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(OHNWURPRVpVPiJQHVHVVSHNWUXPDQDOt]LV
%LRIHHGEDFNYH]pUHOW/$6(5WHUiSLD
0LNURLQWHQ]LWiV~LQWHUIHUHQFLDELRIHHGEDFN
7g57e1(7,È77(.,17e6
$] HYRO~FLy ERQ\ROXOW pV |VV]HWHWW PiJQHVHV pV HOHNWURPiJQHVHV WpUEHQ

]DMORWWpV]DMOLNPDLV. Ezek nélkül az elemi erk nélkül nem alakulhatott volna ki az
élet. Nem lennének növények, állatok és nem létezhetne az emberiség sem. Életünket

azóta is ebben az összetett környezetben élünk, amely IRO\DPDWRVDQ KDW
PLQGHQQDSMDLQNUD, létünk OHJDODSYHWEE pOHWWDQL IRO\DPDWDLW LV EHIRO\iVROMD.
Gondoljunk csak például az idjárási frontokra!

$ P~OW V]i]DG N|]HSH yWD jól ismert tudósok, kutatók és feltalálók

munkássága nyomán egy ~MRUYRVLJRQGRONRGiVPyGNH]GHWWNLDODNXOQL. Közülük a
legkiemelkedbbek: Einthoven, Newton, Goldberg, Gurwitsch, Tesla, Rife, Presman,
Voll, Marino, Becker, Basset, Popp. Dr. Franz Morell német, orvos a hetvenes évek

második felében dolgozta ki egy WHOMHVHQ ~M ELRIL]LNDL GLDJQRV]WLNDL pV WHUiSLiV
HOMiUiV DODSMDLW. Sógorával Erich Rasche elektromérnökkel, létrehoztak egy olyan
berendezést, amelyet MORA névre kereszteltek. Ezzel új utat nyitottak az

orvoslásban. $ J\|NHUHVHQ ~M HOYHNHQ Q\XJYy WHUiSLD HUHGPpQ\HL NLW&QHN
YROWDN. Olyan betegeket sikerült vele meggyógyítani vagy tartósan tünetmentessé
tenni, akiket addig nem tudtak hatásosan kezelni.

$]HOP~OWN|]HOQHJ\HGV]i]DGDODWW, ezek a biofizikai rezonanciarendszerek

EHEL]RQ\tWRWWiN OpWMRJRVXOWViJXNDW D J\yJ\iV]DWEDQ pV D] RUYRVOiVEDQ. Hiszen a
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technika és a technológiai fejldés ez id alatt hatalmasat lépett elre. Az elektronika,

a kibernetika, a mikrochip technológia és a számítástechnika robbanásszer & fejldése
lehetvé tette, hogy megszülethessen a biofizikai rezonancia és interferencia
rendszerek OHJ~MDEEJHQHUiFLyMD.

Orvosokból és mérnökökbl álló kutató és fejleszt csoport, Wt] pYHV

NXWDWyPXQND során kidolgozta azt a rendszert, amely mérföldk nek számít. Nekik
sikerült D YLOiJRQ HOV]|U olyan bioelektromos jelsorozatokat elvezetni a

testfelületrl, amelyeket a beteg szervezete a berendezés által el állított speciális
jelsorozatokra adott. A feltalálóknak sikerült egzaktan megmérni és grafikusan
megjeleníteni a betegek szervezetének speciális, indukált bioelektromos jelzéseit. Ezt

alkalmazzák kit&n eredménnyel a diagnosztikában és a terápiában. $ EHWHJ
V]HUYH]HWpQHN VDMiW VSHFLiOLV HOHNWURPRV YiODV]DLW KDV]QiOMiN IHO DKKR] KRJ\ D
SiFLHQV|QV]DEiO\R]y |QJ\yJ\tWyIRO\DPDWDLWVHUNHQWVpNRSWLPDOL]iOMiN.

+2*<$1,60%.g'1(.6(-7-(,1."
$] HPEHUL V]HUYH]HW PLQGHQ HJ\HV VHMWMH HOHNWURPRV DODSWHYpNHQ\VpJHW

PXWDW. Értéke a sejten belüli és a sejten kívüli tér között átlagosan 50 -150 mV között
változik, a sejt állapottól függen. Ez a potenciál különbség diszkrét értékek között
folyamatosan fennáll, és alacsony vagy közepes frekvenciával ingadozik.

