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A következők felmérése :

Szervi stresszek
Mérgezések
Gombák/paraziták
Virusok/baktériumok
Allergiák
Vitamin/ásványi anyag hiány
Dentális gyulladások/
zavaró területek
Pszichológiai stresszek
és még sok más …

VEGATEST expert
®

egy fontos mérőeszköz, melyet orvosok használnak világszerte

MÉRÉSI EREDMÉNYEK
A mérési eredmények értelmezése
1 & 2:

VEGATEST expert
Páciens:

Dátum:

Megjegyzés:

Elektromágneses mező
Fejközpontú
Jelentős mérgezettség
Higany méreg
Védőoltás stressz
Ételallergia
Depresszió
Savtúltengés
Hipofízis
Mellékvesek éreg
Tüdő
Hasnyálmirigy
Nyakcsigolya
Fogak
1. kvadráns
16-os fog gyulladása
Elektromágneses mező
Fejközpontú
Jelentős mérgezettség
Org. nem észl. krónikus fogbélgyulladás
Org. nem észl. jobboldali ciszta
Org. nem észl. krónikus fogbélgyulladás

3-10:

Alárendelt okozati diagnózis: A páciens elekromágneses erő mezőnek volt kitéve.
Sőt, komoly mérgezettség mutatható ki, amit további szűrések amalgám terheltségnek állapítják meg. Egy összetett eljárás (szűrés) azt mutatja, hogy az ételallergiát is a méreganyagok okozzák. A tapasztalatok azt mutatják, hogy védőoltás
okozta stresszt ki lehet zárni védőoltás nozodával (de ezt egyénileg kell kitesztelni.)
Gyakran találkozunk depresszióval olyan pácienseknél, akinek szervezete nehézfémekkel terhelt, és ezt természetesen az elsavasodás még fokozza.

11-15:
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A fenti eredmények egy páciensen
mért eredmények.
Az illusztráció a végleges mérés
kinyomtatott adatait mutatja.

A tünetek lokalizálása szerv teszteléssel
A hipofízis és a Glandula suprarenális cortex tesztelt ampullái krónikus stressz
miatti kimerültséget mutat, amely megegyezik a páciens anamnézisével. A tüdő, a
hasnyálmirigy és a gerinc egy része a legterheltebb a méreganyagok miatt a teszt
szerint. A kombinált tesztelés azt mutatja, hogy az ok a fejben található.

16-24:

A fejben az első derékszögben található fogak reagálnak. A 16-os fog (ami a
hasnyálmirigy/gyomornak felel meg a kínai 5 elem teóriában) jelenti az első
zavaros területet. A szűrés cisztát és pulpitist mutat, a pulpitis súlyosabb és az
felelős a hasnyálmirigy tünetekért.

VEGATEST dentális beolvasás
Páciens:

A biológiai index a kötőszövethez kapcsolódik , melyet "alaprendszernek" is
hívunk. A kötő szövet funkcionális állapota megmutatja a páciens biológiai korát,
azaz azt, hogy mennyire "elhasználódott" a szervezet. A biológiai kor 21 szakaszra
van osztva, amelyben az 1-es a teljesen egészségest jelenti, a 21-es a halált.
Ebben az esetben a páciens nem-specifikus biológiai indexe 13/17. A 13 az
orvosilag kimutatható zavarok jelenlétét mutatja, a 17 a nyilvánvaló betegségeket.

Dátum:

Megjegyzés:

Összefoglaló
4 fő témát mutat a teszt: elektromágneses stressz (BI 18) , mérgezettség (BI 16),
koponyai foci (BI 17) és nozoda krónikus pulpitis (BI 18)
Ezek a fő problémák - koponyai zavarok, melyeket az elektromágneses szennyezés
felerősít - valamint az egyéb mérgezettséget kezelik először. A 16-os fogat ki kell
takarítani és a toxinokat eltávolítani. Ez a fog probléma jól látható a száj áram(lat)
mérésen is a bal oldalon.

Statikus mérés:
Maximum száj áramlat:
Maximum száj feszültség:
Maximum teljesítmény:

2.05µA
37mV
76nW

Dinamikus mérés, 1 másodperc terhelés:
Száj áramlat végsÿ értéke:
Felhasznált energia:

VEGATEST expert

1.20µA
37nJ
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A következő tesztelés meghatározza, hogy milyen fokú volt a javulás, vajon a
fogorvos sikeres volt-e és milyen egyéb terápiára van szükség.
Ennek a megközelítésnek az az előnye, hogy először a legsúlyosabb problémákat
találja meg és kezeli, ami azt jelenti, hogy a páciens gyors és nyilvánvaló javulást
fog érezni. És ez jobban ösztönzi a pácienst arra, hogy a követő terápiában részt
vegyen, hogy miel őbb ellenálló legyen és stabil legyen az immunrendszere.

