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     1-2. Stardevice/SA-201-LT  ULTRALIGN  (Pro Adjuster) 

számítógépes gerinc- és ízületdiagnosztizáló- és kezelő rendszer 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Stardevice/SA-201-LT ULTRALIGN (Pro Adjuster) korrekciós rendszer (Spineliner Adjustment System T) 

fejlett műszaki eszköz, amelyet orvosok használnak a hátgerinc elemzésére és korrekciójára.  

A műszer hatékonyan támogatja a kiropraktor (csontkovács) munkáját, gépesítve a manuális terápiát, lehető-

vé téve az azonnali eredménykövetést, a kezelési, a személyes- és az állapotadatok rögzítésének, nyilvántar-

tásának és feldolgozásának számítógépesítését.  

A műszer egy bonyolult szoftvercsomaggal rendelkezik, amely segíti az orvost, hogy helyre tegye és korrigálja 

a nem megfelelő rögzülést és/vagy részleges ficamot. 

 

A készülék a gerinc minden részét (nyaki, háti, ágyék-kereszt) külön elemzi és az eredményt grafikusan jeleníti meg. 

Az elemzési fázis után az orvos kiválasztja a korrigálandó szelvényt vagy szelvényeket és a Stardevice/SA-201-LT 

ULTRALIGN (Pro Adjuster) korrekciós rendszer rezonanciával* korrigáltan kopogtatja helyükre a kiválasztott 

gerincszelvényeket. 
 

* Rezonancia: 

egy mechanikai, vagy villamos rendszerben levő nagy amplitúdójú rezgés, amelyet viszonylag olyan kicsi periodikus 

inger okoz, amelynek ugyanaz, vagy közel ugyanaz a periódusa, mint a rendszer önrezgésszáma. 

Ezután a gerinc kiválasztott területeit/ét újból lehet elemezni, hogy a korrekció, vagy más kezelés előtti körülmé-

nyeket össze lehessen hasonlítani a korrekció, vagy más kezelés utáni eredménnyel. 

 

A Stardevice/SA-201-LT ULTRALIGN (Pro Adjuster) korrekciós rendszernek két működési módja van: elemzés 

és korrekció, valamint laterális elemzés és korrekció. A Stardevice/SA-201-LT ULTRALIGN (Pro Adjuster) 

korrekciós rendszer elemző funkciója leválasztja és meghatározza azokat a csigolyaszelvényeket (szegmenseket), 

amelyeknek más az ellenállási válasza, mint ami egy hasonló egyénen hasonló csigolyaszelvényen normálisként 

elvárható. A készülék a gerinc mindegyik részét (nyaki, háti, ágyék-kereszt) külön elemzi és az eredményt grafikusan 

jeleníti meg. Az elemzési fázis után az orvos kiválasztja   

a korrigálandó szelvényt vagy szelvényeket és a Stardevice/SA-201-LT ULTRALIGN (Pro Adjuster) korrekciós 

rendszer rezonanciával1) korrigáltan kopogtatja a kiválasztott gerincszelvényeket. 
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Az SA-201-LT ULTRALIGN (Pro Adjuster) korrekciós rendszer szondái 

 

A Stardevice/SA-201-LT ULTRALIGN (Pro 

Adjuster) korrekciós rendszer lehetővé teszi az 

orvosnak, hogy optimális korrekciós technikát, 

vagy egy alternatív kezelési módszert válasszon 

az alkalmazáshoz. Vagy a Stardevice/SA-201-

LT ULTRALIGN (Pro Adjuster) korrekciós 

rendszerbe épített korrigált rezonanciaerő tech-

nikát alkalmazza, vagy speciális kiropraktikai 

technikát, modalitást, vagy más fizikai terápiát.   

Ezután a gerinc kiválasztott területeit/ét újból 

lehet elemezni, hogy a korrekció előtti vagy ke-

zelés előtti körülményeket, össze lehessen ha-

sonlítani a korrekció vagy kezelés utáni ered-  

                                                                                                                 ménnyel.  

A Stardevice/SA-201-LT ULTRALIGN (Pro Adjuster) korrekciós rendszernek világosan meghatározott előnye és 

haszna van a páciens és az orvos számára. Az orvos számítógépes grafikát használva könnyen és megbízhatóan tudja 

közölni a páciens állapotát és az előrehaladást. A műszer gerinckorrekciós funkciója tehermentesíti az orvost, az 

ismételt kézi korrekció alkalmazásából származó fizikai igénybevétel alól. 
 

A Spineliner Adjustment System T -t az Egyesült Államokban az FDA (Federal Drug Administration), mint I. 

osztályú eszközt regisztrálta, a gerinc „mozgó szelvényé”-nek vizsgálatára és szabályozott oszcilláló erők alkalma-

zására, terápiaként használva az ízületek mobilitásának javítására, a subluxáció (részleges ficam) csökkentésére és a 

mechanoreceptorok ingerlésére a jobb afferens CNS input céljára. A Stardevice/SA-201-LT ULTRALIGN (Pro 

Adjuster) sorozat 3 és 7 típus objektív módszert ad az ízületek merevségének vagy rugalmasságának mérésére, ill. 

biztonságos és igen hatékony módszer az emberi gerincoszlop mechanikai diszfunkciójának kezelésére. 

Leírunk módszereket a csigolyák közti porckorong kitüremkedése és nem-fragmentált sérvek kezelésére is. A 

rendszer 4 szondával van felszerelve az elemzéshez és terápiához:  

1. Szimpla szonda: a laterális analízishez és a terápiához használják, ha az erőimpulzusokat koncentrálni kell; 

2. A kis 20 mm-es kettős szondát a gerincnyúlványok érintkezéséhez használják az elemzés alatt. A 20 mm-es 

szonda lehetővé teszi csigolyanyúlványok érintését a páciens bőrén keresztül, úgy hogy az erőimpulzus nagyobb 

része a csigolyaszelvénybe irányított. A terápia során a 20 mm-es szondát előnyben részesítik a JMT (Joint 

Mobilization Therapy, „Izületmobilizációs terápia”) eljárásokban, csigolyák közti porckorong terápiánál, a 

mechanoreceptorok ingerlésénél és egyes lágy szövet részeként kezelve; 

3. A közepes 30 mm-es kettős szondát is elemzéshez és terápiához használják. Az elemzés során a hullámalak, 

amely a 30 mm-es szonda erőimpulzusától származik, néhány további jellemzőt mutat a lágy szövetekre és 

izomelemzésre, de a „merevség/rugalmasság” információ némileg kevesebb felbontóképességet mutat, mint 

amikor a 20 mm-es szondát használják. A terápia során a 30 mm-es szondát használják, ha a mobilizáló impulzus 

az ágyékcsigolya mammilláris nyúlványai felé kell hogy terjedjen, vagy a többi csigolyaszelvények transzverzális 

nyúlványai felé; 

4. A nagy 45 mm-es kettős szondát általában olyan alkalmakkor használják, amikor a helyesbítő erőt kívánják 

szétteríteni, vagy a gerinc melletti lágy szövet felé kívánják az erőt irányítani. 
 

A Stardevice/SA-201-LT ULTRALIGN (Pro Adjuster) korrekciós rendszer egy számítógépes eszköz, amelyet arra 

alakítottak ki, hogy elemzési és kezelési funkciót is végezzen.  
 

Elemzés:  

1. Gerincszelvény rugalmassági vizsgálat (relatív ízület mobilitás vagy merevség); 

2. Izomgörcs; 

3. Gerincszelvény szövetállapota (hullámalakú elemzés); 
 

Terápia:  

1. Ízületek mobilizálása; 

2. Kiropraktikai korrekció; 

3. Csigolyák közötti porckorong terápia; 

4. Mechanoreceptor ingerlés; 

5. Kiváltó (trigger) pont terápia. 
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Az elemzési funkció olyan tulajdonság, amely lehetővé teszi a felhasználónak, hogy egy erő átalakítót helyezzen a 

páciens gerincét borító bőrre, és erőimpulzust bocsásson egy erőszenzoron keresztül az alatta levő gerincszelvényre. 

Az erőimpulzus válasza, amely az alatta fekvő szövet ellenállásától függ, hullámalakban jelenik meg. A készülék ezt 

minden vizsgálati pontról feljegyzi és elemzi. A hullám csúcs amplitúdója az egyes gerincszelvények merevségét 

vagy rugalmasságát jelzi. A hullám alakja elemezhető az izomgörcs vagy szövetállapot szempontjából.  

A terápiás funkció lehetővé teszi a gyakorló orvosnak, hogy terápiás protokollt válasszon az ízület mobilizálására, 

kiropraktikai korrekcióra, a porckorong terápiára, a mechanoreceptor ingerlésére és a trigger (kiváltó) pont terápiára.  

A rendszer vizsgálófeje, tartalmaz egy impulzuskalapácsot, egy üllőt, egy piezoelektromos szenzort és különböző 

vizsgáló szondákkal van ellátva. A gerincszelvény rugalmasságát a vizsgálófejbe behelyezett vizsgálószonda 

vizsgálja.  

Elemzéskor, a szondával felszerelt vizsgálófejet el kell 

helyezni a páciensen a megfelelő gerincszelvény szinten, 

a kívánt szögben vagy vektor szerint. A fejszondákat 

finoman és simán kell az érintkezési ponthoz nyomni.  

Egy előre meghatározott előterhelési nyomás jelzi a 

kalapács gyorsulását az üllő irányában egy erőszenzoron 

keresztül. Az erőimpulzus átadódik a szenzoron a 

páciens bőrére, amelynek eredménye egy elektronikus 

hullámalak, amely jellemző a szövetellenállás és az erő 

szóródás arányára.  

Az elektronikus hullámalakot a készülék elemzi a csúcs 

amplitúdó, csúcsidő, növekedési idő, elfordulási arány és 

frekvencia szempontjából.  

 

Az alapul szolgáló gerincszelvény saját rezonanciája alapján, előre jelezhető frekvenciát a készülék kiszámítja és 

ábrázolja. A készülék kijelzi a csúcs amplitúdót, mely a hullámalakra jellemző, és a gerincszelvény ellenállását, vagy 

rugalmasságát. Minden oszlop viszonylagos magasságát a gyakorlati szakember minősíti úgy, hogy a viszonylagos 

rugalmasság (merevség vagy mobilitás) meghatározható. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A termék rendelkezik CE-vel és 

európai orvosi műszer 

tanúsítvánnyal. 
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3.a.-7. ANESA  (2007-L(w), 2012-L(w), 2011-T(w), ) offline 

és online, noninvazív, vérkép- és metabolit analizátor család 

 
 

 

Meghatározza a szervezet állapotát, annak funkcionális, haemo-

dinamikus kiegyensúlyozottságát, a víz-, és gázcsere homeosztá-

zisa pozíciójából, amely kölcsönös kapcsolatban van a fermen-

tációs és immunológiai korrekcióval; meghatározza az ideg-, a 

szív- és a vérkeringési rendszerekben, a belső szervekben, a tá-

masztó- és a mozgató szervekben, a vérkeringés metabolizmu-

sait és más patológiákat.   
A vizsgálat noninvazív, rövid ideig, 3–12 percig tarthat, mely 

után 133, az emberi szervezet állapotát jellemző fontos para-

métert kapunk. Ezek között vannak olyanok is, amelyeket 

egyébként, csak műtéti úton lehet meghatározni. 

 
Működési elve a  Malihin-Pulavszki szabadalom szerint, az 

emberi test felületének biológiailag aktív ”referencia” pontjain  

végzett hőmérséklet-mérésen, az  adott légnyomás értéken, továbbá 

a  páciens számítógép bil- lentyűzeten bevitt paramétereinek feldol-

gozásán alapul. 

A készülék 5 speciális érzékelővel rendelkezik, a vizsgálatnál 

alkalmazott bioaktív  azaz a „referencia” pontok a következők: 

- a jobb és bal nyaki artéria bifurkációja (két pont);     

- a jobb és a bal hónalj (két pont);  

- a köldök környék (egy pont). 

 

 

 

 

                                                                          
Az ANESA (régi nevén – AMP) noninvazív, expressz véranalizátorral végzett mérés folyamatban.  

A program Windows XP, 2003, 2208, Vista, 7, 8 és 10 operációs rendszerű számítógépeken működik. 

 

A központi idegrendszer vonatko- 

zásában a rendszer lehetővé teszi 

meghatározni:                                                                                                       

- az agy vérrel telítettségét – elegen- 

   dő, nem elegendő;                                                        

- az agy ütőereinek az állapotát –    

  görcs, dilatáció;  

- az agy venuláinak az állapotát –  

  görcs, dilatáció;  

- az agyból, a vénás vér kiáram-  

   lásának zavarait és előjeleit;                                                                

- az agy harmadik kamrájának  

  állapotát (méreteit);  

- cerebroventrikuláris mutatók 

méretét; gerincvelő nyomását;                                                                

- a K, Na, Ca, Mg - tartalom vérben való értékelése alapján, az ideg-izom vezetőképességet, a görcsre, izom- 

  gyengeségre való hajlamot;  
 

 A szív-és vérkeringés rendszer tekintetében a rendszer lehetővé teszi diagnosztizálni:                                                                                                        

     - a korona-kardioszklerózist; myocardium vérellátásának a zavarait;                     

  - a kilövellt vér mennyiségének csökkenését;  

  - kilövellt vér mennyiségének növekedését;  

  - az aritmiát, a szívciklus ideiglenes paramétereit;  

  - a vérkeringés típusát: hiperkinetikus, normálkinetikus, hypokinetikus;  
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 A tüdő tekintetében a rendszer kimutatja:     

     - a tüdőfunkciók élettani térfogatát; tüdők maradék térfogatát;  

     - a tüdő vérkeringését;                                                                

     - a tüdők rugalmasságát, ami megengedi az alap megbetegedések diagnosztizálását, mint:   

        idült hörgőgyulladás, idült tracheobronchitis, asztmatikus komponenssel, idült,  

        gyulladásos tüdőgyulladásokat; 

 
 A máj tekintetében a rendszer meghatározza:  

     - a máj vérkeringését;  

     - az enzimek aktivitását AST, ALT;   

     - és segít diagnosztizálni a májgyulladásokat, májcirrózist; 

 
 A vesék tekintetében a rendszer lehetővé teszi:   

     - az enzimek aktiválásának a meghatározását:     

     - a glicinamidinotranszferáz és glutomatdehidrogenáz mennyiségét;   

     - a laktatdehidrogenáz és savas foszfotáz mennyiségét, ami lehetővé teszi meghatározni a filtráció zavarokat, 

       a reszorbció zavarait, a krónikus nephritist, a glomerulonephritist, a pyelonephritist;      

 
 A vízcsere mutatói alapján a rendszer lehetővé teszi meghatározni:          

     - a víz-elektrolitikus csere zavarának változatait; 

     - az osteochondrosis előjeleit;       

     - a dishydria kevert formáit;   

     - a sejten belüli hypohydratációt;                                                                                      

     - a sejt hiperhydratációt; 

 

Az enzimek aktiválásának a meghatározásával, az oxigén felhasználással  100 g szövetre, a malon dialdehid muta-

tóinak, a dienikus konjugátoknak, a tej- és pirinoszőlősavnak, a funkcionális hemodinamikus és energetikai kiegyen-

súlyozottság analizálásával, a víz elektrolitikus és gáz homeosztáz meghatározásával, a diagnosztikai rendszer lehető-

vé teszi: 
   - értékelni a szervezet kompenzációs lehetőségeit;  

   - kiválasztani a leginkább megfelelő fizioterápiás lehetőséget, az információs gyógyítási módszereket, a megfelelő  

     BEMER 3000 mágnesmező, KVS, BOSS, LÉZER- terápiát, az akupunkturális, vagy más gyógymódot, a beteg- 

     ségek etológiájának és patogenezisének a figyelembe vételével. 
           

A rendszerrel együtt szállított klf. szervíz programokkal rögzíteni lehet a változásokat a szervezet állapotában és a 

különálló szervekben és rendszerekben, a vizsgálat és a kezelések folyamatában;  
 

A műszer legfrissebb szoftvere, ma már lehetővé teszi 180-720 másodperc alatt elvégezni a vér klinikai ana-

lízisét és 133 más, emberi életfunkció-mutató meghatározását, vérvétel nélkül, és egy előzetes, gépi tanácsadást 

generál a kezelőorvos részére – nyomtatott formában.     
 

Az offline készülékek szoftverébe be van építve az analízis (diagnosztika), az online készülékek pedig, az Inter-

netre csatlakozva, egy ott éjjel-nappal működő központi szerver segítségével töltik fel a páciensről levett adato-

kat és töltik le az analízis eredményeit. 

Az offline készülékek magasabb árfekvésűek, az online készülékekhez pedig meg kell vásárolni a diagnosztikai 

analízist, minden elvégzett vizsgálat számára. Ezeket a készülék eladója 30, 50, 100, 200 és 500 db-os csoma-

gokban értékesíti. 

Az online készüléket csak a vásárlás célrégiójában lehet működtetni; ezt a diagnosztikai szoftver minden értéke-

léskor ellenőrzi, amint számon tartja a megvásárolt (feltöltött) diagnosztikai csomag, felhasznált és a megma-

radt diagnosztikáinak számát is. 

Az offline készülékek közül, a 2007-L(w), 2012-L(w) típusokba opcionálisan beépíthető a Bluetooth szolgálta-

tás. 

 

A termék rendelkezik CE-vel és európai orvosi műszer tanúsítvánnyal. 
 
 
TOVÁBBI TUDNIVALÓK 

FONTOS: A szakemberek betanításának az ideje:       3 nap       KÖTELEZŐ!!! 
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Példa egy korábbi ANESA analízis eredményeire   
 

 ANESA Diagnózis -  minta                    20170405C10_2                                         2017.04.05. 10:24:52 00010101 

 

Neme: nő Kora: 27 Súlya (kg): 61 Pulzusa: 75 Légzési frekvenciája: 18 Atm. perc: 760,9 

LCA: 36,29 RCA: 36,24 LAC: 36,63 RAC: 36,96 ABD: 35,7 181,82 
 

 

Előzetes számítógépes következtetés a diagnózisról: Az autonóm-érrendszeri dystonia meghatározása elsősorban hipotonikus 

típus alapján történik. Meghatározzák a nefrotoxicitási szindrómát. Meghatározzuk az autonóm-érrendszeri dystoniát és a CSF-

vénás keringési rendellenességeket. Meghatározzuk az intrakraniális hipertóniát. A harmadik agyi kamra szélessége. = 6,11 mm.  

Tiffeneau index csökkent: 80,3-ig (Test Tiffeneau.)  

------------------------ -------------------------------------------------- --------------------------------  

Fontos.  

A fenti orvosi információk csak forrásként szolgálnak, és diagnosztikai vagy kezelési célokra nem szabad felhasználni, vagy 

azokra támaszkodni. Ez az információ nem célja a betegek oktatása, nem hoz létre semmilyen beteg-orvos kapcsolatot, és nem 

helyettesíthető a professzionális diagnózis és kezeléssel. Az egészséggel kapcsolatos döntéseket vagy útmutatásokat az egyes 

egészségi állapotokkal kapcsolatban- csak orvosok vagy egészségügyi szolgáltatók hozhatják meg. Az eszköz semmilyen 

körülmények között nem helyettesítheti a biokémiai laboratóriumi analízist. Ez az eszköz gyártója kifejezetten felelősséget nem 

vállal, és nem vállal felelősséget semmilyen kárért, veszteségért, sérülésért, vagy bármilyen felelősségért, amely a jelen 

jelentésben szereplő információkra támaszkodás miatt merült fel.  

 

A következő paramétereket egyidejűleg rögzítettük a fenti előzetes jelentés kiadásához.  

 

Nem: Paraméter: Norma, férfiak: Norma, nők: Érték: 

 
 Vérképlet: 

1 1 Hemoglobin, HGB, g/l 125 - 175 120-160 145,32 
  

2 2 Vörösvértestek, RBC, 1mm³ x10¹²/l 4 - 5,6 3,4 - 5 4,55 
  

3 4 Leukociták, WBC, x10⁹/l 4,3 - 11,3 3,2 - 10,2 5,28 
  

4 120 Átlagos sejt hemoglobin, MCH, pg 26 - 32 32 
  

5 121 Átlagos sejttérfogat, MCV, fl 81 - 94 94 
  

6 122 A sejtek átlagos hemoglobin-koncentrációja, MCHC, g/l 310 - 350 341 
  

7 123 CPB (vér színindexe)  0,85 - 1,15 0,96 
  

8 3 Limfociták, LYMPH, % 19 - 37 22,06 
  

9 5 Szegmentált neutrofilek, NEUT, % 47 - 72 63,83 
  

10 7 Eosinophilek, % 0,5 - 5,8 2,59 
  

11 8 Monocyták, MONO, % 3 - 11 5,45 
  

12 9 Sáv neutrofilek, NEUT, % 1 - 6 6,07 
  

13 6 A vörösvértestek ülepedési sebessége, ESR, mm/h 1 - 14 2 - 20 16,56 
  

 
 Véralvadás: 

14 10 Alvadás kezdete (Lee-White módszer), min 0,5 - 2 01`30`` 
  

15 11 Alvadás vége (Lee-White módszer), min 3 - 5 02`24`` 
  

16 12 Trombociták, x10⁹/l 180 - 320 219,93 
  

17 86 Fibrinogén, g/l 2 - 4 2,29 
  

18 87 Protrombin index (PI), % 75 - 104 86,84 
  

19 88 Hematokrit, HCT, % 35 - 49 42,58 
  

 
 Elektrolit ion anyagcsere: 

20 13 Kalcium, (Ca), mmol/l 2,25 - 3 2,34 
  

21 14 Magnézium, (Mg), mmol/l 0,7 - 0,99 0,77 
  

22 15 Kálium, (K), mmol/l 3,48 - 5,3 4,57 
  

23 16 Nátrium, (Na), mmol/l 136 - 145 138,72 
  

24 128 Klorid, (Cl), mmol/l 98 - 107 104,4 
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 A gyomor funkcionális paraméterei: 

25 17 gyomornedv pH-ja  1,2 - 1,7 1,40 
  

26 19 SH (kéntartalmú) csoportok  7,32 - 7,4 6,40 
  

27 20 Az Oddi záróizom alapnyomása, Hgmm 39–41 40,96 
  

 
 Szénhidrát-anyagcsere: 

28 33 Tejsav, mmol/l 0,5 - 2,22 0,99 - 1,38 1,75 
  

29 42 Szőlőcukor, (glukóz), mmol/l 3,9 - 6,2 4,29 
  

30 43 A glikogén, mg % 11,7 - 20,6 14,48 
  

 
 Májfunkciós tesztek: 

31 22 Aszpartát transzamináz, AST, mmol/l 0,1 - 0,45 0,16 
  

32 23 Alanin- transzamináz, ALT, mmol/l 0,1 - 0,68 0,15 
  

33 24 AST, U/l (-) 8–40 8,38   

34 25 ALT, U/l (-) 5–30 8,83   

35 26 De Ritis együttható, AST/ALT  0,8 - 1,2 1,05 
  

36 27 Bilirubin összesen, μmol/l 8,6 - 20,5 13,18   

37 28 Bilirubin közvetlen, μmol/l 2,2 - 6,1 3,11   

38 29 Bilirubin közvetett, μmol/l 1,7 - 10,2 10,07   

 
 Fehérje-anyagcsere: 

39 30 Fehérje összesen, g/l 60–85 63,77 
  

40 133 Szérumalbumin, ALB, g/l 34–45 37,1 
  

41 134 Szérum globulin, GLB, g/l 20–45 26,7 
  

42 31 Kreatinin, μmol/l 55–123 127,51 
  

43 32 Dopamin β-hidroxiláz, DBH, nm/ml/perc 28 - 32,5 28,68 
  

44 34 Karbamid, mmol/l 2,1 - 8,2 4,50 
  

 
 Lipid anyagcsere: 

45 41 Trigliceridek, TG, mmol/l 0,55 - 1,85 1,55 
  

46 38 Kis sűrűségű lipoproteinek, LDL, mmol/l 2,7 - 3,37 2,49 
  

47 39 Nagyon alacsony sűrűségű lipoproteinek, VLDL, mmol/l 0,2–0,52 0,31 
  

48 40 Nagy sűrűségű lipoproteinek HDL, mmol/l 0,78 - 1,74 0,85 - 2,28 1,15 
  

49 35 Összes koleszterin, mmol/l 3,11 - 6,48 5,19 
  

50 36 β-lipoprotein, g/l 17–55 39,63 
  

51 37 β-lipoprotein, mmol/l 3 - 6 4,30 
  

52 132 Aterogén faktor, KA  0,71 - 5,36 3,53 
  

 
 Víz anyagcsere: 

53 45 Sejten belüli víz, % 39–42 41,83 
  

54 46 Összes víz, % 50–70 57,72 
  

55 44 Sejten kívüli víz, % 21–23 21,36 
  

 
 Hormonok: 

56 47 A tesztoszteron, mmol / 24óra 6,93 - 17,34 2,77 - 10,4 9,27 
  

57 48 A vizelet össz ösztrogén szintje összesen, mmol/24 óra 17,95 - 64,62 78,98 - 376,95 161,60 
  

58 49 Tiroxin (T4), összesen, mmol / l 59 - 135 71 - 142 74,6 
  

 
 Enzimek: 

59 50 Amiláz (W.Т.Caraway), g / l * óra 12–32 37,66 
  

60 51 Az acetil-kolin, μg / ml 81,1 - 92,1 88,15 
  

61 52 Vörösvértestek acetilkolinészteráz, μmol / l 220 - 278 277,02 
  

62 54 Tirozin, mg *% [Zbarskiy BI, 1972] 1,4 - 1,8 1,29 
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63 55 Izomzat kreatinkináz MM, CK-MM, μmol/perc/kg 473 - 483 472,16 
  

64 56 Szív kreatinkináz, CK-MB, μmol/perc/kg 35,1 - 38,1 36,12 
  

 
 Sejt mitózis szabályzása: 

65 57 Átfogó sejtmitózis szabályozó tényező  3,7828 - 3,9372 4,1917 
  

 
 Belső véráram, a teljes véráram %-ában: 

66 64 A szívizom véráramlása, % 4,32 - 5,02 4,72 
  

67 65 Izomzat véráramlása, % 14,56 - 16,93 17,90 
  

68 66 Agyi véráramlás, % 12,82 - 14,9 13,98 
  

69 67 Májkapu véráramlása, % 20,28 - 29,86 25,81 
  

70 68 Vese véráramlása, % 21,58 - 25,09 19,56 
  

71 69 A bőr véráramlása, % 7,9 - 9,19 8,36 
  

72 70 Egyéb szervek véráramlása, % 5,76 - 6,7 6,05 
  

 
 Belső véráram, ml/perc: 

73 71 A szívizom véráramlása, % 250 - 290,5 273,03 
  

74 72 Izomzat véráramlása, % 930 - 1081,4 1 143,51 
  

75 73 Agyi véráramlás, % 750 - 871,68 817,69 
  

76 74 Májkapu véráramlása, % 1690 - 2488,33 2 150,68 
  

77 75 Vese véráramlása, % 1430 - 1662,6 1 401,91 
  

78 76 A bőr véráramlása, % 500 - 581,65 528,87 
  

79 77 Egyéb szervek véráramlása, % 375 - 436,19 394,01 
  

 
 Agyi vérellátás: 

80 82 Agyi véráramlás 100 g szövetre, ml/100g 50–55 54,63 
  

81 83 Pajzsmirigy véráramlása grammonként, ml/g 3,7 - 4,3 3,81 
  

82 84 Véráramlás az 1 gramm agyszövetben, ml/g 2,9 - 3,2 3,32 
  

83 85 Agyi gerinc folyadéknyomás, CSF, mm H₂O 90–145 155,59 
  

84 116 A harmadik agykamra szélessége, mm 4 - 6 6,11 
  

 
 A szív-légzőrendszer funkcionális paraméterei: 

85 78 Tüdő-érrendszeri ellenállás, PVR, dyn/cm5 * sec 160 - 250 144,52 
  

86 79 Központi vénás nyomás, mm H₂O 70–150 67,69 
  

87 80 A tüdőkeringés ideje, sec 16–23 18,96 
  

88 81 A szisztémás (kisvérköri) keringés ideje, sec 4 - 5,5 4,87 
  

89 21 A létfenntartáshoz felhasznált energia, kkal/kg/perc 0,123–0,43 0555 
  

90 61 Az oxigenizáció (RBC oxigén) sebessége, ml/perc 260–280 265,88 
  

91 62 Az gázcsere (RBC gáznemű cseréje) felülete, m² 3500 - 4300 3 902,78 
  

92 63 A keringetett vér hiánya, ml/kg 0 - 250 25,63 
  

93 89 A tüdő vitálkapacitása, VC, cm³. 3500 - 4300 3 849,85 
  

94 90 A tüdő szellőzése, VE, l/perc 4–12 7,53 
  

95 91 A tüdő vitálkapacitása a kilégzési fázisban, FRC, cm³ ----- 2 307,01 
  

96 92 Maximális tüdőlégáramlás, PEF, l / min 74–116 
   

97 93 Tiffeneau teszt, % 84–110 86–109 80,27 
  

98 94 A felvett oxigén hasznosítása, % 45–60 66,68 
  

99 95 Egyszeri terhelés ideje, min 3-10 12,59 
  

100 96 A légzéscserék aránya, RER,  0,8 - 1,2 1,09 
  

 
 Oxigénszállítás és fogyasztás: 

101 18 A vér pH-ja,  7,36 - 7,45 
   

102 59 A keringési vér mennyisége, ml/kg 68–70 65–69 71,14 
  

103 60 Szívteljesítmény /Perctérfogat/ (CO). l/min 3,5 - 4,3 4,41 
  

104 97 Az oxigén szállítása, O₂, ml/perc 900 - 1200 1 175,32 
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105 98 A felvett oxigén mennyisége az agyszövet 100 gr-n, ml 2,8 - 3,4 2,47 
  

106 99 Az artériás vér oxigéntelítettsége, SaO₂, % 95–98 96,58 
  

107 100 Oxigénfogyasztás testtömeg kilogrammonként, ml/perc/kg 4 - 6 5,10 
  

108 101 O₂-fogyasztás, VO₂, ml/perc 200–250 260,54 
  

109 102 A szívizom oxigénfogyasztása, ml/perc 7-10 9,57 
  

110 103 Az oxigén szövetből való kivonásának indexe 0,26 - 0,34 0,3 
  

 
 A CO₂ szállítása és eltávolítása: 

111 104 A CO₂ eltávolítása, ml/perc 119–300 332,75 
  

112 105 CO₂ az artériás vérben, % 32,5 - 46,6 45,79 
  

113 106 CO₂ a vénás vérben, % 51–53 57,60 
  

114 107 A CO₂-termelés mértéke, ml/perc 150 - 340 234,34 
  

 
 A szív- és érrendszer funkcionális paraméterei: 

115 108 Érrendszer-áteresztőképességi index  4,165 - 4,335 3930 
  

116 109 Lökettérfogat, SV, ml 60–80 70,42 
  

117 110 Intervallum, PR, sec 0,125 - 0,165 0132 
  

118 111 QT intervallum, sec 0,355–0,4 0448 
  

119 112 QRS intervallum, sec 0,065 - 0,1 0070 
  

120 113 Bal kamrai löket-index, % 52–60 52,13 
  

121 114 Szisztolés artériás nyomás, Hgmm ----- 101,11 
  

122 115 Diasztolés artériás nyomás, Hgmm ----- 78,51 
  

123 58 Plazmasűrűség, g/l 1048 - 1055 1 053,17 
  

124 117 Szívműködés, Joule 0,692 - 0,788 0,78 
  

 
 ------------------ 

125 118 eGFR, [MDRD], ml/perc/1,73m² 95–145 75–115 46,4 
  

126 119 Becsült kreatinin-tisztítási arány, eCCr, [Cockroft és Gault], ml/perc 95–145 75–115 56,5 
  

127 124 Cisztatin C, CysC, mg/l 0,6 - 0,96 1,43 
  

128 125 KONTY, mg/dl 6–23  13 
  

129 126 Transferrin, mg/dl 204 - 380 204,83 
  

130 127 Vizelet fajsúlya, g/cm³ 1005 - 1035 1 002 
  

131 129 Ceruloplasmin, CP, g/l 0,15 - 0,6 0,16 - 0,6 0310 
  

132 130 Lúgos foszfatáz, ALP, μkat/L 0,5 - 2,02 0,5 - 2,4 1,21 
  

133 131 Koponyán belüli nyomás, ICP, Hgmm 7-15 11,3 
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8-10.e. Lotos, ONIX, Omega Standard, Omega Expressz 7, Omega 

Pro, Omega Expressz 14 digitális szívritmus analizátor-család, az 

emberi szervezet fiziológiai állapotának felmérésére 
 
A Lotos, ONIX, Omega Standard, Omega Expressz 7, Omega Pro, Omega 

Expressz 14  fantázianevű, digitális, szívritmus analizátorok lehetőséget 

adnak bármilyen szakorvosnak, hogy ellenőrizze a páciens/sportoló/ dolgo-

zó pillanatnyi fiziológiai állapotjelzőit, prognosztizálja a változásokat, 

értékelje a szervezet energiatartalékait, -egyes szervrendszereinek műkö-

dését, a pszichoemocionális állapotot, a biológiai életkort, a bioritmust, el-

készítse a szervezet számítógépes auraképét (ami visszatükrözi az immun-

rendszer állapotát), bemutassa a csakrák állapotát, megrajzolja az adott 

szervezet meridián óráját, megállapítsa az alkalmazott terápiák és terápiás 

készítmények hatékonyságát, ill. az  sportolók  egészségi állapotát, terhel-

hetőségét. 

