
Физикална терапија 1 
Фототерапија 



Емисија светлосне енергије

Спонтана емисија

Стимулисана емисија

Квазистимулисана емисија



Спонтана емисија 
фотона



ü при сваком степену загревања емитују се зраци различите дужине
ü када се предмет загрева - повећане вибрације молекула проузрокују 

померање електрона или њихово избацивање из путања којим се крећу
ü електрон избачен на прву вишу путању прима Е, а повратком на 

првобитну путању ослобађа ту примњену Е, већим делом у виду ЕМТ
ü емисија светлости - отпуштени фотони се крећу праволиниски у свим 

правцима 
ü спонтана емисија фотона



Пријемник – кожа - oко 

Ø РЕФЛЕКСИЈА
Ø ПЕНЕТРАЦИЈА  
ü Дифракција 
ü Апсорпција
ü Дисперзија 



Структура & типови коже





Пријемник - око

Су осетљиве на светлост & играју главну улогу у транспорту 
светлосних информација до „биолошког сата“ и других 
подручја у мозгу
Ове ћелије експримирају фотопигмент меланопсин, 
фотосензитиван пигмент са максималном осетљивошћу на 
зраке таласне дужине од око 480 nm (плаво светло)  који је 
укључен у регулацију циркадијских ритмова

Рhotosensitive retinal 
ganglion cells - pRGC

Чепићи & штапићи

Штапићасте ћелије (штапићи) су фоторецепторске ћелије 
мрежњаче ока које могу да функционишу при мање 
интензивном светлу 
Штапићи су изразито осетљиви на светлост, и активни су 
при веома ниским количинама светлости
Функција штапића је скотопско виђење - монохроматско
 виђење при слабом светлу.
Чепићи  су фоторецепторске ћелије мрежњаче ока које су 
одговорне за перцепцију боја.
Оне најбоље функционишу при релативно јаком освељењу

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE


Апсорпција светлости

ü  је појава трансформације електромагнетне енергије у унутрашњу 
енергију, на пример топлотну енергију

ü Апсорбција – биолошки активни (ХРОМОФОРА)
ü Када се фотони сударе са атомима или молекулима повећава се 

брзина атома и молекула
ü Када више молекула у телу повећа брзину, тело постаје топлије
ü Фотони у процесу апсорпције губе енергију сударјући се успут са 

великим бројем молекула. Најзад са мањом енергијом излазе из 
тела као инфрацрвени (топлотни) фотони који имају већу таласну 
дужину или мању фреквенцију



ü сваки молекул-хромофора апсорбује 
зрачење одређене таласне дужине
ü зрачење ТД 280-315 nm -  апсорбују хромофоре распоређене у 

епидермису, као што су: амино-киселине, (тирозин, триптофан), 
нуклеинске киселине (ДНК), протеини  (нпр. кератин), пигменти, 
(меланин), уроканска киселина, холестерол

ü меланин је главна хромофора епидермиса и има способност да апсорбује 
зрачење талaсних дужинa од 350-1200 nm

ü уроканска киселина је главна хромофора површинског слоја епидермиса 
и апсорбује зрачење таласних дужина од 240-300 nm, због чега се сматрa 
природном sun-block супстaнцом



Карактеристике кратких 
таласа

100 – 400 nm
пенетрација 0,1 – 0,5 mm 
кожа више рефлектује зраке мањих ТД
УВА – најдубље, УВЦ најмање
УВБ - најинтензивније делује на кожу путем 

великог броја различитих 
фотохемијских и фотобиолошких 
ефеката

апсорпција у кожи
протеини & нуклеинске киселине
атоми и молеули ексцитно стање 
(кратко траје)
ослобађање Е

главна хромофора еумеланин (УВБ)
затим DNK настаје са зрацима талaсне 
дужине око 260 nm, са оштрим падом 
апсорпције ка краћим талсним дужинама 
(УВ-Б)
уроканска киселина апсорбује зрачење 
таласних дужина од 240-310 nm
молекули прелазе у побуђено стање па се 
тиме убрзава или започење хемијска 
реакција



Карактеристике кратких 
таласа

на молекуларном нивоу → електронски 
прелази са једног енергетског нивоа на 
други
при електронском прелазу долази до 
модификовања хемијских веза као и 
промене равнотежног стања атома 
(фотоелетрични учинак)
долази до осцилаторног кретања 
молекула па је потенцијална енергија у 
побуђеном стању већа
ово може узроковати настанак 
дисоцијације молекула односно кидање 
хемијских веза

