty s blokací, jelikož umožňují zablokovat vzpěru v určité poloze. 

Aby se píst mohl vysouvat nebo zasouvat, je nutné otevřít pístní ventil a vzpěru tím 

odblokovat. Toho se dosáhne zmáčknutím ovládacího kolíku.(28)  

 

 

Obr. 2-34 Schéma plynové vzpěry s blokací (28) 

 

Kulové hlavy s aretací 

Ve strojírenství se využívají radiální a axiální kulová kloubní spojení, jelikož umožňují 

přenos a změnu směru působení sil.(27) Pro účely této práce je však přínosné zmínit 

využití těchto kulových kloubů ve fototechnice, jelikož se hojně využívají u stativů na 

fotoaparáty nebo pro uchycení externích blesků. 
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Kulové hlavy se skládají z kulového čepu, kloubového pouzdra a stavěcího šroubu pro 

aretaci požadované polohy. V dnešní době s rozvojem technologií a dostupnosti 

kvalitní fototechniky pro širokou veřejnost výrobci investují mnoho do vývoje 

a zlepšení vlastností stativových hlav, aby dosáhli co nejlepších vlastností. 

 

V současnosti můžeme nalézt vynikající technická řešení jako dutý čep a dvojitý 

pružinový zámek, jež v sobě pojí velkou sílu aretace a plynulost pohybu.(27)  

 

 

Obr. 2-35 Středová kulová hlava Gitzo (27) 

 

Aretační čepy s táhlem nebo závorou 

Využívají se tam, kde je nutno zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami – 

například při aretaci vidlice vysokozdvižného vozíku, nastavení výšky sportovního 

zařízení nebo nábytku. Výhodou je velmi rychlé a bezpečné použití bez rizika ztráty. 

Po ručním uvolnění čepu je teprve možné nastavit jinou aretační (předefinovanou) 

polohu. Vyrábějí se se zajištěním v otevřené poloze nebo bez něj, v provedení s táhlem 

nebo se závorou. Ty najdou své uplatnění, pokud čep nesmí přechodně vyčnívat. 

K zatažení aretačního kolíku dojde při otočení páčky o 180°.(25) 

 

 

Obr. 2-36 Aretační čep s páčkou (25) 

 

Obr. 2-37 Aretační čep s táhlem (25) 
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2.2.8 Shrnutí technických analýz  

Pozitivního působení slunečního záření se užívalo již ve starém Egyptě, Římě nebo 

Řecku. K největšímu rozmachu fototerapie došlo ke konci devatenáctého století díky 

dánskému vědci Nielsu Finsenovi. Dále se vývoj posunul k vynálezu laseru, jeho 

účinky se záhy začaly využívat také ve zdravotnictví. Po dalším výzkumu se objevilo, 

že pro kýžený biostimulační efekt není nutné používat světlo koherentní, ale že stačí 

pouhá jeho polarizace. Toto vedlo k vytvoření první biolampy roku 1988. Výhodou 

užívání nekoherentního světla je, že při jeho aplikaci nejsou potřeba speciální 

bezpečnostní a hygienické podmínky. 

 

Biolampa je poměrně nový zdravotnický přístroj. Stále probíhá vědecký výzkum 

a dosahuje se neustále lepších výsledků při její aplikaci. Využití nalézá v mnoha 

oborech lékařské činnosti, jako je dermatologie, chirurgie, ortopedie, stomatologie, 

rehabilitace či pediatrie a dále také v kosmetice. 

 

Přístroj se dá rozdělit na několik hlavních částí, na které jsou kladeny jisté omezující 

parametry – například krajní rozměry lůžka, odolnost, pevnost a zdravotní 

nezávadnost. Toho se dosáhne použitím vhodných materiálů a komponent. Využívají 

se kovy a plastové hmoty, jako je ABS. 

 

U světelného zdroje záleží na charakteristických parametrech, jež jsou určující pro 

funkci biolampy. Jedná se především o vlnovou délku a intenzitu záření. Z dostupných 

možností nejlépe vychází použití LED, jelikož produkují studené světlo o jedné vlnové 

délce, mají nízkou spotřebu energie a vyznačují se vysokou svítivostí. Také nám 

umožní dostatečně velkou plochu fotonického displeje. Tyto diody využívá také 

metoda progresivní fototerapie. Ta dosahuje míry polarizace až 99 %, což umožňuje 

hlubší průnik do tkáně a ovlivnění širšího spektra zdravotních problémů. 

 

Pozitivně se také projevuje využití tří různých barev při aplikaci biolampy, což 

umožňuje ovlivnění širšího spektra zdravotních problémů. Důležitá je také dostatečná 

velikost ozařované plochy, které dosáhneme velkým fotonickým displejem. Také tzv. 

3D aplikace nabízí značná pozitiva, zejména při použití na obličej či klouby dolních 

a horních končetin. 

 

Mezi konstrukčními prvky umožňujícími nastavení se u současných produktů můžeme 

nejčastěji setkat s klouby se svěrací pákou či plynovými vzpěrami s blokací. Oba tyto 

komponenty umožňují úhlové nastavení a aretaci stojanu biolampy. Vhodnou 

alternativou k nim by se mohly stát kulové hlavy či klouby s konstantním třením, které 

se zajišťují ve zvolené poloze předdefinovaným, nebo nastavitelným třecím 

momentem bez nutnosti dalších přídavných pomůcek. 

 

  

2.2.8 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

 

Na základě provedených analýz vyšly na povrch některé problémy, které mnohé 

současné přístroje mají. Cílem této diplomové práce bude je eliminovat a navrhnout 

co nejlepší produkt splňující náročné požadavky uživatelů. 

 

3.1 Analýza problému 

 

U současných produktů se můžeme setkat s několika problémy. Přístroje Biostimul se 

vyznačují minimalistickým, strohým a čistě technickým řešením, které ovšem 

nepůsobí na uživatele přívětivě a setkáváme se zde s optickým „rozpadnutím“ na 

jednotlivé části. Stojan mají řešený s důrazem na jednoduchost ovládání. K úhlovému 

polohování využívají plynovou vzpěru s blokací a stojan se tedy dá pohodlně nastavit 

jednou rukou. Problém ovšem nastává u změny polohy hlavy. Výrobky této řady jsou 

vybaveny dvojitým kloubem s ozubením. K jeho nastavení je nutné překonat velký 

odpor, manipulace je náročná a vznikají při ní nepříjemné zvuky. Také při aplikaci 

světla na pacienta ležícího na lůžku vzniká problém, jelikož s Biostimulem BS 501 

nelze přijet dostatečně blízko, a proto je nucen pacient měnit svoji polohu, aby na něj 

šla fototerapie aplikovat. 

 

U produktové řady Bioptron se díky jinému zdroji záření setkáváme s objemnějším 

a více organickým tvarováním. Problém nastává při upevnění těchto biolamp na 

stojany. Ty jsou univerzální pro více typů přístrojů, a proto výsledný působí mnohdy 

příliš subtilně oproti hlavě biolampy a celek je tím opticky nesourodý. Nevýhodou je 

nízká základní výška stojanů a také nutnost k nastavování používat obě ruce, čímž 

proces polohování trvá poměrně dlouho. Dalším mínusem je nevhodně umístěný 

napájecí kabel, který je veden co nejblíže žárovky, což mnohdy znesnadní ovládání 

a nastavování. 

 

U všech produktů se projevilo z ergonomického hlediska jako krajně nevhodné 

umístění ovládacích prvků a sdělovacího displeje na hlavě biolampy. Při nastavení 

aplikátoru se mnohdy znesnadnění, či až znemožní přístup k ovládání. Jako vhodnější 

řešení se ukázalo využití dálkového ovladače. Tady ovšem vznikají další problémy, 

a to riziko ztráty a nutnost vlastního skladovacího místa poblíž přístroje.  

