
Bio-Mat – antibakteriální efekt 

ametystového infračerveného 

záření  

 

 Použití Bio-Matu snížilo během 24h 

množství bakterie Escherichia coli        

o 64,5%. 

 Množství bakterie Pseudomonas 
aeruginosa se snížilo během 24h          o 
60,7%. 





Antibakteriální test účinků Bio-Matu 

– Obrázek 1 

 

 Obrázek bakterie Escherichia coli před 
umístěním na Bio-Mat (obrázek vpravo) 

 

 Obrázek bakterie Escherichia coli po 24h 
na Bio-Matu (obrázek vlevo) 

 

 Množství bakterie sníženo o 64,5% 



Antibakteriální test účinků Bio-Matu 

– Obrázek 1 



Antibakteriální test účinků Bio-Matu 

– Obrázek 2 

    

 Obrázek bakterie Pseudomonas 
aeruginosa před umístěním na Bio-Mat 

 

 Obrázek bakterie Pseudomonas 
aeruginosa po 24h působení Bio-Matu 

 

 Množství bakterie sníženo o 60,7% 

 



Antibakteriální test účinků Bio-Matu 

– Obrázek 2 



Síla infračerveného 

záření Bio-Matu 

 

 Intenzita vyzařování Bio-Matu: od 5 do 
20 mikrometrů 91,3% 

 

 Intenzita infračerveného záření         
Bio-Matu: 424 ps při 50°C, 98% RV 

 

 Oddělená kombinace 6,5 mikrometrů a 
10 mikrometrů 





2 druhy infračerveného 

záření Bio-Matu 

 

 Infračervené záření o vlnové délce     

6,5 mikrometrů (světelné) 

 Infračervené záření o vlnové délce      

10 mikrometrů (tepelné) 

 Bio-Mat vyzařuje 2 různé frekvence 

infračervených paprsků 



Ametystové infračervené záření 

AMETYSTOVÉ INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ 

BĚŽNÉ INFRAČERVENÉ  

ZÁŘENÍ 



Bio-Mat využívá ametystové 

infračervené záření 

 

 Frekvence ametystového infračerveného 

záření se nepodobá běžnému 

infračervenému záření 

 

 Frekvenci ametystového infračerveného 

záření lze přirovnat k frekvenci hudby 

 



Bio-Mat a vyzařování 

záporných iontů 

 Iontová analýza při 26°C a vlhkosti 34% 

 Počet iontů před zapnutím Bio-Matu: 

106/cm3 

 Počet iontů po 1 minutě působení     

Bio-Matu: 176/cm3 

 Po jedné minutě zvýšení o 63% 





Odstínění elektromagnetického 

pole a interferencí 

 Podmínky testu: Standardní elektrická 

síť: 120V, 60Hz. 

 

 Odstínění elektromagnetických 

interferencí: 100% 

 

 Odstínění elektromag. pole: 100% 





Odstínění elektromagnetického 

pole a interferencí – Bio-Mat Mini 

 Podmínky testu: Standardní elektrická 

síť: 120V, 60Hz. 

 

 Odstínění elektromagnetických 

interferencí: 100% 

 

 Odstínění elektromag. pole: 100% 





Odstínění elektromagnetického 

pole podle Evropské normy, třída 

lékařské přístroje 
 Podmínky testu: Standardní elektrická 

síť: 230V, 50Hz. 

 

 Odstínění elektromagnetických 

interferencí: 100% 

 

 Odstínění elektromag. pole: 100% 





Odstínění elektromagnetického 
pole podle Evropské normy, třída 
lékařské přístroje – Bio-Mat Mini 

 Podmínky testu: Standardní elektrická 
síť: 230V, 50Hz. 

 

 Odstínění elektromagnetických 
interferencí: 100% 

 

 Odstínění elektromag. pole: 100% 




