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Опис: синдром діабетичної стопи спостерігається у 10-25% хворих на 

цукровий діабет. На жаль, на сьогоднішній день лікування діабетичної стопи 

в більшості випадків закінчується ампутацією ніг. До 70% від загальної 

кількості виконаних ампутацій ніг припадає на частку хворих цукровим 

діабетом. Ампутації ніг у пацієнтів з цукровим діабетом виробляються в 20-

40 разів частіше, ніж в осіб без діабету. За даними різних авторів, 

післяампутаційна смертність протягом перших років досягає 50%.  

Враховуючи невтішну епідеміологічну ситуацію з цукровим діабетом, а 

отже, і синдромом діабетичної стопи, йде постійний пошук нових 

ефективних методів профілактики і лікування такого важкого ускладнення 

цукрового діабету, яким є синдром діабетичної стопи.  

Для лікування діабетичної стопи необхідно поліпшити кровообіг в нозі і 

ліквідувати критичні ішемії. Основним і поки найбільш ефективним методом 

корекції артеріального кровотоку залишається аутовенозне 

мікрошунтування,  при якому в обхід уражених артерій проводяться нові 

судини з власних вен пацієнта. Однак цей метод навряд чи можна вважати 

досить доступним через його складності, великої кількості протипоказань у 

хворих цукровим діабетом і дорожнечі. Пам'ятаючи про необхідність 

поліпшення кровообігу в нижніх кінцівках хворих синдромом діабетичної 

стопи, основним лікувальним фактором обране світло - електромагнітне 

випромінювання видимого та інфрачервоного діапазонів спектра, здатне 

посилювати мікроциркуляції крові і лімфи, нормалізувати реологічні 

показники крові, нормалізувати роботу імунної, ендокринної та центральної 

нервової систем. Використання світла як лікувальний чинник не має 

протипоказань, не призводить до негативних побічних ефектів. Однією з 

модифікацій апарату для лікування синдрому діабетичної стопи є апарат, що 

складається з двох фотонних камер і призначений для освітлення однієї 

кінцівки. Головна камера, розташована горизонтально, виконана у вигляді 

прямокутного циліндра, у якого верхня стінка встановлена на поворотних 

петлях для зручності розміщення кінцівки. У головній камері розміщується, 

як правило, гомілку. Для освітлення стопи використовується вертикальна 

приставна камера, яка виконана у вигляді відкритого з одного боку 

прямокутного короба. Роздільне виконання двох камер дозволяє 

встановлювати головну камеру не тільки на гомілку пацієнта, але і на 

колінний суглоб і навіть на стегно. Це дозволяє відновити мікроциркуляцію 

крові в усій кінцівки, що дає можливість використовувати апарат і для 

лікування інших судинних патологій нижніх кінцівок людини, викликаних 

порушеннями кровообігу в них.  

 

 



Інноваційні аспекти та переваги: основним лікувальним фактором обране 

світло - електромагнітне випромінювання видимого та інфрачервоного 

діапазонів спектра, здатне посилювати мікроциркуляції крові і лімфи, 

нормалізувати реологічні показники крові, нормалізувати роботу імунної, 

ендокринної та центральної нервової систем. Використання світла як 

лікувальний чинник не має протипоказань, не призводить до негативних 

побічних ефектів. 
 
Поточна стадія розвитку: вже на ринку. 

  

Права інтелектуальної власності: не оформлені.  

  

Існуючі та потенційні сфери застосування: профільні санаторії України 

для лікування синдрому діабетичної  стопи. 

Тип потрібної співпраці: комерційна угода з технічним сприянням. 

       
     

 
 

 
  

 

 

Апарат «Барва-СДС» 

 