 
”Lotos” diagnosztikai rendszer 

Egycsatornás rendszer magánszemélyeknek, családoknak, természetgyógyászoknak,  

körzeti orvosoknak 

Leírás 
A ”Lotos” diagnosztikai rendszer az egészségi állapot értékelésére és az egészség-megőrzés, -rehabilitáció, gyógyítás 

hatékonyságának ellenőrzésére szolgál. 

A rendszer jellemzője az alkalmazás praktikus könnyűsége és egyszerűsége. A vele történő munkához nincs szükség 

speciális orvosi végzettségre. A részletesen ismertetett, lépésenkénti utasítások segítségével, gyorsan és a nekünk 

tetsző formában kaphatjuk meg a vizsgálat eredményeit.  

A "Lotos" diagnosztikai rendszer lehetővé teszi a szervezet reakciójának vizuális formában történő bemutatását a 

gyógyszerek- és az orvosi eljárások hatásaira. 
 

Alkalmazás 
A "Lotos" diagnosztikai rendszer nélkülözhetetlen az egészségi állapot napi felügyeletéhez a járóbeteg-ellátásban, a 

táplálék kiegészítők fogyasztásának ellenőrzése,  a szervezet megtisztítása,  a terápiás éhezés, a manuális-, a reflex- és 

a piócaterápia során. 

Az egészségi állapot állandó felügyelete szükséges a különböző súlycsökkentő kurzusoknál is. Otthoni fizioterápiás 

eszközök használata esetén, a "Lotos" diagnosztikai rendszer nemcsak az egészégi állapot megfigyelését  teszi 

lehetővé, hanem a kurzus időtartamának, az egyes kezelések hosszának és gyakoriságának meghatározását is.  

A készülék alkalmazása hatékonyan segíti a hivatásos sportolók és a rendszeresen tornatermekben és fitnesz-

központokban edző emberek egészségének folyamatos ellenőrzését is. A rendszeres vizsgálatok, ebben az esetben 

lehetővé teszik a fizikai terhelés intenzitásának és időtartamának egyéni megválasztását. 

Hozzá kell tenni, hogy a "Lotos" diagnosztikai rendszert, a gyógyszergyártók képviselői használhatják gyógyszerek-, 

táplálék kiegészítők- és terápiás élelmiszertermékek hatásainak bemutatására is. A beteg egészségi állapotának 

operatív ellenőrzési lehetősége lehetővé teszi a megfelelő gyógyszerek hatékony kiválasztását, a betegek pedig 

lehetőségük van a kezelésük folyamatának tényleges ellenőrzésére. Ez a körülmény pozitívan befolyásolja a vizsgált 

személy morális- és pszichikai állapotát, és hozzájárul a gyógyszergyártó cég képviselői iránti bizalom fokozásához. 
 

A rendszer lehetőségei 

• EKG felvétel a fiziológiai állapotjelzők valós idejű megfigyelésével; 

• a szív- érrendszer és a vegetatív idegrendszer állapotának vizsgálata a variációs analízis módszereivel; 

• a neurohumorális szabályozás és a szervezet energiatartalékainak értékelése a neurodinamikus analízis  

  módszerével; 

• a jelenlegi pszichoemocionális állapot értékelése az agy bioritmusainak feltérképezésével; 

• a szervezet adaptációs szintjének- és a bioritmusok harmonizációs fokának értékelése a fraktális analízis  

  módszerével; 

• a beteg biológiai életkorának meghatározása; 

• a páciensek elektronikus kartotéktára, amelybe  az „Omega Diagnosztika” programból adatokat lehet   

  importálni; 

• két vizsgálat eredményeinek egyidejű bemutatási lehetősége az összehasonlító elemzéshez; 

• a vizsgálati eredmények kinyomtatása. 
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Figyelem! Ha a páciensnek pitvarfibrillációja, vagy kifejezett extraszisztoléja van, akkor a fiziológiai állapot-

jelzők kiszámítása helytelen lesz. A fiziológiai állapotjelzők megfelelő meghatározása, minden üzemmódban, 

csak a páciens szabályos szívritmusa esetében tehető meg! 
 

Jótállás: a vevő a jótállási szolgáltatást az eladástól számított öt éven keresztül érvényesítheti a helyi cégképvi-

selőnél, vagy a cég műszaki központjában, Szentpéterváron. Ha ezen időszak alatt hibákat észlel a készülék működé-

sében, a Dynamics cég térítésmentesen cseréli, mind az egyes részegységeket, mind a teljes rendszert.  

Programfrissítés: a rendszer működtető szoftvere folyamatos fejlesztés alatt van; a rendszer teljes használati ideje 

alatt, minden felhasználó díjmentesen kaphatja meg az aktuális szoftverfrissítéseket. Ha a felhasználó számítógépén 

van internetkapcsolat, a működtető szoftver önállóan figyeli a frissítések megjelenését, és ha a felhasználó engedé-

lyezi, az önműködően frissül. A "Lotos" diagnosztikai rendszer a hozzákapcsolt Windows XP SP3, 7, 8 és 10 

operációs rendszerek alatt működő számítógépeken futtatható. 
 

A "Lotos" diagnosztikai rendszer műszaki specifikációja: 

"Lotos" EKG modul – 1 db; 

EKG elektródák – 2 db; 

USB kábel – 1 db; 

Orvosi táska – 1 db; 

"Lotos" működtető szoftver + „ONIX” és „Life Line” bónuszszoftverek. 

 

A "Lotos" működtető szoftver képernyőtervei:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

           
 

”ONIX” diagnosztikai rendszer  
Egycsatornás rendszer magánszemélyeknek, családoknak, természetgyógyászoknak 

Leírás 
A "csakrák" ősi indiai tantétele - az emberi test "erőssége és egészsége" mágikus központjai sokak számára ismertek, 

de csak kevesen tudják, hogy mit is jelent a "csakrák" kifejezés. Az a kísérlet, hogy a "csakrákat" néhány működő 

szerv, vagy energiaforrás formájában mutassuk be, zsákutcába vezet minket, hiszen a valóságban a "csakrák" és 

állapotuk, valójában az emberi test szabályozó rendszereinek működését meghatározó ritmusok szimbolikus jelölését 

jelentik. 

Az dicsőített ókori gyógyítók rendelkezésére valójában egyetlen diagnosztikai eszköz állt – az emberi pulzus 

ritmusváltozásainak kiszámítása, amelyben – „a napsütés egy csepp vízben”-hez hasonlóan – visszatükröződtek a 

szervezet vegetatív-, szív-érrendszeri-, és belső elválasztású rendszerei működésének ritmusai. A "csakrák" fogalma 

és jellemzőinek változásai, az akkori orvosok számára a szabályozó rendszerek állapotának mutatóival voltak 

egyenértékűek. 
A "csakrákról" szólva meg kell említenünk az „aura” fogalmát. Tudományos szempontból az "aura" nem más, mint 

az élettani folyamatok hosszú időn keresztül történő harmóniája fenntartásának és megőrzésének képessége, vagyis a 

szervezetnek a külső- és belső környezet változó körülményeihez való adaptációs lehetőségeinek visszatükröződése. 
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Valójában az "aura" a test immunállapotának információs mutatója, amely megmutatja annak az új 

körülményekhez való alkalmazkodóképességét. 

Az ókori világ orvosainak nem volt lehetősége a műtéti beavatkozásra, vagy az antibiotikumok használatára, de 

képesek voltak harmonizálni a test élettani folyamatait, és így segíteni a beteg állapotok leküzdését. A "beteget és nem 

a betegséget gyógyítani" ajánlás, pontosan azokhoz az időkhöz kapcsolódik, amikor az orvos kénytelen volt a 

szervezet egészére hatni, hogy aktivizálja annak immunitását. 

Ma már a modern információs technológiák lehetővé teszik számunkra, hogy meghatározzuk a szabályozó rendszerek 

azon ritmusait, amelyek visszatükrözéseként szolgálnak az úgynevezett "csakrák".  
Az „ONIX” diagnosztikai rendszer a „Lotos” diagnosztikai rendszer továbbfejlesztése, azzal a különbséggel, hogy az 

„ONIX” diagnosztikai rendszerben, a szervezet szabályozó rendszereinek hagyományos integrált állapotmutatói ki 

vannak egészítve azoknak a ritmusoknak a visszatükröződéseivel, amelyek az indiai orvoslásban az úgynevezett 

„csakrák” nevet kapták. Ez utóbbiak, szintén visszatükrözik a különféle szervek működésének minőségét, valamint 

működési ritmusainak kiegyensúlyozottságát. 
Figyelem! Ha a páciensnek pitvarfibrillációja, vagy kifejezett extraszisztoléja van, akkor a fiziológiai állapot-

jelzők kiszámítása helytelen lesz. A fiziológiai állapotjelzők megfelelő meghatározása, minden üzemmódban, 

csak a páciens szabályos szívritmusa esetében tehető meg! 
 

Jótállás: lásd a „Lotos” diagnosztikai rendszer leírását. 

Programfrissítés: lásd a „Lotos” diagnosztikai rendszer leírását. 

Az "ONIX" diagnosztikai rendszer műszaki specifikációja: 

"ONIX" EKG modul – 1 db; 

EKG elektródák – 2 db; 

USB kábel – 1 db; 

Orvosi táska – 1 db; 

"ONIX" működtető szoftver + „Life Line” bónuszszoftver. 

 

"ONIX" működtető szoftver képernyőtervei: 
 

 

http://dyn.ru/resources/gallery/onix_01.png
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”Omega Standard” diagnosztikai rendszer (Orvosi/Sport) 
Mobil egycsatornás rendszer orvosoknak, természetgyógyászoknak, körzeti orvosoknak 

 

Leírás 
Az "Omega Standard" szoftvert és hardverrendszert úgy tervezték, hogy elemezze az ember szervezetének az EKG 

diagrammból széles frekvenciasávban extrahált biológiai ritmusait.  

A módszer a bioritmusos folyamatok elemzésének egy új információs technológiáján alapul, amelyet "fraktális neu-

ro-dinamikának" hívunk. 

A rendszer megalkotásakor felhasználták a biológia-, az élettan-, a genetika- és a klinikai orvostudomány legfrissebb 

eredményeit, amelyek alapján új, rendkívül informatív mutatókat dolgoztak ki a szervezet fiziológiai állapotának 

értékelésére. 
 

Az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer lehetővé teszi: 
• szűrési módban meghatározni a szív- és érrendszer-, a vegetatív- és a központi szabályozás energiaszintjeit és  

  -tartalékait, valamint e mutatók eltérését a normától; 

• értékelni a szervezet kompenzáltságának és energiatartalékainak szintjét a szabályozás különböző szintjein;   

• a biológiai visszacsatolás üzemmódjában, meghatározni az önszabályozás lehetőségeit, értékelni és  

  prognosztizálni egy személy pszichofizikai állapotát; 

• a dinamikus megfigyelés üzemmódjában, figyelemmel kísérni a páciens fiziológiai állapotát, és  értékelni a 

  különböző terápiák hatékonyságát a gyógyító-megelőző intézkedések végrehajtásakor; 

• számítógépes elemzés eredményei alapján, átfogó orvosi jelentés elkészítését és a szükséges ajánlások kiadását. 

Az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer lehetővé teszi bármelyik profilú praktizáló orvos számára, hogy 

figyelemmel kísérje a páciens fiziológiai állapotjelzőit, prognosztizálja azok változásait, értékelje a páciens szer-

vezetének tartalékait és meghatározza a kezelés hatékonyságát. A hagyományos- és a nem hagyományos terápiával 

kombinálva, az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer, lehetővé teszi unikális gyógyító-diagnosztikai mini kezelők 

létrehozását, teljes "diagnózis-gyógyítás-ellenőrzés-prognózis" ciklussal, járóbeteg-, terepi- és otthoni környezetben. 
 

Alkalmazási területek 
Szakosodott orvosi kutatóintézetek, klinikai kórházak, orvosi egységek, magánklinikák, ipari vállalkozások és intéz-

mények elsősegélynyújtó helyei: 

   • a páciens fiziológiai állapotjelzőinek dinamikus monitorozása a terápiás intézkedések során; 

   • a különböző kezelési módok és -protokollok kiválasztása és optimalizálása; 

   • a fiziológiai állapotjelzők ellenőrzése és prognosztizálása rehabilitáció során. 
 

Poliklinikák, megelőző orvosi központok, fiziológiai diagnosztikai helyiségek, magánorvosi praxisok: 

   • a páciens fiziológiai- és pszichofizikai állapotának gyorsdiagnosztikája, a vizsgálat eredményei számítógépes  

     jelentésének kinyomtatásával; 

   • a speciális orvosi intézményekben orvos-specialisták által elvégzendő, további klinikai vizsgálatokat igénylő  

     páciensek beazonosítása; 

   • a hagyományos- és a nem hagyományos terápiák hatékonyságának értékelése a gyógyítási folyamatban. 

 

Sportorvosi tudományos központok, sportegyesületek, sportiskolák, egészségügyi központok: 

   • a sportolók fizikai terheléshez való alkalmazkodásának, edzettsége- és a fizikai terhelések energiatámogatottsága 

     mértékének expressz kontrollja; 

   • az önszabályozás szintjének értékelése a biológiai visszacsatolás üzemmódban, és a sportolók a pszicho- 

     emocionális állapotának ellenőrzése a versenyek alatt; 

  • a sportolók edzettségi formamutatóinak dinamikus megfigyelése a sportbalesetek utáni rehabilitáció és a  

    gyógyszeres és fizioterápiás kezelések során. 
 

A rendszer lehetőségei 

   • az EKG regisztrálása bármilyen szabványos vezetéken, a valós idejű fiziológiai állapotfigyeléssel; 

   • a páciens fiziológiai állapotszűrése; 

   • a funkcionális állapotjelzők változásainak dinamikus nyomon követése - "naptári és egészségügyi idő"; 

   • a pszichofiziológiai aktivitás napi prognózisa a "biológiai óra" üzemmódban; 

   • a szív- és érrendszer és a neurohumorális szabályozás állapotértékelése az EKG időbeli paramétereinek  

     "aranymetszés"-e szerint; 

   • a vegetatív szabályozás mutatóinak értékelése a szívritmus statisztikai-, időbeli- és spektrális elemzésével; 

   • a központi szabályozás és a belső elválasztású mirigyrendszer állapotának értékelése, a test bioritmusainak  

     neurodinamikai elemzésével; 

   • a páciens pszichofizikai állapotának értékelése az agyi bioritmusok fáziselemzésével és feltérképezésével;  

 • a szervezet bioritmusai harmonizációja mértékének és az immunrendszer állapota információs indexének  

     meghatározása a fraktális elemzés módszerével; 
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   • a páciens biológiai életkorának meghatározása; 

   • az önszabályozás szintjének értékelése a biológiai visszacsatolás üzemmódban; 

   • a PQRST paraméterek automatikus mérése kézi helyesbítési lehetőséggel; 

   • számítógépes elemzés eredményein alapuló átfogó orvosi jelentés összeállítása. A vizsgálati eredmények   

     dokumentálása és kinyomtatása; 

   • a páciensek elektronikus kartotékrendszere, az adatok exportjának, importjának és archiválásának lehetőségével. 
      

A rendszer különleges tulajdonságai 

   • az összes szükséges információ megszerzéséhez, elegendő az EKG rögzítése alatt az első szabványos vezetékbe 

     cca. max.5 perc alatt. A páciens ez alatt lehet ülő-, vagy fekvő testhelyzetben; 

   • az agy rezgései (bioritmusai) el vannak választva az EKG jeltől, amelyet széles frekvenciasávban rögzítenek. 

     Nincs szükség EEG elvezetésekre; 
   • a fiziológiai állapotjelzők rögzítése közvetlenül az EKG felvétele során történik; 

   • az önszabályozás paramétereinek és a páciens pszichoemocionális állapotának meghatározására a biológiai 
     visszacsatolás üzemmódot használják – "szabályozott légzés". 

   • digitális fényképezőgép használata esetén a vizsgálati jelentés tartalmazza a páciens fényképét is; 

   • az autonóm betáplálási lehetőség lehetővé teszi a vizsgálatok végzését „mezei”-, mobil és otthoni körülmények  

     között. 

      
A Dynamics cég "Omega.Medicine" és "Omega.Sport" diagnosztikai rendszereinek cseréjére egy modern "Omega 

Standard" nevű diagnosztikai szoftverrendszert fejlesztett ki, amely mind orvosi, mind sport, mind ipari és kereske-

delmi verziókban  is működik. 

Az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer egy EKG modult tartalmaz. A diagnosztikai rendszer szoftvere négy-

fajta üzemmódban – orvosi, sport, ipari és kereskedelmi – működhet; a váltás a programmenüben gombnyomásra 

történik. 
 

Jótállás: lásd a „Lotos” diagnosztikai rendszer leírását. 

Programfrissítés: lásd a „Lotos” diagnosztikai rendszer leírását. 

 
Az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer műszaki specifikációja: 

"Omega Standard" EKG modul – 1 db; 

EKG elektródák – 2 db; 

USB kábel – 1 db; 

Orvosi táska – 1 db; 

"Omega Diagnosztika" működtető szoftver + "Lotos", „ONIX” és „Life Line” 

bónuszszoftverek. 

 

Az " Omega Diagnosztika " működtető szoftver képernyőtervei: 



15 

 

 

 



16 

 

 

 

 

”Omega Expressz 7” diagnosztikai rendszer (Orvosi/Sport) 
Mobil hétcsatornás rendszer sportorvosoknak, üzemorvosoknak 

 

Leírás:                                                                        lásd az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer leírását; 

Az "Omega Expressz 7" diagnosztikai  

rendszer lehetővé teszi:                                      lásd az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer lehetőségeit;                                                                                   

Alkalmazási területek:                                             lásd az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer leírását; 

A rendszer lehetőségei:                                            lásd az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer leírását; 

A rendszer különleges tulajdonságai:                    lásd az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer leírását. 

 
A Dynamics cég  az "Omega.Medicine.Expressz" és  "Omega.Sport.Expressz" diagnosztikai rendszereinek cseré-

jére egy  modern "Omega Expressz 7" nevű diagnosztikai szoftverrendszert fejlesztett ki, amely mind orvosi, mind 

sport, mind ipari és kereskedelmi verziókban  is működik. 

Az "Omega Expressz 7" diagnosztikai rendszer hét EKG modult tartalmaz; ez lehetővé teszi egyidejűleg több páciens 

vizsgálatát. A rendszerben egyidejűleg minimálisan négy pácienset lehet vizsgálni.  A diagnosztikai rendszer szoft-

vere négyfajta üzemmódban – orvosi, sport, ipari és kereskedelmi– működhet; a váltás a programmenüben gomb-

nyomásra történik. 
 

Jótállás: lásd a „Lotos” diagnosztikai rendszer leírását. 

Programfrissítés: lásd a „Lotos” diagnosztikai rendszer leírását. 

 
Az "Omega Expressz 7" diagnosztikai rendszer műszaki 

specifikációja: 

"Omega Expressz" EKG modul – 7 db; 

EKG elektródák – 14 db; 

USB elosztó – 1 db; 

USB kábel – 7 db; 

Orvosi táska – 1 db; 

"Omega Diagnosztika" működtető szoftver. 

 

Az " Omega Diagnosztika " működtető szoftver  

képernyőtervei: lásd az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer képernyőterveit. 
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”Omega Pro” diagnosztikai rendszer (Orvosi/Sport) 
Elosztott, mobil sokcsatornás rendszer sportorvosoknak, üzemorvosoknak 

 

Leírás:                                                                        lásd az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer leírását; 

Az "Omega Pro" diagnosztikai rendszer 

lehetővé teszi:                                                     lásd az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer lehetőségeit;                                                                                  

Alkalmazási területek:                                             lásd az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer leírását; 

A rendszer lehetőségei:                                             lásd az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer leírását; 

A rendszer különleges tulajdonságai:                     lásd az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer leírását. 

 
A Dynamics cég az "Omega.Medicine.Pro" és "Omega.Sport.Pro" diagnosztikai rendszereinek cseréjére egy  

modern "Omega Pro" nevű diagnosztikai szoftverrendszert fejlesztett ki, amely mind orvosi, mind sport, mind ipari 

és kereskedelmi verziókban  is működik. 

Az "Omega Pro" diagnosztikai rendszer hét "Omega Expressz 7" és egy "Omega Standard" EKG modult tartalmaz; 

ez lehetővé teszi egyidejűleg egy, vagy több páciens vizsgálatát. A rendszerben egyidejűleg minimálisan négy 

pácienset lehet vizsgálni.   

Az "Omega Pro" diagnosztikai rendszert kétfelé lehet osztani, amelyek mindegyikében 4-4 EKG modul van. Ez 

lehetővé teszi a diagnosztikai rendszer két külön helyiségben való használatát. A diagnosztikai rendszer szoftvere 

négyfajta üzemmódban – orvosi, sport, ipari és kereskedelmi– működhet; a váltás a programmenüben gomb-

nyomásra történik.  

Jótállás: lásd a „Lotos” diagnosztikai rendszer leírását. 

Programfrissítés: lásd a „Lotos” diagnosztikai rendszer leírását. 

 

Az  "Omega Pro" diagnosztikai rendszer műszaki specifikációja: 

"Omega Standard" EKG modul – 1 db; 

"Omega Expressz" EKG modul – 7 db; 

EKG elektródák – 16 db; 

USB elosztó – 1 db; 

USB kábel – 8 db; 

Orvosi táska – 1 db; 

"Omega Diagnosztika" működtető szoftver + "Lotos", „ONIX” 

és „Life Line” bónuszszoftverek. 

 

 

 

 
 

Az " Omega Diagnosztika " működtető szoftver  

képernyőtervei:  lásd az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer képernyőterveit. 

                                                   

 

 

”Omega Expressz 14” diagnosztikai rendszer (Orvosi/Sport) 
Állandó helyre telepített tizennégy csatornás rendszer sportorvosoknak, üzemorvosoknak  

 

Leírás:                                                                        lásd az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer leírását; 

Az "Omega Expressz 14" diagnosztikai  

rendszerlehetővé teszi:                                       lásd az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer lehetőségeit;                                                                                 

Alkalmazási területek:                                             lásd az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer leírását; 

A rendszer lehetőségei:                                            lásd az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer leírását; 

A rendszer különleges tulajdonságai:                    lásd az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer leírását. 

A rendszer további lehetőségei:  
 Az "Omega Expressz 14" diagnosztikai rendszer működtető szoftvere lehetővé teszi a következő paraméterek 

automatikus rögzítését: 

                                      • artériás vérnyomás;         

                                      • a kilélegzett levegő alkoholtartalma. 
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A Dynamics cég az "Omega.Medicine.Expressz" és  "Omega.Sport.Expressz" diagnosztikai rendszereinek cseréjé-

re egy  modern "Omega Expressz 14" nevű diagnosztikai szoftverrendszert fejlesztett ki, amely mind orvosi, mind 

sport, mind ipari és kereskedelmi verziókban  is működik.  
Az "Omega Expressz 14" diagnosztikai rendszer tizennégy EKG modult tartalmaz; ez lehetővé teszi egyidejűleg több 

páciens vizsgálatát. A rendszerben egyidejűleg minimálisan négy pácienset lehet vizsgálni.  A diagnosztikai 

rendszer szoftvere négyfajta üzemmódban – orvosi, sport, ipari és kereskedelmi– működhet; a váltás a 

programmenüben gombnyomásra történik.  

 

Az  "Omega Expressz 14" diagnosztikai rendszer műszaki specifikációja: 
"Omega Expressz" EKG modul – 14 db; 

EKG elektródák – 28 db; 

USB elosztó – 2 db; 

USB kábel – 14 db; 

Orvosi táska – 2 db; 

"Omega Diagnosztika" működtető szoftver. 

 

Ezen felül, javasoljuk az Ön rendszerét komp-

lektálni a következő kiegészítő berendezésekkel, 

amely kiszélesíti a rendszer lehetőségeit:  

 

Omron SpotArm i-Q142 
típusú professzionális vér-

nyomás-mérő számítógépes 

perifériával. 
  

  
 

  

        

Biolink U-Match 3.5 
típusú biometrikus 

ujjlenyomat-olvasó, 

az  "Omega Stan-

dard", "Omega Ex-

pressz 7 " és "Ome-

ga Expressz 14" 

rendszerekhez. 

  

  
 

  

 

USB RFID beléptető rend-

szer-olvasó, EM Marine 

125 KHz és Mifare 13,56 

MHz szabványú kártyák-

hoz.    

  
 

  

                

 

HP Color LaserJet 

Pro CP1025 típusú, 

színes, lézernyomtató 

A4, 600×600, 12 

old./perc, USB 2.0   

  
 

 

Jótállás: lásd a „Lotos” diagnosztikai rendszer leírását. 

Programfrissítés: lásd a „Lotos” diagnosztikai rendszer leírását. 

 
                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Az " Omega Diagnosztika  Az működtető szoftver "  

képernyőtervei:   lásd az "Omega Standard" diagnosztikai rendszer képernyőterveit. 
 

 

A termék rendelkezik CE-vel és európai orvosi műszer tanúsítvánnyal. 
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A különböző Dinamika működtető szoftverek specifikációinak összehasonlító táblázata 
 

№ Funkció 
Omega 

Diagnosztika 
Lotos Onix Life Line 

1 EKG paraméterek regisztrálása a fiziológiai állapotmutatók 

screeningjével és bemutatásával. 
+ + + + 

2 A fiziológiai állapot összetett elemzése. + + + + 

3 A fiziológiai állapotmutatók változásainak dinamikus screeningje. + + + + 

4 A vegetatív szabályozás mutatóinak elemzése a szívritmus statisztikai-, 

idő- és spektrális elemzése segítségével. 
+ +     

5 A központi szabályozás mutatóinak elemzése a szervezet bioritmusának 

neurodinamikai módszerekkel történő elemzése segítségével. 
+ +     

6 A páciens pszichofizikai állapotának elemzése, fáziselemzéssel és az agyi 

bioritmusok feltérképezésével. 
+ +     

7 A biológiai életkor és a szervezet adaptációs lehetőségének meghatáro-

zása fraktális elemzés segítségével. 
+ + + + 

8 Komplex értékelés a vizsgálat eredményei alapján.  +       

9 A standard vizsgálat eredményeinek dokumentálása és nyomtatása.  + + +   

10 Összehasonlító jelentés két vizsgálat alapján.   + +   

11 Összefoglaló jelentés a páciens vizsgálatai alapján.  +       

12 Jelentés páciensek csoportjáról.  +       

13 A jelentés előkészítése nyomtatáshoz.  +       

14 Egyszintű páciens-adatbázis.    + +   

15 Többszintű, többfunkciós páciens-adatbázis hálózati támogatással.  +       

16 A felhőszolgáltatáshoz való kapcsolódás lehetősége, a fő komplexszel 

történő vizsgálati szinkronizációhoz.  
+ + + + 

17 A jelentések elektronikus elküldése a pácienseknek.  + + +   

18 Két vizsgálati eredmény egyidejű megjelenítése összehasonlító elemzés 

céljából.  
  + +   

19 Max. 28 páciens egyidejű vizsgálatának lehetősége (kiegészítő 

berendezések megléte esetén).  
+       

20 Légzésvezérlő program a fiziológiai állapot helyesbítésére.  +     + 

21 A légzésvezérlő program exportálási lehetősége külső adathordozóra 

video fájl formájában.  
+       

22 Aura képalkotás a szervezet bioritmusa neurodinami-kus elemzésének 

módszereivel. 
    +   

23 A csakrák aktivitási szintjeinek kiszámítása a szervezet bioritmusa 

neurodinamikus elemzésének módszereivel. 
    +   

24 A meridiánok aktivitási szintjeinek kiszámítása a szervezet bioritmusa 

neurodinamikus elemzésének módszereivel. 
    +   

25 A dosok típusának meghatározása a páciens által kitöltött kérdőív 

segítségével. 
    +   

26 Önellenőrzési napló.       + 

27 Terheléses tesztprogram.        + 

28 A vizsgálat időtartamának beállítása.  +       

29 Automatikus programfrissítés.  + + + + 

30 Vizsgálatok lefolytatása távoli terminálok segítségével (kiegészítő beren-

dezések megléte esetén).  
+       

 

11.a, 11.b. Arteriográf infra és Arteriográf Bluetooth 

Az Arteriográf gyors, egyszerű és felhasználó-független módszer az artériás életkor meghatározására. A 

műszer segítségével a centrális vérnyomás, az artériás funkció és stiffness mérése egy egyszerű felkaron végzett 

vérnyomásméréssel elvégezhető. A világszerte szabadalmaztatott, innovatív Arteriográf az artériás funkció 

minden releváns paraméterét (PWV – pulzushullám terjedési sebessége, AIXao – Augmentációs index, SBPao 

– centrális vérnyomás) képes a perifériás vérnyomással egy időben mérni. 

Az Arteriográf által mért artériás funkció paraméterek:  

 PWV ao - A pulzushullám terjedési sebessége az aortán (m/s)  

 RT - A pulzushullám terjedési ideje az aortagyöktől a bifurkációig és vissza  

 Aix aortic, Aix brachial - Az Aortán és az Artéria brachialison mért augmentációs index (%)  

http://dyn.ru/resources/technology/26.png
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 SBPao - Aortagyökben uralkodó systolés vérnyomás (Hgmm)  

 Sys, Dia - Systolés és Diasztolés vérnyomás (Hgmm) (BHS A/A) 

 HR - Pulzusszám (ütés/perc) 

 MAP - Artériás középnyomás (Hgmm)  

 PP - Pulzusnyomás (Hgmm)  

 PPao - Aorta pulzusnyomás  

 ED - Bal kamra ejekciós idő  

 DRA - Diasztolés visszaverődéses terület  

 SAI - Systolés Area Index (%)  

 DAI - Diasztolés Area Index (%)  

 ABI - Boka-felkar index  

 SD PWVao - A mérés minőségéről tájékoztató paraméter, a suprasystolés tartományban észlelt szívciklusok    

      PWVao értékeinek szórása. 

A műszer egy hagyományos, felkarra helyezhető mandzsetta segítségével, a két perces vizsgálat során képes a 

szervezet hemodinamikai változásaink feltérképezésére, mely hűen tükrözi a centrális artéria működését. Az 

Arteriograph részletes ismereteket ad a szervezet artériás funkcióiról, melynek segítségével és a megfelelő kezeléssel 

olyan komoly megbetegedések előzhetők meg, mint például az érelmeszesedés. Ennek köszönhetően a készülék 

tökéletesen alkalmas népességszűrések, gyors, egyszerű mégis megbízható elvégzésére. 

A vizsgálat maga gyors és fájdalommentes, melynek elvégzése után a leleten kerül kiértékelésre a páciens ér-

rendszerének állapota. A mérési eredmény megmutatja, hogy a szervezet endothel funkciói (az érrendszer általános 

stressze, AIx), és a pulzushullám terjedési sebessége (a főütőér rugalmasságágával, vagy merevségével összefüggő 

PWV) megfelelő intervallumon belül található-e. 

