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PlatiuMed MAG 204
• magas és alacsony frekvenciájú, mágneses terápiára használható, az
Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett CE0476 márkajelzéssel ellátott
orvosi berendezés.
• 4 alacsony és 4 magas frekvenciacsatornával rendelkezik; számos és személyi
igényekre állítható, széles szériatartozék választékkal.
• 69 gyárilag beállított program magas és alacsony frekvencián a legismertebb
patológiák szakkezelésére, amelyekre a mágneses mezők használata
hatékonynak bizonyult.

• A berendezés két, egymástól eltérő kezelés alkalmazási lehetőségével van
ellátva, amelyeket egy időben lehet végezni.
• Egyszerű használati módja és kompakt méretei (33,5 x 10 x 27,5 cm) miatt
ideális megoldás szakmai és háztartási használatra egyaránt.

• Az új, Dual rendszer működési frekvenciái lehetnek:
– 100 Hz. és 100 Gauss, alacsony frekvencia;
– 150 KHz. magas frekvencia magas szintű performancia eléréséhez.

Bemer 3000 mágnes ágy
• sejtszintű regenerációt biztosít, frissít, keringést javít/fokoz, prevencióban,
de főleg a rehabilitációban segít
• 10 alap és 4 kombinált program segíti a regenerációt

Triomed
• A készülék gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és ödéma csökkentő hatással
bír.
• A további klinikai-fiziológiai hatások megnyilvánulása:
➢ a sejtregenerálódás folyamataiban,
➢ a szervezet ellenálló képességének javításában,
➢ hemodinamika javulásában,
➢ stressz oldó hatásban,
➢ a vegetatív idegrendszer regulációjának normalizálásában.

• 1-es sugárzó
Milliméteres hullámhosszon, 40-43 GHz-es rádiófrekvencián működik, mely
megfelel a sejtkommunikáció frekvenciáinak, a hypothalamus-hypophysismellékvesetengely (stressztengely) valamint a szabályzórendszer
frekvenciáinak. Ennek köszönhetően a betegség okára hatva indítja be
az öngyógyítás folyamatait, miközben közvetíti a szervezetnek az egészség
rezgéseit. Sejtszinten, a kezelés egész ideje alatt intenzív kommunikáció
valósul meg a szervezet és a készülék között, a kezelés minden pillanata
egyénre szabott.

• 2-es sugárzó
Különleges kvantum tartományban működik. Hatása a szervi funkciók
hiányosságainak korrigálásában rejlik. Minden esetben és mindig
alkalmazható, nem alakul ki a hozzászokás veszélye. Akut esetekben nem
kellően hatékony, inkább utókezelések és kezelések közötti kezelések esetén
alkalmazza.
Ajánlott:

➢ megelőzésre,
➢ infekciók,
➢ paraziták, baktériumok, vírusok és gombák okozta fertőzések esetén,
➢ heveny és krónikus betegségek esetén,
➢ sérülések, utókezelés, rehabilitáció esetén.

Stimplus II
• A készülék egy kettős funkciójú elektrobiológiai készülék, amely megkeresi és
stimulálja a fontos akupunktúrás pontokat. Ezeket az akupunktúrás pontokat a
test többi részéhez képest alacsony ellenállás jellemzi, ill. az a képesség, hogy a
stimulálásukkal hatást fejtenek ki a test különböző belső szerveire.
• A készülék működése során javítja a vérkeringést, amelynek eredményeképpen
növeli a test vitalitását, csökkenti a fájdalmakat és gyorsítja a gyógyulást.
• A stimuláló impulzusnak egy egyedülálló frekvenciája van. Az intenzitás,
amelyet a felhasználó szabályoz, elérheti azt a nagyságot, amely lehetővé teszi
a test hatékony stimulálását szinte bármilyen körülmény között.

Ultrahang készülék
• Gyulladásos tünetek kezelésére szolgáló, hordozható készülék, mely nem
csak a bevérzéseket, de a mélyen elhelyezkedő gyulladásokat,
(izom)húzódásokat is képes megszüntetni.
• 1-3 MHz
• Teljesítmény: 3 W/cm² ± 20%
• Folyamatos és impulzus üzemmód

• Impulzus-szünet arány állítható
• Érintkezés figyelés

Lézer
• Akkut és traumás sérüléseket "a felülettől a mély rétegekig" képes
megszüntetni, főleg a gyulladásos, vagy/és az akkut problémákat
• Sejtszintű regenerációt biztosít

Kynesio tape
• hatóanyag tartalom nélküli, (hosszában) elasztikus bőrbarát tape.
• Azonnali segítség fájdalom csökkentésére, megszüntetésére.

• Lehetősége szinte határtalan; az achilles fájdalomtól a nyaki
bántalmakig, mindenre lehet használni, megfelelő szakember - aki a
hatóanyag tulajdonképpen - segítségével.

6-8 x 2 kéz
• Horváth Márton, Szűts Zoltán, Igaz Bálint és Kelemen Lajos (beugró),
amely a testet (s ez által a lelket is) regenerálja, rehabilitálja.
• A Trigget pont terápia ismerői, amelyről a német fizióterapeuták csak
úgy nyilatkoznak, hogy akik ezeket a pontokat ismerik, azok a szervezet
80%-át meg is tudják gyógyítani.

Autogén tréning
• már többek meg is tapasztalták, főleg edzőtáborokban – mérhetően
nagy sikerrel alkalmazták a sportolók
• Az autogén tréning nevű relaxációs eljárás főként J.H. Schultz nevéhez
kötődik.
• Ez az egyik orvostanilag legjobban megalapozott és a legtöbbet kutatott
relaxációs módszer, amely erősíti a test öngyógyító folyamatait.

• Az autogén tréning saját erőnkből merít, saját aktivitásunkat használja
fel, ahogyan azt a neve is kifejezi - autogén.