Ослобођена Е
Фотохемијске & фотобиолошке реакције
фотолиза
фотосинтеза
фотоизомеризација
ослобађање биолошки активних 

супстанци (хистамин, простгл.)
активација ензима (хистаминаза, 

тирозиназа)



Карактеристике кратких 
таласа

Ефекти на физиологију коже
Локална реакција УВБ 
Пигментација
Заштитна реакција коже
Продукција витамина D
Имуносупресија



Терапијско дејство 



Осетљивост на кратке 
таласе

Минимална доза УВ зрачења која изазива црвенило 
на кожи која пре тога није била излагана овом 
зрачењу, назива се Минимална Еритемска Доза (MED)
Standard Erythemal Dose
UV INDEKS



Карактеристике зрака ВС

Међународна комисија за 
осветљење (CIЕ) 
дефинише видљиву 
радијацију као било коју 
оптичку радијацију која 
може директно да 
проузрокује визулени 
осећај

видљиво зрачење које садржи 
све таласне дужине видљивог 
спектра, људско око опажа као 
светлост беле боје
 проласком беле светлости кроз 
призму, кратки таласи зрачења 
(виолетни спектар) преламају се 
више него дуги таласи (црвени 
спектар)
 бела светлост се разлаже на боје 
из видљивог спектра (дугине 
боје)



Видљиво зрачење је сложено – 
полихроматско зрачење
 При томе неко зрачење може бити 
састављено само од једне таласне дужине 
(монохроматско зрачење) или од већег 
броја таласних дужина (полихроматско 
зрачење)
Сложена зрачења могу да имају 
континуални и линијски спектар
 Континуални спектар има благе прелазе 
између појединих спектралних 
компоненти, док линијски спектар садржи 
већи број спектралних линија које потичу 
од различитих монохроматских зрачења

Карактеристике 
зрака ВС

Појединих зрака видљивог спектра нису у 
потпуности испитана али је познато да свака 
боја спектра остварује посебна физиолошка 
дејства преко рецепотора смештених у оку и 
преко коже
Откриће новог фоторецептора (2002 године) 
поред до сада познатих штапићастих и 
купастих ћелија мрежњаче ока је важан 
корак напред за рaзумевaње не-визуелних 
ефектa свeтлости
успешност покретања потенцијала из 
фотосензитивних ретиналних ганглијских 
ћелија зависи од интенизтета светлости, 
спектра (таласне дужине) али и од момента 
везаног за фазу циркадијског ритма
главни извор надражаја за фоторецепторске 
ганглијске ћелије је природни извор 
светлости (Сунце) нарочито његова небеско 
плава боја
вештачки извори светлости због тога што 
ретко достижу јасноћу као природна 
светлост и спектром помереним ка вишим 
(црвеним) таласним дужинама мање су 
ефикасни у стимулацији ових рецептора



Карактеристике дужих 
таласа



Од 760 nm до 1 mm
Свако тело са Т емитује ове 
таласе
Ако је Т виша  → таласи мање Т 
дужине
Ако је Т нижа → таласи веће Т 
дужине
Продорна моћ до 3mm
Повећање кинтеичке Е атома & 
молекула
Повећање То ткива
Суперфицијална  То
Ослобађање вазоактивних 
медијатора (хистамин, 
брадикинин)
Надражај полимодалних 
рецептора

Повећање метаболичких 
процеса
Стимулација рецептора (gate 
механизам)
Ослобађање едногених опоида
Елеминација алгогених 
супстанци
Инхибиција ГТО
Смањење бола
Смазмолитички ефекат 
Регенерација ткива
Јачање коштаног ткива
Промена реакције нервног 
система
Бактерицидно дејство
Рад ендокриних жлезда
Јачање  имунитета 
Повећавање опште отопрности 
органзим



Параметри у дозирању
Јачина лампе
Врста извора 

Удаљеност 
лампе

Упадни угао
Боја филтера

Површина 
озрачивања

Време 
апликације



Стимулисана емисија 
фотона



Процес којим упадни фотон специфичне фреквенције може да 
формира интеракцију са побуђеним атомским електроном (или 
другим побуђеним молекуларним стањем), узрокујући да он 
падне на нижи енергетски ниво. Ослобођена енергија преноси се 
у електромагнетно поље, стварајући нови фотон са фазом, 
фреквенцијом, поларизацијом и правцем кретања који су 
идентични фотонима упадног таласа. То је у супротности са 
спонтаном емисијом, која се јавља у насумичним интервалима 
без обзира на електромагнетно поље околине.