 

3.2 Podstata a cíle diplomové práce 

 

Podstatou práce je návrh profesionální biolampy pro každodenní použití s aplikační 

částí fotonického displeje o ploše cca 500 cm2 s vizuální a funkční integrací pojízdného 

podlahového polohovacího stojanu se síťovým zdrojem. Finální řešení musí 

respektovat obě skupiny uživatelů – zdravotnický personál i pacienty. 
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Mezi dílčí cíle práce patří v prvé řadě identifikování hlavních designérských přístupů 

a charakteristických prvků současných biolamp. Dále je to návrh originálního designu 

biolampy včetně vyřešení principu polohování. Následně je nutno prokázat funkčnost, 

ergonomičnost a realizovatelnost návrhu a zrealizovat fyzický model ve zmenšeném 

měřítku. 

 

Jelikož se tato diplomová práce zabývá biolampou používanou ve zdravotnických 

zařízeních, nemocích či terapeutických centrech, musí se počítat s velkými nároky 

kladenými na tento přístroj. Stěžejní jsou požadavky na dobrou ergonomii, funkčnost, 

výkonnost a na přívětivé tvarování. Pacienti, na něž je polarizované světlo aplikované, 

utrpěli většinou rozsáhlá traumata nebo absolvovali náročné operace. Je tedy důležité 

nezapomínat na jejich léčení také z hlediska psychiky. 

 

Příjemný vzhled přístroje je pro dobrou pohodu pacientů stěžejní, bude proto zásadní 

vyřešit integraci jednotlivých částí přístroje, aby tvořily sourodý celek. Dalším 

aspektem bude respektování prostředí – skladování, přemisťování, ovládání, omezení 

rozměry lůžka. Fototerapie se aplikuje z větší části na pacienty ležící na posteli 

(případně sedící na stoličce) – je tedy nutné, aby biolampa byla schopná zajet pod 

většinu standartních medicínských lůžek a osvítila i jejich střed (aby se pacient 

nemusel přesouvat ke kraji). Též by měl být vhodně umístěn transformátor (s ohledem 

na stabilitu) a napájecí kabel, aby nepřekážel při nastavování přístroje ani jeho 

přesunu. 
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 

 

V této kapitole jsou uvedeny dílčí kroky a metody, které budou použity k dosažení cílů. 

Dále jsou uvedeny a popsány tři vybrané variantní návrhy včetně doprovodné obrazové 

dokumentace. Uvádím studijní skici, zobracení jednotlivých poloh, které umožňují 

podlahové stojany, a vizualizace 3D modelů. 

 

U jednotlivých variant se vzhledem k použití vhodných materiálů a technologie LED 

na alespoň 500 cm2 velký fotonický displej počítá s hmotností přístroje maximálně 

20 kg. I přesto je nutná spolehlivá stabilita a dobrá mobilita přístroje. 

 

4.1 Způsob řešení 

 

Postup vedoucí ke splnění cílů diplomové práce začíná již u historického přehledu 

a technické analýzy. Je důležité si vybudovat pevný teoretický základ, na kterém je 

možno dále stavět. Orientace v historických meznících a přehled o principu fungování 

biolampy je zásadní. To také umožní lépe pochopit a zanalyzovat současné produkty, 

které můžeme nalézt na trhu. 

 

Vzhledem k designérské podstatě této práce je důležité si také nalézt inspirační zdroje. 

A to jak pozitivní, tak negativní, aby se jasně vymezil směr, kterým se návrh přístroje 

bude ubírat. Stěžejní je také vyřešit princip polohování podlahového stojanu. Tomu by 

mělo pomoci studium podobných výrobků, u kterých se tento princip vyskytuje (stolní 

lampy, jiné lékařské vybavení apod.). 

 

Pilířem pro navrhování budou skici a vypracovávání reálných pomocných modelů 

částí přístroje. Tento přístup totiž umožní korigovat návrh v závislosti na ergonomii, 

jež je zásadní. Jakmile bude jasná představa o vzhledu biolampy, vytvoří se 3D model 

v některém z modelačních počítačových programů (Rhinoceros, 3DS Max, …). 

Vhodný program pro modelaci se zvolí podle povahy tvarování přístroje. 

 

Je jasné, že při modelování v počítači se objeví některé detaily, jež nebyly dříve patrné, 

ovšem bude je nutné vyřešit, proto se počítá i s korekcí tvaru v této fázi. Nicméně by 

toto upravování již nemělo být nijak zásadní. Jakmile tedy bude vypracován finální 

návrh, bude na jeho základě vytvořen fyzický model s povrchovou úpravou (v měřítku 

1:3), jenž je také jedním z výstupů této práce.  

 

4.2 Použité metody 

 

Mezi metody vhodné pro dosažení cíle diplomové práce se řadí zejména ty základní, 

jako je pozorování a rozhovor. Jelikož tématem je přístroj určený pro klinické využití, 
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je nezbytné zjištění, jakým způsobem je využíván, co vše od něj zdravotnický personál 

očekává a kde vidí problémy u současných výrobků, jež mají k dispozici. 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, pro navrhnutí ergonomicky přívětivého 

přístroje je vhodné použít modely částí či celku. Designer touto metodou získává jasný 

pohled na svůj návrh a možnost korigovat tvar výrobku v reálném čase v závislosti 

právě na pohodlnosti při jeho používání. 

 

4.3 Varianta I 

 

První varianta vychází z hlavní myšlenky pevné stojné nohy a vysoce pohyblivého 

ramena. Toho dosáhneme přidáním dalšího otočného bodu. Nastavování hlavy je 

řešeno dvojitým kloubem, což nám umožňuje značné možnosti volby polohy při 

nastavování LED displeje. 

 

Rameno je sestaveno z dvou jäklů obdélníkového průřezu navzájem spojených 

kloubem s nastavitelným konstantním třením. Ten nám dovoluje maximální flexibilitu 

při volení vhodné pozice ramena bez nutnosti dodatečné aretace. Na předním dílci 

ramene je umístěn zboku ovládací panel s tlačítky a displejem. 

 

Větší část stojné nohy tvoří kruhová trubka poměrně velkého průměru, aby působila 

stabilně. Tomu také napomáhá její kolmost vůči podvozku stojanu. Na horním konci 

je pod úhlem 114° navařen obdélníkový profil, který se kloubovým spojením 

s konstantním třením napojuje na rameno. Dole je objímkové uchycení na podvozek, 

což znamená výhodu ve větší skladnosti a snadnější přepravě a balení. 

 

Podvozek tvoří opět jäkly obdélníkového průřezu, které při pohledu shora vytváří 

dojem písmene „Y“. Tímto stojan evokuje v pacientovi stabilitu a otevřenost. Díky 

třem kolečkům se neobíráme o lehkost a jednoduchost pohybu po podlaze. Vzadu za 

uchycením stojné trubky je uložen transformátor s centrálním vypínačem. 

 

Varianta I nabízí několik pozitiv právě přidáním dalšího kloubu na rameno stojanu. 

Nicméně po prohlédnutí možných pozic (viz obrázek níže) získáváme pocit nebezpečí, 

jelikož biolampa vypadá spíše jako sběrný jeřáb s drapákem. Otázkou také zůstává, 

jestli všech poloh, které nám umožňuje kloub navíc, nedosáhneme pohodlněji 

i jednoduchým ramenem. Také je na zvážení, jestli vyhnutí na vrchním konci stojné 

nohy má nějaké pozitivum, kromě čistě designerského prvku. 

 

 

 

 



 

 

 
strana 

49 

 

Variantní studie designu 

 

 

Obr. 4-38 Varianta I – skica 

 

 

Obr. 4-39 Varianta I – polohy ramene 

 

 

Obr. 4-40 Varianta I – vizualizace 3D modelu 
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4.4 Varianta II 

 

U druhé varianty si na první pohled všimneme, že jak rameno, tak i zbylá část stojanu, 

jsou tvořeny vždy dvěma ohýbanými kruhovými trubkami. Dalším rozdílem je fakt, 

že kloub u hlavy je řešen jako kulový, čímž je dosaženo maximálního komfortu pro 

nastavování. Kloub na stojanu se zajišťuje pomocí upínací páky. 

