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Kompensacja wpływu promieniowania telefonów komórkowych za pomocą urządzenia Medic Amber 
Badanie z hodowanymi fibroblastami tkanki łącznej

1. Tło i założenie

Urządzenia przenośne, takie jak telefony komórkowe czy smartfony, należą do urządzeń o wysokiej 
wydajności zużywających duże ilości energii i emitujących ciepło. Ciepło generowane jest głównie 
przez fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, które transmitują dźwięk i dane na odległość. 
Urządzenia te emitują również promieniowanie atermiczne, które może powodować stres 
oksydacyjny i uszkodzenie komórek. In vivo proces gojenia się ran można podzielić na trzy fazy: fazę 
oczyszczenia, fazę granulacji i fazę różnicowania. W przedmiotowym badaniu przeprowadzono 
symulację fazy granulacji, charakteryzującej się wzrostem migracji i podziału komórkowego, wskutek 
czego następuje zasklepienie rany. Poprzez wykorzystanie specjalistycznego systemu badawczego z 
hodowanymi fibroblastami tkanki łącznej badano, czy urządzenie Medic Amber jest w stanie 
skompensować wpływ promieniowania emitowanego przez telefon komórkowy i tym samym obniżyć
stres oksydacyjny, a w konsekwencji doprowadzić do ponownego zasiedlenia przestrzeni 
pozbawionej komórek (= sztuczna rana).

2. Medic Amber

Urządzenie Medic Amber wyprodukowane przez firmę Somavedic Technologies s.r.o., z siedzibą w 
Lovosicích, Republika Czeska, zgodnie z deklaracjami producenta należy do „najmocniejszych i 
najbardziej uniwersalnych, standardowo produkowanych urządzeń Somavedic. Moc wyżej 
wymienionego modelu jest 4x wyższa od urządzenia Medic Uran. Medic Amber bez problemów radzi 
sobie z dowolnymi zaburzeniami przestrzeni, w szczególności z silnym elektrosmogiem. Ponadto, 
harmonizuje wodę, eliminuje negatywny wpływ: 3G, 4G, 5G, EMF, GPZ, wirusów, bakterii, grzybów 
oraz wolnych rodników. Somavedic emituje również niskoenergetyczne pole elektromagnetyczne o 
wysokiej częstotliwości generowane przez różnego rodzaju minerały o różnym stopniu czystości, 
oparte na krzemie (SiO 2 ) i geometrycznie rozmieszczone wokół centralnie ustawionego krzemienia. 
Wyżej wymienione pole częściowo lub całkowicie eliminuje negatywny wpływ wolnych rodników.

W celu przeprowadzenia testów korzystaliśmy z urządzenia Medic Amber przez okres kilku miesięcy.



3. Wykorzystany telefon komórkowy

W celu przeprowadzenia badania wykorzystany został powszechnie dostępny model telefonu 
komórkowego jednego z wiodących producentów, z wartością SAR 0,76 W/kg. Ponadto, na użytek 
badania, w przypadku wystawiania na działanie telefonu, nie wprowadzono rozróżnienia pomiędzy 
promieniowaniem cieplnym i atermicznym, ze względu na fakt, iż oba rodzaje promieniowania są 
faktycznie generowane podczas rozmowy telefonicznej i mają wpływ na organizm.

4. Kultura komórkowa i wykonanie badania

Badania przeprowadzono na fibroblastach tkanki łącznej linii komórkowej L-929 (ACC-2, Leibniz 

Institute DSMZ, Braunschweig). Komórki były standardowo namnażane w RPMI1640, z 10% 

mieszanką wzrostową i 0,5% gentamycyny w inkubatorze przy temperaturze 37 °C, fumigacji z 95% 

powietrza i 5% CO2 oraz wilgotności około 98%. 

Komórki zostały wysiane w gęstości 100 000 komórek / ml, w czterech poszczególnych sekcjach tzw. 

wkładek hodowlanych, z 4 zagłębieniami z silikonu (ibidi, Monachium). Sekcje wkładek zostały od 

siebie oddzielone przegrodą silikonową o grubości 500 μm i otoczone od zewnątrz okrągłą silikonową

przegrodą o grubości 1 000 μm. Dzięki specjalnej powierzchni klejącej wkładka mocno przylega do 

dna zagłębienia hodowlanego, tworząc w ten sposób zdefiniowany obszar wolny od komórek 

(= sztuczna rana), który komórki mogą skolonizować po usunięciu silikonowej przegrody. 