Az illusztráció a dentális mérés
kinyomtatott ereményeit mutatja.

successteam2007

A VEGATEST® MÓDSZER
A VEGATEST® módszer céljai:
- leegyszerűsíti a felmérést
- hatékony okozat kereső
- a felmérés érthető a páciensnek
- jobb orvos/beteg kapcsolat

Mivel az orvosi diagnosztizáló és terápiás eszközöket gyártó cégek között vezetők vagyunk,
nemzetközileg teszteltek és elfogadottak vagyunk
és rendelkezünk a szükséges bizonyítványokkal/engedélyekkel.
Mi több, mérnökeink és tanácsadóink - szorosan együttműködve orvosokkal és terapeutákkal - diagnosztikai és terápiás készülékeket
fejlesztenek ki az Ön praxisához és páciensei
egészségének érdekében.

A VEGATEST ® módszer a Dr. Voll által alkalmazott elekroakupunktúra továbbfejlesztett változata, melynek során a szervezet megfelelő
teszt információra adott válaszát egy egyszerű
bőr mérőpont által feltett kérdésre kapjuk meg,
egy másolható eredménnyel.
A VEGATEST ® módszer 1978 óta fejlődik és
tökéletesedik. Tesztelők, akik tökéletesítették a
tesztelés alapjait és a szűrést, felismerik az ok
és a hatás közötti kapcsolatokat.
Először, egy energia vizsgálat történik, mely
felméri a páciens általános- ill. energetikai állapotát. Majd vizsgálja a koponyát, a fogak állapotát a szájüreg áttekintésével. A tünetek mellett, keresi az allergiák okait. Célirányos teszteket végez, melyek a rég bizonyított test-lélek
kapcsolatot is figyelembe veszik.
Egyéb területek: szervi gyengeségek, rovaröl
ő
és vegyszer terheltség, hiányállapotok tünetei,
paraziták jelenléte, nehézfém mérgezés, diétás
intoleranciák felfedezése és sorrendbe állítása.
A VEGATEST® nem csak egyszerűsíti a diagnózist,
de optimális terápiát is ajánl:
A gyógyító teszt, amit évek óta sikerrel alkalmaznak, biztosítja a személyre szabott és hatásos terápiát (megfelelő gyógyszerek előírását)
minden egyes páciens számára.
Amint a páciens a megfelelő termékeket kapja
a megfelel ő mennyiségben, a gyógyulása egyszerűen nyomon követhető. A biológiai index
segítségével gyorsan felmérhető, hogy milyen
hatásos a javasolt terápia.
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A VEGATEST® KÉSZÜLÉK

The VEGATEST ® expert
Tökéletesség az elektroakupunktúrában
Most már évtizedek óta, az orvostudomány szinte minden területe
bízik abban a holisztikus diagnosztikus információban, amelyet ennek
- a több ezer éves kínai gyógyászat
és a nyugati orvostudomány találkozásával létrejött - a sikeres és megbízható teszt módszernek a segítségével nyerhetünk.
A legújabb technikai előrehaladásnak
köszönhetően a VEGATEST ®
expert egy nagyon sokoldalú eszköz,
melynek logikus szerkezete teszi
lehetővé az egyszerű és az összetett
méréseket is.

A VEGA® Duplex Tároló
(VEGA® Duplex Storage) (VDS)
Gyors, bizonyított,
sokatmondó vizsgálat
A VEGATEST ® módszert a 70-es
évek második felében fejlesztették
ki. Azóta, a kutatók és a használók
folyamatosan keresik az információ
tárolásának és tesztelésre történő
előhívásának új lehet őségeit.
A VEGA® Duplex Ampullákkal történő
tesztelés forradalminak számít a
VEGATEST ® történetében. Nehezen
tudjuk elhinni, hogy mennyi id őt tud
megspórolni a tesztet végző a VEGA®
Duplex Tároló egység használatával.
Ez a különleges tárolás garantálja
minden egyes VDS Ampulla magas
minőségét.
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FUNKCIÓ ÉS MŰKÖDÉS

Energiaszint felmérése
Időspórolás irányított
diagnosztizálással
Az energiafelmérés teljesen automatikus sorrendje olyan felmérő
képességet ad a VEGATEST®
expertnek, mely információt nyújt
az energetikai állapotról, az általános állapotról, valamint a lehetséges hiányállapotokról és diszharmóniákról. A felmérés nagyon rövid
időt vesz igénybe, mindössze néhány perc és a páciens állapotáról
egy gyors összefoglalót kapunk 7
pontban.
Természetesen a mérési eredményeket egy csatlakoztatott
nyomtatón keresztül kinyomtathatjuk vagy elmenthetjük a számítógépre.