 

Také podvozek stojanu je tvarován odlišně oproti předchozím variantám. Při pohledu 

shora sice tvoří písmeno „X“, ale je zde jasně patrná plynulá návaznost na stojnou 

nohu, jelikož jej tvoří stejné dvě trubky. Z jedné je navíc plynule vyveden síťový kabel, 

na kterém je umístěn i transformátor. Biolampa je vybavena čtyřmi pojezdovými 

kolečky. Ovládací prvky jsou myšleny zvlášť – umístěny na dálkovém ovladači. 

 

Varianta II je velmi organicky tvarovaná, což může působit přívětivým dojmem na 

pacienty. Je zde kladen velký důraz na designové propojení všech částí.  Toto je jasně 

vidět i na využití dvou trubek, které po vhodném ohýbání vytvoří jak stojnou nohu, 

tak podvozek přístroje. Naopak nevýhodou se může jevit právě přílišné „floristické“ 

tvarování. Není totiž na první pohled patrné, že se jedná o medicínský přístroj. Dále se 

jako nedostačující projevuje nutnost při uvolnění aretace stále držet rameno biolampy, 

jinak hrozí poškození přístroje. 

 

 

Obr. 4-41 Varianta II – skica 
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Variantní studie designu 

 

 

Obr. 4-42 Varianta II – polohy ramene 

 

 

Obr. 4-43 Varianta II – vizualizace 3D modelu 

 

4.5 Varianta III 

 

Třetí varianta vyniká svým technologickým zpracováním. Fotonický displej 

využívající LED technologii je objemově úsporný. Boční části jsou rozčleněny na 

několik dílů, z nichž každý jde lehce sklopit díky vestavěným kloubům s trvalým 

třením. Je tak možné jednoduše celý displej nastavit do požadovaného tvaru pro 

aplikaci na nejrůznější části těla. Za hlavou je umístěn kulový kloub, jenž dovoluje 

maximální volnost při polohování. 

 

4.5 
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Samotný stojan biolampy se skládá z trubek kruhového průřezu. Rameno je mírně 

ohnuté do oblouku. Kloub mezi ramenem a stojnou nohou je volný, úhel se aretuje 

pomocí plynové vzpěry. Jejím odjištěním, pomocí zmáčknutí pákové rukojeti 

umístěné blízko hlavy, můžeme jednoduše zvolit libovolný úhel ramene. 

 

Podvozek je velmi organicky tvarován, shora připomíná písmeno „X“. Jedná se 

o samonosný skelet se zalaminovanými kovovými prvky uchycený na kovové 

konstrukci, na které je umístěn transformátor a čtyři pojezdová kolečka. 

 

Na obrázcích níže můžeme vidět schematicky znázorněny možné polohy ramene 

a dále 3D vizualizaci. Na ní si můžeme všimnout, že i přes snahu o tvarové přiblížení 

displeje a podvozku se nelze vyvarovat pocitu, že se jedná o několik nesourodých částí 

– hlavu, stojan tvořený nohou a ramenem a podvozek – než o jeden celek. Zmíněná 

spodní část přístroje totiž svým větším objemem přitahuje pozornost pozorovatele, 

a celá biolampa se tím jeví hmotově nevyvážená. Také použití plynové vzpěry značně 

narušuje křivky stojanu a tento prvek zde působí jako součástka navíc. 

 

 

Obr. 4-44 Varianta III – skica 

 

 

Obr. 4-45 Varianta III – polohy ramena  
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Variantní studie designu 

 

 

Obr. 4-46 Varianta III – vizualizace 3D modelu 

 

4.6 Finální varianta 

 

Na základě provedených designových studií se získalo několik zásadních poznatků pro 

tvarování finálního řešení. V prvé řadě jde o zjištění, jak nesmírně složité je vizuální 

propojení všech částí biolampy, aby tvořily jednotný celek. Dále je klíčové navrhnout 

displej využívající technologii LED a docílit, aby nepůsobil až příliš subtilně, ale byl 

objemově vyvážený se zbytkem přístroje. A naposled, že požadavky na nastavitelnost 

nejsou tolik náročné, jak se původně počítalo. Jelikož aplikace fototerapie je časově 

poměrně náročná procedura, pacient u ní sedí, případně leží na lůžku. Pro kompletní 

pokrytí potřeb bohatě stačí umožnit dostatečné úhlové nastavení ramene. Dalších 

potřebných poloh se dosáhne přesunutím celého přístroje. 

 

Finální návrh z větší části vychází z třetí varianty. Na obrázku níže je vizualizace 3D 

modelu. Popisem tvarového řešení se zabývá následující kapitola.  

 

4.6 
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Obr. 4-47 Finální varianta – vizualizace 3D modelu 
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5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 

 

Tato kapitola se zabývá popisem tvarového řešení finální varianty. Hlavním cílem při 

navrhování bylo vytvořit přístroj, který bude působit jako medicínské vybavení 

a zároveň bude vizuálně přívětivý. 

 

Ergonomické požadavky na práci s biolampou byly pro tvarování stěžejní, stejně tak 

jako ty estetické. Také důraz na další aspekty spojené s přístrojem, jako například na 

jednoduché smontování a distribuci, výjimečné konstrukčně-technologické řešení 

a dobrou skladovatelnost, se projevil do konečné podoby návrhu. Výsledkem je 

přístroj, jež respektuje obě skupiny uživatelů – jak zdravotnický personál, tak pacienty.  

 

 

Obr. 5-48 Finální varianta – celkové tvarové provázání 

 

Konečná varianta vyniká svým tvarovým provázáním a hmotovým vyvážením. 

Určujícím prvkem se stal podvozek přístroje, jež byl dominantou již u varianty III, ze 

které finální řešení vychází. Při vývoji jeho vzhledu vznikly mnohé hmotové modely 

z průmyslové plastelíny a následně nespočet variant v modelářském programu 

Rhinoceros. Konečná podoba připomíná písmeno „X“ a tvarově se skládá ze čtyř 

ploch. Vrchní, organicky tvarovaná, pozvolna přechází do stojné nohy. Zároveň tvoří 

všechny čtyři „výběžky“, ke kterým jsou zespod připevněna pojezdová kolečka. Tato 

hlavní plocha je ze tří stran seříznuta a tím tvarově umírněna. 
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Obr. 5-49 Finální varianta – vývoj tvaru podvozku 

 

Základ stojanu je tvořen trubkami různého kruhového průřezu jemně prohnutých 

podle jednoduchých křivek. Díky konstrukčnímu řešení bez plynové vzpěry zde nic 

nenarušuje celkový tvar. Hlavní kloub je krytován kvůli bezpečnosti (úrazy prstů) 

a objemovému vyvážení celé lampy. Tento kryt se skládá ze tří hlavních částí – horní 

umístěné shora na konci ramene, spodní, postupně vycházející ze stojné nohy, 

a spojující manžety. Ta svojí pružností umožnuje přizpůsobení všem polohám stojanu, 

a tím stále plynulého přechodu mezi nohou a ramenem. 

 

 

Obr. 5-50 Finální varianta – úhlové polohy ramene 
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Tvarové řešení 

Hlavní kloub se zajišťuje pomocí čepu. Ten se odjišťuje dlouhým plochým tlačítkem 

v přední části ramene. Díky tomuto řešení odpadl problém výrazné brzdové páky, která 

značně narušovala tvarosloví v této části biolampy (Jak si můžeme povšimnou 

u současných produktů či u varianty III.).  

 

 

Obr. 5-51 Finální varianta – tlačítko pro odjištění hlavního kloubu 

 

Hlava biolampy vychází z křivek, jež se objevují také na podvozku. Základní obrys je 

jednoduchý. Dal by se popsat jako „vypouklý“ obdélník. Zadní část tvoří hlavní 

dvojose symetrická vydutá plocha s nejvyšším vrcholem u kulového kloubu. U všech 

čtyř stran je pomyslně seříznutá a plynule se tak svažuje ke stranám displeje. Tvarování 

přední části vychází z konstrukčního řešení sklápění jednotlivých dílců. 