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Phase_(waves)&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/Frequency
https://sr.wikipedia.org/wiki/Polarization_(waves)
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Relative_direction&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Spontaneous_emission&action=edit&redlink=1


LASE
R

 
  637nm
 658nm
 685nm
 780nm
 808nm
 830nm
904nm

“NASA 
LED”

633nm 

OLAT 
830 & 
590n

m 
IPL

400 to 
1200 nm



Саставни делови извора

АКТИВНА МАТЕРИЈА 
средство за умножавање фотона

РЕЗОНАНТНИ СИСТЕМ 
два паралелна огледала између којих је активно средство и служе 
за реемитовање фотона на активну материју

СИСТЕМ ЗА ПОБУДУ → ЕКЦИТАЦИЈУ (ПУМПА) - извор енергије за 
побуђивање (оптички извор, високофреквентно електрично коло)



Физичке особине 



Ласери ниске енергије 

снаге mW до 500 mW
LLLT-Low Level Laser Therapy (soft ласери) снага у mW 
БИОМОДУЛИРАЈУЋИ ЛАСЕРИ  (ФТХ, козметолгија, 
естетска медицина) 
из црвеног спектра (637, 658, 660, 685 nm)
инфрацрвеног спектра (780, 808 , 830, 880, 
 904, 1040, 1100)



Подела ЛАСЕРА

Према активној 
материји
Према употреби
Према режиму 
рада

Према материји

ЧВРСТИ (Rubinski, Neodijumski-Nd, YAG-Neodijum-
Itrijum-Aluminijum-Granat)
ТЕЧНИ (раствори органских боја)
ГАСОВИТИ  - Helijum-Neonski He-Ne; Argonski Ar; 
Ugljen-Dioksidni CO2
ПОЛУПРОВОДНИЧКИ (led diodni):
Хомоструктурални (Silicijumski, Germanijumski )
Хетероструктурални (Galium-Aluminijum-Arsedni 
Ga-Al-As)



Према режиму рада

КОНТИНУИРАНИ   → емисија ласерске светлости се не мења у току времена, иста 
средња и излазна снага
ИМПУЛСНИ  →  режим рада (број импулса у секуди, мања излазна снага од 
средње излазне снаге) фреквенција импулса  од 1 - 10.000Hz
ПСЕУДОМОДУЛИРАЈУЋИ →  режим рада  (основна фреквенција у апарату не може 
да се мења)



Биофизиологија

Ø ПРИМАРНИ 
v Биохемијски
v Биоенергетски
v Биоелектрични
Ø ИНДИРЕКТНО
ü Микроциркулација

Стимулација енергетских процеса
Повећава активност Крепосвог циклуса
Претварање ADT у АTP
Одвајање H јона од ADT у једном 
кораку
Синтеза ATP
Повећање  Е ћелије 

Активирање ензимских супстанци
Повећање неуротрансмитера
Ослобађање колидних супстанци
Убрзано стварање колагених супстанци 
хистамин, серотонин, брадикинин – фармаколошки 
ефекат
дисимилација кисеоника
ихнибиција ензима који синтетишу простгландине
инхибиција ослобађање супстанције Р

Нормализација потенцијала
 мембране
Покретљивост  јона 
Блокада пенетрације Nа 



Индиректно деловање

Стимулација микроциркулације
Стимулација ћелијске размене
Стимулација ћелијског метаболизма
Могуће повећање Т у току третмана
Разлика у вазодилатацији изазвана ЛАСЕР-ом и топлотом
Артериоларна дилатација – повећано уношење храњивих материја и 
кисеоника,  убрзано елиминисање разграђених супстанци
Продукција хуморалних и ћелијских одбрамбених материја
Побољшање лимфне циркулације 
ОСТВАРИВАЊЕ ТЕРАПИЈСКИХ ЕФЕКТА (побољшавање исхране ткива, 
обезбеђивање довољне количине Е)



ТЕРАПИЈСКО ДЕЈСТВО 

Аналгетско
Антиинфламаторно
Антиедематозно
Регенеративно 







Терапијски ефекат 
зависи од

Режима рада (континуални, имулсни & псеудомудулирајући)
Средње снаге (када ради у континуираном режиму & кад ради у 
импулсном режиму)
Фреквенције Hz (0-100 Hz; 100 – 1000 Hz; ˃1000 Hz)
Интензитета зрачења mW/ cm²
Времена експозиције (s)
Таласне дужине  (nm) (637, 660, 685, 660, 780, 808, 830, 880, 904, 1040, 
1100)
Површине (s) 
Укупне дозе  (Ј)
Технике апликовања  (тачкаста, скенирајућа, комбинована)
Интервала третмана (сат, дан, недеља)