Po osiągnięciu konfluencji (komórki są blisko siebie), 24 godziny po wysianiu komórek, silikonowe 

wkładki oderwano pęsetą, aby pomiędzy poszczególnymi sekcjami uzyskać wyraźnie zdefiniowane 

obszary wolne od komórek. Od tej chwili komórki miały możliwość migrowania do tych obszarów 

pozbawionych komórek gdzie za pośrednictwem podwyższonego podziału komórkowego mogły ten 

obszar zamknąć. Standardowe medium hodowlane zostało zastąpione medium Leibowitz L- 15, z 10%

mieszanką wzrostową i 0,5% gentamycyny, po czym hodowle komórkowe przeniesiono do dwóch 

oddzielnych mini inkubatorów (Cultura M; Almedica, Szwajcaria), gdzie były dalej hodowane w 

temperaturze 37 ° C bez gazowania i zawsze bez (= kontroli), z emisją fal telefonu komórkowego ± 

Medic Amber. Ogólnie, próbki poddano oddziaływaniu aktywnego telefonu komórkowego ± Medic 

Amber z włączonym WiFi przez pierwsze 4 godziny po usunięciu silikonowych przegródek, przy 

temperaturze 37 °C, w mini inkubatorach z możliwością sterowania temperaturą. Po wymianie na 

świeże, standardowe medium hodowlane ponownie umieszczono je w standardowym inkubatorze, 

gdzie były hodowane przez następnych 16 godzin, w celu umożliwienia migracji i wzmocnienia 

podziałów w obszarach wolnych od komórek. 

Odległość urządzenia Medic Amber od miniaturowego inkubatora wynosiła za każdym razem 90 cm a

przestrzeń pomiędzy inkubatorem a urządzeniem była całkowicie pozbawiona przeszkód. Druga 

kultura komórkowa w drugim miniaturowym inkubatorze ustawionym w innym miejscu została 

opakowana kilkoma warstwami folii aluminiowej i hodowana przez taki sam okres co pierwsza. 

Pełniła ona rolę nieopatrzonej próbki kontrolnej. Podczas każdego eksperymentu zastosowano dwie 

szalki Petriego z komórkami, umieszczone na włączonym wyświetlaczu telefonu komórkowego. 

Środowisko to odzwierciedlało rzeczywistą sytuację z wyświetlaczem telefonu komórkowego 

skierowanym w stronę użytkownika. 



Po 16 godzinach komórki zostały w 100% utrwalone metanolem, ufarbowane roztworem Giemsa, tj. 

roztworem błękitu metylenowego eozyny (Merck, Darmstadt) i wysuszone na powietrzu, zaś 

pozostały obszar bez komórek został zmierzona za pomocą mikrofotografii, w czterech różnych 

punktach i przy potrójnym pomiarze odpowiednich kultur komórkowych. Wynik dotyczy więc każdej 

sytuacji 24 punktów pomiarowych dla każdego z eksperymentów. W celu dokonania oceny końcowej 

wykorzystano uzyskaną średnią, porównaną z nieopatrzoną próbką kontrolną.

5. Wyniki i zalecenia

Jak szczegółowo pokazano na ilustracji przedstawiającej przykład reprezentatywny, wykorzystanie 

urządzenia Medic Amber przy działającym telefonie komórkowym z włączonym WiFi skutkowało 

znaczącym wzrostem repopulacji przestrzeni wolnej od komórek, w porównaniu z hodowlami 

komórkowymi niechronionymi przez wspomniane urządzenie. Jednak nawet pod wpływem 

urządzenia Medic Amber nie zostały w pełni osiągnięte wartości jak dla przypadków z wyłączonym 

telefonem komórkowym. Przyjmując wartość 100% dla pomiarów przy wyłączonym telefonie 

komórkowym, dane sumaryczne dostarczyły następujących wyników dla zasiedlania obszarów 

wolnych od komórek (dane średnie + odchylenie standardowe):

• próbka kontrolna przy wyłączonym telefonie: 100 + 6,5 %

• próbka kontrolna przy działającym telefonie komórkowym i chroniona urządzeniem Medic Amber: 

80,1+7,4 %

• próbka kontrolna przy działającym telefonie komórkowym i nie chroniona urządzeniem Medic 

Amber: 63,6 + 7,5 %

Wyniki wykazały, że zastosowanie urządzenia Medic Amber jest w stanie znacząco skompensować 

dużą część promieniowania emitowanego przez telefony komórkowe  (p <0,05; test Wilcoxon- Mann-

Whitneya). Na podstawie niniejszych wyników badania można polecić stosowanie urządzenia Medic 

Amber w celu obniżenia niepożądanych emisji generowanych przez telefony komórkowe.