 

 

Obr. 5-52 Finální varianta – tvarování hlavy biolampy 
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Ovládání je, až na hlavní vypínač umístěný na podvozku, řešeno pomocí dálkového 

ovladače. Na něm jsou soustředěny ovládací prvky i sdělovací displej. Tvarování 

vychází z křivek užitých i na podvozku a velikost je zvolena s ohledem na ergonomii. 

Vespod se nachází čistě technický prvek – plastový klip, který umožnuje nacvaknutí 

na rameno lampy. 

  

 

Obr. 5-53 Finální varianta – dálkový ovladač 
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6 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ A ERGONOMICKÉ 

ŘEŠENÍ 

 

Jak již bylo zmíněno dříve, pro tvarování finální varianty byly určující ergonomické 

požadavky. Dále se kladl důraz na konstrukčně-technologické prvky. Při navrhování 

se zohledňovaly také další aspekty spojené s přístrojem, jako je montáž, distribuce či 

skladovatelnost. Tato kapitola shrnuje veškerá technická řešení a dále rozebírá 

ergonomický vztah člověk-stroj. 

 

6.1 Konstrukčně technologické řešení 

 

Níže jsou popsány hlavní konstrukční a provozní prvky, materiály a základní rozměry 

přístroje. Celkové řešení respektuje uživatele i výrobce a snaží se o posun 

a modernizaci v oblasti léčby biolampou. 

 

6.1.1 Hlavní rozměry a hmotnost 

Rozměry vycházejí z ergonomických potřeb pro převoz i aplikaci léčby. Největší 

šířku přístroje 594 mm dostáváme na podvozku, čímž je zajištěna dobrá stabilita. 

Zároveň je ale brán zřetel na dostatečný pedipulační prostor (pro nohy/chodidla) při 

převozu. Jelikož u biolampy je možnost natočení ramene, není zde možné určit pouze 

jednu hodnotu výšky. Proto uvádím tři údaje. Střední výška přístroje (od podlahy po 

horní křivku krytu ramene v jeho vodorovné poloze) je 1 281 mm.  Maximální je 

1 885 mm a skladovací 1 270 mm. Tyto hodnoty počítám při krajních polohách 

ramene a displeje od podlahy po nejvyšší bod. Na stejný problém narážíme u určování 

délky. Střední hodnota činí 1 175 mm (při vodorovné poloze ramene a svislé poloze 

displeje). Maximální délka je 1 277 mm a skladovací (tedy i minimální) je 819 mm. 

 

Neméně důležitou hodnotou je velikost plochy fotonického displeje. Ta činí 523 cm2. 

Další rozměry můžeme vyčíst z přiloženého obrázku. Samostatným prvkem je dálkový 

ovladač. Jeho rozměry jsou 115 x 49 x 55 mm. Hmotnost přístroje je okolo 17 kg. 
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Obr. 6-54 Základní rozměry biolampy a dálkového ovladače v milimetrech 

 

6.1.2 Rozvržení komponent 

Rozvržení jednotlivých částí biolampy je podobné současným produktům, jak si jistě 

porovnáme s kapitolou 2.2.3. Rozdíly můžeme nalézt hlavně v technickém řešení 

kloubních spojení a dále také v ovládání. To je soustředěno na dálkovém ovladači, 

který má možnost uchycení na rameno přístroje. Popis hlavních součástí je uveden 

níže.  
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Obr. 6-55 Schématické zobrazení základních komponentů 

 

6.1.3 Hlava 

Hlava biolampy je rozdělena na sedm dílů – tři sklopné dílce na každé straně a jeden 

velký středový dílec. Mezi nimi se nalézají po celé délce spoje klouby s konstantním 

třením. Ty umožňují plynulé a jednoduché natočení do požadovaného úhlu (0°–35°) 

bez nutnosti odjištění aretace. V zadní části se nacházejí manžety kryjící kabeláž 

a mezery vzniklé při sklopení dílců. Jejich význam je jak bezpečnostní, tak estetický.  

 

Fotonický displej využívá jako zdroj světla LED. Jsou zde tři různé barvy diod – 

červená, modrá a zelená pro maximální zefektivnění léčby a širokou škálu použití 

přístroje. Jelikož diody emitující světlo pro dobré fungovaní potřebují dostatečné 

chlazení, je v každém jednotlivém dílci umístěn alespoň jeden ventilátor a v krytování 

můžeme nalézt průduchy pro cirkulaci vzduchu. Vhodně zvládnutý tepelný 

management pomáhá šetřit energii, zlepšuje kvalitu světla a prodlužuje životnost 

přístroje. 

 

Na středový dílec se uchycuje kulová hlava s aretací kloubu. Ta umožňuje rotaci 

o 360° a boční náklon -90 ° / +90 ° a má dostatečnou nosnost a trvanlivost. Aretační 

točítko s protiskluzovým povrchem umožňuje uživateli dvě funkce – zamknutí polohy 

kloubu a volbu velikosti třecího momentu při nastavování. 

6.1.3 
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Obr. 6-56 Hlava biolampy 

 

6.1.4 Stojan 

Stojan se skládá z několika částí. Hlavními jsou dvě profilované kruhové trubky, které 

tvoří nosnou kostru přístroje. Rameno má průměr 30 mm a stojná noha 40 mm. Mezi 

nimi se nachází kloub s ozubením a aretací pomocí čepu, viz obrázek níže, který 

umožňuje natočení 0°–90° po 2,5° skocích. Díky šikmým zubům a pružině u čepu nám 

kloub dovoluje jednoduchou změnu úhlu ramene. 

 

Při zvětšování úhlu stačí zvedat rameno a čep po jednotlivých zubech bude 

přeskakovat s charakteristickým klapavým zvukem. V případě zmenšování úhlu je 

nutné odjištění aretačního čepu pomocí zamáčknutí plochého tlačítka umístěného 

v přední části ramene za hlavou přístroje. Kolem něj je protiskluzový návlek. 

 

Mechanismus a okolí kloubu včetně kabeláže je zakrytováno z důvodu bezpečnosti 

a hmotového vyvážení jednotlivých částí lampy. Kryt se skládá ze tří částí – horní, 
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spodní a spojující manžety vytvářející ve všech polohách plynulý přechod mezi 

ramenem a stojnou nohou. 

 

Celým stojanem je veden napájecí kabel, který vstupuje do stojné nohy v úrovni 

podvozku. U kloubu je vyveden ven a následně je zaveden do ramene, kterým se vine 

až k hlavě přístroje. Ramenem je vedeno také lanko na ovládání aretačního čepu. 

 

 

Obr. 6-57 Stojan biolampy – 

mechanismus kloubu 

 

Obr. 6-58 Stojan biolampy – kloub 

v krajní poloze

 

 

Obr. 6-59 Stojan biolampy – krytování 

kloubu 

 

Obr. 6-60 Stojan biolampy – 

mechanismus plochého tlačítka 

 

6.1.5 Podvozek 

Podvozek je základnou celého přístroje. Uchycuje se do něj stojná noha, nese 

transformátor a hlavní vypínač a je do něj přiveden síťový kabel. Jak již bylo zmíněno 

výše, jeho tvar a velikost vycházejí z požadavků na stabilitu a dostatečný pedipulační 

prostor. 

 

6.1.5 
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Obr. 6-61 Podvozek biolampy 

 

Na obrázku 6-61 si můžeme všimnout žebrování. To zpevňuje podvozek a také se 

pomocí něj uchycují pojezdová kolečka o průměru 44 mm. Otáčejí se i okolo 

vertikální osy, a to o celých 360°. Jejich konstrukční řešení můžete vidět níže. 

 

V žebrování je výřez na uchycení transformátoru. Po jeho elektrickém propojení se 

síťovým kabelem se vloží do podvozku a připevní krytem se čtyřmi vruty. 

 

Součástí podvozku je i hlavní vypínač. Jedná se o tlačítkový spínač (stiskací tlačítko) 

s podsvícením jako indikací zapnutí. 
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Obr. 6-62 Konstrukční řešení koleček 

 

Obr. 6-63 Hlavní vypínač 

 

 

Obr. 6-64 Uchycení transformátoru 

 

6.1.6 Ovladač 

Ovládací prvky a sdělovací displej (LCD) jsou umístěny na samostatném ovladači. 