A VEGATEST ® elés
A VEGATEST ® megkülönbözteti az
általános tesztelést, ill. a szervek
tesztelését, és a szűrés, valamint a
terápia hatékonyságára vonatkozó
tesztelést. Ezeket a méréseket egy
olyan ponton - mely el őkészített a
teszteléshez - végzik, ahol ismételhetőek. Az orvos más eredményeket kap, ahogy különböző rezonanciájú anyagok kerülnek a körbe. Ez
a gyors és hatékony módszer segíti
meghatározni a test jelenlegi állapotát.
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A szájüreg

áramalt ai nak mérése

Sorvadásos és krónikus
stresszek feltárására
A szájüreg galvános áramlatainak
mérése azért fontos (és nem csak
a fogászatban), mert így pontosabb
képet kapunk a páciens teljes terheltségér ől. A VEGATEST ® expert
méri és leírja a numerikus (µa, mv,
µW) és grafikus max. értékeket
(vagy 2 fog között vagy 1 fog és a
szájnyálkahártya membránja kö zött). A számok és a grafika kinyom tathatóak vagy tárolható ak .
A páciens krónikus stresszes állapota a Dr. Kramer (fogász) kutatásai szerinti µ-Joules-ban fejezhető
ki.

Elektroimpulzus terápia
a zavaró területek feltárására
A VEGATEST ® experttel szintén lehetséges az időtesztelt, alacsony
frekvenciájú elektroimpulzus terápia, mely 10 vagy 13 Hz-es jeleket
használ, hogy elérje a vérkeringést
elősegítő kezelésekhez hasonló
hatást (moxa kezelés, bőrpír, stb.).
Az SI kártya
A mágneses mezőkkel történő
gyógyításnak komoly szerepe van
a hagyományos orvoslásban. Ez a
biofizikai módszer az SI kártyán
keresztül valósul meg. A mágneses
mezőt, mint egy biológiai rendszer
információ hordozót használják.
Az SI (rendszer információ) kártyát
feltöltik információval és a bőrön
kell hordani a teszt eredményeknek
megfelelően. Hogy mennyi ideig
kell hordani az egyéntől függ.

Teljesen automata
Energiaszint felmérés

A mérési eredmények
kijelzése

Könnyű kezelhetőség,
görgessen végig a
menün a lábpedállal

Érthető és logikus
menüfelépítés

WEGAMED® - NET PC DOKUMENTÁCIÓ
Gyors, egyszerű és teljes teszt dokumentáció

Az opcionálisan kapható WEAMED ® .NET
PC Dokumentáció elmagyarázza, hogy
hogyan csatlakoztassuk IBM kompatibilis
számítógéphez, és tartalmazza a
VEGATEST ® experttel végzett mérés
teljes dokumentációját.

A páciens rögzítése (adatainak felvitele)
világos és egyszerű. A szoftver a Windows nak megfelel és minden számítógépen
futtatható, ami Windows 95- öt vagy annál
újabb verziót használ.

A szoftver elmagyarázza:

Információkezelés és dokumentáció: minden rész a páciens neve alá kerül. Egy
rövid, tömör könyvtári ablak tartalmazza
az összes részt és azok dátumát. Bármi lyen adat bármikor kinyomtatható.

- a páciens kezelését (adatainak rögzítése)
- VEGATEST® elést
- energiaállapot felmérést
- a fogak felmérését
- stimulációs terápiát
- SI kártya használatát
- meridián státuszt
- egyénre szabott észrevételeket
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wegamed ® készülékeinkről
és képzéseinkről bővebb
információért kérjük, hívja a
+36-70-636-02-63 számot.
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Megjegyzés a tisztességes piaci magatartáshoz:
a wegamed ® diagnosztikai és terápiás módszerei
az alternatív gyógyászat területéhez tartoznak, és
mindenekfelett tudományosan nem bizonyítottak.