(]HND]HOHNWURPRVpV - az elektromossággal mindig együtt járó - PiJQHVHV

YiOWR]iVRN DODSYHWHQ PHJKDWiUR]]iN D VHMWHN pV D V]|YHWHN P&N|GpVpW
DQ\DJFVHUpMpW UHJHQHUiFLyMiW UHDNFLyLGHMpW továbbá

EHiOOtWMiN D VHMW

pU]pNHQ\VpJpWDNOV YDJ\DEHOV LQJHUHNUHHJ\DUiQW VWPpJKDWiVVDOYDQQDN
DFVRQWRNiWDODNXOiViUDLV mert serkenthetik vagy gátolhatják az oszteo blasztok és
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az oszteoklasztok m&ködését. A sejtmembránban található ion -csatornák fehérje
molekuláinak térbeli konfigurációjának megváltoztatásával befolyásolják többek
között a nátrium-, kálium-, kalcium- és klorid-ionok sejten belüli és kívüli tér között i
áramlását, egyensúlyát.

0LQGHQ V]HUYH]HW D VDMiW SLOODQDWQ\L iOODSRWiQDN pV ULWPXViQDN

PHJIHOHOHQ YiOWR]WDWMD HOHNWURPRV VWiWXV]iQDN IUHNYHQFLiMiW, mivel minden él
sejt m&ködése folyamatos, dinamikus változásokon alapszik. Például egy anyagcsere

folyamat során keletkez molekula beindíthat egy vele szoros kapcsolatban lév 
másik folyamatot, majd egy harmadikat és így tovább akár bonyolult kaszkád
rendszereket is. Ezeknek a folyamatoknak és a hozzájuk kapcsolódó elektromos
státuszváltozásoknak, ritmusa és frekvenciája van.
Az

,%56<67(0 berendezések

H]HNUH D] HOHPL V]LQW& VHMW

HOHNWURGLQDPLNDLIRO\DPDWRNUDIHMWLNNLKDWiVXNDW

$=,%56<67(0 +$7È60(&+$1,=086$
$ EHUHQGH]pV D V]HUYH]HWUH, a kezelést végz orvos által meghatározott

frekvencia tartományokban, PLNURLPSXO]XVRNDW ERFViW NL. Ezek az impulzusok
olyan intenzitásúak, mint a spontán biológiai jelek intenzitása, a mV -os tartományban

találhatók és tetszés szerinti hullámformájúak. A berendezés által NLERFViWRWW
HOHNWURPRVMHOHNUHDV]HUYH]HWHOHNWURPRVSDUDPpWHUHLNLVIRNEDQPHJYiOWR]QDN.

$ YiOWR]iVRN D WHVWIHOV]tQHQ U|J]tWHWW HOHNWUyGRNNDO HOYH]HWKHWN pV SRQWRVDQ
PpUKHWN. Az ,%56<67(0 online üzemmódban regisztrálja a szervezet
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elektromos válaszait, és a kijelzn megjelen grafikon egzaktan dokumentálja a mért
értékek spektrumát a frekvencia függvényében. Ez adja a diagnosztikai diagrammot.
A spektrumanalízis alapján könnyen kiválaszthatók azok a frekvencia
tartományok, frekvencia-ablakok (Adey 1988), amelyeknél a szervezet által adott

elektromos válasz jelek szignifikánsan eltér k. Ennek tudományos háttereként azt
mondhatjuk, hogy a szervezet sejtjei bizonyos frekvenciák (koherens és inkoherens
hullámok) iránt szelektíve fogékonyak, mások iránt érzéketlenek (Bálint -Bender: A
fizioterápia elmélete és gyakorlata – Springer, 1995.)
A terápia során, ezekben a frekvencia tartományokban történik az elektromos
vagy mágneses vagy lézeres kezelés. A kezelés után ismételten spektrumanalízist,
diagnosztikát végzünk, amely alapján a diagrammról azonnal leolvasható a terápia
hatása, amelynek eredménye alapján a kontroll diagrammokon fokozatosan
csökkennek a szignifikáns eltérést mutató frekvencia sávok, az „instabil” sávok. Így
valójában egy mikrointenzitású, a szervezet által visszavezérelt biofeedback terápia
valósul meg, amelynek hatására csökken a fájdalom és felgyorsul a regeneráció,
optimalizálódnak funkciók.