Ten má své vlastní napájení (tři baterie typu AAA) a k dálkové signalizaci využívá 

infračervenou LED. Výhodou oproti současným produktům je možnost jeho 

6.1.6 
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jednoduchého uchycení na rameno lampy pomocí klipového spoje. Tím se neobíráme 

o pohodlnost při volbě programu a také se eliminuje riziko jeho ztráty nebo nutnosti 

vlastního odkládacího místa při skladování přístroje. 

 

Nalézáme na něm pět tlačítek – dvě pro posun mezi jednotlivými předdefinovanými 

programy, jedno pro volbu MENU, další pro puštění, pauzu nebo zastavení programu, 

a poslední pro podsvícení displeje nebo vypnutí ovladače při delším zmáčknutí. 

 

 

Obr. 6-65 Dálkový ovladač 

 

6.1.7 Napájení 

Biolampa je napájena z rozvodné sítě. Návrh je vybaven zástrčkou CEE 7/7 a počítá 

se zapojením do jednofázové zásuvky typu E, případně i F. Tyto typy se používají na 

většině území Evropy, tedy i v České Republice.(29) Napájecí kabel je 1,7 metru 

dlouhý. Při převozu či skladování jej lze ovinout kolem přístroje, aby nepřekážel.  
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Obr. 6-66 Napájecí kabel se zástrčkou 

 

6.1.8 Materiály 

Celá biolampa se skládá z množství částí a tím i různých materiálů, které musí splňovat 

vysoké požadavky na odolnost a zdravotní nezávadnost. Jelikož je přístroj v kontaktu 

s člověkem, je nutné také počítat s omýváním a dezinfikováním. Finální řešení počítá 

především s využitím kovů a plastů.  

 

Podvozek, ploché tlačítko i kryty hlavního kloubu a ovladače jsou vyrobeny 

z odolného ABS plastu pro jeho výjimečné vlastnosti. Nicméně kvůli malé elasticitě 

není vhodný na manžety. Ty jsou vyrobeny z pružných pryží. Pogumování kolem 

tlačítka je z TPE. Hlava biolampy, trubky ramene a stojné nohy jsou ocelové. Kulová 

hlava je hliníkovo-magnésiová.  

 

6.2 Ergonomické řešení 

 

Na některé ergonomické aspekty jsme již narazili v předchozích kapitolách. Zde jsou 

ovšem souhrnně uvedeny konkrétní parametry součinnosti člověka s produktem. 

V průběhu práce se ukázaly jako stěžejní omezující rozměry nemocničního lůžka. 

Finální návrh také počítá s jednotlivými percentily osob – mužů i žen, aby se tak 

maximálně optimalizovala interakce s přístrojem. 

 

6.2.1 Přemísťování přístroje 

Při přemisťování je důležitý dostatečný prostor pro nohy člověka, který s přístrojem 

manipuluje. Toho se dosáhlo vhodným tvarovým řešením podvozku. Zároveň je 

omezující minimální možná vzdálenost lůžka od podlahy. 

 

Návrh také počítá s manipulací v nemocničním prostředí. Biolampa se snadno natáčí 

do všech stran a pohyb je plynulý. Do něj se přístroj uvádí vedením za rameno. 

Překonání případných překážek je snadné. Vzhledem ke stále poměrně malé váze 

přístroje (okolo 17 kg) je možné jej pozvednout nebo celý přenést uchycením za stojan. 

6.2 

 

6.2.1 

 

6.1.8 
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Obr. 6-67 Převoz přístroje 

 

6.2.2 Nastavení ramene 

Princip nastavování ramene je popsán již v kapitole 6.1.4. Odjištění kloubu se provádí 

zamáčknutím plochého tlačítka se zdrsněným povrchem. Tlačítko je dostatečně velké 

a je možné jej stisknout jak prsty, tak palcem, a je proto možné změnu polohy provádět 

z obou stran biolampy a kteroukoliv rukou. Kolem tlačítka je protiskluzový 

profilovaný návlek, jenž nejen poutá pozornost uživatele, aby nebylo pochyb, kde se 

ovládání nachází, ale také dodává úchopu jistotu. 

 

 

Obr. 6-68 Nastavení ramene přístroje 

 

 

 



 

 

 
strana 

69 

 

Konstrukčně technologické a ergonomické řešení 

6.2.3 Nastavení hlavy biolampy 

Nastavení hlavy je komplexní záležitost. Nastavuje se jak sklopení jednotlivých dílců, 

tak celkový náklon v několika osách pro dosažení optimální polohy pro aplikaci. 

 

V dílcích se nacházejí klouby s konstantním třecím momentem o vhodné velikosti, 

která zajišťuje snadné natočení i udržení zvoleného úhlu bez nutnosti dodatečné 

aretace. To značně zjednodušuje práci obsluhujícímu personálu. Také nastavení 

pomocí kulové hlavy je velmi jednoduché. Stačí odemknout kloub (stlačením horní 

části otočného knoflíku + následné pootočení), zvolit si velikost odporu pro 

nastavování (otočením točítka vpravo či vlevo), následně natočit celou hlavou 

biolampy do požadované polohy a poté kloub opět zamknout. 

 

Kulová hlava umožňuje značnou volnost při nastavování sklonu a natočení. Otočný 

knoflík má velký průměr a jeho obvod pokrývá drobné vroubkování pro pohodlné 

ovládání. Kolem něj je dostatečný manipulační prostor, ať se hlava nachází v jakékoliv 

poloze. 

 

 

Obr. 6-69 Nastavení hlavy biolampy 

 

 

Obr. 6-70 Nastavení hlavy biolampy 

– sklápění dílců 

 

6.2.4 Ovládání 

Ovládání biolampy se provádí pomocí dálkového ovladače. Ten byl také tvarován 

s ohledem na ergonomii. Jeho rozměry umožňují dobrý úchop v ruce. Dostatečně 

velká tlačítka i sdělovací displej zjednodušují uživateli jeho používání. 

 

Velkým plusem je klipový úchyt na zadní straně. Nejen, že umožňuje nacvaknutí na 

rameno biolampy, ale také má další dvě pozitiva. Při odložení na podložku zvedne 

přední část ovladače, takže pozorovací úhel sdělovací displeje je lepší, než kdyby 

ovladač ležel vodorovně. Klip se dá také využít při držení v ruce jako prvek zvyšující 

jistotu úchopu, jelikož jej lze sevřít prsty nebo do něj rovnou vložit například 

ukazováček. 

6.2.3 

 

6.2.4 
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Obr. 6-71 Úchop ovladače 

 

 

Obr. 6-72 Uchycení ovladače na 

biolampě 

 

Obr. 6-73 Odložení ovladače na stůl 

 

6.2.5 Aplikace fototerapie 

Před používáním biolampy je nejprve nutná kontrola, zda je přístroj v pořádku, a poté 

jej zapojit do sítě a zapnout pomocí hlavního vypínače. Následně jej nastavíme do 

požadované polohy pro aplikaci – můžeme změnit úhel ramene i hlavy, také její 

natočení a sklopení dílců. Poté vybereme na ovladači vhodný program a spustíme jej.  

 

Po skončení programu vypneme hlavním vypínačem přístroj, vypojíme kabel ze 

zásuvky, omotáme jej kolem podvozku či ramene a odvezeme na skladovací místo, 

kde jej můžeme uvést i do kompaktní skladovací polohy. 
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Konstrukčně technologické a ergonomické řešení 

Aplikace fototerapie na pacienta probíhá na lůžku, či na židli. Biolampa umožňuje 

aplikaci na všechny povrchové části těla – od velké plochy zad až po 3D aplikaci na 

obličej či klouby končetin.  