Квасистимулисана  
емисија фотона



Low level laser therapy

The terminology ‘ low 
level laser therapy’, or 

LLLT, first coined by 
Calderhead, was 

introduced into the 
medicoscientific 

literature in 1988



PHOTO-SEQUENCING 
TECHNOLOGY (PST)

Pre-emptive micro-low level light therapy 
(μ-LLLT) with 590 nm is preceded for 60 
seconds ahead of continuous delivery of 
830 nm in order to pre-condition epidermis 
and enhance dermal tissue interaction by 
830 nm



Optical Light Array 
Tehnology

HEALITE 





Питања из фототерапије
Теорија 
Подела УВ зрака, особине УВ зрачења
Начин добијања УВ зрака
Рефлексија, пенетрација, апсорпција УВ зрака
Шта су то хромофоре и која хромофора апсорбује коју таласну дужину
Објасни фотохемијске и фотобиолошке реакције
Ефекти УВ зрачења на физиологију коже
Локална реакција коже
Пигментација
Заштита реакција коже на УВ зрачење
Продукција витамина Д и имуносупресија
Терапијски ефекат УВ у односу на биофизиолошку реакцију
Структура и типови коже 
Осетљивост на кратке таласе, МЕД, СЕД и УВ индекс
Дефиниција светлости
Особине полихроматског зрачења
Полихроматско деловање видљиве светлости
Рhotosensitive retinal ganglion cells као рецептори светлости и утицај светлости на циркадијални ритам
Терапијски ефекат топлих боја
Терапијски ефекат хладних боја
Особине ИЗ зрака, подела и кориштење у физикалној терапији
Начини добијања ИР светлости 
Локалне реакције на ИР зраке
Терапијски учинак ИР зрака
Физичке карактеристике вештачке стимулисане светлости (ЛАСЕР, ЛЕД, ОЛАТ и Биоптрона)
Биохемијско дејство вештачке стимулисане светлости
Биоенергетско и биоелектрично дејство вештачке стимулисане светлости
Индиректно деловање вештачке стимулисане светлости
Које биофизиолошке реакције услед примене ласера доводе до аналгезије
Које биофизиолошке реакције услед примене ласера доводе до регенерације
Које биофизиолошке реакције услед примене ласера доводе до антиедематозног и 
антоинфламоаторног
Фактори који утичу на терепијси ефекат



Корисни линкови

https://www.youtube.com/watch?v=WgzynezPiyc

https://www.youtube.com/watch?v=od7NZj62-EQ
https://www.youtube.com/watch?v=U8J3oxyVufI&t=883s
https://www.youtube.com/watch?v=-Tw_KkeRfw8&t=550s

https://www.youtube.com/watch?v=bb_za87ZQiQ
https://www.youtube.com/watch?v=EolOlZxN2Zo

https://www.jove.com/video/50175/minimal-erythema-dose-med-testing

https://www.youtube.com/watch?v=WgzynezPiyc
https://www.youtube.com/watch?v=od7NZj62-EQ
https://www.youtube.com/watch?v=od7NZj62-EQ
https://www.youtube.com/watch?v=U8J3oxyVufI&t=883s
https://www.youtube.com/watch?v=U8J3oxyVufI&t=883s
https://www.youtube.com/watch?v=-Tw_KkeRfw8&t=550s
https://www.youtube.com/watch?v=bb_za87ZQiQ
https://www.youtube.com/watch?v=bb_za87ZQiQ
https://www.youtube.com/watch?v=EolOlZxN2Zo
https://www.youtube.com/watch?v=EolOlZxN2Zo
https://www.jove.com/video/50175/minimal-erythema-dose-med-testing


ДОДАТАК ЗА ПРАКТИЧНИ ДЕО
ТЕХНИКА ОДРЕЂИВАЊА БИОДОЗЕ 

(ИД) УВ ЗРАЦИ
ФОТОТЕРАПИЈА



БИОДОЗА СЕ ОДРЕЂУЈЕ ПРЕ ТЕРАПИЈСКЕ ПРИМЕНЕ УВ ЗРАКА

БИОДОЗА  ЈЕ ВРЕМЕ ЗРАЧЕЊА ЗА КОЈЕ УВ ЗРАЦИ ИЗ      
  ПОЗНАТОГ ИЗВОРА,СА ОДРЕЂЕНОГ РАСТОЈАЊА,         
ИЗАЗИВАЈУ НА КОЖИ ТЕК ПРИМЕТАН ЕРИТЕМ