78'20È1<269,=6*È/$72.
$] 2UV]iJRV 7UDXPDWROyJLDL %DOHVHWL  ,QWp]HWEHQ végzet szakérti

vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az ,%56<67(0 berendezésekkel
individuális diagnosztika és terápia valósítható meg. A biofeedback alapját a

berendezés által kibocsájtott extrém kis intenzitású rezgésekre adott páciens -válasz
impulzusok alkotják.
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A vizsgálatokban olyan balesetet szenvedett betegek vettek részt, akiknek a
balesetük - és az esetek nagyobb részében m&tétjük - utáni rehabilitációját teljesen
vagy nagyobb részben az Országos Traumatológiai (Baleseti) Intézet Rehabili tációs

Osztályának Fizioterápiás részlegén folytatták. $ EHWHJHN W|EEVpJpQHN W|UpVHV
NLVHEEUpV]EHQGLVWRUVLyVpVFRQWXVLyVHJ\HJ\HVHWEHQJ\XOODGiVRVHOYiOWR]iVDLN
YROWDN$EHWHJHN

iQDNiWODJRVDQQDSMDW|UWpQWDEDOHVHWHYDJ\WDUWRWWDNSDQDV]DL.

Az eddigi vizsgálatok alapján bebizonyosodott, hogy  QDS DODWW, 

NH]HOpVVHO a betegek többségének állapotában NLIHMH]HWW MDYXOiV pUKHW HO. A
fájdalom a betegek által jelölt szubjektív skála szerint 52,85% -os csökkenést
mutatott. Azokban az esetekben, amelyekben az ízületi mozgástartományokat

objektíven, szögmérvel is meg lehetett határozni, QDSDODWWiWODJRVDQIRNRV
PR]JiVWHUMHGHOHPMDYXOiVWpUWQNHO. Tekintettel arra, hogy az esetek többségében

150 napot meghaladó kórelzményt regisztráltunk, ezek az eredmények figyelemre
méltóak.
A kezelések alatt mellékhatást, szöv dményt, balesetet nem észleltünk. A
betegek az egyéb gyógyszeres terápiákat változatlanul folytathatták. A fentiek alapján

az ,%56<67(0 extrém kis intenzitású alacsony és közép-frekvenciás elektro- és
magnetoterápiát a fenti balesetsebészeti esetek rehabilitációjában hatásos terápiának
tartjuk. A berendezés alkalmas járóbeteg és kórházi kezelések elvégzésére egyaránt
zúzódások, húzódások, postoperatív ödemák, ínhüve lygyulladások kezelésére, m&tét
utáni állapotok, sérülések rehabilitációs repertoárjának kiegészítésére.
$0HGPLV,QWp]HWEHQ 1999. július 15. és 1999. október 31 között V]pQDQiWKiV
betegeket kezeltek. A vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a páciense k 62,8%5
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a teljesen panaszmentessé vált a kezelések során.. A betegek 18,6% -nál a panaszok az
eredetihez képest jelentsen csökkentek. A kezeltek 4,7%-nál semmilyen változás
sem történt. Mellékhatások a kezelések során nem lépetek fel.
Az allergiás betegek rohamos szaporodása sürgetvé teszi, hogy valamilyen
optimális megoldás legyen a medicina kezében a betegség hatásos kezelésében. A
kapott eredmények alapján, szükség esetén antihisztaminnal, esetleg egyéb adjuváns
kezeléssel kiegészítve, az IBR-SYSTEM berendezés hatásosnak bizonyult a rhinitis
allergica kezelésében.
Az ,%56<67(0 rendszerrel bizonyítottan az alábbi hatások érhet k el:
- kötszöveti regeneráció,
- sérülések, zúzódások és húzódások regenerációjának felgyorsítása.
- gén expressió befolyásolásának vizsgálata
- vegetatív idegrendszeri müködés stabilizálása
- br sérülés és perif. idegsérülés regenerációja
.(=(/e6,(5('0e1<(.
*\yJ\XOW