Számos tanulmány alátámasztotta már azt a tényt, miszerint az artériás funkció paraméterei, mint a pulzushullám-

terjedési sebessége (PWV), augmentációs index (Aix) vagy a centrális aortanyomás, a kardiovaszkuláris mortalitás 

hagyományos rizikófaktoraitól független előrejelzői. A legújabb hipertónia-guideline szerint, a pulzushullám-terjedési 

sebesség mérése már az ajánlott vizsgálati módszerek közé tartozik. 

 

Tulajdonságai:  

 Egyszerű, oszcillometriás mérő módszer;  

 Kiemelkedően költség-hatékony a klinikailag elfogadott eszközök között; 

 Gyors mérés. Mindössze 2 percet vesz igénybe (beleértve a páciens adatainak felvételét is); 

 Felhasználó-független. A mérés teljesen önműködő, melyet a használó egyszerűen elindíthat; 

 Kitűnő a reprodukálhatósága. Több elérhető eszközzel szemben bizonyítottan a legjobbak a reprodukálási  

        eredményei; 

 Alacsony mérési eltérések: az artériás funkciók mérésére szolgáló non-invazív eszközök közül bizonyítottan a  

      legalacsonyobb arányú mérési eltéréssel rendelkezik. (Eltérésnek minősül az egy alkalommal végzett ismételt  

      mérések között felmerülő hibaszázalék); 

 Validált, invazív és non-invazív mérések alapján. 

Az Arteriográf egy magyar fejlesztésű orvosi műszer, vérnyomás-

méréshez hasonlóan mandzsettával érzékel és elemez felkari nyomás-

hullámokat, ún. pulzushullámokat. Ez túlmutat a hagyományos vér-

nyomásmérésen, mert habár roppant egyszerű vizsgálatról van szó, az 

teljes érrendszer állapotáról pontos tájékoztatást nyújt. Az automatikus 

elemzés segítségével még abban a fázisban diagnosztizálható a szív- és 

érrendszeri betegség, amikor a komolyabb egészségügyi problémák 

felfedezhetőek, így jobbára megelőzhető. 

 

A módszer azon a felfedezésen alapul, hogy a műszer a felkaron elhelyezett mandzsettán keresztül olyan jeleket 

képes regisztrálni, melyek az egész érrendszer állapotát tükrözik, képet nyújtanak arról, mennyire rugalmasak -

azaz mennyire egészségesek. Az érfali rugalmasság az érelmeszesedéssel szoros összefüggésben álló paraméter. 

Maga a vizsgálat vérnyomásméréshez hasonlít, ám nem csupán a szisztolés és diasztolés vérnyomásértékeket ismerjük 

meg. A különbség a részletességben rejlik: a felkarra helyezett mandzsetta ún. teljes pulzusgörbéket képes érzékelni, 

melyek gyakorlatilag a karunkban mérhető vérnyomásváltozásokkal azonosak. Ezeket a görbéket a mérőműszer 

elektronikus jelekké alakítja, majd a számítógépes program elemezze. 

 

A kapott eredmény jellemzi: 

- a kisereket, az artériák belső felszínének, mint legnagyobb szervünknek a működését, 

- a szív közeli érszakasz nyomásviszonyait, a szívre ható közvetlen terhelést, 

http://www.arteriograph.hu/hu/arteriograf/validacio
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- meghatározza a fő ütőér (aorta) rugalmasságát, és ez alapján, a közép-európai populáció átlagértékeit figyelembe  

   véve kiszámítja az úgynevezett artériás életkort. 

Ideális esetben az artériák ily módon meghatározott életkora nem haladja meg a vizsgált személy valódi 

életkorát.  

Ezzel a módszerrel értékes értesüléseket lehet nyerni az érfalban lévő 

sejtek működéséről, valamint a fő ütőér, az aorta rugalmasságáról. 

Minél rugalmasabb az érfal, annál egészségesebb.  

Gyakorlati részét tekintve a kb. 15 perces vizsgálat tulajdonképpen 

olyan, mint egy fekvő helyzetben többször elvégzett vérnyomás-

mérés.  

A mérés során 12 paramétert vizsgálnak, melyek között szerepelnek a 

kis- és nagyartériák állapotát mutató értékek is. Ez azért nagyon fontos, 

mert a hagyományos vérnyomásmérés önmagában nem ad elég tájékoz-

tatást a beteg állapotáról. Alacsony vérnyomás esetén is már szembesül- 
 

hetünk a kialakult érelmeszesedéssel, illetve egészségesnek tűnő vérnyomásérték esetén is találkozhatunk nem 

megfelelő érműködéssel. A betegség már igen fiatal életkorban elkezdődhet, amikor még egészségesnek gondoljuk 

magunkat. Az Arteriográffal történő speciális vérnyomásmérő módszer betekintést enged az erek funkciójába, 

bármilyen korú páciens számára. 

Mivel a vizsgálat kizárólag vérnyomás- és pulzushullám-görbék méréseiből áll, melyek egy felkari vérnyomás-

mérésből származnak,  nem jár semmilyen fájdalommal, vagy kellemetlenséggel, nincs mellékhatása és veszély-

telen. 

A mérések eredményéről nyomtatott lelet készül, az orvos ennek alapján dönthet a további vizsgálatokról, az 

esetleges gyógykezelésekről. A kapott leleten szerepelnek az artériák rugalmasságát leíró paraméterek: az érrendszer 

általános stresszére vonatkozó adatok, valamint a fő ütőér rugalmasságával vagy merevségével összefüggő aorta-

pulzushullám terjedési sebesség mérőszáma és a centrális vérnyomás, mely a szív közeli nyomásviszonyokat írja le. 

Az Arteriográffal történő érállapot-vizsgálat minden ma elérhető módszer közül a legegyszerűbben, és az 

alkalmazott szűrővizsgálati módszereket összevetve legkorábban mutatja ki az érelmeszesedést, illetve az erre 

való hajlamot. A módszer különlegessége és legfőbb erénye, hogy minderre már tünet- és panaszmentes állapotban is 

képes - amikor még nagyobb az esély a baj megelőzésére, kezelhetőségére. 

A vizsgálat 30 éves életkor felett mindenkinek javasolt. Közülük is különösen azoknak,   

- akik stresszes körülmények között élnek és dolgoznak; - akik túlsúlyosak; - akik dohányoznak; - akik cukorbetegek; 

- akik vesebetegek; - akiknek magas vérnyomása van; - akiknek magas a koleszterin- és/vagy a triglicerid szintje; 

- akiknek családjában előfordult magas vérnyomás, vagy szívbetegség, cukorbetegség; 

- akinek bármilyen érbetegséggel összefüggésbe hozható panasza van; - a gyermeket váró hölgyeknek és 

- a változó korba lépő hölgyeknek. 

A felsorolás nem teljes körű. Éppen az egyéni érintettség feltérképezése a fontos, az egyéni életvezetés és terápia 

kialakítása. 

Állapotfelmérés céljából nem javasolt a vizsgálat azoknál, akiknek diagnosztizált érrendszeri problémájuk van, 

vagy volt (pl. infarktus, agyvérzés, diagnosztizált alsóvégtagi érszűkület, stb.), ugyanis ezekben az esetekben az 

arteriográffal történő vizsgálat diagnosztikai szempontból nem nyújt többlet információt a kezelő orvos 

számára. Ebben az esetben viszont a vizsgálat abban segítheti a kezelőorvost, hogy segítségével kiválaszthatja a 

legmegfelelőbb terápiát, illetve nyomon követheti a gyógyszeres kezelés hatékonyságát. 

A vizsgálatot nem finanszírozza az OEP, így az magánklinikákon és magánrendelések keretén belül érhető el. A 

vizsgálatért többnyire fizetni kell, ám az általa megszerzett diagnosztikai ismeretekhez és sok esetben megnövekedett 

életesélyekhez képest elhanyagolható költség.  

Mérés Arteriográffal 
Hogyan működik az oszcillometriás mérés? 

Hogyan lehetséges egyetlen mandzsettával 

"sebességet" mérni? 

Oszcillometriás módszerrel a felkaron regisztrált 

pulzus-nyomásgörbék elemzéséből nyerünk 

információt. 

A pulzusnyomás hullámait a felkar szövetein ke-

resztül a mandzsettában lévő levegőkamra érzé-

keli; ezt a mérőműszer felerősíti és a hozzácsatolt 

szoftver elemzi. 
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A speciális, ún. stop-flow  metódus, azaz a brachiális artéria teljes okklúziója kizárja a felvett nyomásgörbék 

torzulását.  

A visszaverődéses hullám pozíciójának és amplitúdójának meghatározása lehetővé teszi a puzushullám-terjedési 

sebesség, az augmentációs index és a centrális vérnyomás egyidejű, egyszerű mérését, további hemodinamikai 

paraméterekkel kiegészítve a hagyományos vérnyomásmérés adatokat (szisztolés, diasztolés vérnyomás, artériás 

középnyomás, pulzusszám). 

Tehát a stop-flow módszer a részlet gazdag, kizárólag nyomásváltozást jellemző görbét ír le. 

A görbe szisztolés és diasztolés szakaszra bontható, a szisztoléban megkülönböztethető a balkamrai ejekciós (direkt) 

hullám, és a perifériáról érkező kései szisztolés hullám. 

A mérés abból a hipotézisből indul ki, hogy a perifériáról érkező reflexió, habár nagy valószínűséggel szummációs 

hulláma az összes reflexiós pontból eredő visszaverődésnek, főként a bifurcatio aortae-ról történő hullámcsúccsal 

azonosítható. Ezt az elméleti számítás (aorta hossz cca. 50 cm, a PWV érték ~5-15m/s a késői reflexiós hullám 

visszaérkezési idejéből (~150-250ms) visszaszámítható) és az invazív vizsgálatok is alátámasztják. V=s/t, tehát ha a 

hullámok visszaérkezési idejét ismerjük, a pulzushullám-terjedés sebesség kiszámításához a szoftvernek szüksége van 

egy távolság-értékre (út), melyet manuálisan viszünk be a programba, a páciensadatok elvétele során. A jugulum és a 

symphysis közötti távolság lemérése a gyakorlatban is igazoltan megegyezik az aorta hosszával, ezt a mért értéket kell 

figyelembe vennünk. 

A hullámcsúcsok amplitúdójának meghatározásával, a nyomáscsúcsok egymáshoz való viszonyát az Aix adja meg. 

A hullámcsúcsok azonosítását a program automatikusan elvégzi, majd ezt követően a számításokat is. 

Pulzushullám analízis 

A pulzushullám az egész artériás rendszer állapotát tükrözi, a nagy artériáktól 

egészen az arteriolákig. A pulzushullám alakjából következtethetünk az egyes 

érszakaszok, típusok funkciójára illetve struktúrájának épségére. 

A pulzushullám-analízis igen régóta ismert technika, hiszen Kínában a 

hagyományos orvoslás részeként végezték az orvosok, a pulzus három ujjal 

kitapintásának módszerével, a tudáshoz pedig hosszú tapasztalati út vezetett. A 

pulzushullám felvételére alkalmas grafikus eljárásokat a múlt században először 

Párizsban (Marey) majd Londonban (Mahomed) mutatták be, akkor még kisebb 

érdeklődő közönség előtt. 100 éve Mahomed az aszimptomatikus magas vérnyomás 

kimutatására és a krónikus nephritis vizsgálatára alkalmazta a sphygmomanometer          

                                                       készülékét. 

 

A huszadik században az informatikai robbanással az érrendszer egészének állapotáról alapvető és részletes 

információt nyújtó technológiák születtek, melyek alkalmazása és értelmezése roppant egyszerű. 

A pulzushullám non-invazív vizsgálata tehát ma más módszerekkel történik. A pulzushullám alakjának egyre 

pontosabb megfigyelését és rögzítését high-fidelity szenzorok, tonométerek és piezotechnika teszik lehetővé. A 

nyomásváltozások megismerésével könnyebb megérteni a haemodinamikát és az erek öregedésének folyamatát. 

A pulzushullámot módszertől függően az érfali pulzációhoz könnyen hozzáférhető területeken lehet érzékelni és 

regisztrálni. Tonometriával és piezo-elektrikus technológiával az Arteria carotis, radialis, femoralis artérián, a 

legújabb, oszcillometriás módszerrel pedig a felkaron, vérnyomásméréshez hasonló kivitelezéssel történhet meg 

legegyszerűbben a mérés. 

A pulzushullám körvonalából meghatározható a szív felől kiinduló közvetlen hullám, a visszatérő hullám (vissza-

verődés), a szisztolé és diasztolé periódusa, ezáltal következtethetünk a szív és az érrendszer kölcsönhatásaira, melyet 

ez idáig csak invazív artériás katéterezéssel lehetett megismerni. Ma, a non-invazív pulzushullám elemzés segítsé-

gével jobban megismerjük az érfalak fiziológiás és patológiás viselkedését, így segítségével pontosíthatjuk a diag-

nózist és a terápiát. 
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Elérhető paraméterek 

 
Az infra-, vagy Bluetooth periféria segítségével továbbított, a Windows /2000, Vista, 

XP, 7, 8 és 10/ operációs rendszerek valamelyike alatt futó számítógépre telepített sw, 

és a páciens szeréremcsont-szegycsont távolságának cm-ben lemért értéke segítségével 

megkapott, új Arteriográf lelet két oldalon összegzi a mért eredményeket: az első 

oldalon a vérnyomásértékeket és a pulzushullám-analízisből származó centrális haemo-

dinamikai jellemzőket találjuk, a másodikon az aortára vonatkozó stiffness paramé-

tereket: a pulzushullám-terjedési sebességet és az artériás életkort.  
 

                                                                                

 
Arteriográf mérési lelet 

 

 

              Az Arteriográf felhasználási területei 
 

Alapellátás / Háziorvosi ellátás, Családorvosi ellátás 

A háziorvosok egyik alapvető feladata a páciens szív és érrendszeri rizikójának minél pontosabb megbecslése. A 

kardiovaszkuláris kockázat-besorolás hatékonyságát nagymértékben segíti az Arteriográf alkalmazása, mivel a 

műszer a felkari/brachiális/perifériás vérnyomáson túl tájékoztatást nyújt az artériás funkcióról, az aorta rugalmas-

ságról és a centrális nyomásviszonyokról is. Az Arteriográf alkalmazása azért előnyös, mert egyszerre, rövid idő alatt 

és egyszerűen méri az aorta pulzushullám terjedési sebességet (PWVao), az augmentációs indexet (Aixao) valamint a 

centrális vérnyomást (SBPao). 

Mindhárom fenti paraméterről bebizonyosodott az Arteriográffal végzett hosszútávú utánkövetéses vizsgálatok 

során, hogy emelkedett értékeik szoros összefüggésben állnak a szív és érrendszeri eseményekkel (infarktussal, az 

agyvérzéssel, szívmegállással), valamint az összhalálozással is. 

 Javulhat a betegellátás színvonala; 

 Betegek egészsége, élete menthető meg korai diagnózissal; 

 Cáfolhatatlan, tartós evidenciával rendelkezünk az Arteriográf által mért paraméterek CV morbiditásra és   

     halandóságra nézett prognosztikus értékére. 

 

Kardiológia 

A készülék használatának jelentősége a fentiekben leírtakon túl az, hogy a már eseményeken (pl. infarktus) korábban 

átesett páciensek esetében is értékes tájékoztatást nyújt arra nézve, hogy fokozott-e egy ismételt szív- és érrendszeri 

esemény bekövetkezésének rizikója. Ennek bizonyítékát az Arteriográffal elvégzett hosszú távú, követéses vizsgálat 

igazolta, amely kimutatta, hogy eseményt már korábban elszenvedett pácienseknél is prognosztikus értékű az artériás 

stiffness paraméterek vizsgálata. Emellett Arteriográffal végzett vizsgálat kimutatta, hogy az infarktus után mért 

stiffness paraméterek emelkedett értéke előrejelzi az ismételt esemény bekövetkeztét. 

Korábbi vizsgálatokból ismert, hogy mind a pulzushullám terjedési sebesség, mind az augmentációs index, mind a 

centrális vérnyomás összefüggésben áll a koszorúér megbetegedésekkel, amely kapcsolat az Arteriográffal végzett 

tanulmányok során is igazolódott. 

A vérnyomáscsökkentő kezelés során jelentős különbség van az egyes gyógyszerek között a centrális vérnyomás, 

valamint az artériás stiffness csökkentésében. Az Arteriográf segítségével könnyen, gyorsan követheti a beállított 

terápia hatékonyságát. 

 Monitorozható Arteriográffal a beállított kezelés centrális hatását; 

 Emeli a rendelő diagnosztikai színvonalát; 

 Hatékonyabbá teszi a post-MI páciensek rizikóbecslését. 

 

Andrológia 

Az erectilis dysfunctio az endothelialis dysfunctio egyik legkorábbi jele, amely az érelmeszesedés legkorábbi fázisa. 

Az  Arteriográffal mért augmentációs index és az endothelialis dysfunctio közötti összefüggést Soltész és 

munkatársai a debreceni egyetemen mutatták ki. 

Minél kedvezőtlenebb az endotél funkció (minél nagyobb a perifériás ellenállás, kisebb mértékű a vasodilatáció az 

arteriolákban), annál magasabb az Arteriográffal mért augmentációs index. 

Az erektilis diszfunkció összefügg az endotél diszfunkcióval, mely utóbbi mérhető és változása is követhető az 

Arteriograph által mért paraméterekkel. 
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Nőgyógyászat 

Perimenopausa, menopausa idején a petefészek ösztrogén hormon termelésének jelentős csökkenése következik be. 

Az ilyen korú nőknél a korábbi védett állapottal ellentétben, felgyorsulnak az atheroscleroticus folyamatok, amelyek 

későbbi, szív- és érrendszeri betegségek formájában jelennek meg. A perimenopausában történő Arteriograph 

vizsgálat segítségével a kezdődő endotheliális dysfunctio okozta emelkedett vascularis tónus az augmentációs index 

emelkedésének formájában látható. 

A perimenopausa során létrejövő korai atheroscleroticus folyamatok az Arteriográf méréssel felhívják a figyelmet az 

érrendszeri változásokra, és az életmódváltással, terápiával a vazoprotectio is kiemelt figyelmet kap. 

 

Szülészet 

Angliában Ashma Khalil és munkatársai több ezer először szülő nőnél végeztek méréseket Arteriográffal a 

terhesség 12-ik hétében. Kimutatták, hogy az emelkedett stiffness paraméterek prognosztikus értékűek voltak a 

későbbi, a terhesség 20. hete után bekövetkező praeeclampsia-ra nézve. 

Az Arteriográf által mért stiffness paraméterek előrejelzik a később kifejlődő preeclampsiát. 

 

Diabetológia 

Az aorta stiffness-t jellemző emelkedett pulzushullám terjedési sebesség prognosztikus értékű diabeteses betegeken is, 

mint ahogy Kennedy Cruickshank vizsgálatai igazolták. 

Az érrendszeri károsodás fokozottabb cukorbetegség esetén, kontrollvizsgálatokhoz szükségesek az érállapot 

rendszeres ellenőrzéséhez. A diabetologiában az artériás stiffness mérésének közvetlen gyakorlati jelentősége van az 

ilyen betegeket nagymértékben sújtó CV morbiditás és halandóság előjelzésében. 

 

Nephrológia 

Végállapotú vesebetegségek esetében (ESRD) a páciensek nem magában a vesebetegségben, hanem a követ-

kezményes szív- és érrendszeri megbetegedések következtében halnak meg, mivel ilyen ESRD-ben az érelmeszesedés 

folyamata jelentős mértékben felgyorsul. A nephrológiai jellegű osztályokon történő érrendszeri rizikóbecslés kiemelt 

fontosságú.  Ezen a területen mutatták ki az első vizsgálatok az artériás stiffness prognosztikus értékét a kedvezőtlen 

kimenetre, a páciensek halálára és a megbetegedésére vonatkozva. 

A végállapotú vesebetegek túlélési előrejelzésének megítélésében az artériás stiffness mérésének meghatározó szerepe 

van. 

 

Gyermekgyógyászat 

A gyermekkori elhízás, illetve a magas vérnyomás egyre gyakoribb, így az artériás funkció vizsgálatának ezen a 

szakterületen is fontos szerep jut. Már a fiatal populációban is kimutatható az artériás stiffness kórjelző értéke a 

későbbiekben bekövetkező patológiás történésekben. 

Az artériás funkciós paraméterek normál referenciaértékeit dr. Hídvégi Erzsébet és mtsai határozták meg, 3-18 év 

közötti egészséges populációban, így a technológiára kidolgozott normál standarddal rendelkezünk. 

A fiatalkori elhízás és hypertonia nagyobb mértékű artériás stiffness növekedésével jár együtt. A vizsgálat elsőként 

írta le a centrális (aorta) szisztolés vérnyomás referencia értékeit és azok viszonyát a szimultán mért perifériás 

szisztolés vérnyomással, továbbá  a PWVao referencia értékek életkorral összefüggő változásainak jellemzőit, 

nevezetesen azt, hogy a PWVao nagyon fiatal életkorban a fokozatosan növekvő vérnyomás ellenére gyakorlatilag 

változatlan marad, míg a serdülőkorban a PWVao értékek a vérnyomás emelkedésével arányosan együtt emelkednek. 

 

Tudományos kutatás, klinikai gyógyszertani vizsgálatok 

Az artériás funkció változása gyógyszerhatásra, gyógyszer mellékhatásaként vagy életmódváltás hatásaként – ezek a 

leggyakoribb vizsgálatok. A suprasystolén történő pulzushullám-analízis a legpontosabb technológia, ez teszi lehetővé 

a populációs vizsgálatokban a nagy betegszám rövid időn belüli pontos állapotfelmérését. 

A legkedvezőbb áru technológia védjegye a precizitás: a legjobb ismételhetőség és legkisebb variabilitás a korábban 

alkalmazott módszerekhez képest. 

 

 

 

A termék rendelkezik CE-vel és európai orvosi műszer tanúsítvánnyal. 
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12. Heart Vue: a szív expressz diagnosztikája 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Heart Vue egy (Windows /7, 8, 10/ operációs rendszer alatt futó) számítógép alapú rendszer, ami egy új 

módszert biztosít az orvosoknak a szív patologikus problémáinak korai, noninvazív diagnosztizálására.    

A Heart Vue az expressz kontroll egyedi módszerét használja (kevesebb, mint egy perc alatt, a páciens 

ruhalevétele nélkül) a szív funkcionális állapotának felmérésére, számítógépes számítás és a szív "képének" 3- 

D-s vizualizációja alapján. 

A módszer lehetőséget ad különböző betegségek patológiai változását, korai stádiumban való jelenlétének 

kimutatását. Pl.: a szív isémiás betegsége, hipertóniás betegség, kardiomiopátia, intoxikáció stb.  

A szív isémiás betegségénél a módszer érzékenysége 90%, specifikációk esetén 75%-nál nem kevesebb. 

A páciensek adatait megőrzi, összehasonlítja a vizsgálati eredményeket, a kardiogramot és a szív „képeit”. 

A Heart Vue egy számítógép alapú rendszer, ami egy új módszert biztosít az orvosoknak a szív patologikus 

problémáinak korai, noninvazív diagnosztizálására.  

A rendszer a szív elektromos ingerület átviteli folyamatainak elemzésére épül és 3D-ben jeleníti meg az 

eredményeket.  

 

Segítségével lehetővé válik: 

 a szív ”portréjának” megalkotása; 

 a szív állapotának felbecsülése kvantitatív elemzéssel; 

 a felmérés ülő pozícióban, a kezek és lábak standard EKG érzékelőkkel történő mérése; 

 a kivizsgálás lerövidítése kevesebb, mint 1 percre; 

 a szív diagnosztizálásának jobb hatásfoka és magasabb érzékenysége, a kórképtől függően 7-50-szer nagyobb 

érzékenységgel, mint a hagyományos EKG készüléknél; 

 a szív rendellenességeinek korai felismerése; 

 az EKG görbékből olyan, új információk kinyerése, amit a hagyományos EKG készülékek általában „zajnak” 

tekintenek; 

 a szív elektromos térdinamikájának egyedülálló 3D megjelenítése, amely lehetővé teszi a szív álla-

potának gyors felbecsülését. A rendszer holisztikus képként jeleníti meg a betegséget vagy a feszültséget, 

szemben az EKG hullámformák fárasztó mérésével és a szabványos QRST jellemzők logikai elemzésével; 

 az aktuális szívállapot stabilitásának kiértékelése. Ez különösen fontos, mivel a szív jelentős elváltozásokkal 

is stabil lehet (ilyen betegek gyakran élnek sokáig), és ezzel szemben, kis elváltozás is okozhat instabilitást, 

valamint veszélyes és váratlan rendellenességet; 

  a megjelenítés segítségével, az orvosi kezelés során történő folyamatos változásfigyelés;  
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 többféle betegség felismerése, és az automata EKG-leképezőkhöz képest részletesebb diagnózist nyújtása 

(kivéve néhány kiemelt betegséget - pl. LHV és blokádok -, ám ezeknek a korai jeleit is jobban érzékeli, 

mivel azok az automata leképezők, értékelők számára „láthatatlanok”); 

 a nyugalmi állapotban végzett vizsgálatok körének lényeges növelése, ami lehetővé teszi, a drága és nem 

mindig biztonságos terheléses tesztek elhagyását (ez, különösen az isémiás szívelváltozásoknál jelentős, ahol 

az EKG elváltozások nagyon csekélyek, vagy nincsenek is jelen); 

 csekély metabolikus elváltozások kimutatása, amivel megelőzhető a myocardium isémiás károsodása; 

 az aritmiákat és az egyéb feszültségek hatásosabb megkülönböztetése; 

 a hagyományos EKG diagnosztizáláshoz képest jóval kevesebb szakértelem és felkészítési igény, így jobb és 

gyorsabb diagnosztikai eredmény, ami a csúcstechnikát jelenti az orvos számára. 

 

Klinikai tanulmányok 

-  sikeres klinikai kísérletek az orosz, német és USA-i tudományos intézetekben; 

-  a műszer érzékenysége és az elváltozásokra és szív-isémiára, kétszerese a 12-elvezetéses EKG készüléknek; 

-  klinikai, egyetemi és magánorvosi tanulmányok Európában, USA-ban és Oroszországban az isémia  

    megfigyeléséről;  

- angioplasztika, orvosi kezelés, szűrés és bypass műtét után. 

           

Általános orvosi gyakorlat 

        Egyszerűbb, gyorsabb, pontosabb és biztonságosabb, mint egy EKG. A fekvő betegen automatikusan szűri a 

korai stádiumban lévő elváltozásokat és az isémiát, meghatározza a helyét, a szívizom tartalékait és az instabilitás, 

illetve, a hirtelen halál veszélyének mértékét. 

 

Kardiológia 

 Gyors és pontos képet ad a betegség/isémia lefolyásáról az orvosi és gyógyszeres kezelés alatt és az angio-

plasztika vagy a bypass műtét után. 

 

Sebészet/Aneszteziológia 

 Gyors (40-50 másodpercenkénti) kép-monitoring lehetőség az elektromos folyamatok megfigyelésére a 

különböző szívrészekben. 

 

Mentő- és intenzív osztály 

 „Valós idejű” (40-50mp) vizuális és digitális monitoring a gyors döntéshozás elősegítésére. 

 

Intenzív osztály 

 Korai stádiumban kimutathatóak az isémia által okozott elváltozások, amelyek nem látszanak az EKG-n, a 

szívizom instabilitás megfigyelése, nem szív eredetű problémák kizárása. 

 

Rehabilitáció, Fitnesz, Sport 

            Hatékony stressz és edzés kontroll. 

 

Nemzeti egészségügy, Járványtan, Biztosítás. Olcsó populációszűrés. 
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A hagyományos EKG készülékekkel elérhetetlen új érzékenységi szintet illusztrálja a 4 végtag-szenzorral kimutatott 

szívizom elhalás (a szabályos, 6 érzékelős EKG-hoz viszonyítva).  

Az eredeti EKG jeleken nincs nyoma hegeknek, általában az ilyen I-aVF jeleket normálisnak tekintik. Azonban a 

Heart Vue rendszer a fluktuáció elemzése után a szív patologikus kórképét mutatta ki (vörösség a bal és jobb kam-

rában) és a következő eredményre jutott: „alsó kamrai hegesedés jelei tapasztalható, teljes klinikai kivizsgálás 

szükséges.” Az ezt követő klinikai vizsgálatok megerősítették a Heart Vue konklúzióit. 

 

 

 

 

A termék rendelkezik CE-vel és európai orvosi műszer tanúsítvánnyal. 
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13. „MEIK 5/6” hordozható, elektroimpedanciás, számítógépes 

mammográf és melanóma diagnosztikai eszköz 
 

A „MEIK 5/6” az elektromos vezetőképességen alapuló, hordoz-

ható, számítógépes mammográf (a számítógépnek Windows 

operációs rendszer /W SP3, Vista, 7, Stb..,/ alatt kell működnie), valós 

idejű, non-invazív képalkotó eszköz, amely lehetővé teszi a páciens 

testének több, merőlegesen készült metszetében vizuálisan érzékelni 

és meghatároznia daganatokat, mint olyan területeket, amelyek 

anomáliás elektromos áramvezetési mutatókkal rendelkeznek.  
A mammográf célja az emlő és a test egyéb, felszín közeli szövetei 

patológiás elváltozásainak diagnosztizálása. 

A „MEIK 5/6” hordozható, elektroimpedanciás, számítógépes 

mammográf olyan emlő- és bőrdiagnosztikai lehetőségekkel ren-

delkezik, amelyek egyaránt felhasználhatók a korai patológiák 

felderítésében, ill. a nem patologikus betegségek diagnosztizálásá-

ban és kezelésében.  A készülék segítségével diagnosztizálhatunk 

serdülőkorúakat, lányokat – asszonyokat minden korosztályból, 

terhes és szoptató kismamákat.  

 

A „MEIK 5/6” segítségével korai állapotában diagnosztizálható az emlőrák, a bőrrák, a masztopátia, a 

masztitisz; a készülék lehetőséget ad a szoptatási folyamat értékélésére, a masztopátiás kezelés alatt lévő 

tejmirigyek állapotának kontrollálására. 

 

                                                                                                                          

A „MEIK 5/6” egyik legfontosabb diagnosztikai lehetősége 

– a rákbetegség diagnosztizálása.                                                             

A rosszindulatú daganatok elektromos vezetőképessége 

nagymértékben eltér az egészséges szövetek elektromos 

vezetőképességétől már a daganat legkorábbi stádiumá-

ban, ami korai onkopatológiai diagnosztizálási lehetősé-get 

teremt. 

 

A „MEIK 5/6” hordozható, elektroimpedanciás, számító-

gépes mammográf előnyei 
  - a páciens és a vizsgáló biztonsága: nincs ellenjavallat a  hasz- 

    nálatra, a vizsgálatot nem kíséri sugárterhelés, az noninvazív;            

  - magas fokú korreláció az elektromos vezetőképesség és a  

    szervezet fizikai állapota között;                  

  - a tejmirigy állapota számszerű osztályozásának a lehetősége; 

  - a vizsgálati eljárás egyszerűsége, egyszerű használat; 

  - kényelmes munkahely-szervezés: mammográf, számítógép,  

    nyomtató, fekvőhely a páciensnek;            

  - nincsenek drága fogyóeszközök: csak eldobható, öntapadós,  

     zselés elektródák szükségesek, hasonlóan az EKG haszná- 

    latánál alkalmazottakhoz;            

  - kis helyigény: a vizsgálat lefolytatásához szükséges helyiség-  

     nek nincsenek speciális, különleges követelményei;                                                                                                                                            

  - pénzügyi elérhetőség; jó ár-érték arány;  

  - konzultáció lehetősége a diagnosztikai anyag e-mail-ben való  

    küldésével;                                                                              

 - egyszerű használat;    

 - a tejmirigy állapota számszerű osztályozásának a lehetősége; 

 - a teljes bőrfelszín elváltozásainak vizsgálati lehetősége.  
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Diagnosztikai anyag küldése e-mail-ben:  

a mammográf segítségével kapott anyagot könnyen tovább 

lehet küldeni elektromos postával, úgy a belső számító-

gépes, egészségügyi, információs rendszeren is (nem szük-

séges a PC speciális programozása);                                                                
Számszerű osztályozás: a mammográf, a tejmirigy álla-

potának nemcsak vizuális-, de számszerű értékelését is  

lehetővé teszi,  ami  nagyon  fontos dolog a tejmirigy kü-

lönféle állapotai és patológiái differenciál-diagnózisában.  