 

 

Obr. 6-74 Aplikace v sedě 

 

 

Obr. 6-75 Aplikace na lůžku 

 

6.2.6 Údržba a servis  

Servis zajišťuje samotná společnost a je tedy zaručena odbornost a kvalita provedené 

práce. S případnou základní uživatelskou údržbou (omývání či dezinfikování a stírání 

6.2.6 

 



 

 

 

Konstrukčně technologické a ergonomické řešení 

strana 

72 

 

prachu) se v návrhu počítá. Přístroj je navržen včetně materiálů tak, aby nedošlo k jeho 

poškození ani v náročných nemocničních podmínkách. 

 

6.2.7 Transport a skladování 

Doprava k zákazníkovi je možná ve dvou stavech – ve složeném při maximálním 

sklopení ramene, nebo v rozloženém stavu na několik dílů (hlava, rameno, stojná noha, 

kryt kloubu, podvozek, ovladač). V druhém případě je ovšem nutný následný zásah 

firemního technika, který jednotlivé části seskládá dohromady a elektricky propojí. 

 

Jelikož je přístroj vybaven pojezdovými kolečky, jeho převoz u zákazníka je 

jednoduchý. Skladuje se vypnutý a vypojený ze sítě v nejvíce kompaktní poloze se 

sklopeným ramenem. Tím se zajistí bezpečnost a také se zmenší nároky na potřebné 

místo. 

 

Obr. 6-76 Skladovací poloha 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Barevné řešení biolampy může být s ohledem na použité materiály velmi různorodé. 

Z větší části se totiž na přístroji objevují plastové hmoty. Také kovové prvky počítají 

s povrchovou úpravou v podobě nástřiku barvy. Nicméně se při volbě barevnosti musí 

zohlednit prostředí, do kterého je produkt určen. V nemocnicích dominuje bílá 

s modrou, či zelenou. Tato kombinace má své kouzlo, nicméně je vhodné tento 

stereotyp alespoň z části rozbít.  Je to přínosné nejen s ohledem na pacienta, ale také 

kvůli odlišení produktu na trhu. 

 

7.1 Barevné řešení 

 

Základní použitá barevnost je v neutrálních odstínech šedé. Varianty A, B i C využívají 

bílošedou (RAL 7047) na trubky stojanu, kryty koleček a všechny ovladače. Další 

prvky jsou vyvedeny ve výraznějších a sytějších tónech. Barvy pomáhají podpořit také 

členění hmoty. Zvláštní důraz je kladen na jasné odlišení ovládacích prvků, aby byly 

na první pohled viditelné.  

 

7.1.1 Varianta A 

Velké hlavní plochy u „tmavé“ varianty A jsou v odstínu modrošedé (RAL 7000). Ta 

má zklidňující vliv na emoční vypětí člověka. Kloubí v sobě modrou, což je barva 

klidu, a neutrální šedou. Hlavní manžeta i protiskluzový návlek kolem plochého 

tlačítky jsou ve světle zelenošedém (RAL 7042) provedení. 

 

 

Obr. 7-77 Barevná varianta A 

 

7 

7.1 

 

7.1.1 
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7.1.2 Varianta B 

„Světlá“ varianta B je z větší části modrošedá (RAL 6034). Tato barva působí svěžím 

dojmem a zlepšuje náladu. Gumové prvky jsou tmavě šedozelené (RAL 7005), což 

skvěle doplňuje jinak pastelový přístroj. 

 

 

Obr. 7-78 Barevná varianta B 

 

7.1.3 Varianta C 

„Živá“ varianta C je variantou hravou, jelikož je na ni použita světle zelenkavá barva 

(RAL 6019). Zelená je barvou regenerace, naděje a života. Má velmi pozitivní vliv na 

psychiku člověka. Manžety a protiskluzový návlek jsou v neutrálním šedém odstínu 

(RAL 7038). 

 

 

Obr. 7-79 Barevná varianta C 
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Barevné a grafické řešení 

7.1.4 Finální řešení 

Na finálním řešení převládá šedobílá barva (RAL 9003), stojanové trubky jsou 

tmavošedé (RAL 7005). Čistě bílá působí sterilně, proto není použita. Zvolená 

světlešedá je neutrální a pomáhá zmírnit emocionální rozrušení pacienta. Také opticky 

zmohutňuje přístroj a nechá vyniknout jeho tvar. Vše je doplněno elegantní 

a vznešenou bordó (RAL 4004). Ta se nachází na manžetách, ovládacích prvcích a na 

krytech u koleček. Zvolená barevnost jasně odlišuje produkt od současných výrobků 

dostupných na trhu, přesto se stále hodí do nemocničního prostředí. 

 

 

Obr. 7-80 Finální barevné řešení 

 

7.2 Grafické řešení 

 

Grafické řešení obvykle vychází z vizuálního stylu výrobce. Jedná se především o logo 

společnosti či výrobku. Piktogramů na ovladačích biolampy není mnoho, nicméně je 

nutné, aby byly jednoduché, jasné a dobře čitelné. Dalším úkolem bude zpracovat 

návrh sdělovacího displeje. 

 

7.2.1 Název 

Pro biolampu byl zvolen název „biox“. Jedná se o složeninu slov „bio“ a „x“. Je zde 

jasný odkaz na charakteristické prvky tohoto přístroje, jelikož se jedná o biostimulační 

lampu s výrazně tvarovaným podvozkem připomínajícím písmeno X. 

  

7.2.2 Logotyp 

Pro biolampu byl vytvořen logotyp v podobě značky obsahující název přístroje. 

V základu bylo použito písmo Freeway Gothic, které bylo upraveno u písmene „X“. 

U něj jedna noha volně přechází ve vlnovku. Ta symbolizuje vyzařované světlo. 

Písmeno „B“ je v horní části seříznuté a navazuje tak na horní linii vlny. Spodní křivka 

7.1.4 

 

7.2 

 

7.2.1 

 

7.2.2 
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zase koresponduje s písmenem „I“. Logotyp lze aplikovat v monochromatickém 

provedení. 

 

 

Obr. 7-81 Logotyp 

 

Kompoziční řešení 

Označení přístroje je umístěno zboku na krytu kloubu pod pružnou manžetou a na 

dálkovém ovladači v spodní části jeho horního krytu. Na obou místech je vždy dobře 

viditelné a nenarušuje vzhled biolampy, ba naopak ho doplňuje vzhledem k návaznosti 

křivek. 

 

 

Obr. 7-82 Logo na lampě 

 

Obr. 7-83 Logo na ovladači 

 

7.2.3 Dálkový ovladač 

Jelikož je ovladač z biolampy odnímatelný, je i na něm umístěna značka přístroje. 

Dalšími částmi řešenými z grafického hlediska jsou tlačítka pro nastavování programů 

aplikace fototerapie a sdělovací displej. Nalézáme zde tedy jak piktogramy, tak textová 

sdělení. 
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Displej 

Vzhledem k technologii tekutých krystalů (LCD) použité na sdělovacím displeji 

a možnosti jeho podsvícení (modře) je zvoleno černé jednoduché bezpatkové písmo 

„MS Reference Sans Serif“. Informace jsou rozděleny na několik řádků. Při volbě 

programu se dozvídáme obecnou charakteristiku – vhodnost použití, zda se jedná 

o pulzní (2 Hz / 5 Hz / 10 Hz), kontinuální, nebo q-kontinuální (100 Hz) režim, dobu 

trvání a intenzitu záření v procentech. 

 

Po spuštění se odpočítává čas do nuly. Vedle časového údaje je znázornění aplikované 

světelné intenzity pomocí barového ukazatele. Stále je uveden název a charakteristika 

programu. 

 

 

Obr. 7-84 Grafické řešení sdělovacího 

displeje – volba programu 

 

Obr. 7-85 Grafické řešení sdělovacího 

displeje – v průběhu aplikace 

 

Tlačítka 

Na ovladači se nachází pět tlačítek umístěných po obvodu a ve středu kruhu. Dvě 

tlačítka po stranách slouží k přechodu mezi jednotlivými programy. Horním tlačítkem 

se vchází do hlavní nabídky, spodním se spouští, přerušuje nebo zastavuje aplikace 

světla. Uprostřed se nachází tlačítko pro podsvícení a celkové vypnutí ovladače. 