 БИОДОЗА СЕ ИЗРАЖАВА У МИНУТИМА

 НА ОСНОВУ БИОДОЗЕ ЛЕКАР ОДРЕЂУЈЕ ТЕРАПИЈСКУ ДОЗУ 
ЗРАЧЕЊА
 СУБЕРИТЕМНУ
 ЕРИТЕМНУ



ПЛАН РАДА 
ТЕРАПЕУТА

• ПРИПРЕМА :

•  ПРОСТОРИЈА

• КВАРЦ ЛАМПА

• БИОДОЗИМЕТАР

• НЕОПХОДАН 
МАТЕРИЈАЛ

КВАРЦ ЛАМПА ЈЕ ВЕШТАЧКИ ИЗВОР УВ 
ЗРАКА
 
ОСНОВНИ ДЕО ЈЕ КВАРЦНИ БРЕНЕР - ЦЕВ ОД  
КВАРЦНОГ СТАКЛА ( КОЈЕ ПРОПУШТА УВ) 
      ИСПУЊЕНА ПАРОМ АРГОНА И ЖИВЕ,НА 
КРАЈЕВИМА ЦЕВИ НАЛАЗЕ СЕ ЕЛЕКТРОДЕ 
ВЕЗАНЕ У СТРУЈНО КОЛО

УСПОСТАВЉАЊЕМ СРУЈНОГ КОЛА КРОЗ 
ЖИВИНУ ПАРУ ЕМИТУЈУ СЕ УВ ЗРАЦИ
СНАГА БРЕНЕРА ЗАВИСИ ОД  МОДЕЛА  
ЛАМПЕ ОД 30 – 600W, ПОРТАБЛ ИЛИ 
СТАТИВНИ МОДЕЛ ЛАМПЕ

КОНКАВНИ РЕФЛЕКТОР – ПОЛИРАН И 
ХРОМИРАН, ОМОГУЋАВА БОЉУ РЕФЛЕКСИЈУ 



        КВАРЦ ЛАМПА                  
БИОДОЗИМЕТАР



УПОЗОРЕЊА У РАДУ СА КВАРЦ 
ЛАМПОМ

ü ПАЖЉИВО РУКОВАТИ СА 
ЛАМПОМ

ü БРЕНЕР ЈЕ ОСЕТЉИВ НА 
МЕХАНИЧКЕ ПОТРЕСЕ

ü БЕСПРЕКОРНО ЧИСТ,БЕЗ 
МАСНОЋА,ПРАШИНЕ

ü СТАРОСТ БРЕНЕРА И ЖИВИН 
ОКСИД (КАО ПОСЛЕДИЦА 
ПРОДОРА ВАЗДУХА У 
УНУТРАШЊОСТ БРЕНЕРА)

ü СМАЊУЈУ ЕМИСИОНУ СНАГУ ДО 
50%

БРЕНЕР СА ОШТЕЋЕЊЕМ У ВИДУ 
БЕЛИЧАСТИХ НАСЛАГА



НЕОПХОДАН МАТЕРИЈАЛ

ü БИОДОЗИМЕТАР
ü КОМАД ГУМИРАНОГ ИЛИ 

ДЕБЉЕГ ПЛАТНА СА ТРИ ИЛИ 
ВИШЕ ОТВОРА ДИМЕНЗИЈЕ 
0,5X1,5cm

ü  НЕКОЛИКО ПЛАТНЕНИХ 
КОМПРЕСА ЗА ПОКРИВАЊЕ

ü ЗАШТИТНЕ НАОЧАРЕ ЗА 
ПАЦИЈЕНТА И ТЕРАПЕУТА

ü ЦЕНТИМЕТАРСКА ПАНТЉИКА
ü ХРОНОМЕТАР/ ШТОПЕРИЦА
ü ПОВЕСКЕ ЗА ФИКСАЦИЈУ



ПСИХОФИЗИЧКА ПРИПРЕМА 
ПАЦИЈЕНТА

ü ПАЦИЈЕНТ ЗАУЗИМА 
ОДГОВАРАЈУЋИ ПОЛОЖАЈ, 
СЕДЕЋИ

ü  ОБЈАСНИТИ ПОСТУПАК И ШТА 
ДА ОЧЕКУЈЕ У ТОКУ 
АПЛИКАЦИЈЕ

ü ИНСПЕКЦИЈА КОЖЕ ВОЛАРНЕ 
СТРАНЕ ПОДЛАКТА ЧИЈА ЈЕ 
ОСЕТЉИВОСТ НА УВ ЈЕДНАКА 
СРЕДЊОЈ ВРЕДНОСТИ 
ОСЕТЉИВОСТИ КОЖЕ ЦЕЛОГ 
ТЕЛА