A készülék a kétdimenziós ellenállás-feltérképezésű mód-

szerekhez képest szignifikáns előnyt jelent, mivel azok 

nem szolgáltatnak térbeli információt, valamint azokra a 

bőr állapota (vágás, anyajegy, nedvesség) nagyban befolyá- 

soló tényező. 
 

А МЕIK 5/6 rendszerrel lehetővé vált az elektromos vezetőképesség háromdimenziós megjelenítése (a tomogramok, 

amelyek részletgazdagabbak és jobb minőségűek az eddig elérhetőknél). 
 

A vizsgálat alatt, az eszköz, a 256 elektróda egyikétől indulva sorra juttatja a páciens testébe a gyenge (0,5 mА), 50 

kHz-es frekvenciájú váltakozó áramot és értékeli a megfelelő elektromos potenciálok eloszlását a test felszínén.  
 

A vizsgálat alatt nyert adatokat, utána, USB kábelen keresztül egy személyi számítógépbe tölti a rendszer, amelynek 

szoftvere, matematikai algoritmusok segítségével rekonstruálja a képet. 

A berendezés része a diagnosztikai modul és a két henger alakú elektróda. A diagnosztikai modult a hagyományos 

USB kapcsolat látja el árammal. 
 
 

Min alapszik a tejmirigy betegségek diagnosztizálása a hordozható, elektroimpedanciás, 

számítógépes mammográf segítségével? 
 

Az élő szervezet nem csak bioáram-generátor, hanem a kívülről kapott elektromos áram passzív vezetője is. Az 

elektromos vezetőképesség a szerv szövettani szerkezetétől-, annak molekuláris és végső soron elemi összetételétől, 

valamint a szabad elektromos töltés szerkezetétől, mennyiségétől és mozgékonyságától függ.  
 

A rosszindulatú daganatok elektromos vezetőképessége nagymértékben eltér az egészséges szövetek 

elektromos vezetőképességétől. 
 

A röntgen- és ultrahang-diagnosztikai módszerek, a 

normális és a daganatos szövetek közti kontrasztszintek 

közötti különbségekre épülnek, amelyek csak néhány 

százalékban különböznek. 
 

Ugyanakkor, a normális és a daganatos szövetek 

között az elektromos vezetőképesség mértéke – és ez 

az alapja az elektroimpedanciás diagnosztiká-nak – 

akár 100%-kal (!) is különbözhet. Ezt a tényt 

használjuk ki a daganatok és más betegségek 

felderítésében. 
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Működési jellemzők 

 érzékenység:                                                   92%; 

 specifikusság:                                                 99%; 

 a pozitív diagnózis prognosztikus értéke:   73%; 

 a negatív diagnózis prognosztikus értéke:  99%; 

 a vizsgálati idő:                                           35 mp; 

 a betegvizsgálati idő, a vizsgálati időt  

 és a lelet kiadását beleértve:                   15 perc; 

 vizsgálati idő screening esetén:              3-5 perc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A termék rendelkezik CE-vel és európai orvosi műszer tanúsítvánnyal. 

 

 
 

14. RTM-01-RES, RTM-D2M MIKROHULLÁMÚ 

RADIOMETRIA 
 

A mikrohullámú radiometria alapja  

Az új orvostechnikai eszköz, a mikrohullámú sugárzásmérés módszere az infravörös és mikrohullámú frek-

venciákon a páciens szövetéből származó természetes elektromágneses sugárzás erősségének mérésén alapul.  

Ez az erősség arányos a szövet hőmérsékletével. Tehát azt mondhatjuk, hogy a mikrohullámú radiometria 

lehetővé teszi a belső hőmérséklet mérését és a monitoron való megjelenítését. 
 

A rákos megbetegedésekre jellemző, a különböző szervekben a sejt proliferáció korai észlelésének alapja (a 

hőmérséklet megduplázódásának alapjául szolgáló hőmérsékletváltozások) a rákos sejtek metabolizmusának 

következményei. Meg kell jegyeznünk, hogy a termikus változások megelőzik azokat az anatómiai változásokat, 

amelyek kimutathatók hagyományos módszerekkel, például ultrahang, rtg-mammográfia, CT, MRI és 

tapintással. 

Így a mikrohullámú radiometria nagyon ígéretes módszer a mell- és egyéb szervrák észlelésére a preklinikai 

szakaszban.  
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                                                                 TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ                                                                               

                    
                                                                            A komplett berendezés blokksémája 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                                                                      

Klinikai alkalmazási terület: mammológia, nőgyógyászat, neurológia, onkológia, reumatológia stb. 

 

 

 

A mikrohullámú radiometria és az infravörös termográfia közötti 

különbség 
 

A leggyakoribb különbség a széles körben használt infravörös termográfia 

és a mikrohullámú radiometria között az, hogy az előbbi lehetővé teszi 

először a bőrhőmérséklet elolvasását és megjelenítését, másodszor pedig a 

szövet belső hőmérsékletét jelzi. 

 

 

 

A mikrohullámú radiometria előnyei 
 

1. Nem veszélyes 
A mikrohullámú sugárzás mérése ártalmatlan mind a betegek, mind az or-

vosi személyzet számára. A vizsgálat során a páciens szövetének termé-

szetes elektromágneses sugárzását mérjük. 

 

2.Nem invazív 

A hőmérsékletet nem invazív módon mérjük. Az érzékelő lágyan megé-

rinti a páciens mért szervének (például mellének) felületét. 
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      3. A betegségek korai felismerése 
A termikus változások megelőzik azokat az anatómiai változásokat, amelyek 

kimutathatók hagyományos módszerekkel, például ultrahanggal, mammo-

gráfiával és tapintással. Ezért a mikrohullámú radiometria igen ígéretes 

módszer a mellrák felismerésére a rák előrehaladásának legkorábbi szaka-

szában. Klinikai vizsgálatok azt mutatták, hogy egyes esetekben (röviddel a 

kettős DT- vel rendelkező rák) kb. 2-5 évvel már azt megelőzően észlelhető, 

mielőtt a betegség klinikai állapotába lépne. 

 

 
 

4. A gyorsan növekvő tumorok kimutatása 
A daganat specifikus hőtermelése arányos a tumor növekedési sebességével. Ezért a gyorsan növekvő tumorok 

"melegebbek", és jobban kontrasztosak a termogramokban. A mikrohullámú radiometria egyedülálló módszer, amely 

elsősorban a gyorsan növekvő daganatok kimutatására alkalmas. A mikrohullámú sugárzásmérés (RTM-Diagnosis) 

használata más hagyományos módszerekkel együtt lehetővé teszi a gyorsan növekvő daganatok kiválasztását. 

 

5. A sejtek fokozott proliferatív aktivitásával rendel-

kező betegek kimutatására való képesség 
A mikrohullámú radiometria fontos jellemzője, hogy 

megkülönbözteti a proliferatív mastopátia és fibro-

adenoma a nem proliferatív mastopathiától és fibro-

adenomától. Tehát a módszer lehetővé teszi a mellrák 

kialakulásának kockázatával járó betegek kiválasz-

tását. 
 
6. Képesség a kezelés nyomon követésére 

A mikrohullámú radiometria hatékonyan használ-ható 

a kezelés nyomon követésére, különösen a rákos 

betegek vagy különböző szervek gyulladásai esetén. 

 

 
 

 RTM készülék 

Mikrohullámú Mell Szkenner Rendszer - RTM-01- RES típ. a szervezet 

belső hőmérsékletének számítógépes, diagnosztikai, képalkotó rendszere 
 

Klasszifikáció 

Az RTM-01-RES készülékre, az EU 93/42/EEC Direktívájának 10. sz. 

szabálya, IX. sz. Mellékletének I. szekciója, I. klauzulájának 1.4. sz pontja 

szerint, az Aktív Orvosi Műszerek II. a oszt. besorolása vonatkozik, 

rendeltetésszerű használat esetén.  

 

Az RTM-01-RES készülék a betegek belső szöveteinek, valamint bőrük felüle- 

tének átlaghőmérséklete nem- invazív mérésére szolgál. 

 

Az RTM-01-RES készülék szett fényképe 
 

                                               Dizájn 

Az antenna a vizsgált ponton érintkezik a bőrrel, és természetes elektromág-

neses sugárzást kap, amit a belső hőmérséklet szenzor (ITS) detek-tál. Az 

ITS-ben a jel erősítésre és alacsony frekvenciás konvertálásra kerül a fel-

feldolgozáshoz.  

 

Ezt követően az adatfeldolgozó egység (DPU) feldolgozza a belső hőmér-

sékletre vonatkozó információt, a kisfrekvenciás jelet, és az átlagolt hőmér-

séklet 3-jegyű számként jelenik meg a DPU hőmérséklet-kijelzőjén. 

 

 

 

Külső hőmérséklet szenzor csővéggel (STS)     
 



33 

 
 

A bőrhőmérséklet-érzékelő által kapott jelet továbbítják a DPU-

nak, ahol ugyanolyan módon dolgozzák fel. 

A bőr belső hőmérséklet-kapcsolója a készülék egyetlen 

vezérlője a főkapcsoló mellett. 

Az orvos munkájának egyszerűsítése érdekében nincsenek külső 

szabályozók az eszközön. 

 
 

Belső hőmérséklet szenzor csővéggel (STS)    
  
Az RTM-01-RES a következő egységekből áll: 

Adatfeldolgozó egység (DPU); Belső hőmérsékleti szenzor; Antenna-applikátor; Külső hőmérsékleti szenzor; 

Nagy fúvóka a külső hőmérsékleti szenzorhoz; Kis fúvóka a külső hőmérsékleti szenzorhoz; Kábel az adatfeldolgozó 

egység és a (klf. Windows operációs rendszer /XP3 SP3, W 7, 8, 10/ alatt futó) PC elektromos összekötéséhez; Kábel; 

0,16 mm2; Biztosítékok; Használati Utasítás; RTM Diagnosztikai rendszerszoftver CD-n. 
 

Az RTM-01-RES® komponensekben használt fő nyersanyag alumíniumötvözet. 

Az RTM-01-RES nem tartalmaz mérgező vegyi anyagokat.  

 

A gyártó jelenleg az RTM-D2M készülék bevizsgáltatását és tanúsítványának elkészíttetését végzi. 2018. IV. n. 

évében ez, már fogalmazásra fog kerülni. 

 

A termék rendelkezik CE-vel és európai orvosi műszer tanúsítvánnyal. 

 
 

15. QRMA – Kvantum Mágnes rezonanciás Analizátor 
 

Az emberi test nagyszámú sejt összessége, amelyek folyama-

tosan növekednek, osztódnak, differenciálódnak, regenerálód-

nak, elhalnak és a sejtek, osztódásukkal állandóan megújítják 

magukat. Egy másodperc alatt egy felnőtt emberi testben kb. 

25 millió sejt osztódik.  

A vérünkben lévő sejtek is folyamatosan megújulnak; ennek a 

száma percenként 100 millió is lehet.   

A sejtosztódás és növekedés folyamatában – a részecskék 

elektromosan töltött atommagjai, mint a sejtek alapegy-

ségei – és az ezek körül keringő elektronok, állandó, nagy 

sebességű mozgásban és változásban vannak, miközben 

folyamatosan elektromágneses hullámokat bocsátanak ki.  

Az emberi test által kibocsátott elektromágneses hullámok 

eltérőek az emberi test állapotának függvényében is;                                                                                         

különböznek, akkor, ha a test egészséges, megbetegedés előtti 

állapotban van, vagy, ha beteg. 

                                                                                           

Ha mi meg tudjuk határozni ezeket a specifikus elektromágneses hullámokat, akkor meg tudjuk határozni a 

vizsgált test egészségi állapotát.  

Az un. /Quantum/ orvostudomány úgy véli, hogy az ember beteggé válásának a legalapvetőbb oka az, hogy az 

emberi sejteket alkotó atomok külső elektronjainak spinjei és pályái megváltoznak. Ezek a folyamatok okozzák 

az anyag-szerkezet atomjainak, a kis- és a nagy biomolekuláknak, az összes sejtnek a megváltozását, ami végül-

is a szervek átalakulásához (megbetegedéséhez) vezet. Mivel az elektron egy töltött részecske, az elektron-spin 

és -pálya megváltozásával a kibocsátott elektromágneses hullám is megváltozik. 

Az emberi test betegségei és fizikai változásai a kisugárzott elektromágneses hullám energiájának megvál-

tozását okozzák; ez sejtszinten nagyon kis értékű; ezen energia mágneses összetevőjének értékei általában 

nanogausstól mikrogaussig terjednek.  

Pl. az emberi haj által keltett mágneses mező energiáját közvetlen módon, vagy egy kézben tartott szenzor 

segítéségvel határozzuk meg; ez összehasonlításra kerül a betegség készülékben letárolt betegség és tápanyag-

ellátás standard Quantum rezonanciájának értékével, miután a készülék felerősítette és a Windows operációs 

rendszer /XP SP 3, Vista, W 7, 8, 10/ alatt működő számítógépen futtatott készülék program feldolgozta a 

megmért jelet és azt negatív, vagy pozitív értékkel megjelenítette kimenetén.   
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Az így megmért Quantum rezonancia-értékek utalnak a betegség természetére és kiterjedtségére, valamint a 

tápanyagellátás szintjére. Végül, a mérési eredményt képzett klinikai szakemberek elemzik. 

Például, a rákos sejtek eltérnek a normális sejtektől, és a rákos sejtek által kibocsátott elektromágneses hullámok 

szintén különböznek a normális, egészséges sejtek által kibocsájtott elektromágneses hullámoktól. 

A Quantum rezonanciás tumor vizsgálat eredményét úgy kezeljük, mint a rákos sejtek hullámmintáját. Ha vannak 

rákos sejtek az emberi szervezetben, rezonancia fog bekövetkezni az arra utaló ismert tumor-referencia értékkel, amit 

a készülék érzékel. Minél több a rákos sejt, annál nagyobb a jel, és a mért kvantum érték negatív lesz. Ha nincsenek 

rákos sejtek, akkor nincs rezonancia és a Quantum érték pozitív lesz.  

Ez hasonló ahhoz az elvhez, ahogy a rádióadást hallgatjuk. A levegőben sok rádióhullám van. Ha meg szeretné 

hallgatni egy kijelölt műsorszolgáltatót, akkor a megfelelő frekvenciát kell beállítni; ekkor frekvencia-rezonancia 

lép fel, és így meg lehet hallgatni ennek a szolgáltatatónak a műsorát. A Quantum rezonancia ezt az elvet használja 

a vizsgálatokhoz. 

 

A készülék CE tanúsítvánnyal rendelkezik.             

 

 

 

16. ROFES-E01C – házi elektropunktúrás egészségfelmérő készülék 

 
Működési elv 

A ROFES E01C készülék-program 

együttes története 80 évvel ezelőtt kezdő-

dött. 

A XX. század 30-as éveinek vége felé, Dr. 

Reinhard Voll német orvos, először 

feltételezte, majd bebizonyította, hogy az 

akupunktúra, amit a kínai orvosok már 

két évezrede használnak, nemcsak tű-, de 

elektromos impulzusokon keresztül is 

megvalósítható. 

 

Az elektropunktúra, az egyik leghatékonyabb módszer, és más ráhatási módokhoz hasonlóan, a biológiailag aktív 

pontok-, a test meghatározott zónáinak megfelelően adagolt elektromos töltésekkel való ingerlésén alapul.  

Ez a módszer a legősibb tudásra alapítva lett kifejlesztve, egyesítve a biofizika és az orvostudomány legújabb fejlesz-

téseivel. 

A ROFES E01C készülék-program együttes működésének alapjait pontosan az elektropunktúra elvei, vagyis az 

emberi test felületén található, és a bipoláris mikroáramokhoz való adaptáció során a biológiailag aktív pontokon 

keresztül kapott bőr-galvanikus reakciók értékelése képezik. 

 

Működési leírás 

A módszer a bal kar csuklójának belső részén található, biológiailag aktív, MC-7 jelű pontra okozott ráhatáson 

alapul; ezen keresztül, minden szerv irányába mikro áramimpulzus kerül elküldésre, amely válaszreakciót 

generál. Az ember minden szerve szigorúan meghatározott, csak rá jellemző ritmusban működik. 

Ezeknek a ritmusoknak az visszajelzései, mint a visszhang, visszaverődnek a készülékbe, majd a számítógépes prog-

ram segítségével összehasonlításra kerülnek, un. szabvány (minta) ritmusokkal, amelyek a megfelelő nemű és -korú, 

egészséges ember szervezetét jellemzik. 

A szervezet tesztelésének eredményeképpen, négyfajta értékeléshez jutunk: 

 általános egészségszint; 

 a szervek és szervrendszerek fiziológiai állapota; 

 a szervek és szervrendszerek energiatartalékainak nagysága, amely meghatározza alkalmazkodásos válaszukat 

a különféle terhelésekre; 

 pszichoemocionális állapot. 

A teszteredmények egy könnyen érthető, 1-től 5-ig terjedő skálájú értékelési rendszerben vannak ábrázolva (ahol a 

legjobb eredmény az ötös érték), és ennek megfelelően ki is vannak színezve.    

A ROFES E01C készülék-program együttes használata javasolt minden olyan felhasználói csoport számára, 

amely ügyel a saját-, rokonai- és a hozzá közelállók egészségére. A tesztelésnek nincsenek különleges követelmé-

nyei; azt a felhasználó számára megfelelő, bármely időpontban el lehet végezni. A tesztelést, a felhasználó bármely 

neki tetsző, kényelmes testhelyzetben végezheti. 
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A készülék-program együttes használati előírásai 
1.1. Figyelmesen olvassa el az összes, a jelen leírásban szereplő-, az Ön biztonságát szolgáló-, a helyes használatot 

bemutató- és a karbantartási utasításokat, a ROFES E01C készülék-program együttesre vonatkozóan. 

1.2. 1.2. A ROFES E01C készülék-program együttesre nincsenek különleges használati-előkészületi előírások. 

1.3. A készülék-program együttes kizárólag a bal kar csuklóján található, MC-7 jelű biológiailag aktív pont 

paraméte-reinek leolvasására szolgál. 

1.4. A megismételt tesztelésnél az értékelésben a megelőzőtől tapasztalható eltérések, a szervezet belső működési 

folyamataival (evés, gyógyszerek bevétele, stb..), valamint a külső hatásokkal (fizikai terhelés, stressz, stb..) 

kapcsolatosak és nem a készülék hibáját jelentik. 

1.5. A teszteléskor tilos a felhasználót egyidejűleg, valamilyen nagyfrekvenciás készülékhez kapcsolni; a készülék és 

más elektromos berendezés egyidejű használata pontatlanságot okozhat a mérésben és meghibásodást okozhat a 

készülékben. 

1.6. A ROFES E01C készülék-program együttes törékeny alkatrészeket tartalmaz, ezért védeni kell azt az ütésektől. 

1.7. A ROFES E01C készülék-program együttes nem vízálló, ezért védeni kell azt a nedvességtől. 

1.7. A készülék-program együttes használata kisgyerekek számára, felnőttek felügyelete nélkül tilos. 

1.8. A ROFES E01C készülék-program együttest tartsa távol a fűtőeszközöktől, és +35°C-os levegőhőmérséklet 

felett óvja a hosszantartó, egyenes napsugárzástól. 

1.9. A ROFES E01C készülék-program együttest csak éber, a környezeti hatásokat a maga valóságában érzékelni 

képes ember használhatja. Tilos a készülék-program együttes használata border line személyiségű, vagy hiányos 

szellemi állapotban lévő emberek számára. 

1.10. A ROFES E01C készülék-program együttes számára kifejlesztett programok a következő operációs rendsze-

rekkel működő számítógépeken használhatók. 

 Windows (XP SP 3/W 7/8/10); 

 Android (4.2. vagy magasabb verziószámú, legalább 7 collos (inches) képernyő-átlójú, valamint az 

“On-The-Go” technológiát támogató perifériákkal együttműködő).  

 Megjegyzés: a ROFES E01C készülékkel együttműködni tudó mobil készülékek listáját, lásd a az 

eladónál; 

1.11. A ROFES E01C készülék-program együttes bármilyen szervizét, csak kvalifikált szakemberek végezhetik el,   

      a gyártóhelyen; 

1.12. A készülék-program együttes nem alkalmas háziállatok tesztelésére. A technológia csak az ember számára lett    

     kifejlesztve!  

1.13. A készülék-program együttest csak elsődleges rendeltetésére használja! 

1.15.   Szállítási feltételek: hőmérséklet – -50°C-tól + 50°C-ig; relatív páratartalom 30%-tól 93%-ig;  

           légnyomás – 70 kPa-tól 106 kPa-ig. A készülék-program együttest csak zárt szállítóeszközön szabad szállítani.         

11.16. Tárolási feltételek: a becsomagolt készülék-program együtteseket zárt helyen,  -40ºC-tól +50ºC-ig  terjedő  hő- 

           mérsékleti tartományban szabad tárolni, max. 80%-os viszonylagos páratartalom mellett (+25ºC-ra vonatkoz- 

           tatva). 
 

Az eszköz rendeltetése 

A készülék feladata az ember egészségi állapotának felmérése és pszicho-

emocionális állapotának értékelése.  

A ROFES E01C készülék-program együttes nem diagnosztikai eszköz és nem 

alkalmas önálló betegség-megállapításra, vagy betegség diagnózisának alátá-

masztására, valamint betegség-megelőzésre, gyógyításra, betegség utáni rehabi-

litációra, orvosi kísérletek lefolytatására, nem alkalmas kivizsgálások alapjául 

szolgálni, valamint az ember fiziológiai funkcióinak helyreállítására, helyettesíté-

sére, vagy anatómiai szerkezetének megváltoztatására. 

A készülék megfelel a hozzá mellékelt, jelen leírásban részletezett rendeltetésének 

és tulajdonságainak. 
 

Műszaki adatok 

Max. áramfogyasztás, nem több, mint........................................................150 mA; 

USB tápfeszültség... ..........................................................................................5 V; 

Tömeg, nem több mint..................................................................................0,1 kg; 

Elektromos áramforrás..................................................................USB-n keresztül; 

Befoglaló méretek, nem több, mint…………………………....140 х 70 x 40 mm; 

Elektromos védelmi osztály................................................................................III; 

 A tok védettsége.................                                         ..................................IP 30. 
 

 

 A készülék CE tanúsítvánnyal rendelkezik.           
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17a.-17b. SONOST 2000, 3000 – csontsűrűség mérő 

 
A csontsűrűséget – vagyis a csont ásványi anyag tartalmát az ún. oszteo-

denzitometriás (ODM) készülékek segítségével mérik. Ez a vizsgálat alkalmas 

annak megállapítására, hogy fennáll-e a csontritkulás, vagy éppen kialaku-

lóban van-e. A csontritkulás eleinte nem jár fájdalommal, tünetek nélkül zaj-lik 

– egyes adatok szerint Magyarországon ma egymillió embert érint, akiknek közel 

90 százaléka nő. A csontritkulás súlyos szövődményeket, a kóros és spontán 

törések kockázatának növekedését okozhatja.  
 

A rizikótényezők közül a csontépítő sejtek élettani ingerének elmaradása miatt, a 

mozgásszegény életmódot és az ülő munkavégzést érdemes megemlíteni. Emellett a 

nem megfelelő táplálkozás, a fehérje és kalciumszegény étrend, a D-vitamin és a napsugárzás hiánya, az egészség-

telen mértékű alkoholfogyasztás, a dohányzás, a túlzott kávé- és kólafogyasztás és bizonyos gyógyszerek rendszeres 

szedése, mind-mind hozzájárulhatnak a csontritkulás kialakulásához, akár már 25-45 éves korban is. 

Csontsűrűség mérés csontritkulásban szenvedő betegeknek, nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Csonttörésen 

átesett, klimax körüli életkorban levő nőknek, vagy olyanoknak, akiknek a családjában csontritkulásra visszavezethető 

törés fordult elő. Hormonális betegség vagy felszívódási zavar, vagy cukorbetegség esetén. 
 

Mikor érdemes csontsűrűség-vizsgálatot végezni?  

A csontsűrűség mérés 50 éves kor fölött mindkét nemnél javasolt csontritkulás rizikófaktorainak fennállásakor pl.: 

genetikai hajlandóság, magas vékony testalkatúak, csontritkulást okozó gyógyszerek szedésekor, 1. típusú cukor-

betegségben, máj- vagy vesebetegségben szenvedők, pajzsmirigy-túlműködésben szenvedők. Az osteoporosis szűrése 

bármely életkorban elvégezhető anyagcsere eredetű csontbetegség gyanúja esetén. 

Nőknél 65 év, férfiaknál pedig 70 év felett mindenképpen érdemes. Nőknél a menopauza beállta után egy évvel  

szintén érdemes elvégezni, hogy megállapíthassuk, milyen gyors a csontvesztés. 
 

Különösen indokolt elvégezni a csontsűrűség-vizsgálatot 

• ha az anyánál, nagymamánál is előfordult csonttörés; 

• ha kis traumára is saját törés következik be; 

• ha a testmagasság 3 centiméterrel csökken; 

• ha görbül a hát; 

• kétoldali vesekövesség esetén; 

• bizonyos gyógyszerek szedése esetén; 

• ágyhoz kötött életmód mellett; 

• illetve szervátültetés után. 

Terhes asszonyoknál a vizsgálat elvégzése nem javasolt. 

 

 A SONOST 2000, 3000 –  csontsűrűség mérő előnyei   

 Felsőkategóriás pontosság;  

 Állandó érzékelő fejek;  

 Automata pozícionáló; 

 Reprodukálható eredmény;  

 Gyors mérés (15 sec);  

 Saját fejlesztésű lábtartó; 

 Nagy stabilitás;  

 Csont minőségi mutatók számítása; 

 Csontsűrűség (SOS- speed of sound);  

 Csont (makro és mikro) struktúra (BUA); 

 Egyszerű kezelhetőség;  

 Felhasználóbarát szoftver;  

 Egyszerű mérés (száraz);  

 Nem kell cserélni az érzékelőket; 

 Adatbázis-alapú páciens adatkezelés;  

 Beépített számítógép és nyomtató; 

 Színes TFT-LCD monitor (érintőképernyős);  

 Nincs sugárveszély, ultrahanggal működik. 

 

 

A termék rendelkezik CE-vel és európai orvosi műszer tanúsítvánnyal.  
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„HALOMED HUNGARY" KFT. 

18a. HaloCompact-01+SKÉ
Szabályozott, száraz NaCl sóaeroszolos sógenerátor fizioterápiás készülék tanú-
sítvánnyal, kisebb (max. 30 m3) SPA-k, wellnessz központok, sószalonok, természet-
gyógyász klinikák és magánházak részére. Állandó, megbízható minőség. 

A HaloCompact-01+SKÉ, egy kompakt asztali, vagy falra szerelhető, 
valós időben szabályozott, száraz NaCl sóaeroszolos fizioterápiás 
sógenerátor készülék (vagy halogenerátor), amely aktív, száraz 
sóaeroszolt állít elő és bocsát a sószoba légterébe.  
A HaloCompact-01+SKÉ, a Halomed cég több mint 26 éves 
egészségügyi kutatásainak, ill. fejlesztő-gyártó munkájának ered-
ménye, amelyek megerősítették a szabályozott, száraz NaCl sóaero-
szolos terápia-, az ott elvégzett széleskörű termékfejlesztés- és 
gyártás előnyeit. 
 A HaloCompact-01+SKÉ, felülmúlja a régebbi sógenerátorok 
hatékonyságát és minőségét, megbízható, és hitelesen utánozza a 
természetes sóbarlangok mikroklímáját. Minimális karbantartással, a 
berendezés hibamentesen működik. 

Könnyű telepíthetőség, működtetés és karbantarthatóság 
A HaloCompact-01+SKÉ készülék nem igényel semmiféle speciális készséget a telepítéséhez, beindításához. 
A sógenerátor és a sókoncentráció-érzékelő (Dry Salt Aerosol sensor=SKÉ) bármilyen a helyiségben található 
felületre (polc, asztallap) ráhelyezhető, vagy felszerelhető a falra. Az egyszerű és felhasználóbarát vezérlő- és 
kezelőegység azt jelenti, hogy a készülék működtetése könnyű. A HaloCompact-01+SKÉ készülék üzemeltetője, 
a szeánszokat követő, csak néhány percet igénylő, megszokott tisztántartási művelet elvégzésével, élvezni fogja 
a sógenerátor állandó, minőségi teljesítményét. 

Sószobai légtér, valós idejű sókoncentráció szabályzással 
Nagy kihívás a sószobai NaCl sókoncentráció állandó szinten tartása a szeánsz teljes ideje alatt. Ennek oka az, 
hogy a száraz NaCl sóaeroszol koncentrációt több tényező befolyásolja: a sógenerátorba adagolt sószemcsék 
mérete,  azok nedvességtartalma, a só- és a levegőcső (utóbbi, a sócső belsejében, azzal egy hossztengelyen 
felszerelt, kisebb átmérőjű cső) állapota, a sószoba hőmérséklete és -nedvességtartalma, valamint a sószobai 
levegő kering(tet)ésének mértéke.  
A Halomed készüléke ellenőrzi/vezérli a közepes, NaCl sóaeroszol koncentrációt a min. 6 m3 – max. 30 m3 
sószobában, és igény szerint, valós időben, ki is tudja ezt jelezni a homlokzati képernyőpanelén. 

Hogyan működik a HaloCompact-01+SKÉ sógenerátor? 
Bekapcsolása után, a HaloCompact-01+SKÉ sógenerátor számítógépe egy 60 mp-es önellenőrzési- és csatlakozta- 
tottsági tesztet futtat le.  
A száraz NaCl sóaeroszol-képzés folyamata a készülék sóőrlőjében kezdődik, amely a sókristályokat mikron 
nagyságú részecskékre őrli. Ez után, a megőrölt és negatívan ionizált sórészecskék (6-10 nCb) a sócső-
szeparátorba kerülnek, ahol a kisebb részecskék gravitációs elkülönítésre kerülnek a nagyobbaktól.  
A felhasított kristályrácsú-, száraz-, finom- NaCl sóaeroszol, a berendezésbe szerelt ventilátor és levegőcső  
segítségével, a sócsövön keresztül, sófáklya alakjában kerül a sószoba légterébe.  
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A sószobában elhelyezett, speciális, optoelektronikai sókoncentráció-érzékelő szenzor (DSA=SKÉ),  megméri a 
közepes NaCl sókoncentráció szintet és továbbítja az adatot a sógenerátor vezérlőegységébe. Utóbbi, 
összehasonlítja a mért értéket a személyzet által korábban megadottal (beprogramozottal), és a sóőrlő és a 
készülék ventilátorának automatikus ki/bekapcsolásával szabályozza az aktuális, közepes, száraz NaCl só-
koncentrációt a sószobában.  
Az aktív, száraz NaCl sóaeroszol negatívan töltött, állandó értéken tartott koncentrációja, a sószobai mesterséges 
levegőkörnyezet, biztosítják a természetes sóbarlangi mikroklíma előnyeit. 

A HaloCompact-01+SKÉ tulajdonságai

A készüléket a következő, sóra vonatkozó előírások betartása melletti használatra tervezték: 
• a sószemcsék (térfogata) legalább 80 %-ának mérete nem haladhatja meg a 0.8 mm-t;
• a só nem tartalmazhat 1.5 mm-nél nagyobb sószemcséket;
• a só lehetőleg feleljen meg a IX. sz., vagy magasabb, Európai Gyógyszerkönyv, vagy a „United States

Pharmacopeia/National Formulary” előírásainak;

 TILOS és az egészségre ártalmas, a megnövelt magnézium-, kálcium-, kálium-, jód-, festék-,
agyagtartalmú- (Holt tengeri-, vagy bármilyen más tengeri-, himalájai-,) ill. összetapadás elleni
adalékot tartalmazó- (közönséges, asztali-, fehér,-) sók használata;

Száraz sóaeroszol-koncentráció 
szabályzás 

A száraz sóaeroszol-koncentráció szabályzását, a sószobá- 
ban felszerelt, optoelektronikai szenzor (SKÉ) biztosítja.