 

  

Obr. 7-86 Grafické řešení ovládacích tlačítek 
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7.2.4 Vypínač 

Na hlavním vypínači je použit jednoduchý všeobecně známý piktogram. Ten vychází 

z kruhového tvaru a kopíruje křivky tlačítka. Signalizace zapnutí je provedena jeho 

podsvícením. 

 

 

Obr. 7-87 Vypínač 

 

7.2.5 Točítko pro aretaci kulového kloubu 

Na kulové hlavě najdeme otočný knoflík, který slouží k aretaci kloubu a volbě síly 

tření při nastavování úhlu hlavy lampy. Na ozdobné ploše je jednoduché znázornění 

změny velikosti a symbol zámečku pro „zamknutí“ zvolené polohy. 

 

 

Obr. 7-88 Otočný knoflík pro aretaci kulového kloubu 
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8 DISKUZE 

 

V této kapitole jsou rozepsány další funkce designérského návrhu. Jedná se převážně 

o popis působení na psychiku člověka, jaký je zájem společnosti o dané téma, jestli je 

zváženo ekologické hledisko, do jaké cenové kategorie produkt patří a naposled 

o studii trhu a možnou marketingovou strategii. 

 

8.1 Psychologická funkce 

 

Jedním z cílů návrhu byla snaha o přívětivé tvarování a barevnost s ohledem na 

pacienty po utrpěném traumatu či náročných operacích. Dalším aspektem bylo 

zohlednění také zdravotnického personálu, který přístroj obsluhuje. 

 

8.1.1 Smyslové vnímání – tvar 

Je všeobecně známo, že fyzické i psychické zdraví jsou ruku v ruce, je tedy nesmírně 

důležité, zvláště u medicínského vybavení, aby se pacienti při léčení cítili dobře. Toho 

u současných produktů nemuselo být vždy dosaženo. Naopak výstupem této práce je 

výrobek, jenž vyniká svým příjemným vzhledem. Opticky se nerozpadá na nesourodé 

části, což může působit podvědomě negativně, ale tvoří sourodý vyvážený celek. Díky 

tomu může mít uživatel mnohem větší důvěru v tento přístroj a v jeho pozitivní účinky. 

 

Biolampa je tvarována organicky a velmi měkce bez zbytečných hran a ostrých 

přechodů. Provázáním celého přístroje pomocí opakujících se křivek se vytváří 

ucelený dojem. Také hmotové vyvážení přispívá ke kladnému dojmu, který výrobek 

zanechává. Přírodou inspirované tvarosloví může v pozorovateli evokovat floru. 

A jelikož fototerapie má základ v používání slunečních paprsků, je tato asociace 

příhodná. 

 

8.1.2 Smyslové vnímání – povrch 

Do přímého kontaktu s přístrojem přichází pouze obsluhující personál. Na kryty, 

ploché tlačítko uvolnění kloubu a podvozek jsou použity odolné plastové hmoty, 

jejichž povrch je cíleně zpracován tak, aby nebyly dokonale hladké a daly se snadno 

omývat a dezinfikovat. Kolem tlačítka je na omak příjemný protiskluzový návlek. 

Těchto částí se obsluha dotýká nejčastěji a jejich povrch působí teplým příjemným 

dojmem. Naopak v kontrastu můžou být kovové části, jež mohou být studené, nicméně 

použitím hliníkových sloučenin, jež mají dobrou tepelnou vodivost se tento rozdíl 

snižuje. 

 

8.1.3 Smyslové vnímání – barva 

Zvolená barevná kombinace, jak již popisuje předchozí kapitola, je velmi dobrá 

z psychologického hlediska. Evokuje v pozorovateli klid a rovnováhu. Spolu 
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s neutrálními barvami je použita barva, která má velmi pozitivní vliv na pohodu 

pacienta.  

 

8.2 Ekonomická funkce 

Biolampa určená do nemocnic a traumatologických center je poměrně drahý přístroj, 

nicméně ne tolik, jako biostimulační lasery. Také v porovnání s dalším medicínským 

vybavením se nejedná o závratnou částku. Cena za nabízené současné produkty se 

pohybuje v rozmezí od 55 000 Kč do 230 000 Kč. 

 

8.2.1 Marketingová analýza  

Hlavním cílovým trhem pro navrhovanou biolampu je Česká republika. Předpokládá 

se ovšem, že se přístroj bude pomocí autorizovaných prodejců distribuovat i do 

zahraničí, převážně do dalších zemí Evropské unie. Jelikož je výrobek určen 

pro nemocnice a traumatologická centra, předpokládá se zvýšený prodej v místech 

s vyšší hustotou obyvatel (města). 

 

Pořizovací cena se pohybuje ve větších částkách, a jedná se proto o poměrně velkou 

investici. Nicméně pokud se nemocnice snaží pozvednout svoji úroveň a nabízet co 

nejlepší komfort pro pacienty, je tato investice vhodná. Také se aplikací fototerapie 

značně zkracuje doba léčení a pacient je propuštěn domů po kratší době s výrazně 

menší pravděpodobností dalšího nutného zdravotnického zásahu (plastická chirurgie, 

rehabilitace, …), čímž se ve výsledku snižují celkové náklady na jeho léčbu. 

 

Koupi biolampy většinou předchází studie současných dostupných produktů. Pro 

zákazníky jsou rozhodujícím faktorem především poměr cena/výkon – tedy jaké 

funkce, výhody a uživatelský komfort přístroj nabízí.  

 

8.2.2 Marketingová strategie 

Ač výběr mezi dostupnými produkty na českém trhu není velký, stále je nutné zvolit 

vhodnou marketingovou strategii, aby se nový výrobek prodával lépe než konkurenční 

biolampy. 

 

Výrobková strategie 

Základem je uživateli nabídnout oproti konkurenci výhody a vylepšení produktu. 

U navrhované biolampy je velkým přínosem ergonomie a inovativní konstrukční 

řešení, a tedy zlepšení uživatelského komfortu. Další konkurenční výhodou je neotřelé 

tvarování, jež dělá produkt na trhu jasně rozpoznatelným. 

 

Cenová úroveň 

Všechny prvky a technologie využité na finálním návrhu biolampy uvedeném v této 

práci již existují, nicméně některé jsou stále ještě velmi drahé, což zvyšuje cenu 

výrobku. Částku ovšem naopak sníží použité materiály. Kovové trubky užité na 
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stojanu využívají standartních průměrů, takže nevznikají další náklady na zakázkovou 

výrobu těchto součástí. Lampy se vyrábějí sériově s podílem strojové i ruční práce 

(montáž). Jelikož je na spoustu částí přístroje potřeba vyhotovit formy pro výrobu dílů, 

s větší produkcí se cena dalších výrobků postupně snižuje. Kvůli všem těmto aspektům 

se odhad ceny pohybuje u horní hranice průměrných cen, a to okolo 175 000 Kč. Díky 

využití odolných materiálů a komponentů je životnost přístroje vysoká. Ač se tedy 

prvotně jedná o značnou investici při koupi biolampy, v průběhu let se vyplatí. 

 

Podpora prodeje 

Z hlediska získání dobrého povědomí o výrobku a získání potenciálních zákazníků je 

pro firmu dobré se účastnit různých zdravotnických veletrhů. Ty nabízejí prostor pro 

prezentaci a přímý kontakt se zákazníkem. Součástí prezentace bývají i informační 

brožury či katalogy výrobků firmy. Dále je v dnešní moderní době již nutností 

spravovat vlastní webovou stránku se všemi potřebnými informacemi, kontakty na 

firmu, referencemi a v neposlední řadě také e-shopem. 

 

8.3 Sociální funkce 

Pokud se řekne „biolampa“, mnoho lidí stále neví, co to znamená, a další část si výraz 

splete s infralampou. Nicméně pozitivního působení jejím polarizovaným zářením se 

využívá v mnoha oborech lékařské činnosti, jako např. v dermatologii, chirurgii 

ortopedii, stomatologii, rehabilitaci, pediatrii, dále také nachází využití v kosmetice. 