ü КОЖА ЈЕ ЧИСТА, НЕОШТЕЋЕНА, 
СУВА

ü ПОСТАВИТИ И ФИКСИРАТИ 
БИОДОЗИМЕТАР ( БЛИСКО УЗ 
КОЖУ)



ТЕХНИКА ОДРЕЂИВАЊА ИД

ü ПРЕКРИТИ СВЕ ОТВОРЕ 
БИОДОЗИМЕТРА КОМПРЕСОМ

ü ПРЕКРИТИ СВЕ ОТКРИВЕНЕ 
РЕГИЈЕ ТЕЛА У БЛИЗИНИ

ü ПАЦИЈЕНТ СТАВЉА ЗАШТИТНЕ 
НАОЧАРЕ, КАО И ТЕРАПЕУТ

ü КВАРЦНУ ПОРТАБЛ ЛАМПУ, тј. 
БРЕНЕР ПОСТАВИТИ ПОД 
УГЛОМ ОД 90°, ПАРАЛЕЛНО У 
ОДНОСУ НА ОТВОРЕ 
БИОДОЗИМЕТРА

ü УДАЉЕНОСТ ЗАВИСИ ОД  
ЈАЧИНЕ И СТАРОСТИ БРЕНЕРА



ü ОТКРИТИ ПРВО ПОЉЕ И 
ЗРАЧИТИ 2 МИНУТА  
(хронометар)



ü ОТКРИТИ ДРУГО ПОЉЕ И 
ОБА ПОЉА ЗРАЧИТИ 1 
МИНУТ( хронометар)



ü ОТКРИТИ ТРЕЋЕ ПОЉЕ И 
СВА ТРИ ПОЉА ЗРАЧИТИ 
ЈОШ 1 МИНУТ

   УКУПНО:

   ПРВО ПОЉЕ:   4 мин

   ДРУГО ПОЉЕ:  2 мин

   ТРЕЋЕ ПОЉЕ:  1 мин       



ЗАВРШНА ФАЗА

• ПРЕКРИТИ БИОДОЗИМЕТАР 
КОМПРЕСОМ

• ИСКЉУЧИТИ ЛАМПУ

• СКИНУТИ НАОЧАРЕ И ОСТАЛИ  
ДА МАТЕРИЈАЛ

• ИЗВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈУ КОЖЕ

• УПУТИТИ ПАЦИЈЕНТА ДА 
ЗРАЧЕНО МЕСТО НЕ ПЕРЕ, НЕ 
МАЖЕ, НЕ ИЗЛАЖЕ СУНЦУ

• ДА ЋЕ СЕПОСЛЕ ПАР САТИ 
ЈАВИТИ ЦРВЕНИЛО (ЛАТЕНТНИ 
ПЕРИОД)

• СЛЕДЕЋЕГ ДАНА ДОЛАЗИ НА 
ОЧИТАВАЊЕ БИОДОЗЕ

  КАРТОН ЗА БИОДОЗУ

  ДАТУМ И САТ 

  ТИП ЛАМПЕ И ЊЕНА ЈАЧИНА

  РАСТОЈАЊЕ ОД БРЕНЕРА ДО КОЖЕ

  ВРЕМЕ ЗРАЧЕЊА СВАКОГ ПОЉА

   ВРЕДНОСТ ОЧИТАНЕ БИОДОЗЕ



ОЧИТАВАЊЕ БИОДОЗЕ

ü НА ОЧИТАВАЊУ ТРАЖИМО

      ПОЉЕ НА КОЖИ ГДЕ СЕ ЈАВИО 
ЈАДВА ВИДЉИВИ, ИНИЦИЈАЛНИ 
ЕРИТЕМ

ü ВРЕМЕ ЗРАЧЕЊА ТОГ ПОЉА 
ПРЕДСТАВЉА БИОДОЗУ- 
ИНДИВИДУАЛНУ ДОЗУ (ИД)
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