Magas fokú megbízhatóság  korrózióálló acél az összes, korróziónak kitett fémrész- 
ben;

 a sógenerátor levegőcsöve mentes a holtzónáktól;
 a legtartósabb elemek használata.

Könnyű telepíthetőség  asztali-, vagy falra szerelt készülék a sószobában;
 az optoelektronikai szenzor is a sószobában telepített;
 saját telepítés lehetősége a Használati Utasítás szerint.

Könnyű karbantarthatóság  a karbantartani szükséges részek könnyű hozzáférhetősé- 
ge:

• vezeték nélküli sóőrlő betáplálás;
• a sóőrlő mágnesesen rögzített;
• a ventilátor védőfedele mágnesesen rögzített.

Könnyű működtetés  egyszerű, felhasználóbarát kezelőegység;

 nincs vezeték a sóőrlő és a készülék között.

Alacsony sófelhasználás 14±1 ml szeánszonként. 

Alacsony fogyasztás Működés közben: 
• működő sóőrlővel: max. 36 W;
• álló sóőrlővel:  10 W. 

Biztonsági rendszer • a sókoncentráció-érzékelő működési tesztje;
• só-túltöltés ellenőrzés;
• sóőrlő-rögzítettség ellenőrzés;
• vezeték nélküli sóőrlő betáplálás;
• kijelzők és zummerek.

Kis súly Súly: 3,8 kg a sókoncentráció-érzékelő, annak szerelt 
kábele, valamint a tápegység súlyát is beleértve. 

Kompakt készülékméret  készülékméretek:  200 mm x 400 mm x 200 mm; 
 sókoncentráció-érzékelő: 170 mm x   70 mm x    50 mm.

Gyártói garancia 2 (két) év a vásárlástól számítva. Hosszabbítható. 
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A száraz sógenerátor, a leghatékonyabban a következő feltételek mellett működik: 
• a relatív nedvességtartalom nem éri el a 60 %-ot;
• a levegő hőmérséklete +22 - +25 °С közötti;
• a betöltött só mennyisége: 14±1 ml;
• a szeánsz alatt, a sószoba levegőcseréjének max. mértéke meg kell hogy feleljen, az adott sószoba max.

légtérfogatának;

• a készülék és a sókoncentráció-érzékelő legyenek mindig megfelelően tisztántartottak, a Használati
Utasításban leírtak szerint.

Műszaki adatok 
• átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció szabályzási tartomány:  1-20 mg/m3 *; 
• a közepes sóaeroszol-koncentráció megválasztása: a fenti sávban, 1 mg/m³-es lépésekben;
• a szeánsz időtartamának megválasztása:  1-60 perc, 1 perces lépésekben; 

• a sóaeroszol részecskék mérete a sószobában:  < 5 mikron a részecskék 80 %-ában; 

• a sószoba minimális mérete:  6 m3; 

• a sószoba maximális mérete:  30 m3 **; 

• működtető feszültség:       24 V DC; 

• működési mód:  ismétlődő, rövid időtartamú ciklusok; 

• sóbetöltés:  kézi; 

• fogyasztás működés közben:

◦ működő sóőrlővel:  max. 36 W; 

◦ álló sóőrlő mellett:  10 W; 

• befoglaló méretek:

◦ készülék:  200 mm x 400 mm x 200 mm; 

◦ sókoncentráció-érzékelő szenzor:   170 mm x   70 mm x   50 mm; 

• súly (a készülék, a sókoncentráció-érzékelő kábel és a tápegység, együttesen):  3,8 kg; 

• asztali, vagy falra szerelt sógenerátor és sókoncentráció-érzékelő;

• kiegészítő tartozék:

◦ AC/DC tápegység:  100/240V, 50-60 Hz/– 24 V; 

• külső környezet:

◦ épületen belüli használat;
◦ hőmérséklet:        +10 °С -tól +29 °С-ig; 
◦ relatív nedvességtartalom:        nem több mint 80 % +25 °C-on; 
◦ légnyomás:  630-tól 800 mm Hg-ig (84-től 106.7 kPa-ig). 

* (1)      Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció a sószobában, a szeánsz megkezdésétől számított 2 - 10 percen belül éri el a beállítottat.

(2) Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció a gyártói specifikációkban megadott feltételeknek megfelelő körülmények között mért. 
(3) Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció függ a sószoba méretétől, a légcsere mértékétől és más tényezőktől, így a gyakorlatban eltérhet a megadott 

adatoktól.  

**            A sószoba maximális mérete az, amely lehetővé teszi az 1-től legalább 10 mg/m³-es átlagos, száraz sóaeroszol koncentráció létrejöttét a szeánszok  

alatt.    

A standard, komplett, sógenerátor-készlet a következőket tartalmazza: 
- sógenerátor HaloCompact-01+SKÉ típusú, EU/UK csatlakozó aljzattal a tápegységhez; 

-     sókoncentráció-érzékelő (SKÉ) szerelt kábellel (max.10 m);

-     tartozékok a sógenerátor és a sókoncentráció-érzékelő falra szereléséhez;  

- tápegység (100/240 V, 50-60 Hz/– 24 V) EU/UK csatlakozó dugóval a sógenerátorhoz; 

-     tartalék biztosítékok; mérőpohár; tisztítókészlet a készülékhez és a sókoncentráció érzékelő számára; 

- Használati Utasítás magyar nyelven; 

-     a gyártó Megfelelőségi Tanúsítványa angol nyelven; 

- CE Tanúsítvány a meghatalmazottól angol nyelven; 
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Az EU-s szabványoknak való megfelelőség 

Ez a termék a következő EEC szabványoknak felel meg: LST EN 61010-1:2011 (IEC 61010-1:2010). 

Szabadalmi információ 
A berendezés dizájnjának USA és kanadai szabadalmi bejegyzései is megtörténtek. 

Gyártó 
  "Halomed" UAB, Savanoriu pr. 65a, LT-03149 Vilnius, Republic of Lithuania. 

A felelősségtől való elállás 
Ez a készülék nem tervezett emberek, vagy állatok betegségeinek, vagy más feltételeinek diagnosztizálására, 
gyógyítására, nyugtatására, gyógykezelésére, betegségmegelőzésére.  
Ez a készülék száraz nátrium klorid (só) aeroszolt állít elő és szór ki a levegőbe. A száraz sóaeroszol bejuthat a 
nem védett elektronikai-, elektromos-, elektromechanikus- és mechanikus készülékekbe/szerkezetekbe és 
rendszerekbe, és a sómaradványok felgyűlhetnek azok belső és külső felületein.  
A só felgyülemlik a padlón, a falakon és a mennyezeteken, és a sógenerátort használó helyiségek fűtő-szellőz- 
tető-légkondicionáló rendszereiben (HVAC). Ha nedves, a só korrodálja a védtelen fémeket és az elektromosan 
vezető anyagokat.  

Mivel a Halomed elkötelezett termékeinek folyamatos továbbfejlesztésében és teljesítmény-növelésében, a 
fenti műszaki adatokat, a gyártó, előzetes értesítés nélkül is megváltoztathatja. 

Disztribútor 

   Halomed Hungary Kft.  •  Lajos u. 47/A   •  H-1036 Budapest, Hungary  •   http://www.szarazsoterapia.hu  •  
• http://www.haloovi-halokids.hu   •  halomed.hungary@szarazsoterapia.hu  • 
• halomed.hungary@haloovi-halokids.hu    • +36 20 9 340 370 (mobile) • +36 1 388 60 30 (office) •  EU-VAT-ID: 
 HU 13786155 • HU Tax No.: 13786155-2-41 • OTP Bank NyRt, Flórián tér 15, H-1033 Budapest, Hungary • 
 •IBAN: HU04-11703006-25971420-00000000 • SWIFT: OTPV HU HB. 

 www.szarazsoterapia.hu      www.haloovi-halokids.hu     www.halovita.hu 

Halomed 
Hungary  

Kft. 

http://www.szarazsoterapia.hu/
http://www.haloovi-halokids.hu/
mailto:halomed.hungary@haloovi-halokids.hu
http://www.szarazsoterapia.hu/
http://www.haloovi-halokids.hu/
http://www.halovita.hu/
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„HALOMED HUNGARY" KFT. 

18b. HaloVita
Szabályozott, száraz NaCl sóaeroszolos sógenerátor fizioterápiás készülék tanúsít-
vánnyal, lakások, családi házak, szállodai szobák, más, max. 30 m3-es, szanitert nem 
tartalmazó helységeiben való használata részére. A legmodernebb fejlesztésű, állan-
dó, megbízható minőséggel. 

A HaloVita, egy kompakt, asztali, valós időben szabályozott, száraz 
NaCl sóaeroszolos fizioterápiás sógenerátor készülék (vagy 
halogenerátor), amely aktív, száraz sóaeroszolt állít elő és bocsát a 
sószoba légterébe.  
A HaloVita, a Halomed cég több mint 30 éves egészségügyi kutatá-
sainak, ill. fejlesztő-gyártó munkájának eredménye, amelyek 
megerősítették a szabályozott száraz NaCl sóaeroszolos terápia-, az 
ott elvégzett széleskörű termékfejlesztés- és gyártás előnyeit. 
 A HaloVita, felülmúlja a régebbi sógenerátorok hatékonyságát és 
minőségét, megbízható, és hitelesen utánozza a természetes sóbar-
langok mikroklímáját. Minimális karbantartással, a berendezés hiba- 
mentesen működik. Halkan működik, külleme kellemesen dizájnos,  

 belső háttérvilágítása varázslatos. 

Könnyű telepíthetőség, működtetés és karbantarthatóság 
A HaloVita, készülék nem igényel semmiféle speciális készséget a telepítéséhez, beindításához. 
A sógenerátor bármilyen a helyiségben található vízszintes felületre (asztallap, polc) ráhelyezhető. Az 
egyszerű és felhasználóbarát vezérlő- és kezelőegység azt jelenti, hogy a készülék működtetése könnyű.  
A HaloVita, készülék üzemeltetője, a szeánszokat követő, csak néhány percet igénylő, megszokott 
tisztántartási művelet elvégzésével, élvezni fogja a sógenerátor állandó, minőségi teljesítményét. 

Sószobai légtér valós idejű sókoncentráció szabályzással 
Nagy kihívás a sószobai NaCl sókoncentráció állandó szinten tartása a szeánsz teljes ideje alatt. Ennek oka 
az, hogy a száraz NaCl sóaeroszol koncentrációt több tényező befolyásolja: a sógenerátorba adagolt 
sószemcsék mérete, azok nedvességtartalma, a só-, a légbeömlő-, és a légcsatorna állapota, a sószoba 
hőmérséklete és -nedvességtartalma, valamint a sószobai levegő kering(tet)ésének mértéke.  
A Halomed készüléke, ill. annak elhelyezése a szeánsz alatt, meghatározza és így vezérli a közepes, NaCl 
sóaeroszol koncentrációt a min. 6 m3 – max. 30   m3 sószobában, melyhez nem szükséges külön 
sókoncentráció érzékelő, ill. annak vezérlőpanelének megléte és működő állapota.  

Hogyan működik a HaloVita sógenerátor? 
A HaloVita, sógenerátor szeánszát, LED-ek üzemmód,-(P1, és P2) ill. szeánszidő-jelzői (10, 20, 30), ill. 
„Szünet/ /Üzemmód” és „Start/Idő” nyomógombjai segítségével programozhatjuk, majd a só tárolójá-
ba/darálóedényébe a gyógyszerkönyvi sót 10 ml-es mérőedény és egy tölcsér segítségével öntjük. A 
berendezés működése során, az elektromos motor tengelyén rögzített késsel a készülék összezúzza a 
sókristályokat.  
A részt vevők függvényében felhelyezzük a megfelelő, cserélhető fúvókát, lezárjuk az átlátszó fedelet és 
„Be/Kikapcsoló” gombja segítségével elindíthatjuk az aktuális szeánszot. 
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A száraz NaCl sóaeroszol-képzés folyamata a készülék tárolójában/darálóedényében kezdődik, amely a 
sókristályokat mikron nagyságú részecskékre őrli.  
A felhasított kristályrácsú-, megőrölt és negatívan ionizált (6-10 nCb) száraz-, finom-, NaCl sóaeroszol, a 
berendezésbe szerelt ventilátor által keltett légáram segítségével, a légbeömlő-, és légcsatornákon 
keresztül, a só tárolójából/darálóedényéből az átlátszó fedél alatti légtérbe jut, majd összekeveredve az 
oda egyenesen is befújt légárammal és a cserélhető fúvóka által irányítottan, száraz sófáklya alakjában 
kerül a sószoba légterébe.  
A folyamat során, az átlátszó fedélnek köszönhetően, a kisebb sórészecskék (1-5 μm) gravitációs 
elkülönítésre kerülnek a nagyobbaktól (˃5 μm). 
Az aktív, száraz NaCl sóaeroszol negatív töltött, és az adott szeánszidő által meghatározottan állandó értéken 
tartott koncentrációja és méretei, a sószobai mesterséges levegőkörnyezet, biztosítják a természetes 
sóbarlangi mikroklíma előnyeit. 

A HaloVita tulajdonságai

A készüléket a következő, sóra vonatkozó előírások betartása melletti használatra 
tervezték: 

• a sószemcsék (térfogata) legalább 80 %-ának mérete nem haladhatja meg a 0.8 mm-t;
• a só nem tartalmazhat 1.2 mm-nél nagyobb sószemcséket;
• a só lehetőleg feleljen meg a IX. sz., vagy magasabb, Európai Gyógyszerkönyv, vagy a „United

States Pharmacopeia/National Formulary” előírásainak;

 TILOS és az egészségre ártalmas, a megnövelt magnézium-, kálcium-, kálium-, jód-, festék-,
agyagtartalmú- (Holt tengeri-, vagy bármilyen más tengeri-, himalájai-,) ill. összetapadás elleni
adalékot tartalmazó- (közönséges, asztali-, fehér,-) sók használata;

Száraz sóaeroszol-koncentráció 
szabályzás 

A száraz sóaeroszol-koncentráció szabályzását, a kiala-
kítás és a Használati Utasításban mellékelt táblázatok 
biztosítják. 

Magas fokú megbízhatóság  korrózióálló acél az összes, korróziónak kitett fémrész- 
ben;

 a sógenerátor légvezetéke és légcsatornája mentes a
holtzónáktól;

 a legtartósabb elemek használata;
 3D nyomtatás használata.

Könnyű telepíthetőség  asztali készülék a sószobának használt helyiségben;
 saját telepítés lehetősége a Használati Utasítás szerint. 

Könnyű karbantarthatóság  a karbantartani szükséges részek könnyű hozzáférhető-
sége:

• vezeték nélküli sóőrlő betáplálás;

Könnyű működtetés  egyszerű, felhasználóbarát kezelőegység;

 nincs vezeték a sóőrlő és a készülék között.

Alacsony sófelhasználás 10±1 ml szeánszonként. 

Alacsony fogyasztás  működés közben: max. 6 W;

Biztonsági rendszer • alacsony tápfeszültség – 12V;
• a fedél eltávolításakor a daráló kikapcsol;
• kijelzők és zummerek.

Kis súly Súly: 2,5 kg a komplett berendezés és a tára súlyát is 
beleértve. 

Kompakt készülékméret  készülékméretek: 200 mm x 150 mm x 200 mm.

Gyártói garancia 2 (két) év a vásárlástól számítva. Hosszabbítható. 
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A száraz sógenerátor, a leghatékonyabban a következő feltételek mellett működik: 
• a relatív nedvességtartalom nem éri el a 60 %-ot;
• a levegő hőmérséklete +22 - +25 °С közötti;
• a betöltött só mennyisége: max. 10±1 ml;
• a szeánsz alatt, a sószoba levegőcseréjének max. mértéke meg kell hogy feleljen, az adott sószoba

max. légtérfogatának;
• a készülék legyen mindig megfelelően tisztántartott, a Használati Utasításában leírtak szerint.

Műszaki adatok 
• átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció szabályzási tartomány:  1-20 mg/m3 *; 
• a közepes sóaeroszol-koncentráció megválasztása: a Használati Utasításban meghat. szerint;
• a szeánsz időtartamának megválasztása:     10-30 perc, 10 perces lépésekben; 

• a sóaeroszol részecskék mérete a sószobában:  < 5 mikron a részecskék 80 %-ában; 

• a sószoba minimális mérete:        6 m3; 

• a sószoba maximális mérete:    30 m3 *; 

• működtető feszültség:  12 V DC; 

• működési módok: Elosztott üzemmód (P1) /20-30p/ ismétlődő, rövid időtartamú ciklusok;

 Irányított üzemmód (P2) /10-20p/ folyamatos működés a szeánsz alatt; 

• sóbetöltés:  kézi; 

• fogyasztás működés közben:  max.6 W; 

• befoglaló méretek:

◦ készülék:  200 mm x 150 mm x 200 mm; 

• súly (a készülék, és a tára, együttesen):        2,5 kg; 

• asztali sógenerátor;

• kiegészítő tartozék:  AC/DC tápegység:  100/240V, 50-60 Hz/– 12 V; 

• külső környezet:

◦ épületen belüli használat;
◦ hőmérséklet:  +10 °С -tól +29 °С-ig; 
◦ relatív nedvességtartalom:        nem több mint 80 % +25 °C-on; 
◦ légnyomás:   630-tól 800 mm Hg-ig (84-től 106.7 kPa-ig). 

* Ha a felhasználó a közepes sóaeroszol-koncentráció nagyságát az 1-10 mg/m3-es értékek között állítja be 30 m3- nél nem
nagyobb helyiségben, a levegő relatív páratartalmának 60%-osnál kisebb értéke és a szeánsz hosszának legalább 10 perces 
időtartama mellett, akkor a helyiségben a közepes sóaeroszol- koncentráció valós értéke is az 1-10 mg/m3-es értékek között fog 
változni. 
Ha a felhasználó a közepes sóaeroszol-koncentráció nagyságát az 1-10 mg/m3-es értékek között állítja be, akkor a megválasztott 
közepes sóaeroszol-koncentráció érték – ±60%-os lehetséges eltéréssel – 2-10 perc alatt lesz elérhető. 

A standard, komplett, sógenerátor-készlet a következőket tartalmazza: 
- sógenerátor HaloVita típusú, EU/UK csatlakozó aljzattal a tápegységhez; 
- fúvókák az elosztott és az irányított sóaeroszol áramláshoz; 

- tápegység (100/240 V, 50-60 Hz/– 12 V) EU/UK csatlakozó dugóval a sógenerátorhoz; 

- mérőpohár és tölcsér, valamint tisztítókészlet a készülékhez; 
- Használati Utasítás magyar nyelven; 
- a gyártó Megfelelőségi Tanúsítványa angol nyelven; 
- CE Tanúsítvány a meghatalmazottól angol nyelven; 
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Az EU-s szabványoknak való megfelelőség 
Ez a termék a következő EU-s szabványoknak felel meg:  
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015; megfelel az EU 2011/65/EU 
(RoHS – a veszélyes anyagokra vonatkozó korlátozások) sz. Direktívájának. 

Szabadalmi információ 
A berendezés dizájnjának európai és orosz szabadalmi bejegyzései is megtörténtek. 

Gyártó 
  "Halomed" UAB, Savanoriu pr. 65a, LT-03149 Vilnius, Republic of Lithuania. 

A felelősségtől való elállás 
Ez a készülék nem tervezett emberek, vagy állatok betegségeinek, vagy más feltételeinek diagnosztizálására, 
gyógyítására, nyugtatására, gyógykezelésére, betegségmegelőzésére.  
Ez a készülék száraz nátrium klorid (só) aeroszolt állít elő és szór ki a levegőbe. A száraz sóaeroszol bejuthat 
a nem védett elektronikai-, elektromos-, elektromechanikus- és mechanikus készülékekbe/szerkezetekbe és 
rendszerekbe, és a sómaradványok felgyűlhetnek azok belső és külső felületein.  
A só felgyülemlik a padlón, a falakon és a mennyezeteken és a sógenerátort használó helyiségek fűtő-szellőz- 
tető-légkondicionáló rendszereiben. Ha nedves, a só korrodálja a védtelen fémeket és az elektromosan 
vezető anyagokat.  

Mivel a Halomed elkötelezett termékeinek folyamatos továbbfejlesztésében és teljesít-
ménynövelésében, a fenti műszaki adatokat, a gyártó, előzetes értesítés nélkül is meg-
változtathatja. 

Disztribútor 

Halomed Hungary Kft.  •  Lajos u. 47/A   •  H-1036 Budapest, Hungary  •   http://www.halovita.hu   • 
http://www.szarazsoterapia.hu • halomed.hungary@szarazsoterapia.hu  • http://www.haloovi---
halokids.hu •   halomed.hungary@haloovi-halokids.hu  •  +36 20 9 340 370 (mobile) • +36 1 388 60 30 
(office) •  EU-VAT-ID: HU 13786155  •  HU Tax No.: 13786155-2-41 •  OTP Bank NyRt, Flórián tér 15,  
H-1033 Budapest, Hungary • IBAN: HU04-11703006-25971420-00000000 • SWIFT: OTPV HU HB. 

Halomed 
Hungary  

Kft. 

http://www.halovita.hu/
http://www.szarazsoterapia.hu/
http://www.haloovi---halokids.hu/
http://www.haloovi---halokids.hu/
mailto:halomed.hungary@haloovi-halokids.hu


45

„HALOMED HUNGARY" KFT. 

18c, 18d. HaloSet+SKÉ, HaloPrima-03 Mini+SKÉ 

Szabályozott, száraz NaCl sóaeroszolos sógenerátor, fizioterápiás  tanúsítvánnyal /

/HaloSet+SKÉ/, vagy II. a oszt. Orvosi Eszköz tanúsítvánnyal /HaloPrima-03 Mini
+SKÉ/, automatikus sóbetöltéssel, távirányítással és széleskörű programválasz-tási 
lehetőséggel, kisebb (max. 30 m3) SPA-k, wellness központok, sószalonok, termé-
szetgyógyász központok, magánházak és terápiás sószobák részére. Állandó, meg-
bízható minőség. 

A HaloSet+SKÉ és a HaloPrima-03 Mini+SKÉ, kompakt padlóra, asztalra, vagy falra szerelhető, valós időben 
szabályozott, száraz NaCl sóaeroszolos sógenerátor készülékek (vagy halogenerátorok), amelyek aktív, száraz NaCl 
sóaeroszolt állítanak elő és bocsátanak a sószoba légterébe.  

 A HaloSet+SKÉ és a HaloPrima-03 Mini+SKÉ,, reprodukálják a természetes sóbarlangok levegő összetételét, vagy 
a tengerparti levegőét, egy száraz, szellős napon. 

A HaloSet+SKÉ és a HaloPrima-03 Mini+SKÉ, készülékek, a Halomed cég több mint 30 éves kutató-fejlesztő-
gyártó, munkájának eredményei, amelynek eredményeképpen megbízható és hatékony berendezések születtek, 
amelyek hitelesen utánozzák a természetes sóbarlangi, vagy a tengerparti mikroklímát egy száraz szellős napon. 

Könnyű telepíthetőség, működtetés és karbantarthatóság 
A HaloSet+SKÉ és a HaloPrima-03 Mini+SKÉ, készülékek nem igényelnek semmiféle speciális készséget a tele-
pítéshez, beindításhoz. 
A sógenerátor és a sókoncentráció-érzékelő (DSA=SKÉ) bármilyen a helyiségben található vízszintes felületre (polc, 
asztallap, padló) ráhelyezhető, vagy felszerelhető a falra, a Használati Utasításában leírtak szerint. A felhasz-
nálóbarát DSA szenzor és a távirányító kezelőegység (hatótávolsága 15 m) azt jelenti, hogy a készülék működtetése 
könnyű. Minimális karbantartással, a berendezés hibamentesen működik.  

A HaloSet+SKÉ és a HaloPrima-03 Mini+SKÉ, készülékek üzemeltetőjének az egymást követő szeánszok között, 
nem kell foglalkoznia az azokat követő, néhány percet igénylő, megszokott tisztántartási művelet elvégzésével 
sem; egyszerűen a programozó és vezérlő-gombok nyomogatásával, vagy akár automatikusan, Ön élvezni fogja a 
sógenerátor állandó, minőségi teljesítményét; ha a készülék felhasználása üzleti, vagy többszeánszos, akkor egy 
üzemkezdeti betöltéssel, automatikusan adagolva a sót, akár egész nap is folyamatosan működhet. 

Sószobai légtér valós idejű sókoncentráció szabályzással 
Nagy kihívás a sószobai sókoncentráció állandó szinten tartása a szeánsz teljes ideje alatt. Ennek oka az, hogy a 
száraz NaCl sóaeroszol koncentrációt több tényező befolyásolja: a sógenerátorba adagolt sószemcsék mérete,  
azok nedvességtartalma, a sóaeroszol generáló részegység állapota, a sószoba hőmérséklete és nedvesség-
tartalma, valamint a sószobai levegő kering(tet)ésének mértéke.  

A HaloSet+SKÉ és a HaloPrima-03 Mini+SKÉ, készülékek ellenőrzik/vezérlik a közepes, NaCl sóaeroszol koncent-
rációt a min. 6 m3 – max. 30 m3 légterű sószobában és igény szerint, valós időben ki is tudják ezt jelezni saját táv-

kijelzőjükön. 
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Hogyan működnek a HaloSet+SKÉ és a HaloPrima-03 Mini+SKÉ, sógenerátor készülékek? 
Bekapcsolásuk után, a HaloSet+SKÉ és a HaloPrima-03 Mini+SKÉ, sógenerátor készülékek számítógépei egy 40 
mp-es önellenőrzési és csatlakoztatottsági tesztet futtatnak le. Maga a száraz NaCl sóaeroszol-képzés folyamata a 
készülékek sótároló bunkerében kezdődik, amelybe 130 ml gyógyszerkönyvi NaCl só kerül betöltésre. Ez után, a 
készülék saját maga a sóőrlőjébe adagolva, a sókristályokat mikron nagyságú részecskékre őrli. A megőrölt és 
negatívan ionizált sórészecskék (6-10 nCb) a (levehető) tárolóba kerülnek, ahol a kisebb részecskék gravitációs 
elkülönítésre kerülnek a nagyobbaktól. A felhasított kristályrácsú-, száraz-, finom-, NaCl sóaeroszol, a 
berendezésbe szerelt ventilátor és a levehető tároló segítségével, egy speciális nyíláson, a sóaeroszol fáklya 
kimenő nyílásán át, sófáklya alakjában kerül a sószoba légterébe. 
A sószobában elhelyezett, unikális, optoelektronikai sókoncentráció-érzékelő szenzor (DSA=SKÉ), megméri a 
közepes NaCl sókoncentráció szintet és továbbítja az adatot a sógenerátor vezérlőegységébe. Utóbbi, 
összehasonlítja a mért értéket a személyzet által korábban megadottal (beprogramozottal), és a sóőrlő és a 
készülék ventilátorának automatikus ki/be-kapcsolásával szabályozza az aktuális, közepes, száraz NaCl 
sókoncentrációt a sószobában.  
Az aktív, száraz NaCl sóaeroszol negatívan töltött, állandó értéken tartott koncentrációja, a sószobai mesterséges 
levegőkörnyezet, biztosítják a természetes sóbarlangi mikroklíma előnyeit. 

A HaloSet+SKÉ és a HaloPrima-03 Mini+SKÉ, készülékek tulajdonságai 
Száraz sóaeroszol-koncentráció 
szabályzás 

A száraz sóaeroszol-koncentráció szabályzását, a  sószobá- 
ban felszerelt, optoelektronikai szenzor (SKÉ) biztosítja. 

Magas fokú megbízhatóság  korrózióálló acél az összes, korróziónak kitett fémrészben;

 a sógenerátor levegőcsöve mentes a holtzónáktól;

 a legtartósabb sógenerátor elemek használata.

Könnyű telepíthetőség  asztali-, padlóra vagy falra telepített készülék a sószobá-
ban;

 az optoelektronikai szenzor asztalra-, vagy falra telepített;

 saját telepítés lehetősége a Használati Utasítás szerint.

Könnyű karbantarthatóság  a karbantartani szükséges részek könnyű
hozzáférhetősége:

• a sótároló feltöltése és kiürítése napi egyszeri feladat;
• a sóőrlőt csak a munkanap végén kell megtisztítani.

Könnyű működtetés  egyszerű, felhasználóbarát vezérlőegység;

 vezeték nélküli távkijelző, 15 méteres hatótávolsággal.
Alacsony sófelhasználás  az automatikus sóadagolót naponta csak egyszer kell

feltölteni (130±1 ml).

 a készülék, ciklikus működése során, csak a szükséges
sómennyiséget használja fel.

Alacsony fogyasztás Működés közben: 
• működő sóőrlővel: max. 36 W;
• álló sóőrlővel:  10 W. 

Biztonsági rendszer • a sókoncentráció-érzékelő, a sóőrlő és a távkijelző műkö- 
   dési tesztjei a szeánsz előtt és alatt; 
• só-túltöltés ellenőrzés;
• a készülékrészek rögzítettségének ellenőrzése;
• informatív kijelzők és zummerek a távkijelzőn és a készü-
léken. 

Kis súly Súly: 6 kg, a sókoncentráció-érzékelőt, annak szerelt kábe-  
 lét, a két db tápegységet és a távkijelző súlyát is beleértve.  

Kompakt készülékméret  készülékméretek:  250 mm x 230 mm x 190 mm; 

 sókoncentráció-érzékelő: 170 mm x   70 mm x   50 mm;

 távkijelző:  150 mm x 120 mm x  60 mm. 

Gyártói garancia 2 (két) év a vásárlástól számítva. Hosszabbítható. 
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A készüléket a következő, sóra vonatkozó előírások betartása melletti használatra tervezték: 
• a sószemcsék legalább 75 %-ának mérete nem haladhatja meg a 0.8 mm-t;
• a só nem tartalmazhat 1.2 mm-nél nagyobb sószemcséket;
• a só lehetőleg feleljen meg a IX. sz., vagy magasabb, Európai Gyógyszerkönyv, vagy a „United States

Pharmacopeia/National Formulary” előírásainak;

 TILOS és az egészségre ártalmas, a megnövelt magnézium-, kálcium-, kálium-, jód-, festék-,
agyagtartalmú- (Holt tengeri-, vagy bármilyen más tengeri-, himalájai-,) ill. összetapadás elleni
adalékot tartalmazó- (közönséges, asztali-, fehér,-) sók használata;

A száraz sógenerátor, a leghatékonyabban a következő feltételek mellett működik: 
• a relatív nedvességtartalom nem haladja meg a 40-60 %-ot;
• a levegő hőmérséklete +22 - +25 °С közötti;
• a szeánsz alatt, a sószoba levegőcseréjének max. mértéke meg kell hogy feleljen, az adott sószoba max. légtérfoga- 
   tának; 
• a sót száraz helyen tárolják;
• a készülék és a sókoncentráció-érzékelő legyenek mindig megfelelően tisztántartottak, a Használati

Utasításban leírtak szerint.