Allergiás brgyulladásoknál
Derékfájdalmaknál
Emésztési zavaroknál
Fájdalmas mensesnél
Fájdalommal járó kórképeknél
Fejfájásnál
Pattanásos br esetén
Pikkelysömörnél
Rosaceanál
Sérülések utáni fájdalmaknál
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$=,%56<67(0 %(5(1'(=e6)81.&,Ï,
Az ,%56<67(0-mel gyorsan és pontosan meghatározható, hogy melyik
testfélben vagy testnegyedben alakultak ki elektrodinamikai elváltozások, blokkok.

Bioelektromos egyensúly ellenrzés az IBR – SYSTEMâ-mel

Az ,%56<67(0 frekvencia spektrumanalízise megmutatja, hogy a blokkolt
területen milyen a rezonancia és interferencia frekvencia eloszlás.
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Az ,%56<67(0 nagy érzékenység& egyenáramú méréstechnológiája
lehetvé teszi bármely head- vagy reflexzóna, de akár tetszés szerinti testfelület

elektromos státuszának elektrodinamikai vizsgálatát, térben és id ben történ
nyomon követését.

Voltmérések az IBR – SYSTEMâsegítségével

Az ,%56<67(0 leképezi a szervezet brfelületén mérhet elektromos

változásokat a tetszés szerint beállított frekvenciatartományában. A beérkez 
jelsorozat VSHNWUXPDQDOt]LVH XWiQ grafikusan is megjeleníti az egész szervezet

komplex m&ködésének elektrodinamikai „látképét”. Speciális sz &rmátrixok
segítségével szétválasztja a harmónikus-élettani és a diszharmónikus-kóros
spektrumokat, majd a legoptimálisabb korrekciót alkalmazza a terápiában.
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IBR – SYSTEMâmágneses felvétel és terápia
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Az ,%56<67(0-mel gyorsan és pontosan megmérhetjük a szájüregben
kialakult galvánáramokat, elektrodinamikai gócokat.

IBR – SYSTEMâ fogtesztelés, speciális terheléses méréssel

Az

,%56<67(0-mel

mágneses-rezonancia

anyagvizsgálatokat

is

végezhetünk.
Az ,%56<67(0 a világon elsként teszi lehetvé az individuális,

ELRIHHGEDFNYH]pUHOWWHUiSLiW

10

%,2)(('

1081. Budapest, Köztársaság tér 13.
Tel/fax.: 303-2882
E-mail: minelkft@freemail.hu

Elektronikai és
Kereskedelmi Kft.

Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Szakmai Egyesületének tagja

Biofeedback vezérelt lézer terápia az IBR – SYSTEMâ-mel

0,/<(1.Ï5.e3(.(6(7e11<Ò-7+$7*<Ï*<8/È679$*<-$98/È67
$=,%56<67(0

- Akut és krónikus fájdalmak
- Allergiás brgyulladások
- Allergiás légcshurut
- Asztma
- Bélgyulladások
- Ekcéma
- Élelmiszer allergiák
- Fájdalmas menszesz
- Fejfájások, migrén
11
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- Izületi panaszok
- Klímaxos panaszok
- Krónikus emésztési zavarok
- M&tét utáni állapotok
- Pattanásos br
- Postoperatív állapotok
- Psoriasis
- Rheumatikus betegségek
- Sérülés utáni állapotok
- Szénanátha
- Visszatér középfülgyulladások

6=(5(71eg1,6(/6$-È7Ë7$1,$=,%56<67(0 .e6=h/e.
+$6=1È/$7È7"

Ha igen, fejleszt csapatunk speciális tanfolyamokon részletesen megismerteti
az érdekld orvosokkal a készülék elméletét és használatát.
A tanfolyamokra jelentkezni lehet illetve a készülék használatáról további
információ kapható a  telefonszámon vagy a
medmisinst@matavnet.hu E-mailen.
*<È57Ï
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