 

8.3.1 Zájem společnosti 

V současné době se stále více rozšiřuje poptávka po nefarmaceutických řešeních 

zdravotních problémů a fototerapie si mezi alternativními způsoby léčby našla své 

místo, jelikož se jedná o neinvazivní a bezpečnou metodu, která má své účinky 

prokázány mnohými studiemi. A povědomí o této metodě se neustále rozrůstá. 

 

Navržený přístroj je unikátní svým designem – tvarovým provázáním i objemovým 

vyvážením a také nabízí konstrukční vylepšení pro jeho nastavování. 

 

Biolampa je určena pro provoz ve většině zemí Evropské unie. Při vývozu do zahraničí 

s odlišnými typy zásuvek by bylo nutné upravit zástrčku napájecího kabelu. Případně 

upravit další komponenty, aby odpovídaly nemocničním standardům dané země. 

 

8.3.2 Ekologie 

Biolampa je z ekologického hlediska poměrně šetrná k životnímu prostředí. Napájí se 

elektřinou ze standartní zásuvky, a to pouze po dobu aplikace léčby. Jako světelný 

zdroj využívá LED. Ty jsou v porovnání s jinými alternativami ekologicky přívětivé. 

Mají dlouhou životnost, nechávají jen minimální emise CO2 a mají také malou 

uhlíkovou stopu. 

 

8.3 

 

8.3.1 

 

8.3.2 
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Použitím z větší části uhlíkových slitin a ABS se dosahuje vysoké míry odolnosti, 

recyklovatelnosti a dlouhé životnosti. Také výroba přístroje je možná z již 

recyklovaných materiálů. 

 

8.3.3 Etika 

Tvarosloví biolampy by mělo být společností přijato kladně. U pacientů ani 

zdravotnického personálu by nemělo vyvolávat negativní emoce či nepříjemné 

asociace. Návrh nenese žádné kontroverzní znaky, tvarování ani grafické prvky, které 

by mohly urážet jakékoliv etnické či národnostní skupiny. Tvarování je organické a má 

za cíl zpříjemnit a odlehčit nemocniční prostředí a tím také zlepšit náladu pacientům. 

 

Při exportu výrobku je nutno zohlednit chápání barev v různých částech světa. 

Například některé kultury vnímají bílou jako barvu smrti a smutku. V takovém případě 

je nutno kontroverzní barvu nahradit jinou, která je v dané zemi lépe přijímána. 
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Závěr 

9 ZÁVĚR 

 

Tato diplomová práce pojednává o profesionální biolampě pro každodenní použití 

s velikostí fotonického displeje minimálně 500 cm2. Hlavním cílem bylo vizuální 

a funkční propojení pojízdného podlahového polohovacího stojanu se síťovým 

zdrojem a vyřešit princip jeho polohování. Významným bodem byla snaha o zvýšení 

uživatelského komfortu při obsluze přístroje. Důležité bylo také zlepšení vizuálního 

dojmu, aby se odbouraly negativní vlivy na psychiku pacientů. Dalším aspektem 

vstupujícím do návrhu bylo respektování zdravotnického prostředí, do kterého je 

výrobek určen.  

 

Pro práci bylo nezbytné důkladné zpracování rešeršní části. To značně ulehčilo 

orientaci v zadané problematice a stanovilo jasné požadavky na finální řešení. 

Přínosem bylo také navštívení Fakultní nemocnice Brno, kde vlastní nejmodernější 

přístroj Biostimul BS 501. Právě pozorování obsluhy biolampy a rozhovor se staniční 

sestrou byly klíčové pro vymezení ergonomických i technických problémů. Na 

základě provedených rešerší se formulovaly cíle práce, které by umožnily vznik 

inovativního přístroje, jenž by respektoval prostředí, pacienty i obsluhu. 

 

Díky variantním studiím se prozkoumaly možnosti tvarování při zachování funkčnosti, 

snaze o nejlepší ergonomické řešení a přidané vizuální hodnotě. Postupným 

prohlubováním povědomí o problematice se návrh biolampy vyvíjel do stále 

propracovanějšího řešení po tvarové i technické stránce. 

 

Konečný návrh biolampy odpovídá ergonomickým požadavkům a přináší vylepšení 

v oblasti designu i konstrukčního řešení. Nastavování je oproti současným produktům 

značně zjednodušeno a přístroj lze obsluhovat ze všech stran. Tvarování vznikalo 

s ohledem na psychickou funkci finálního výrobku. Inovativními prvky jsou technická 

řešení kloubních spojů a ovládací prvky soustředěné na dálkovém ovladači s možností 

uchycení na přístroji. Ovladače i sdělovače byly navrhnuty se snahou o intuitivnost, 

srozumitelnost a jednoznačnost. Do finálního designu se promítnuly také požadavky 

na skladování a přemisťování. 

 

Přístroj působí uceleným a přívětivým dojmem, je opticky provázán a vyvážen. Toho 

je dosáhnuto opakujícími se křivkami v rámci celého výrobku a vhodným rozvržením 

hmoty. Zvolená barevnost i organické tvarování odlehčuje vnímání nemocničního 

prostředí a působí příznivě jak na pacienty, tak na nemocniční personál. 

 

Návrh designu biolampy naznačuje možný vývoj těchto přístrojů do budoucna, kde by 

měl být kladen větší důraz na uživatele. Je žádoucí hledat nová technologická řešení 

a snažit se stále zlepšovat uživatelský komfort i vizuálně atraktivní tvarování.  
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11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A VELIČIN 

 

LASER = „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“ = zesílení 

světla vynucenou emisí záření (16) 

f [Hz] - frekvence (kmitočet) = fyzikální veličina; udává počet opakování 

periodického děje za daný časový úsek 

λ [m]  - vlnová délka: = vzdálenost dvou nejbližších bodů postupného 

periodického vlnění, které kmitají ve fázi 

%   - procento 

l [m]  - délka = základní fyzikální veličina; vyjadřuje vzájemnou polohu 

a rozprostraněnost objektů v prostoru 

S [m2] - obsah (plocha, výměra, rozloha) = geometrická veličina; vyjadřuje 

velikost plochy; míra dané dvourozměrné části prostoru 

m [kg] - hmotnost = aditivní vlastnost hmotných těles; vyjadřuje míru 

setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty 

Kč  - Koruna česká = měnová jednotka České republiky 

LCD   = „liquid crystal display“ = displej z tekutých krystalů 

KRPCH  = klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie 

př. n. l.  = před naším letopočtem 

UV   = „Ultraviolet“ = ultrafialové záření  

LED   = „Light-Emitting Diode“ = dioda emitující světlo (13) 

E [V·m−1] - intenzita elektrického pole (elektrická intenzita) = vektorová 

fyzikální veličina, vyjadřující velikost a směr elektrického pole; 

elektrická složka elektromagnetické vlny 

B (A·m−1) - intenzita magnetického pole = vektorová veličina popisující míru 

silových účinků magnetického pole; magnetická složka 

elektromagnetické vlny 

ATP  = „adenosintrifosfát“ = energeticky bohatá látka, která je schopna 

uvolnit energii pro potřeby buňky a do níž se energie rovněž ukládá (23) 

MENU  = nabídka; seznam položek 

ABS   = akrylonitril-butadien-styren; typ plastu (24) 

NR   = přírodní kaučuk (24) 

TPE  = termoplastický kaučuk/elastomer (24) 
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I [Wm-2]  - intenzita záření (plošná hustota zářivého toku) = radiometrická 

veličina; měrná veličina zářivého toku na jednotku plochy (24)(24) 

3D   = trojdimenzionální; trojrozměrný; prostorový 

M [Nm]  - třecí (frikční) odpor = Vzdálenost L [m]  Gravitační zrychlení 

g  Hmotnost m [kg]  Bezpečnostní faktor k 

F [N]  - síla = vektorová fyzikální veličina, vyjadřující míru působení těles 

nebo polí 

GPS   = „Global Positioning Systém“ = globální polohový systém 

°  - stupeň 

⌀  - průměr 

CO2  - oxid uhličitý 

např.   = například 
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