Műszaki adatok 
• átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció szabályzási tartomány:  1-20 mg/m3 *; 
• a közepes sóaeroszol-koncentráció megválasztása: a fenti sávban,  1 mg/m³-es lépésekben; 
• a szeánsz időtartamának megválasztása:        1-240 perc 1 perces lépésekben; 

• a sóaeroszol részecskék mérete a sószobában:   < 5 mikron a részecskék 80 %-ában;  

• a sószoba minimális mérete:        6 m3; 

• a sószoba maximális mérete:        30 m3 **; 

• működtető feszültség:  Készülék:    24 V DC;  Távkijelző:  5 V DC; 

• működési mód:  ismétlődő, rövid időtartamú ciklusok; 

• sóbetöltés:  automatikus; 

• A sótároló mérete:  130 ml; 

• távkijelző panel: hatótávolsága:       max. 15 m; 

 kommunikációs frekvencia:        2,4 GHz;  

 működési idő:         40-50 óra teljesen feltöltötten; 

• fogyasztás működés közben:   ◦  működő sóőrlővel:        max. 36 W; 

◦ álló sóőrlő mellett:         10 W; 

• befoglaló méretek:

◦ készülék:   250 mm x 230 mm x 190 mm; 

◦ sókoncentráció-érzékelő szenzor:   170 mm x   70 mm x   50 mm; 

◦ távkijelző panel:   150 mm x 120 mm x  60 mm; 

• súly:  a készülék,  a sókoncentráció-érzékelő és szerelt kábele,  v. mint  a tápegységek és a

 távkijelző együttesen: 6 kg; 

• a sószobában asztalra, padlóra, vagy falra telepített sógenerátor és sókoncentráció-érzékelő;

• kiegészítő tartozékok: ◦ AC/DC tápegység a sógenerátor számára: 100/240 V, 50-60 Hz/– 24 V;

◦ AC/DC tápegység a távkijelző egység számára: 100/240 V, 50-60 Hz/– 5 V;

• külső környezet: ◦ épületen belüli használat;
◦ hőmérséklet:    +10 °С -tól +29 °С-ig; 
◦ relatív nedvességtartalom:        nem több mint 80 % +25 °C-on; 
◦ légnyomás:   630-tól 800 mm Hg-ig (84-től 106.7 kPa-ig). 

* (1)      Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció a sószobában, a szeánsz megkezdésétől számított 2 - 10 percen belül éri el a beállítottat.

(2) Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció a gyártói specifikációkban megadott feltételeknek megfelelő körülmények között mért. 
(3) Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció függ a sószoba méretétől, a légcsere mértékétől és más tényezőktől, így a gyakorlatban eltérhet a megadott 

adatoktól.  

**            A sószoba maximális mérete az, amely lehetővé teszi az 1-től legalább 10 mg/m³-es átlagos, száraz sóaeroszol koncentráció létrejöttét a szeánszok  

alatt, +/- 60%-os pontossággal, 60%-os relatív páratartalom mellett.    
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A standard, komplett, sógenerátor-készlet a következőket tartalmazza: 

- sógenerátor HaloSet+SKÉ vagy HaloPrima-03 Mini+SKÉ (DC - 24 V) típusú, EU/UK szabványú csatlakozó 
       dugaljjal a tápegységéhez; 
- távkijelző egység (DC - 5 V) mini USB szabványú csatlakozó aljzattal a tápegységéhez; 

- tápegység (AC 100/240 V, DC - 24 V) EU/UK szabványú csatlakozó dugóval a sógenerátorhoz; 

- tápegység (AC 100/240 V, DC - 5 V) mini USB szabványú csatlakozó aljzattal és USB-mini USB szerelt 

kábellel  a távkijelzőhöz; 
-     sókoncentráció-érzékelő (SKÉ) szerelt kábellel (max.10 m) és tartóval a fali felszereléshez; 
-    mérőpohár, tisztítókészlet a készülékhez és a  sókoncentráció érzékelő  számára; 
-    Használati Utasítás magyar nyelveken; 

-    a gyártó Megfelelőségi Tanúsítványa angol nyelven; 

-     CE Tanúsítvány a meghatalmazottól angol nyelven. 

Beépített firmware opciók 

        HaloSet+SKÉ 
1. Négy előre beállított program, állandó sóaeroszol koncentrációs profillal

Megnevezés Közepes sóaeroszol 

koncentráció, mg/m³ 

Időtartam 

perc 

HaloBreeze 2 50 

HaloClean_4 4 50 

HaloClean_6 6 50 

HaloBeauty 8 20 

2. Két előre beállított program, non-stop üzemeltetésre

Megnevezés Közepes sóaeroszol 

koncentráció, mg/m³ 

Időtartam 

perc 

HaloBreezeNS 2 240 

HaloCleanNS 4 240 

3. Egy előre beállított program, dinamikusan változó sóaeroszol koncentrációs profillal

Megnevezés 

Légző fázis Bőr fázis 

Közepes 

sóaeroszol 

koncentráció, 

mg/m³ 

Időtartam 

perc 

Közepes 

sóaeroszol 

koncentráció, 

mg/m³ 

Időtartam 

perc 

Breeze-Beauty 2 20 8 10 

4. Egy felhasználói program beállítási lehetőség állandó sóaeroszol koncentrációs profillal

Megnevezés Közepes sóaeroszol 

koncentráció, mg/m³ 

Időtartam 

perc 

1-User 1 től 15-ig 5 től 30-ig 
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5. Kézi beállítás lehetősége a szeánsz előtt

Leírás 
Közepes sóaeroszol koncentráció, 

mg/m³ 

Időtartam 

perc 

Konstans profil 1 től 20-ig 5 től 60-ig 

vagy 

Leírás 

Légző fázis Bőr fázis 

Közepes 

sóaeroszol 

koncentráció, 

mg/m³ 

Időtartam 

perc 

Közepes 

sóaeroszol 

koncentráció, 

mg/m³ 

Időtartam 

perc 

Dinamikus 
profil 

1 től 10-ig (Cr) 5 től 55-ig (Tr) Cr től 20-ig 5 től (60-Tr)-ig 

ahol  Cr – a Légző fázis koncentrációja; Tr – a Légző fázis időtartama. 

6. A szeánsz alapértelmezett paraméterei beállításának időtakarékos beállítási opciója
A felhasználó választhat hét előre beállított-, ill. egy felhasználó által programozott programból, vagy a 
szeánsz paramétereinek kézi bevitele között: 

Leírás 
Közepes sóaeroszol koncentráció, 

mg/m³ 

Időtartam 

perc 

Állandó profil 1 től 20-ig 5 től 60-ig 

HaloPrima-03 Mini+SKÉ 
1. Négy program, állandó sóaeroszol koncentrációs profillal

Megnevezés Közepes sóaeroszol 

koncentráció, mg/m³ 

Időtartam 

perc 

Respir-Adult 6 45 

Skin-Adult 12 20 

Respir-Children 4 30 

Skin-Children 7 20 

2. Két program, dinamikus koncentrációs profillal

Megnevezés 

Légző fázis Bőr fázis 

Közepes sóaeroszol 

koncentráció, 

mg/m³ 

Időtartam, 

perc 

Közepes 

sóaeroszol 

koncentráció, 

mg/m³ 

Időtartam, 

perc 

Respir-Skin-1 6 15 10 5 

Respir-Skin-2 6 40 12 5 
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3. Két állandó koncentrációs profilú felhasználói program beprogramozásának lehetősége

Megnevezés 
Közepes sóaeroszol koncentráció 

tartomány, mg/m³ 

Időtartam tartomány, 

perc 

1-User 1 től 15 ig 5 től 30 ig 

2-User 1 től 15 ig 5 től 30 ig 

4. A szeánsz előtti, kézi beprogramozás lehetősége

Leírás 
Közepes sóaeroszol koncentráció 

tartomány, mg/m³ 

Időtartam tartomány, 

perc 

Állandó profil 1 től 20 ig 5 től 60 ig 

or 

Megnevezés 

Légző fázis Bőr fázis 

Közepes 

sóaeroszol 

koncentráció 

tartomány, mg/m³ 

Időtartam 

tartomány, 

perc 

Közepes 

sóaeroszol 

koncentráció 

tartomány, mg/m³ 

Időtartam 

tartomány, 

perc 

Dinamikus 

profil 
1 től 10 ig (Cr) 5 től 55 ig (Tr) Cr től 20 ig 5 től (60-Tr) ig 

ahol  Cr – a Légző fázis koncentrációja; Tr – a Légző fázis időtartama. 

5. A szeánsz alapértelmezett paraméterei beállításának időtakarékos opciója

A felhasználó választhat hat előre beállított-, ill. két felhasználó által programozott programból, vagy a 
szeánsz paramétereinek kézi bevitele között: 

Leírás 
Közepes sóaeroszol koncentráció 

tartomány, mg/m³ 

Időtartam tartomány, 

perc 

Állandó profil 1 től 20 ig 5 től 60 ig 

Az EU-s szabványoknak való megfelelőség 
A HaloSet+SKÉ sógenerátor a következő EEC direktíváknak felel meg: EN 61010-1:2010 (IEC 61010-1:2010); 
Elektromágneses zavarok: EN 60601-1-2:2015, EN 55011-1:2009/A1:2010, EN 61000-3-2:2014; 
Elektromágneses immunitás: EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006. 

A HaloPrima-03 Mini+SKÉ sógenerátor a következő EEC direktíváknak felel meg: EN 60601-1:2006, EN 60601-
1:2006/A1:2012, EN 60601-1-2:2007 valamint az orvostechnikai eszközökről, mint IIa. osztályú orvostechnikai 
eszközökről szóló, 1993. június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelv követelményeinek, és CE 1434 jelzéssel 
rendelkezik. 



51

Szabadalmi információ 
A berendezés dizájnjának kanadai (# 2,775,686) szabadalmi bejegyzése megtörtént; az USA folyamatban van. 

Gyártó 
  "Halomed" UAB, Savanoriu pr. 65a, LT-03149 Vilnius, Republic of Lithuania. 

A felelősségtől való elállás 
Ez a készülék nem tervezett emberek, vagy állatok betegségeinek, vagy más feltételeinek diagnosztizálására, 
gyógyítására, nyugtatására, gyógykezelésére, betegségmegelőzésére. Ez a készülék száraz nátrium klorid (só) aero-
szolt állít elő és szór ki a levegőbe. A száraz sóaeroszol bejuthat a nem védett elektronikai-, elektromos-, elektro-
mechanikus- és mechanikus készülékekbe/szerkezetekbe és rendszerekbe, és a sómaradványok felgyűlhetnek azok 
belső és külső felületein. A só felgyülemlik a padlón, a falakon és a mennyezeteken és a sógenerátort használó 
helyiségek fűtő-szellőztető-légkondicionáló rendszereiben. Ha nedves, a só korrodálja a védtelen fémeket és az 
elektromosan vezető anyagokat.  

Mivel a Halomed elkötelezett termékeinek folyamatos továbbfejlesztésében és teljesítmény-növelésében, a 
fenti műszaki adatokat, a gyártó, előzetes értesítés nélkül is megváltoztathatja. 

Disztribútor 

Halomed Hungary Kft.  •  Lajos u. 47/A   •  H-1036 Budapest, Hungary  •   http://www.szarazsoterapia.hu  •  
• http://www.haloovi-halokids.hu   •  halomed.hungary@szarazsoterapia.hu  •  www.halovita.hu    • 
• halomed.hungary@haloovi-halokids.hu    • +36 20 9 340 370 (mobile) • +36 1 388 60 30 (office) •  EU-
VAT-ID: HU 13786155 • HU Tax No.: 13786155-2-41 • OTP Bank NyRt, Flórián tér 15, H-1033 Budapest, 
Hungary • IBAN: HU 04-11703006-25971420-00000000 • SWIFT: OTPV HU HB. 

www.szarazsoterapia.hu                  www.haloovi-halokids.hu      www.halovita.hu 

Halomed 
Hungary  

Kft. 

http://www.szarazsoterapia.hu/
http://www.haloovi-halokids.hu/
http://www.halovita.hu/
mailto:halomed.hungary@haloovi-halokids.hu
http://www.szarazsoterapia.hu/
http://www.haloovi-halokids.hu/
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„HALOMED HUNGARY" KFT. 

19a. HaloSet ver. 2.1.1.-SKÉ

Szabályozott, száraz NaCl sóaeroszolos sógenerátor, fizioterápiás készülék tanúsít-
vánnyal, automatikus sóbetöltéssel, széleskörű programválasztási, ill. programozási 
lehetőséggel, kisebb (max. 60 m3) SPA-k, wellness központok, sószalonok, természet-
gyógyász központok, magánházak sószobái részére. Állandó, megbízható minőség. 

MI IS AZ A HALOSET ver. 2.1.1.-SKÉ ÉS MIT CSINÁL? 

1. A száraz sóaeroszol sok funkcióval rendelkező kompakt generátora már a dobozból kivehető, könnyen telepíthető
és működtethető.

2. A HALOSET ver. 2.1.1.-SKÉ aktív, száraz NaCl sóaeroszolt állít elő, amely teljes mértékben megfelel a Controlled
Halotherapy követelményeinek. Légtérfogati teljesítménye és a légcsere sebessége alapján, a sószobában 1-20
mg/m³ tartományban tartja a száraz NaCl sóaeroszol koncentrációját.

3. A HALOSET ver. 2.1.1.-SKÉ beépített, automatikus sóadagolóval rendelkezik, amelyet naponta csak egyszer kell
sóval feltölteni. Tárolókapacitása elegendő az egész napon át folytatott, sóterápiás szeánszok megtartásához.

4. A HALOSET ver. 2.1.1.-SKÉ új firmware -je többféle lehetőséget kínál: jól bevált, előre beállított alkalmazási
programok kiválasztása, egyedi felhasználói programok létrehozása, szeánsz-paraméterek kézi bevitele, valamint
egy új, dinamikus koncentrációs profilú program bevezetési lehetősége.

5. A HALOSET ver. 2.1.1.-SKÉ nem igényel költséges átalakítást a szellőztető rendszeren, mivel gyakorlatilag
bármilyen rendelkezésre álló, 6-60 m³ közötti légterű helyiségben elhelyezheti, hogy élvezze a sóterápia minden
előnyét.

6. A HALOSET ver. 2.1.1.-SKÉ a hatékonyság, a megbízhatóság, a minőség és a támogatás szilárd alapja a
sógenerátorok kutatása és -tervezése terén szerzett 30 éves tapasztalatunknak köszönhetően.
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 A SÓSZOBA LÉGKÖRÉNEK AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁSA 

  Nagy kihívást jelent a DSA-koncentráció állandó szinten tartása   
  a sószobában az ülések alatt.  
  A száraz NaCl sóaeroszolt ugyanis számos tényező befolyásolja:    
  a generátorba betáplált sószemcsék mérete, a sórészecskék     
  nedvességtartalma, a levegőcső körülményei, a sószoba  
  környezeti páratartalma és hőmérséklete, valamint a levegő    
  keringésének aktuális sebessége.  
  A Halomed készüléke egy speciális műveleti algoritmus segítsé-                 
  gével biztosítja a sószobában a kívánt sóaeroszol koncentrációt, 
  amely a DSA generálás paramétereit a sószoba térfogatának és 
  levegő keringésének ismert értékéhez igazítja.  
  Számos teszt bizonyította, hogy a HaloControl™ 2.0 rendszer több 
  mint 90%-os sóaeroszol összetétel és -sókoncentráció egyezést ér   
  el a HaloControl™ 1.0 rendszerhez képest, amely a DSA koncent- 

                                                                                             rációt  mérő szenzort használ. 

Hogyan működik a HALOSET ver. 2.1.1.-SKÉ ? 

A bekapcsolás után, a sógenerátor 10 másodpercig öntesztet és kapcsolódási ellenőrzést végez. Ezt követően megtörténik 
a HaloGrinder™ sóadagoló tartályban tárolt sóval való feltöltésének folyamata. 
A száraz sóaeroszol (DSA) előállítása a sógenerátor HaloGrinder™ sóőrlőjében kezdődik, amely a sószemcséket mikron 
méretű részecskékre bontja.  
Az őrlés után a mikronizált só az impaktorba kerül, ahol a kisebb sószemcsék elkülönülnek a nagyobbaktól. A következő 
szakaszban, a megfelelő méretű sórészecskéket a sógenerátor ventilátorából kiáramló levegő magával ragadja és 
kisodorja a készülékből, miközben a legtöbb nagyobb méretűt bent hagyja. Az NaCl sóaeroszol keveréket a beépített 
ventilátor juttatja be a sószobába, kialakítva a DSA-környezetet. 
Sok éves tapasztalatunk felhasználásával lehetővé vált, hogy a HaloGrinder speciális működési algoritmusával, előre 
beállított, száraz NaCl sóaeroszol koncentráció szintet állítsunk elő, egy adott térfogatú helyiségben.  
A felhasználó megadhatja a helyiség térfogatát 6-60 m³-ig, 1 m³-es lépésekkel, valamint a levegő keringtetési értékét (ha 
szükséges) a helyiségben 6-60 m³/ó-ig, 1 m³/ó lépésekkel. 

A készüléket a következő, sóra vonatkozó előírások betartása melletti használatra tervezték: 
• a sószemcsék legalább 75 %-ának mérete nem haladhatja meg a 0.8 mm-t
• a só nem tartalmazhat 1.2 mm-nél nagyobb sószemcséket;
• a só lehetőleg feleljen meg a IX. sz., vagy magasabb, Európai  Gyógyszerkönyv , vagy a „United

States Pharmacopeia/National Formulary” előírásainak;
• TILOS és az egészségre ártalmas, a megnövelt magnézium-,  kálcium-, kálium-, jód-, festék-,

agyagtartalmú- (Holt tengeri-, vagy bármilyen más tengeri-, himalájai-,) ill. összetapadás
elleni adalékot tartalmazó (közönséges, asztali, fehér-) sók használata.
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A sógenerátor, a leghatékonyabban a következő feltételek mellett működik: 
• a sószobai relatív légnedvesség-tartalom nem haladja meg a 40-60 %-ot;
• a sószobai levegő hőmérséklete +22°С  - +25 °С közötti;
• a szeánsz alatt, a sószoba levegőcseréjének max. mértéke meg kell hogy feleljen, az adott

sószoba max. légtérfogatának;
• a sót száraz helyen tárolják;
• a készülék legyen mindig megfelelően tisztán tartott, a Használati Utasításban leírtak

szerint.

A HALOSET ver. 2.1.1.-SKÉ jellemzői 

Száraz sóaeroszol-
koncentráció szabályzás 

A száraz NaCl sóaeroszol előállításának automatikus beállítása a 
helyiség térfogatának és a levegő keringési értékének megfelelően. 

Magas fokú megbízhatóság  Rozsdamentes acél minden fémrészben, amely a sónak van kitéve.

 Holtzónáktól mentes levegőcsövek.

 A legtartósabb alkatrészek felhasználása az EU szabványoknak meg-
felelően.

Könnyű telepíthetőség  A sógenerátort sík felületen kell elhelyezni: asztalon, polcon, padon,
vagy szék alatt.

 Saját felszerelés és -karbantartás lehetősége a Használati Utasítás
szerint.

Könnyű karbantarthatóság  Könnyű hozzáférés minden karbantartást igénylő alkatrészhez.

 A sóadagolót naponta csak egyszer töltik meg és ürítik ki.

 A HaloGrindert csak a nap végén kell megtisztítani.

Könnyű működtetés Egyszerű, felhasználóbarát felület. 

Alacsony sófelhasználás  Körülbelül 130 ml naponta. Általában az automata sóadagolót csak
naponta egyszer kell feltölteni.

 A sógenerátor csak akkor fogyaszt sót, ha az a DSA generálásához
szükséges (szakaszos, takarékos üzem).

Alacsony fogyasztás Üzemeléskor: 

 Megy a sóőrlő:  max. 36 W 

 A daráló üresjáratban (áll):   10 W 

Biztonsági rendszer Működési és kapcsolódási teszt a szeánsz előtt és alatt.

 Sótúlterhelés-szabályozás automatikus motorlekapcsolással.

 A készülék alkatrészei rögzítettségének ellenőrzése.

 Tájékoztató LED jelzőfények a sógenerátor vezérlőpultján.

Kis súly Súly: 5 kg (a tárával együtt) 

Kompakt készülékméret Sógenerátor: 290 mm x 230 mm x 240 mm 

Gyártói garancia 24 hónap (két év) Európában, a megvásárlástól számítva, 12 hónap 
(egy év) a Világ többi részén. Meghosszabbítható. 

A GYÁRTÓ ÁLTAL SPECIFIKÁLT ADATOK 

• átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció szabályzási tartomány:  1-20 mg/m3 *; 
• a közepes sóaeroszol-koncentráció megválasztása: a fenti sávban,   1 mg/m³-es lépésekben; 
• a szeánsz időtartamának megválasztása:  1-180 perc, 1 perces lépésekben; 

• a sóaeroszol részecskék mérete a sószobában:  1-5 mikron a részecskék 80 %-ában; 

• a sószoba minimális mérete:  6 m3; 

• a sószoba maximális mérete:   60 m3 **; 

• működtető feszültség:    24 V DC;  

• működési mód:    ismétlődő, rövid időtartamú ciklusok; 

• sóbetöltés:        automatikus; 

• A sótároló mérete:        130 ml; 

• fogyasztás működés közben:   ◦  működő sóőrlővel:        max. 36 W; 

◦ álló sóőrlő mellett:        10 W; 
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• befoglaló méretek: készülék:   290 mm x 230 mm x 240 mm; 

• súly :        5 kg; 

•   a sószobában asztalra, padlóra, vagy falra, polcra telepített sógenerátor; 

• kiegészítő tartozékok: ◦ AC/DC tápegység a sógenerátor számára: 100/240 V, 50-60 Hz/24V,DC ;
◦ tisztítókészlet ;

• külső környezet: ◦ épületen belüli használat;

◦hőmérséklet:  +10 °С -tól +29 °С-ig; 

◦relatív nedvességtartalom:        nem több mint 80 % +25 °C-on;  

◦ légnyomás:  630-tól 800 mm Hg-ig (84-től 106.7 kPa-ig). 

* Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció a sószobában, a szeánsz megkezdésétől számított 2 - 10 percen belül éri el a beállítottat.

(2) Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció a gyártói specifikációkban megadott feltételeknek megfelelő körülmények között mért. 
(3) Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció függ a sószoba méretétől, a légcsere mértékétől és más tényezőktől, így a gyakorlatban eltérhet a megadott 

adatoktól.  

**    A sószoba maximális mérete az, amely lehetővé teszi az 1-től legalább 10 mg/m³-es átlagos, száraz sóaeroszol koncentráció létrejöttét a szeánszok  alatt, +/- 

60%-os pontossággal, 60%-os relatív páratartalom mellett.    

BEÉPÍTETT PROGRAMLEHETŐSÉGEK    

HaloSet ver. 2.1.1.-SKÉ 
1. Három előre beállított program, állandó sóaeroszol koncentrációs profillal

A DSA koncentráció állandó marad a következő előre beállított programok mellett:

Megnevezés 
Közepes Sókoncentráció, 

mg/m³ 
Időtartam, perc 

HaloClean 6 40 

HaloFamily 4 40 

HaloBeauty 12 20 

2. Egy előre beállított program, non-stop üzemeltetéshez (NS)

Megnevezés 
Közepes Sókoncentráció, 

mg/m³ 
Időtartam, perc 

HaloCleanNS 6 180 

3. Egy előre beállított program, változó sóaeroszol koncentrációs profillal
Magasabb DSA koncentráció a következő, előre beállított program második részében: 

Megnevezés 

Légzési higiéniás rész Bőrvédelmi rész 

Közepes 
Sókoncentráció, 

mg/m³ 

Időtartam, perc 

Közepes 
Sókoncentráció, 

mg/m³ 

Időtartam, perc 

Clean-Beauty 6 20 12 10 

4. Két felhasználói program beállításának lehetősége állandó sóaeroszol koncentrációs profillal

Megnevezés 
Közepes Sókoncentrációs 

tartomány, mg/m³ 
Időtartam tartomány, perc 

1-User 1-től 15-ig 5-től 40-ig 

2-User 1-től 15-ig 5-től 40-ig 

5. A szeánsz paramétereinek kézi, beállítási lehetősége a szeánsz előtt

Leírás 
Közepes Sókoncentrációs 

tartomány, mg/m³ 
Időtartam tartomány, perc 

Állandó sóaeroszol 
koncentrációs profil 

1-től 20-ig 5-től 60-ig 

6. Az alapértelmezett szeánsz paraméterek beállítási lehetőségének takarékos opciója
A felhasználó öt előzetesen beállítható, ill. két saját felhasználói program lehetőségei közül választhat, vagy kézzel is 

beállíthatja az adott, következő szeánsz paramétereit. 

Leírás 
Közepes Sókoncentrációs 

tartomány, mg/m³ 
Időtartam tartomány, perc 
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Állandó sóaeroszol 
koncentrációs profil 

1-től 20-ig 5-től 60-ig 

További információ 

Ha az Ön területén nem lehet gyógyszerészeti minőségű NaCl-t beszerezni, 25 

kg-os vagy 1 kg-os kiszerelésű ilyen sót kínálunk eladásra. A minimális rendelés 

1 db 25 kg-os vagy 1 - 25db × 1 kg-os tartályból áll, többrétegű papírba, vagy 

kartondobozba csomagolva. 

A HALOSET ver. 2.1.1.-SKÉ sógenerátorok sója Németországból  származik, 

teljesen természetes kősóból; ezt, kérésünkre szakszerűen csomagolja kisebb 

tartályokba egy vezető, magyarországi, vegyipari cég.  

Ez a só 99,99%-os vegytisztaságú NaCl, és rendelkezik az összes szükséges 

tanúsítvánnyal. 

A só újracsomagolása a kisebb tartályokba, a legkedvezőbb hőmérsékleti és 

páratartalom mellett történik. Minden tartály hermetikusan lezárt, és tartalmaz 

egy nedvszívó zacskót.  

Mit érdemes tudni a sógenerátor megvásárlása előtt? 
       A szoba mérete 

A HALOSET ver.2.1.1.-SKÉ levegőteljesítménye 6-60 légköbméter, így kiválóan alkalmas egy kis helyiségbe, egy dedikált 
sóterápiás létesítményben, vagy otthon. 

       Javaslatok a levegő hőmérsékletére és relatív páratartalmára vonatkozóan  
Mind a sószoba látogatói, mind a sógenerátor számára a legkényelmesebb körülmények érdekében, a levegő relatív 
páratartalma +22 – +25°C hőmérsékleten 40 – 60% között legyen. A magasabb páratartalom akadályozza a száraz 
sóaeroszol megfelelő képződését és egyenletes eloszlását a sószobában. 

       A sókamra szellőzése 

A légcsere a Haloterápia (HT) szeánsz alatt, amikor a HALOSET ver.2.1.1.-SKÉ -t egyénileg használják, nem olyan fontos, 
különösen akkor, ha van külön helyiség a magán sóterápiára. Célszerű azonban egy közepes teljesítményű (250-350 
m³/óra) elszívó ventilátort beépíteni, amely a HT-szeánsz után (vagy két, egymást követő szeánsz között) bekapcsol, hogy 
a sóaeroszol maradványait, a keletkezett CO2-t és az emberi légpárát gyorsan eltávolítsuk a helyiségből.  
A minimális, IP 44-es besorolású műanyag kivitelű, háztartási elszívó ventilátor tökéletes megoldás lehet erre a feladatra. 

      A HALOSET ver.2.1.1.-SKÉ sószoba-létesítményben történő alkalmazásakor az elszívó szellőzést nem szabad az 
épület központi szellőzőrendszeréhez csatlakoztatni, mert különben az esetlegesen magasabb páratar-talom melletti 
korrozív tulajdonságai miatt, a száraz NaCl sóaeroszol elkerülhetetlenül károkat fog okozni.  
Az elszívó szellőzéshez külön nyílást (lehetőleg közvetlenül az épületen kívül, faláttöréssel) kell használni. Ezt a lehetőséget 
célszerű egyeztetni a bérbeadóval, vagy a tulajdonossal. 

 Hogyan lehet a HT-szeánszokat hatékonyan és biztonságosan lefolytatni? 

A sókamra légtérfogata nem lehet kisebb, mint 6m3 és nem haladhatja meg a 60 légköbmétert. Lehetőséget kell 
biztosítani a sószoba alapos kiszellőztetésére a sóterápia után. A felhasználónak figyelembe kell vennie a száraz NaCl 
sóaeroszol korrozív tulajdonságait magasabb páratartalom mellett. 

– Ha a helyiségben elektronikus készülékek (TV, rádió, játékkonzolok, fűtőtestek, kozmetikai kész letek stb.) vannak,
akkor azokat a HT-szeánsz idejére takarja le, vagy vegye ki.

– Ne használjon okostelefont, notebookot vagy táblagépet a sóterápia során.
– Ne használja a klímaberendezést a szeánsz alatt.

Minden elektromos vezetéket megfelelően le kell szigetelni, és a világító egységek IP 44-nél nem alacsonyabb, 
elektromos védelmi osztályúnak kell lenniük. 

       Használható-e a kompakt sógenerátor a ház bármely helyiségében? 
Amennyiben megfelel a biztonsági követelményeknek, hőmérséklet- és páratartalom-ajánlásoknak, megfelelő méretű (6-
60 légköbméter), és a sóterápia után szellőztethető – igen. 

25 x 1 kg NaCl 
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       Lehetséges-e Himalája sót használni a készülékben?  
A HALOSET ver.2.1.1.-SKÉ sógenerátorokat úgy tervezték, hogy tiszta, gyógyszerészeti minőségű NaCl-t hasz-
náljanak bennük, a legjobb eredmény elérése érdekében. A Himalája só használata a következő okok miatt 
egyáltalán nem javasolt: 

1. A NaCl-on kívül, más száraz sóaeroszolok belélegzésének pozitív hatásairól nincs számottevő
tudományos kutatási eredmény;

2. A himalájai só kémiai összetétele nem állandó. Jelentős mennyiségű szennyeződést
tartalmaz, amelyek belélegzése károsíthatja a szervezetet.

       A HALOSET ver.2.1.1.-SKÉ egy hordozható sógenerátor?  
A Halomed kompakt sógenerátorai valóban hordozhatóak, és több helyen is használhatók. A HALOSET 

ver.2.1.1.-SKÉ beállítására 2 lehetőség van: bármilyen sík felületre elhelyezhető a sószobában.  
Helyváltoztatáskor frissíteni kell a készülék beállításaiban a helyiség térfogatára és a lég-áramlásra vonatkozó 
új paramétereket. A HaloSet ver. 2.1.1. esetén, a száraz sóaeroszol áramlási iránya könnyen beállítható. Optimális 
megoldás a beépítéshez: stabil polc, szemmagasság alatt cca. 10cm-rel szerelt peremmel. 

       Karbantartási költség és sófogyasztás mértéke 
A HALOSET ver.2.1.1.-SKÉ karbantartási költsége valóban nagyon alacsony: mind az energiafogyasztás (max. 36 W), 
mind a sófogyasztás (kb. 130 ml naponta) tekintetében.  
Egy 25-s zsáknyi, vagy 25 × 1 kg-os tartályokból álló szabványos kiszerelés, amely körülbelül 17 500 ml-sót foglal magában, 
kb. 130 teljes munkanapnyi HT-szeánszra elegendő. A sót száraz helyen kell tárolni. Kémiailag tiszta, de még mindig 
magához vonzza a nedvességet, ami kemény csomókat képezhet. Ezeket azonban könnyen újra porrá lehet törni. Sőt, ha 
a felhasználónak hetente csak néhány HT-szeánszot kell elvégeznie, akkor a sótartállyal rendelkező sógenerátor levehető 
részét is leválaszthatja, hogy elkülönítve, száraz helyen tárolja, a só megtakarítása érdekében, az elkövetkezendő 
szeánszokra. 

Standard sógenerátor szállítási specifikáció: 

 Sógenerátor HALOSET ver.2.1.1.-SKÉ (két részegység + a sófáklya fúvókája)
 Tápegység (100-240 V, 50-60Hz/24 V DC), EU, UK szabványos csatlakozó dugaljjal és szerelt kábelekkel;
 Sógenerátor tisztító készlet, és spec. fogaskerekek a tisztításhoz;
 Használati Utasítás (magyar nyelven);
 CE tanúsítvány (angol nyelven), a tanúsító hatóság által kiállítva;
 Garanciajegy (angol nyelven), a Halomed UAB által kiállítva;

FIZETÉSI FELTÉTELEK 
Banki pénzátutalás. 100%-os előrefizetés. Nem fogadunk el Pay Pal, vagy hitelkártyás fizetést. Az EU-ból származó 
ügyfeleknek további 27% (magyar ÁFA) kerül felszámításra. Az EU-n kívüli ügyfelek nem kötelezettek további áfa 
fizetésre. Az EU-n kívüli ügyfelekre a helyi törvények által szabályozott további díjak, adók és illetékek vonatkozhatnak. 

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 
Ha a választott készülék van raktáron, a kiszállítás a 100%-os előleg beérkezését követően néhány napon belül 
megtörténik. A választott sógenerátor (ok) elérhetőségéről az Ügyfelet a fizetés beérkeztével azonnal tájékoztatjuk. A 
kiszállítás a vevő címére a DHL-en keresztül történik, 1-2 napon belül, a litvániai Halomed UAB vilniusi gyártóüzeméből. 

VÁMELLÁTÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁSOK 
Mindig készen állunk minden, a vám- vagy tanúsító hatóság által kért dokumentum bemutatására, mint például számlák, 
bizonyítványok, nyilatkozatok, gyártói regisztrációs okmányok, kézikönyvek stb. 

AZ EK-SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 
A HALOSET ver.2.1.1.-SKÉ sógenerátort a következő szabványok követelményeinek megfelelően gyártják: EN 61010-

1:2010 (IEC 61010-1:2010); Elektromágneses zavarok: EN 60601-1-2:2015, EN 55011-1:2009/A1:2010, EN 61000-3-

2:2014; Elektromágneses zavartűrés: EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006. 

SZABADALMI INFORMÁCIÓK 
2 775 686 számú kanadai szabadalom. Egyesült Államok - szabadalom függőben. 



GYÁRTÓ 
„Halomed” UAB, Savanorių pr. 65A, LT-03149 Vilnius, Litvánia 

NYILATKOZAT/FIGYELMEZTETÉS 
Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága és a Terápiás Termékigazgatóság (TPD) Kanadai 
Orvostechnikai Készüléki Hivatala nem értékelte az előadás állításait.  
Ez(ek) az eszköz (ök) nem alkalmasak betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, 
enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére emberekben, vagy állatokban. 
Ez az eszköz száraz nátrium-klorid (NaCl), sóaeroszolt állít elő és diszpergál. A száraz sóaeroszol behatolhat a nem védett 
elektronikus, elektromos, elektromechanikus és mechanikai eszközökbe és rendszerekbe, ezek külső és belső felületén 
sómaradványok halmozódhatnak fel. A só felhalmozódik a padlón, a falakon, a mennyezeten és a HVAC-rendszer 
egységeiben, ahol a sógenerátorokat használják. Nedves állapotban a só maró hatású a nem védett fémekre, és 
elektromosan vezetőképes. 

Mivel a Halomed elkötelezett a folyamatos tervezés és teljesítményfejlesztés mellett, a fent említett 
specifikációk, valamint a tervezési specifikációk és a szállítási készlet tartalmát a gyártó, előzetes 

figyelmeztetés nélkül megváltoztathatja. 

DISZTRIBÚTOR 

Halomed Hungary Kft.  •  Lajos u. 47/A   •  H-1036 Budapest, Hungary  •   http://www.szarazsoterapia.hu  
• http://www.haloovi-halokids.hu   •  halomed.hungary@szarazsoterapia.hu  •  www.halovita.hu    • 
• halomed.hungary@haloovi-halokids.hu    • +36 20 9 340 370 (mobile) • +36 1 388 60 30 (office) •  EU-VAT-ID: 
HU 13786155 • HU Tax No.: 13786155-2-41 • OTP Bank NyRt, Flórián tér 15, H-1033 Budapest, Hungary • IBAN: 
HU 04-11703006-25971420-00000000 • SWIFT: OTPV HU HB.    

              www.szarazsoterapia.hu             www.haloovi-halokids.hu              www.halovita.hu 

Halomed 
Hungary  

Kft. 
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„HALOMED HUNGARY" KFT.

19b. HaloSet ver. 2.2.1.-SKÉ, PET, Horses

Szabályozott, száraz NaCl sóaeroszolos sógenerátor, fizioterápiás készülék tanú-
sítvánnyal, automatikus sóbetöltéssel, széleskörű programválasztási-, ill. prog-
ram-beállítási lehetőséggel, lótenyésztéssel foglalkozó farmok, lóverseny istál-
lók, kisállat-gyógyászati központok és -klinikák, magánistállók, max. 60 m3 lég-
köbfogatú sószobái részére. Állandó, megbízható minőség.  

MI IS AZ A HALOSET ver. 2.2.1.-SKÉ ÉS MIT CSINÁL? 

1. A száraz sóaeroszol sok funkcióval rendelkező kompakt generátora már a dobozból kivehető, könnyen
telepíthető és működtethető.

2. A HaloSet ver.2.2.1.-SKÉ aktív száraz sóaeroszolt állít elő, amely teljes mértékben megfelel a Controlled
Halotherapy követelményeinek. Légtérfogati teljesítménye és a légcsere sebessége alapján, a sószobában 1-
20 mg/m³ tartományban tartja a száraz NaCl sóaeroszol koncentrációját.

3. A HaloSet ver.2.2.1.-SKÉ beépített, automatikus sóadagolóval rendelkezik, amelyet naponta csak egyszer kell
sóval feltölteni. Tárolókapacitása elegendő az egész napon át folytatott, sóterápiás szeánszok megtartásához.

4. A HaloSet ver.2.2.1.-SKÉ új firmware -je többféle lehetőséget kínál: jól bevált, előre beállított alkalmazási
programok kiválasztása, egyedi felhasználói programok létrehozása, szeánszparaméterek kézi bevitele,
valamint egy új, dinamikus koncentrációs profilú szeánszprogram bevezetési lehetősége.

5. A HaloSet ver.2.2.1.-SKÉ nem igényel költséges átalakítást a szellőztető rendszeren, mivel gyakorlatilag
bármilyen rendelkezésre álló, 6-60 m³ közötti légterű helyiségben elhelyezheti, hogy páciensei élvezhessék a
sóterápia minden előnyét.

6. A HaloSet ver.2.2.1.-SKÉ a hatékonyság, a megbízhatóság, a minőség és a támogatás szilárd alapja, a só-
generátorok kutatása és -tervezése terén szerzett 30 éves tapasztalatunknak köszönhetően.
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       A SÓSZOBA LÉGKÖRÉNEK AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁSA 

Nagy kihívást jelent a DSA-koncentráció állandó 
szinten tartása a sószobában az ülések alatt. 
A száraz NaCl sóaeroszolt ugyanis számos tényező 
befolyásolja: a generátorba betáplált sószemcsék 
mérete, a sórészecskék nedvességtartalma, a 
levegőcső körülményei, a sószoba környezeti 
páratartalma és hőmérséklete, valamint a levegő 
keringésének aktuális sebessége.  
A Halomed készüléke egy speciális műveleti 
algoritmus segítségével biztosítja a sószobában a 
kívánt sóaeroszol koncentrációt, amely a DSA 
generálás paramétereit a sószoba térfogatának és 
levegő keringésének ismert értékéhez igazítja.  
Számos teszt bizonyította, hogy a HaloControl™ 2.0   

   rendszer több mint 90%-os sóaeroszol összetétel és – 
 sókoncentráció egyezést ér el a HaloControl™ 1.0  
 rendszerhez képest, amely a DSA koncentrációt mérő    
  szenzort használ.      

Hogyan működik a HaloSet ver.2.2.1.-SKÉ ? 

A bekapcsolás után, a sógenerátor 10 másodpercig öntesztet és kapcsolódási ellenőrzést végez. Ezt követően 
megtörténik a HaloGrinder™ sóadagoló tartályban tárolt sóval való feltöltésének folyamata. 
A száraz sóaeroszol (DSA) előállítása a sógenerátor HaloGrinder™ sóőrlőjében kezdődik, amely a sószemcséket 
mikron méretű részecskékre bontja.  
Az őrlés után a mikronizált só az impaktorba kerül, ahol a kisebb sószemcsék elkülönülnek a nagyobbaktól.  
A következő szakaszban, a megfelelő méretű sórészecskéket a sógenerátor ventilátorából kiáramló levegő magával 
ragadja és kisodorja a készülékből, miközben a legtöbb nagyobb méretűt bent hagyja. Az NaCl sóaeroszol keveréket 
a beépített ventilátor juttatja be a sószobába, kialakítva a DSA-környezetet. 
Sok éves tapasztalatunk felhasználásával lehetővé vált, hogy a HaloGrinder speciális működési algoritmusával, előre 
beállított, száraz NaCl sóaeroszol koncentrációszintet állítsunk elő, egy adott térfogatú helyiségben. A felhasználó 
megadhatja a helyiség térfogatát 6-60 m³-ig, 1 m³-es lépésekkel, valamint a levegő keringtetési értékét (ha szükséges) 
a helyiségben 6-60 m³/ó-ig, 1 m³/ó lépésekkel. 
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A készüléket a következő, sóra vonatkozó előírások betartása melletti használatra tervezték: 
• a sószemcsék legalább 75 %-ának mérete nem haladhatja meg a 0.8 mm-t;
• a só nem tartalmazhat 1.2 mm-nél nagyobb sószemcséket;
• a só lehetőleg feleljen meg a IX. sz., vagy magasabb, Európai Gyógyszerkönyv, vagy a „United States

Pharmacopeia/National Formulary” előírásainak;
• TILOS és az egészségre ártalmas, a megnövelt  magnézium-,  kálcium-, kálium-, jód-, festék-,
agyagtartalmú- (Holt tengeri-, vagy bármilyen más tengeri-, himalájai-,) ill. összetapadás elleni
adalékot tartalmazó- (közönséges, asztali-, fehér,-) sók használata;

A sógenerátor, a leghatékonyabban a következő feltételek mellett működik: 
• a sószobai relatív nedvességtartalom nem haladja meg a 40-60 %-ot;
• a sószobai levegő hőmérséklete +22°С - +25 °С közötti;
• a szeánsz alatt, a sószoba levegőcseréjének max. mértéke meg kell hogy feleljen, az adott sószoba

max. légtérfogatának;
• a sót száraz helyen tárolják;
• a készülék legyen mindig megfelelően tisztán tartott, a Használati Utasításban leírtak szerint.

A HaloSet ver.2.2.1.-SKÉ jellemzői 

Száraz sóaeroszol-
koncentráció szabályzás 

A száraz NaCl sóaeroszol előállításának automatikus beállítása a 
helyiség légtérfogatának és a levegő keringési értékének megfelelően. 

Magas fokú megbízhatóság  Rozsdamentes acél minden fémrészben, amely a sónak van kitéve.

 Holtzónáktól mentes levegőcsövek.

 A legtartósabb alkatrészek felhasználása az EU szabványoknak meg-
felelően.

Könnyű telepíthetőség  A sógenerátort sík felületen kell elhelyezni: asztalon, polcon, padon,
vagy szék alatt.

 Saját felszerelés és -karbantartás lehetősége a Használati Utasítás
szerint.

Könnyű karbantarthatóság  Könnyű hozzáférés minden karbantartást igénylő alkatrészhez.

 A sóadagolót naponta csak egyszer töltik meg és ürítik ki.

 A HaloGrindert csak a nap végén kell megtisztítani.

Könnyű működtetés Egyszerű, felhasználóbarát felület. 

Alacsony sófelhasználás  Körülbelül 130 ml naponta. Általában az automata sóadagolót csak
naponta egyszer kell feltölteni.

 A sógenerátor csak akkor fogyaszt sót, ha az a DSA generálásához
szükséges (szakaszos, takarékos üzem).

Alacsony fogyasztás Üzemeléskor: 

 Megy a sóőrlő:  max. 36 W; 

 A daráló üresjáratban (áll):   10 W. 

Biztonsági rendszer Működési és kapcsolódási teszt a szeánsz előtt és alatt.

 Sótúlterhelés-szabályozás automatikus motorlekapcsolással.

 A készülék alkatrészei rögzítettségének ellenőrzése.

 Tájékoztató LED jelzőfények a sógenerátor vezérlőpultján.

Kis súly Súly: 5 kg (a tárával együtt) 

Kompakt készülékméret Sógenerátor: 290 mm x 230 mm x 240 mm 

Gyártói garancia 24 hónap (két év) Európában, a megvásárlástól számítva, 12 hónap 
(egy év) a Világ többi részén. Hosszabbítható. 
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A GYÁRTÓ ÁLTAL SPECIFIKÁLT ADATOK 

• átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció szabályzási tartomány:  1-20 mg/m3 *; 
• a közepes sóaeroszol-koncentráció megválasztása: a fenti sávban,   1 mg/m³-es lépésekben; 
• a szeánsz időtartamának megválasztása:  1-180 perc, 1 perces lépésekben; 

• a sóaeroszol részecskék mérete a sószobában:  1-5 mikron a részecskék 80 %-ában; 

• a sószoba minimális mérete:  6 m3; 

• a sószoba maximális mérete:   60 m3 **; 

• működtető feszültség:       24 V DC;  

• működési mód:    ismétlődő, rövid időtartamú ciklusok; 

• sóbetöltés:  automatikus; 

• A sótároló mérete:        130 ml; 

• fogyasztás működés közben:   ◦  működő sóőrlővel:  max. 36 W; 

◦ álló sóőrlő mellett:  10 W; 

• befoglaló méretek: készülék:   290 mm x 230 mm x 240 mm; 

• súly :       5 kg; 

•   a sószobában asztalra, padlóra, vagy falra, polcra telepített sógenerátor; 

• kiegészítő tartozékok: ◦ AC/DC tápegység a sógenerátor számára: 100/240 V, 50-60 Hz/24V, DC ;

• külső környezet: ◦ épületen belüli használat; hőmérséklet: +10 °С -tól +29 °С-ig; relatív nedvességtartalom:

nem több mint 80 % +25 °C-on; légnyomás:630-tól 800 mm Hg-ig (84-től

106.7 kPa-ig).

* Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció a sószobában, a szeánsz megkezdésétől számított 2 - 10 percen belül éri el a beállítottat.

(2) Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció a gyártói specifikációkban megadott feltételeknek megfelelő körülmények között mért. 
(3) Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció függ a sószoba méretétől, a légcsere mértékétől és más tényezőktől, így a gyakorlatban eltérhet a megadott 

adatoktól.  

** A sószoba maximális mérete az, amely lehetővé teszi az 1-től legalább 10 mg/m³-es átlagos, száraz sóaeroszol koncentráció létrejöttét a szeánszok 

alatt, +/- 60%-os pontossággal, 60%-os relatív páratartalom mellett.    

BEÉPÍTETT PROGRAMLEHETŐSÉGEK 

HaloSet ver. 2.2.1.-SKÉ 
1. Három előre beállított program, állandó sóaeroszol koncentrációs profillal

A DSA koncentráció állandó marad a következő előre beállított programok mellett:

Megnevezés 
Közepes Sókoncentráció, 

mg/m³ 
Időtartam, perc 

Bronchogenic 20 30 

Cleanair 20 15 

Antistress 15 30 

2. Egy előre beállított program, non-stop üzemeltetéshez (NS)

Megnevezés 
Közepes Sókoncentráció, 

mg/m³ 
Időtartam, perc 

HaloCleanNS 6 180 

3. Egy előre beállított program, változó sóaeroszol koncentrációs profillal

Magasabb DSA koncentráció a következő, előre beállított program második részében: 

Megnevezés 

Légzési higiéniás rész Bőrvédelmi rész 

Közepes 
Sókoncentráció, 

mg/m³ 

Időtartam, perc 

Közepes 
Sókoncentráció, 

mg/m³ 

Időtartam, perc 

Clean-Beauty 6 20 12 10 
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4. Két felhasználói program beállításának lehetősége állandó sóaeroszol koncentrációs profillal

Megnevezés 
Közepes Sókoncentrációs 

tartomány, mg/m³ 
Időtartam tartomány, perc 

1-User 1 től 15 ig 5 től 40 ig 

2-User 1 től 15 ig 5 től 40 ig 

5. A szeánsz paramétereinek kézi, beállítási lehetősége a szeánsz előtt

Leírás 
Közepes Sókoncentrációs 

tartomány, mg/m³ 
Időtartam tartomány, perc 

Állandó sóaeroszol 
koncentrációs profil 

1 től 20 ig 5 től 60 ig 

6. Az alapértelmezett szeánsz paraméterek beállítási lehetőségének takarékos opciója

A felhasználó öt előzetesen beállítható, ill. két saját felhasználói program lehetőségei közül választhat, vagy 

kézzel is beállíthatja az adott, következő szeánsz paramétereit. 

Leírás 
Közepes Sókoncentrációs 

tartomány, mg/m³ 
Időtartam tartomány, perc 

Állandó sóaeroszol 
koncentrációs profil 

1 től 20 ig 5 től 60 ig 

További információ 

Ha az Ön területén nem lehet gyógyszerészeti minőségű NaCl-t beszerezni, 25 

kg-os vagy 1 kg-os kiszerelésű ilyen sót kínálunk eladásra. A minimális 

rendelés 1 db 25 kg-os vagy 1 - 25db × 1 kg-os tartályból áll, többrétegű 

papírba, vagy kartondobozba csomagolva. 

A HaloSet ver.2.2.1.-SKÉ sógenerátorok sója Németországból  származik, 

teljesen természetes kősóból; ezt, kérésünkre szakszerűen csomagolja kisebb 

tartályokba egy vezető, magyarországi, vegyipari cég.  

Ez a só 99,99%-os vegytisztaságú NaCl, és rendelkezik az összes szükséges 

tanúsítvánnyal. 

A só újracsomagolása a kisebb tartályokba, a legkedvezőbb hőmérsékleti és 

páratartalom mellett történik. Minden tartály hermetikusan lezárt, és 

tartalmaz egy nedvszívó zacskót.  

Mit érdemes tudni a sógenerátor megvásárlása előtt 
       A szoba mérete 

A HaloSet ver.2.2.1.-SKÉ levegőteljesítménye 6-60 légköbméter, így kiválóan alkalmas egy kis helyiségbe, egy 
dedikált sóterápiás létesítményben, vagy otthon. 

       Javaslatok a levegő hőmérsékletére és relatív páratartalmára vonatkozóan  
Mind a sószoba látogatói, mind a sógenerátor számára a legkényelmesebb körülmények érdekében, a levegő relatív 
páratartalma +22 – +25°C hőmérsékleten 40 – 60% között legyen. A magasabb páratartalom akadályozza a száraz 
sóaeroszol megfelelő képződését és egyenletes eloszlását a sószobában. 

 A sókamra szellőzése 
A légcsere a Haloterápia (HT) szeánsz alatt, amikor a HaloSet ver. 2.2.1.-SKÉ -t lósószobákban használják, fontos, 
mert a lovak kilélegzett párája tüdejük mérete folytán magas. Célszerű, egy közepes teljesítményű (250-350 m³/óra) 
elszívó ventilátort beépíteni, amely a HT-szeánsz után, vagy akár a szeánszok alatt is néhányszor (és két, egymást 
követő szeánsz között is) bekapcsol, hogy a sóaeroszol maradványait, a keletkezett CO2-t és az állati légpárát gyorsan 
eltávolítsuk a helyiségből. A minimális, IP 44-es besorolású műanyag kivitelű, halk járású, háztartási elszívó ventilátor 
tökéletes megoldás lehet erre a feladatra. 

25 x 1 kg NaCl 
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       A HaloSet ver.2.2.1.-SKÉ sószoba-létesítményben történő alkalmazásakor az elszívó szellőzést nem szabad 
az épület központi szellőzőrendszeréhez csatlakoztatni, mert különben az esetlegesen magasabb páratartalom 
melletti korrozív tulajdonságai miatt, a száraz NaCl sóaeroszol elkerülhetetlenül károkat fog okozni.  
Az elszívó szellőzéshez külön elszívó nyílást (lehetőleg közvetlenül az épületen kívül, faláttöréssel) kell használni. Ezt a 
lehetőséget célszerű egyeztetni a bérbeadóval, vagy a tulajdonossal. 

        Hogyan lehet a HT-szeánszokat hatékonyan és biztonságosan lefolytatni? 
A sókamra térfogata nem lehet kisebb, mint 6 m3 és nem haladhatja meg a 60 légköbmétert. Lehetőséget kell 
biztosítani a sószoba alapos kiszellőztetésére a sóterápia után. A felhasználónak figyelembe kell vennie a száraz NaCl 
sóaeroszol korrozív tulajdonságait magasabb páratartalom mellett. 

– Ha a helyiségben elektronikus készülékek (TV, rádió, játékkonzolok, fűtőtestek, kozmetikai kész letek stb.)
vannak, akkor azokat a HT-szeánsz idejére takarja le, vagy vegye ki.

– Ne használjon okostelefont, notebookot vagy táblagépet a sóterápia során.
– Ne használja a klímaberendezést a szeánsz alatt.

Minden elektromos vezetéket megfelelően le kell szigetelni, és a világító egységek IP 44-nél nem alacsonyabb, 
elektromos védelmi osztályúnak kell lenniük. 

       Használható-e a kompakt sógenerátor a ház bármely helyiségében? 
Amennyiben megfelel a biztonsági követelményeknek, hőmérséklet- és páratartalom-ajánlásoknak, megfelelő 
méretű (6-60 légköbméter), és a sóterápia után szellőztethető – igen. 

       Lehetséges-e Himalája sót használni a készülékben? 

A HaloSet ver.2.2.1.-SKÉ sógenerátorokat úgy tervezték, hogy tiszta, gyógyszerészeti minőségű NaCl-t 
használjanak bennük, a legjobb eredmény elérése érdekében. A Himalája só használata a következő okok 
miatt egyáltalán nem javasolt: 

1. A NaCl-on kívül, más száraz sóaeroszolok belélegzésének pozitív hatásairól nincs számottevő
tudományos kutatási eredmény;

2. A himalájai só kémiai összetétele nem állandó. Jelentős mennyiségű szennyeződést
tartalmaz, amelyek belélegzése károsíthatja a szervezetet.

       A HaloSet ver.2.2.1.-SKÉ egy hordozható sógenerátor?  
A Halomed kompakt sógenerátorai valóban hordozhatóak, és több helyen is használhatók. A HaloSet

ver.2.2.1.-SKÉ beállítására 2 lehetőség van: bármilyen sík felületre elhelyezhető a sószobában, ahol az nem 
elérhető az állatok számára.   
Helyváltoztatáskor frissíteni kell a készülék beállításaiban, a helyiség térfogatára és a légáramlásra 
vonatkozó új paramétereket. A HaloSet ver.2.2.1.-SKÉ esetén, a száraz sóaeroszol áramlási iránya könnyen 
beállítható. Optimális megoldás a beépítéshez: stabil polc, szemmagasság alatt cca. 10 cm-rel szerelt 
peremmel. 

       Karbantartási költség és sófogyasztás mértéke  
A HaloSet ver.2.2.1.-SKÉ karbantartási költsége valóban nagyon alacsony: mind az energiafogyasztás (max. 36 W), 
mind a sófogyasztás (kb. 130 ml naponta) tekintetében.  
Egy 25-s zsáknyi, vagy 25 × 1 kg-os tartályokból álló szabványos kiszerelés, amely körülbelül 17 500 ml-sót foglal 
magában, kb. 130 teljes munkanapnyi HT-szeánszra elegendő. A sót száraz helyen kell tárolni. Kémiailag tiszta, de 
még mindig magához vonzza a nedvességet, ami kemény csomókat képezhet. Ezeket azonban könnyen újra porrá 
lehet törni. Sőt, ha a felhasználónak hetente csak néhány HT-szeánszot kell elvégeznie, akkor a sótartállyal 
rendelkező sógenerátor levehető részét is leválaszthatja, hogy elkülönítve, száraz helyen tárolja, a só megtakarítása 
érdekében, tekintettel az elkövetkezendő szeánszokra. 

Standard sógenerátor szállítási specifikáció: 

 Sógenerátor HaloSet ver.2.2.1.-SKÉ (két részegység + a sófáklya fúvókája)
 Tápegység (100-240 V, 50-60Hz/24 V DC), EU, UK szabványos csatlakozó dugaljjal és szerelt kábelekkel;
 Sógenerátor tisztító készlet, és spec. fogaskerekek a tisztításhoz;
 Használati Utasítás (magyar nyelven);
 CE tanúsítvány (angol nyelven), a tanúsító hatóság által kiállítva;
 Garanciajegy (angol nyelven), a Halomed UAB által kiállítva;
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FIZETÉSI FELTÉTELEK 
Banki pénzátutalás. 100%-os előrefizetés. Nem fogadunk el Pay Pal, vagy hitelkártyás fizetést. Az EU-ból származó 
ügyfeleknek további 27% (magyar ÁFA) kerül felszámításra. Az EU-n kívüli ügyfelek nem kötelezettek további áfa 
fizetésre. Az EU-n kívüli ügyfelekre a helyi törvények által szabályozott további díjak, adók és illetékek 
vonatkozhatnak. 

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 
Ha a választott készülék van raktáron, a kiszállítás a 100%-os előleg beérkezését követően néhány napon belül 
megtörténik. A választott sógenerátor (ok) elérhetőségéről az Ügyfelet a fizetés beérkeztével azonnal tájékoztatjuk. 
A kiszállítás a vevő címére a DHL-en keresztül történik, 1-2 napon belül, a litvániai Halomed UAB vilniusi 
gyártóüzeméből. 

VÁMELLÁTÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁSOK 
Mindig készen állunk minden, a vám- vagy tanúsító hatóság által kért dokumentum bemutatására, mint például 
számlák, bizonyítványok, nyilatkozatok, gyártói regisztrációs okmányok, kézikönyvek stb. 

AZ EK-SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 
A HaloSet ver.2.2.1.-SKÉ sógenerátort a következő szabványok követelményeinek megfelelően gyártják: EN 61010-

1:2010 (IEC 61010-1:2010); Elektromágneses zavarok: EN 60601-1-2:2015, EN 55011-1:2009/A1:2010, EN 61000-3-

2:2014; Elektromágneses zavartűrés: EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006. 

SZABADALMI INFORMÁCIÓK 
2 775 686 számú kanadai szabadalom. Egyesült Államok - szabadalom függőben. 

GYÁRTÓ 
„Halomed” UAB, Savanorių pr. 65A, LT-03149 Vilnius, Litvánia 

NYILATKOZAT/FIGYELMEZTETÉS 
Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága és a Terápiás Termékigazgatóság (TPD) Kanadai 
Orvostechnikai Készüléki Hivatala nem értékelte az előadás állításait.  
Ez(ek) az eszköz(ök) nem alkalmasak betegségek, vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek 
gyógyítására, enyhítésére, kezelésére, vagy megelőzésére emberekben vagy állatokban. 
Ez az eszköz száraz nátrium-klorid (NaCl) sóaeroszolt állít elő és diszpergál. A száraz sóaeroszol behatolhat a nem 
védett elektronikus, elektromos, elektromechanikus és mechanikai eszközökbe és rendszerekbe, ezek külső és belső 
felületén sómaradványok halmozódhatnak fel. A só felhalmozódik a padlón, a falakon, a mennyezeten és a HVAC-
rendszer egységeiben, ahol a sógenerátorokat használják. Nedves állapotban az NaCl só maró hatású a nem védett 
fémekre, és elektromosan vezetőképes. 

Mivel a Halomed elkötelezett a folyamatos tervezés és teljesítményfejlesztés mellett, a fent említett specifikációk, 
valamint a tervezési specifikációk és a szállítási készlet tartalmát a gyártó, előzetes figyelmeztetés nélkül 
megváltoztathatja. 

DISZTRIBÚTOR 

Halomed Hungary Kft.  •  Lajos u. 47/A   •  H-1036 Budapest, Hungary  •   http://www.szarazsoterapia.hu  
• http://www.haloovi-halokids.hu   •  halomed.hungary@szarazsoterapia.hu  •  www.halovita.hu    • 
• halomed.hungary@haloovi-halokids.hu    • +36 20 9 340 370 (mobile) • +36 1 388 60 30 (office) •  EU-VAT-
ID: HU 13786155 • HU Tax No.: 13786155-2-41 • OTP Bank NyRt, Flórián tér 15, H-1033 Budapest, Hungary • 
IBAN: HU 04-11703006-25971420-00000000 • SWIFT: OTPV HU HB.    

              www.szarazsoterapia.hu             www.haloovi-halokids.hu                 www.halovita.hu 

Halomed 
Hungary  

Kft. 

http://www.szarazsoterapia.hu/
http://www.haloovi-halokids.hu/
http://www.halovita.hu/
mailto:halomed.hungary@haloovi-halokids.hu
http://www.szarazsoterapia.hu/
http://www.haloovi-halokids.hu/
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„HALOMED HUNGARY" KFT. 

20a. HaloSPA-03 (+SKÉ)
Szabályozott, száraz NaCl sóaeroszolos sógenerátor fizioterápiás készülék tanúsítvány- 
nyal, automatikus sóbetöltési és széleskörű programválasztási lehetőséggel, az elszívó 
szellőztetés és a világítás automatikus vezérlési lehetőségével, nagyobb (max. 100 m3) 
SPA-k, wellness központok, sószalonok, természetgyógyász központok és magánházak 
részére. Állandó, megbízható minőség. 

A HaloSPA-03(+SKÉ), a Halomed cég több mint 2  9 éves egészségügyi kutatásainak, ill. fejlesztő-gyártó
munkájának eredménye, amelyek megerősítették a szabályozott száraz NaCl sóaeroszolos terrápia-, az ott
elvégzett széleskörű termékfejlesztés- és gyártás előnyeit. 
Ennek eredménye ez a kompakt, a sószoba valamelyik külső (általában a bejáratival megegyező oldali) falára 
szerelhető, valós időben szabályozott, száraz NaCl sóaeroszolos fizioterápiás sógenerátor készülék (vagy 
halogenerátor), amely aktív, száraz NaCl sóaeroszolt állít elő és bocsát a sószoba légterébe, felülmúlva a régebbi 
sógenerátorok hatékonyságát és  minőségét, megbízható, és  hitelesen utánozza a természetes sóbarlangok 
mikroklímáját. Minimális karbantartással, a berendezés hibamentesen működik. 
2013 januárjában a HaloPrima-01 típ. sógenerátornak új nevet, a HaloSPA-03(+SKÉ)-t adtuk. Minden a Halo-
Prima- 01 típ. sógenerátorra elkészített és érvényes minőségi tanúsítvány, érvényes erre a berendezésre is. 
2016 szeptemberében megkezdtük, az opcionálisan automata sóadagoló berendezéssel kiegészített, 
HaloSPA-03(+SKÉ)sógenerátor készletek forgalmazását
A HaloSPA-03(+SKÉ)készülék üzemeltetőjének  az  egymást  követő s zeánszok  között, nem kell feltétlenül foglal-
koznia az azokat követő,  néhány percet igénylő, megszokott ti     sztántartási  művelet elvégzésével  sem; 
kiegészítve a készüléket az automatikus sóbetöltő egységgel (ennek opcionális lehetőségét már a megrendeléskor 
kérni kell) egyszerűen a  programozó- és  vezérlőgombok nyomogatásával, vagy akár automatikusan, élvezni fogja a 
sógenerátor állandó, minőségi teljesítményét; ha a k   észülék  felhasználása üzleti, vagy többszeánszos, akkor egy 
üzemkezdeti betöltéssel, automatikusan adagolva a sót, akár egész nap is folyamatosan működhet. 

Hatékony és biztonságos sóterápia 
A sószobai terápiák hatékonyságát két tényező határozza meg: a száraz NaCl sóaeroszol-koncentrációja, vala- 
mint részecske-eloszlása. Mindkét tényezőnek utánoznia kell a természetes sóbarlangokét, hogy a sóterápia 
maximálisan hasznos lehessen. 
Minden berendezésünkben: 

• az átlagos száraz NaCl sóaeroszol-koncentrációt egy, a sószobában felszerelt optoelektronikai szenzor
(DSA=SKÉ) vezérli;
• a száraz NaCl sóaeroszol részecskék legalább 80 %-a 5 mikronnál kisebb,  a készülék minőségéből és
unikális konstrukciójából fakadóan; 
• az állandó, száraz NaCl sóaeroszol-összetétel a szeánsz alatt, a sóőrlő berendezés kései állandó sebes- 
ségének eredménye. 
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Sószobai légtér valós idejű sókoncentráció szabályzással 
Nagy kihívás a sószobai száraz NaCl sókoncentráció állandó szinten tartása a szeánsz teljes ideje alatt. Ennek 
oka az, hogy a száraz NaCl sóaeroszol koncentrációt több tényező befolyásolja: a sógenerátorba adagolt NaCl 
sószemcsék mérete, azok nedvességtartalma, a levegőcső állapota, a sószoba hőmérséklete és –nedvesség-
tartalma, valamint a sószobai levegő kering(tet)ésének mértéke. 

A Halomed készüléke ellenőrzi/vezérli a közepes, NaCl sóaeroszol koncentrációt, a min. 9 m3 – max. 100 m3 
légterű sószobában és igény szerint, valós időben ki is jelzi ezt a homlokzati képernyőpanelén. 

Hogyan működik a HaloSPA-03(+SKÉ) sógenerátor?
Bekapcsolása  után, a HaloSPA-03(+SKÉ) sógenerátor számítógépe egy 60 mp-es  önellenőrzési és csatlakozta-
tottsági tesztet futtat le. Maga a száraz sóaeroszol-képzés folyamata – automata sóbetöltés esetén – a készülék 
automata sóbetöltő egységére zárókupakja nélkül, nyakával nyitottan lefelé felerősített, műanyag flakonba 
töltött, előkészített (kiszárított) gyógyszerkönyvi NaCl sókristályoknak a sóőrlőbe történő, gravitációsan 
adagolt betöltésével kezdődik. 
Ezt, a készülék sóőrlője, mikron nagyságú részecskékre őrli. A megőrölt és negatívan ionizált sórészecskékből 
(6-10 nCb), a sógenerátor saját ventilátorából a levegőcsövön keresztül a sóőrlőbe irányított légáram, só- 
aeroszol felhőt képez. A sóőrlőben és a sócsőben (ez a levegőcső külső falával párhuzamosan vezetett, nagyobb 
átmérőjű cső), a kisebb sórészecskék gravitációs elkülönítésre kerülnek a nagyobbaktól. 
A megfelelő méretű és koncentrációjú, felhasított kristályrácsú-, száraz-, finom-, NaCl sóaeroszol részecskékből 
álló, száraz NaCl sóaeroszol, a sócsövön és a sórésen keresztül, sófáklya képében a sószobába áramlik. 
A  sószobában  elhelyezett,  unikális,  optoelektronikai  sókoncentráció-érzékelő  szenzor (DSA=SKÉ), megméri  a 
közepes NaCl sókoncentráció szintet és továbbítja az adatot a sógenerátor vezérlőegységébe. Utóbbi, össze- 
hasonlítja a mért értéket a személyzet által korábban megadottal (beprogramozottal), és a sóőrlő és a készülék 
ventilátorának automatikus ki/be-kapcsolásával szabályozza az aktuális, közepes, száraz NaCl sókoncentrációt a 
sószobában. 
Az aktív, száraz NaCl sóaeroszol negatívan töltött, állandó értéken tartott koncentrációja, a sószobai mester- 
séges levegőkörnyezet, biztosítják a természetes sóbarlangi mikroklíma előnyeit. 

A HaloSPA-03(+SKÉ) tulajdonságai

Száraz sóaeroszol-koncentráció 
szabályzás 

A száraz sóaeroszol-koncentráció szabályzását, a sószobá- 
ban felszerelt, optoelektronikai szenzor (SKÉ) biztosítja. 

Magas fokú megbízhatóság  korrózióálló acél, az összes, korróziónak kitett fém-
részben;

 a sógenerátor levegőcsöve mentes a holtzónáktól;

 a legtartósabb elemek használata.

Könnyű telepíthetőség  az optoelektronikai szenzor a sószoba belső falára tele- 

pített;

 a sógenerátor a sószoba külső falára telepített;

Könnyű karbantarthatóság  a karbantartani szükséges részek könnyű hozzáférhető- 
sége:

• a karbantartáshoz nincs szükség szétszerelésre;
• vezeték nélküli sóőrlő tápegység;
• a sóőrlő mágnesesen rögzített;
• a ventilátorrács mágnesesen rögzített;
• az automatikus sóadagoló berendezésre rácsavarható az
1 kg-s kiszerelésű, gyógyszerkönyvi NaCl sóaeroszolos 
műanyag flakon. 

Könnyű működtetés • egyszerű, felhasználóbarát kezelőegység;
• nincs vezeték a sóőrlő és a készülék között.

Alacsony sófelhasználás 45±2 ml szeánszonként; 
Alacsony fogyasztás Működés közben: 

• működő sóőrlővel: max. 70 W;
• álló sóőrlővel: 15 W. 
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Biztonsági rendszer • a sókoncentráció-érzékelő és a sóőrlő működési tesztje;
• só-túltöltés ellenőrzés;
• sóőrlő-rögzítettség ellenőrzés;
• vezeték nélküli sóőrlő tápegység;
• belső reteszek, kijelzők és zummerek.

A szeánsz lefolyása adatainak 
kiolvasási lehetősége 

 a pillanatnyi, közepes, száraz sóaeroszol-koncentráció
adat, igény szerint;

•a pontos idő és a szeánsz befejeztéig hátralévő idő kijel-
zése.

Kis súly  a készülék súlya az automata sóbetöltővel: 4,5 kg;

 a sókoncentráció-érzékelő, szerelt kábele  és a tápegység
súlya együtt: 0,4+0,4 kg= 0,8 kg;

Kompakt készülékméret  készülékméretek: 300 mm x 340 mm x 230 mm; 

 sókoncentráció-érzékelő: 170 mm x   70 mm x 50 mm.

Gyártói garancia 2 (két) év a vásárlástól számítva. Hosszabbítható. 

A készüléket a következő, sóra vonatkozó előírások betartása melletti használatra tervezték: 
• a sószemcsék legalább 80 %-ának mérete nem haladhatja meg a 0.8 mm-t;
• a só nem tartalmazhat 1.5 mm-nél nagyobb sószemcséket;
• a só lehetőleg feleljen meg a IX. sz., vagy magasabb, Európai Gyógyszerkönyv, vagy a „United States

Pharmacopeia/National Formulary” előírásainak;

• TILOS és az egészségre ártalmas, a megnövelt magnézium-, kálcium-, kálium-, jód-, festék-, agyag-
tartalmú- (Holt tengeri-, vagy bármilyen más tengeri-, himalájai-,) ill. összetapadás elleni adalékot tartal-
mazó- (közönséges, asztali-, fehér,-) sók használata;

A száraz sógenerátor, a leghatékonyabban a következő feltételek mellett működik: 
• a relatív nedvességtartalom nem éri el a 60 %-ot;
• a levegő hőmérséklete +22°С - +25 °С közötti;
• a sóőrlőbe manuálisan, egyszerre betöltött só mennyisége: 45±2 ml;
• a szeánsz alatt, a sószoba levegőcseréjének min. mértéke meg kell hogy feleljen, az adott sószoba max.
légtérfogatának; 
• a készülék és a sókoncentráció-érzékelő legyenek mindig megfelelően tisztántartottak, a Használati Uta-
sításban leírtak szerint. 

Műszaki adatok 
• átlagos, száraz sóaeroszol-koncentráció szabályzási tartomány: 1-20 mg/m3 *; 
• a közepes sóaeroszol-koncentráció megválasztása: a fenti sávban, 1 mg/m³-es lépésekben; 
• a szeánsz időtartamának megválasztása saját programok létrehozásakor: 1-240 perc 1 perces lépésekben;

• a sóaeroszol részecskék mérete a sószobában: < 5 mikron a részecskék 80 %-ában; 

• a sószoba minimális mérete: 9 m3; 

• a sószoba maximális mérete: 100 m3 **; 

• működtető feszültség: 24 V DC; 

• működési mód: ismétlődő, rövid időtartamú ciklusok; 

• sóbetöltés: kézi, vagy automatikus; 

• fogyasztás működés közben:  működő sóőrlővel:        max. 70 W; 

 álló sóőrlő mellett: 15 W; 

• befoglaló méretek:       készülék:  300 mm x 340 mm x 230 mm; 

 sókoncentráció-érzékelő szenzor: 170 mm x   70 mm x  50 mm; 

• súly (a készülék, az automata sóbetöltő, a sókoncentráció-érzékelő a szerelt kábellel és a tápegység együttesen): 5,3 kg; 

• a sószoba külső falára szerelt sógenerátor és a sószobába szerelt sókoncentráció-érzékelő;

• kiegészítő tartozék:  AC/DC tápegység:  100/240 V, 50-60 Hz/-24V; 

 a sócső LED világítást tartalmazó, a sószoba felőli részen felszerelendő, felerősítő pereme (opcionális); 
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• külső környezet: épületen belüli használat;

◦ hőmérséklet:  +10 °С -tól +29 °С-ig; 
◦ relatív nedvességtartalom:        nem több mint 80 % +25 °C-on; 
◦ légnyomás:  630-tól 800 mm Hg-ig (84-től 106.7 kPa-ig). 

* (1) Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció a sószobában, a szeánsz megkezdésétől számított 2 - 10 percen belül éri el a beállítottat. 
(2) Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció a gyártói specifikációkban megadott feltételeknek megfelelő körülmények között mért. 
(3) Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció függ a sószoba méretétől, a légcsere mértékétől és más tényezőktől, így a gyakorlatban eltérhet a 

megadott adatoktól. 
**  A sószoba maximális mérete az, amely lehetővé teszi az 1-től legalább 10 mg/m³-es átlagos, száraz sóaeroszol koncentráció létrejöttét a szeánszok alatt. 

A standard, komplett, sógenerátor-készlet a következőket tartalmazza 
- sógenerátor HaloSPA-03(+SKÉ) (DC - 24 V) típusú, EU/UK csatlakozó aljzattal a tápegységhez és tartozékokkal a                

falra s                              zereléshez;  
- sókoncentráció-érzékelő (SKÉ) szerelt kábellel (max. 10 m) és tartozékokkal a falra szereléshez;
- tápegység (100/240 V, 50-60 Hz/– 24 V) EU/UK csatlakozó dugóval a sógenerátorhoz; 
- a sócső készüléken kívüli része (0,5 m), két felerősítő peremmel és tartozékokkal a falra szereléshez; 
- a sócső LED világítást tartalmazó, a sószoba felőli részen felszerelendő, felerősítő pereme (opcionális); 
- VLCU (Ventilátor- és világítás szabályzó, elektronikai egység) szerelt kábellel és tartozékokkal a felszereléshez 
   (opcionális); 
- automatikus sóadagoló berendezés (opcionális); 
- tartalék biztosítékok; mérőpohár; tisztítókészlet a készülékhez és a sókoncentráció- érzékelőhöz; 
- Használati Utasítás magyar nyelven; 
- a gyártó Megfelelőségi Tanúsítványa, angol nyelven; 
- CE Tanúsítvány, a meghatalmazottól angol nyelven; 

Az EU-s szabványoknak való megfelelőség 
Ez a termék a következő EEC szabványoknak felel meg:  
LST EN 61010-1:2011 (IEC 61010-1:2010); EN 60601-1:2015. 

Szabadalmi információ 
A berendezés dizájnjának USA és kanadai szabadalmi bejegyzései is megtörténtek. 

Gyártó 
"Halomed" UAB, Savanoriu pr. 65a, LT-03149 Vilnius, Republic of Lithuania. 

A felelősségtől való elállás 
Ez a készülék nem tervezett emberek, vagy állatok betegségeinek, vagy más feltételeinek diagnosztizálására, 
gyógyítására, nyugtatására, gyógykezelésére, betegségmegelőzésére. Ez a készülék száraz nátrium klorid (só) 
aeroszolt állít elő és szór ki a levegőbe. A száraz sóaeroszol bejuthat a nem védett elektronikai-, elektromos-, 
elektromechanikus- és mechanikus készülékekbe/szerkezetekbe és rendszerekbe, és a sómaradványok 
felgyűlhetnek azok belső és külső felületein. A só felgyülemlik a padlón, a falakon és a mennyezeteken és a 
sógenerátort használó helyiségek fűtő-szellőztető-légkondicionáló rendszereiben (HVAC). Ha nedves, a só 
korrodálja a védtelen fémeket és az elektromosan vezető anyagokat. 
Mivel a Halomed elkötelezett termékeinek folyamatos továbbfejlesztésében és teljesítmény-növelésében, a 
fenti műszaki adatokat, a gyártó, előzetes értesítés nélkül is megváltoztathatja. 

Disztribútor 

www.szarazsoterapia.hu  www.haloovi-halokids.hu  www.halovita.hu 

Halomed 
Hungary  

Kft. 

Halomed Hungary Kft. • Lajos u. 47/A • H-1036 Budapest, Hungary • http://www.szarazsoterapia.hu • 
http://www.haloovi-halokids.hu • halomed.hungary@szarazsoterapia.hu • halomed.hungary@haloovi-halokids.hu

• +36 20 9 340 370 (mobile) • +36 1 388 60 30 (office) •  EU-VAT-ID:HU 13786155 • HU Tax No.: 13786155-2-41 •
 OTP Bank NyRt, Flórián tér 15, H-1033 Budapest, Hungary • IBAN: HU04-11703006-25971420-00000000 • 

SWIFT: OTPV HU HB. 

http://www.szarazsoterapia.hu/
http://www.haloovi-halokids.hu/
http://www.halovita.hu/
http://www.szarazsoterapia.hu/
http://www.haloovi-halokids.hu/
mailto:halomed.hungary@szarazsoterapia.hu
mailto:halomed.hungary@haloovi-halokids.hu
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„HALOMED HUNGARY" KFT. 

20b. HaloPrima-02M+SKÉ
Szabályozott, száraz NaCl sóaeroszolos sógenerátor, „II. a osztályú Orvosi műszer” 
európai orvosi készülék tanúsítvánnyal, automatikus sóbetöltéssel, az elszívó szel-
lőztetés és a világítás automatikus vezérlési lehetőségével, nagyobb (max. 100 m3) 
orvosi sószobák (rendelők, kórházak és természetgyógyász központok) részére. 

Állandó, megbízható minőség. 

A HaloPrima-02M+SKÉ, a Halomed cég több mint 26 éves egész-
ségügyi kutató-fejlesztő-gyártó munkájának eredménye, amelyek meg-
erősítették a szabályozott száraz NaCl sóaeroszolos terápia-, az ott 
elvégzett széleskörű termékfejlesztés- és gyártás előnyeit. 
Ennek eredménye ez a kompakt, a sószoba valamelyik külső (általában a 
bejáratival megegyező oldali) falra szerelhető, valós időben szabályo- 
zott, száraz NaCl sóaeroszolos orvosi készülékként minősített sógene- 
rátor készülék (vagy halogenerátor), amely aktív, száraz NaCl sóaeroszolt 
állít elő és bocsát a sószoba légterébe, felülmúlva a régebbi sógeneráto- 
rok hatékonyságát és minőségét, megbízható, és hitelesen utánozza a 
természetes sóbarlangok mikroklímáját. 
Minimális karbantartással, a berendezés hibamentesen működik. 

2016 szeptemberében megkezdtük az opcionálisan automata sóadagoló berendezéssel kiegészített HaloPrima-
02M+SKÉ sógenerátor készletek forgalmazását is.  
A HaloPrima-02M+SKÉ készülék üzemeltetőjének, az egymást követő szeánszok között, nem kell feltétlenül 
foglalkoznia az azokat követő, néhány percet igénylő, megszokott tisztántartási művelet elvégzésével sem; 
kiegészítve a készüléket az automatikus sóbetöltő egységgel (ennek opcionális lehetőségét már a megrendeléskor 
kérni kell) egyszerűen a programozó és vezérlőgombok nyomogatásával, vagy akár automatikusan, élvezni fogja 
a sógenerátor állandó, minőségi teljesítményét; ha a készülék felhasználása üzleti vagy többszeánszos, akkor egy 
üzemkezdeti betöltéssel, automatikusan adagolva a sót, akár egész nap is folyamatosan működhet. 

Hatékony és biztonságos sóterápia 
A sószobai terápiák hatékonyságát két tényező határozza meg: a száraz NaCl sóaeroszol-koncentrációja, valamint 
részecske-eloszlása. Mindkét tényezőnek utánoznia kell a természetes sóbarlangokét, hogy a sóterápia maximá- 
lisan hasznos lehessen. 
Minden berendezésünkben: 

• az átlagos száraz NaCl sóaeroszol-koncentrációt egy a sószobában felszerelt optoelektronikai szenzor
(DSAszenzor=SKÉ) vezérli;

• a száraz NaCl sóaeroszol részecskék legalább 80 %-a 5 mikronnál kisebb,  a készülék minőségéből és
unikális konstrukciójából fakadóan;

• az állandó száraz NaCl sóaeroszol-összetétel a szeánsz alatt, a sóőrlő berendezés kései állandó sebes- 
ségének eredménye.

Sószobai légtér valós idejű szabályzással 
Nagy kihívás a sószobai száraz NaCl sókoncentráció állandó szinten tartása a szeánsz teljes ideje alatt. Ennek oka 
az, hogy a száraz NaCl sóaeroszol koncentrációt több tényező befolyásolja: a sógenerátorba adagolt NaCl 
sószemcsék mérete, azok nedvességtartalma, a levegőcső állapota, a sószoba hőmérséklete és –nedvesség-
tartalma, valamint a sószobai levegő kering(tet)ésének mértéke. 
A Halomed készüléke ellenőrzi/vezérli a sókoncentrációt a min. 9 m3 – max. 100 m3 légterű sószobában és igény 
szerint, valós időben ki is jelzi ezt a homlokzati képernyőpanelén. 
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Hogyan működik a HaloPrima-02M+SKÉ sógenerátor? 
Bekapcsolása után, a HaloPrima-02M+SKÉ sógenerátor számítógépe egy 60 mp-es önellenőrzési és csatla-
koztatottsági tesztet futtat le. Maga a száraz sóaeroszol-képzés folyamata – automata sóbetöltés esetén – a 
készülék automata sóbetöltő egységére zárókupakja nélkül, nyakával nyitottan lefelé felerősített, műanyag 
flakonba töltött, előkészített (kiszárított) gyógyszerkönyvi NaCl sókristályoknak a sóőrlőbe történő, gravitációsan 
adagolt betöltésével kezdődik. 
Ezt, a készülék sóőrlője, mikron nagyságú részecskékre őrli. A megőrölt és negatívan ionizált sórészecskékből (6- 
10 nCb), a sógenerátor saját ventilátorából a levegőcsövön keresztül a sóőrlőbe irányított légáram, sóaeroszol 
felhőt képez. A sóőrlőben és a sócsőben (ez a levegőcső külső falával párhuzamosan vezetett, nagyobb átmérőjű 
cső), a kisebb sórészecskék gravitációs elkülönítésre kerülnek a nagyobbaktól. 
A megfelelő méretű és koncentrációjú, felhasított kristályrácsú-, száraz-, finom-, NaCl sóaeroszol részecskékből 
álló, száraz NaCl sóaeroszol, a sócsövön és a sóréseken keresztül, sófáklya képében a sószobába áramlik. 
A sószobában elhelyezett, unikális, optoelektronikai sókoncentráció-érzékelő szenzor (DSA=SKÉ), megméri a 
közepes NaCl sókoncentráció szintet és továbbítja az adatot a sógenerátor vezérlőegységébe. Utóbbi, össze- 
hasonlítja a mért értéket a személyzet által korábban megadottal (beprogramozottal), és a sóőrlő és a készülék 
ventilátorának automatikus ki/be-kapcsolásával szabályozza az aktuális, közepes, száraz NaCl sókoncentrációt a 
sószobában. 

Az aktív, száraz NaCl sóaeroszol negatívan töltött, állandó értéken tartott koncentrációja, a sószobai mester- 
séges levegőkörnyezet, biztosítják a természetes sóbarlangi mikroklíma előnyeit. 

A HaloPrima-02M+SKÉ tulajdonságai 

Száraz sóaeroszol-koncentráció 
szabályzás 

A száraz sóaeroszol-koncentráció szabályzását, a sószo- 
bában felszerelt, optoelektronikai szenzor (SKÉ) biztosítja. 

Magas fokú megbízhatóság  korrózióálló acél az összes, korróziónak kitett fémrész- 
ben;

 a sógenerátor levegőcsöve mentes a holtzónáktól;
 a legtartósabb elemek használata.

Könnyű telepíthetőség  az optoelektronikai szenzor a sószoba belső falára

telepített;

 a sógenerátor a sószoba külső falára telepített;

Könnyű karbantarthatóság A karbantartani szükséges részek könnyű hozzáférhetősé- 
ge: 
• a karbantartáshoz nincs szükség szétszerelésre;
• vezeték nélküli sóőrlő tápegység;
• a sóőrlő mágnesesen rögzített;
• a ventilátorrács mágnesesen rögzített;
• az automatikus sóadagoló berendezésre rácsavarható az

1 kg-s kiszerelésű gyógyszerkönyvi NaCl sóaeroszolos
műanyag flakon.

Könnyű működtetés • egyszerű, felhasználóbarát kezelőegység;
• nincs vezeték a sóőrlő és a készülék között.

Alacsony sófelhasználás 45±2 ml szeánszonként. 

Alacsony fogyasztás Működés közben: 
• működő sóőrlővel: max. 70 W;
• álló sóőrlővel: 15 W. 

Biztonsági rendszer • a sókoncentráció-érzékelő és a sóőrlő működési tesztje;
• só-túltöltés ellenőrzés;
• sóőrlő-rögzítettség ellenőrzés;
• vezeték nélküli sóőrlő tápegység;
• belső reteszek, kijelzők és zummerek.
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A szeánsz lefolyása adatainak 
kiolvasási lehetősége 

 a pillanatnyi, közepes, száraz sóaeroszol-koncentráció
adat, igény szerint;

• a pontos idő és a szeánsz befejeztéig hátralévő idő
kijelzése.

Kis súly  a készülék súlya az automata sóbetöltővel: 4,5 kg;

 a sókoncentráció-érzékelő, szerelt kábele  és a tápegység
súlya együtt: 0,4+0,4 kg= 0,8 kg;

Kompakt készülékméret  készülékméretek: 300 mm x 340 mm x 230 mm; 
 sókoncentráció-érzékelő: 170 mm x 70 mm x  50 mm.

Gyártói garancia 2 (két) év a vásárlástól számítva. Hosszabbítható. 

A készüléket a következő, sóra vonatkozó előírások betartása melletti használatra tervezték: 
• a sószemcsék legalább 80 %-ának mérete nem haladhatja meg a 0.8 mm-t;
• a só nem tartalmazhat 1.5 mm-nél nagyobb sószemcséket;
• a só lehetőleg feleljen meg a IX. sz., vagy magasabb, Európai Gyógyszerkönyv, vagy a „United States

Pharmacopeia/National Formulary” előírásainak; 

 TILOS és az egészségre ártalmas, a megnövelt magnézium-, kálcium-, kálium-, jód-, festék-, agyag-
tartalmú- (Holt tengeri-, vagy bármilyen más tengeri-, himalájai-,) ill. összetapadás elleni adalékot
tartalmazó- (közönséges, asztali-, fehér,-) sók használata;

A száraz sógenerátor, a leghatékonyabban a következő feltételek mellett működik: 
• a relatív nedvességtartalom nem éri el a 60 %-ot;
• a levegő hőmérséklete +22°С - +25 °С közötti;
• a sóőrlőbe manuálisan, egyszerre betöltött só mennyisége: 45±2 ml;

• a szeánsz alatt, a sószoba levegőcseréjének max. mértéke meg kell hogy feleljen, az adott sószoba max.
légtérfogatának;

• a készülék és a sókoncentráció-érzékelő legyenek mindig megfelelően tisztántartottak, a Használati
Utasításban leírtak szerint. 

Műszaki adatok 
• átlagos, száraz sóaeroszol-koncentráció szabályzási tartomány: 1-20 mg/m3 *; 
• a közepes sóaeroszol-koncentráció megválasztása: a fenti sávban, 1 mg/m³-es lépésekben;
• a szeánsz időtartamának megválasztása: 1-60 perc 1 perces lépésekben; 

• a sóaeroszol részecskék mérete a sószobában: < 5 mikron a részecskék 80 %-ában; 

• a sószoba minimális mérete: 9 m3; 

• a sószoba maximális mérete: 100 m3 **; 

• működtető feszültség: 24 V DC; 

• működési mód: ismétlődő, rövid időtartamú ciklusok; 

• sóbetöltés: kézi, vagy automatikus; 

• fogyasztás működés közben:  működő sóőrlővel :  max. 70 W; 

 álló sóőrlő mellett: 15 W; 

• befoglaló méretek:        készülék:   300 mm x 340 mm x 230 mm; 

 sókoncentráció-érzékelő szenzor: 170 mm x  70 mm x  50 mm; 

• súly (a készülék, az automata sóbetöltő, a sókoncentráció-érzékelő a szerelt kábellel és a tápegység együttesen): 5,3 kg; 

• a sószoba külső falára szerelt sógenerátor és a sószobába szerelt sókoncentráció-érzékelő;

• kiegészítő tartozék:

◦ AC/DC tápegység: 100/240 V, 50-60 Hz/– 24 V; 

• külső környezet:
◦ épületen belüli használat;

◦ hőmérséklet: +10 °С -tól +29 °С-ig; 

◦ relatív nedvességtartalom: nem több mint 80 % +25 °C-on; 
◦ légnyomás: 630-tól 800 mm Hg-ig (84-től 106.7 kPa-ig). 
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* (1)   Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció a sószobában, a szeánsz megkezdésétől számított 2 - 10 percen belül éri el a beállítottat. 

(2) Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció a gyártói specifikációkban megadott feltételeknek megfelelő körülmények között mért. 

(3) Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció függ a sószoba méretétől, a légcsere mértékétől és más tényezőktől, így a gyakorlatban eltérhet a megadott 
adatoktól. 

** A sószoba maximális mérete az, amely lehetővé teszi az 1-től legalább 10 mg/m³-es átlagos, száraz sóaeroszol koncentráció létrejöttét a szeánszok 

alatt. 

A standard, komplett, sógenerátor-készlet a következőket tartalmazza: 
- HaloPrima-02M+SKÉ típusú sógenerátor, EU/UK típusú csatlakozó aljzattal a tápegységhez és 

   tartozékokkal a falra szereléshez;  
- sókoncentráció-érzékelő (SKÉ) szerelt kábellel (max.10 m) és tartozékokkal a falra szereléshez; 

- tápegység (100/240 V, 50-60 Hz/– 24 V) EU/UK típusú csatlakozó dugóval a sógenerátorhoz; 

- a levegőcső készüléken kívüli része (0,5 m), két felerősítő peremmel és tartozékokkal a falra szereléshez; 

- VLCU (Ventilátor- és világítás szabályzó, elektronikai egység) tartozékokkal a felszereléshez (opcionális); 
- automatikus sóadagoló berendezés (opcionális); 

- tartalék biztosítékok; mérőpohár; tisztítókészlet a készülékhez és a sókoncentráció- érzékelőhöz; 
- Használati Utasítás, magyar nyelven; 
- a gyártó Megfelelőségi Tanúsítványa, angol nyelven; 
- CE Orvosi Készülék Tanúsítvány a meghatalmazottól, angol nyelven; 

Az EU-s szabványoknak való megfelelőség 
Ez a termék a következő EEC Direktívának felel meg: 
az Orvosi Eszközökre vonatkozó EEC Directive 93/42/ЕЕС. 

Szabadalmi információ 
A berendezés dizájnjának USA és kanadai szabadalmi bejegyzései is megtörténtek. 

Gyártó 
"Halomed" UAB, Savanoriu pr. 65a, LT-03149 Vilnius, Republic of Lithuania. 

A felelősségtől való elállás 
A HaloPrima-02M+SKÉ II. a osztályú Orvosi műszer-ként van törzskönyvezve. Az 1993. júniusi Directive 
93/42/EEC sz. és a 2007. szeptember 5-i Directive 2007/47/EC II. sz. Melléklete c. sz. európai direktívák 
előírásait a Litván törvénykezés átvette az MN 4:2009 sz., "Orvosi Normatívák – Az orvosi berendezések 
biztonságának műszaki szabályzására" c. előírásában.  
Ez a készülék száraz nátrium klorid (só) aeroszolt állít elő és szór ki a levegőbe. A száraz sóaeroszol bejuthat a nem 
védett elektronikai-, elektromos-, elektromechanikus- és mechanikus készülékekbe/szerkezetekbe és rendsze- 
rekbe, és a sómaradványok felgyűlhetnek azok belső és külső felületein. 
A só felgyülemlik a padlón, a falakon és a mennyezeteken és a sógenerátort használó helyiségek fűtő-szellőztető- 
légkondicionáló rendszereiben. Ha nedves, a só korrodálja a védtelen fémeket és az elektromosan vezető anya- 
gokat. 

Mivel a Halomed elkötelezett termékeinek folyamatos továbbfejlesztésében és teljesítmény-növelésében, a 
fenti műszaki adatokat, a gyártó, előzetes értesítés nélkül is megváltoztathatja.  

Disztribútor 
    Halomed Hungary Kft.  •  Lajos u. 47/A   •  H-1036 Budapest, Hungary  •   http://www.szarazsoterapia.hu  • http://www.haloovi-  
  halokids.hu   •  halomed.hungary@szarazsoterapia.hu  •  • halomed.hungary@haloovi-halokids.hu    •  
   +36 20 9 340 370 (mobile) • +36 1 388 60 30 (office) • EU-VAT-ID: HU 13786155 •  HU Tax No.: 13786155-2-41 • OTP Bank NyRt,   
   Flórián  tér 15, H-1033 Budapest, Hungary • IBAN: HU04-11703006-25971420-00000000 • SWIFT: OTPV HU HB 

         www.szarazsoterapia.hu                       www.haloovi-halokids.hu              www.halovita.hu 

Halomed 
Hungary  

Kft. 

http://www.szarazsoterapia.hu/
mailto:halomed.hungary@haloovi-halokids.hu
http://www.szarazsoterapia.hu/
http://www.haloovi-halokids.hu/


„HALOMED HUNGARY" KFT. 

20c. HaloSmart-01+SKÉ
Szabályozott, száraz NaCl sóaeroszolos sógenerátor fizioterápiás készülék tanúsítvánnyal, 
automatikus sóbetöltési és széleskörű programválasztási lehetőséggel, az elszívó ventilátor 
és a világítás automatikus szabályzási lehetőségével, LCD érintőképernyővel, nagyobb 
(max. 150 m3) SPA-k, wellness központok, sószalonok, természetgyógyász központok és 
magánházak részére. Állandó, megbízható minőség. 

A HaloSmart-01+SKÉ, a Halomed cég több mint 26 éves egészségügyi 
kutatásainak, ill. fejlesztő-gyártó munkájának eredménye, amelyek 
megerősítették a szabályozott száraz NaCl sóaeroszolos terápia-, az 
ott elvégzett széles körű termékfejlesztés- és gyártás előnyeit. 
 Ennek eredménye ez a kompakt, a sószoba valamelyik külső (általában 
a bejáratival megegyező oldali) falra szerelhető, valós időben szabá- 
lyozott, száraz NaCl sóaeroszolos fizioterápiás sógenerátor készülék 
(vagy halogenerátor), amely aktív, száraz NaCl sóaeroszolt állít elő és 
bocsát a sószoba légterébe, felülmúlva a régebbi sógenerátorok haté- 
konyságát és minőségét, megbízható, és hitelesen utánozza a termé- 
szetes sóbarlangok mikroklímáját.  
Minimális karbantartással, a berendezés hibamentesen működik.   

  2016 szeptemberében megkezdtük, az opcionálisan automata só- 
adagoló berendezéssel kiegészített HaloSmart-01+SKÉ sógenerátor 
készletek forgalmazását.  

 A HaloSmart-01+SKÉ készülék üzemeltetőjének az egymást követő szeánszok között, nem kell feltétlenül 
foglalkoznia az azokat követő, néhány percet igénylő, megszokott tisztántartási művelet elvégzésével sem; 
kiegészítve a készüléket az automatikus sóbetöltő egységgel (ennek opcionális lehetőségét már a meg- 
rendeléskor kérni kell) egyszerűen a programozó- és vezérlőgombok nyomogatásával, vagy akár automatikusan, 
élvezni fogja a sógenerátor állandó, minőségi teljesítményét; ha a készülék felhasználása üzleti, vagy 
többszeánszos, akkor egy üzemkezdeti betöltéssel, automatikusan adagolva a sót, akár egész nap is 
folyamatosan működhet. 

Hatékony és biztonságos sóterápia 
A sószobai terápiák hatékonyságát két tényező határozza meg: a száraz NaCl sóaeroszol-koncentrációja, valamint 
részecske-eloszlása. Mindkét tényezőnek utánoznia kell a természetes sóbarlangokét, hogy a sóterápia 
maximálisan hasznos lehessen. 

Minden berendezésünkben: 
• az átlagos száraz NaCl sóaeroszol-koncentrációt egy a sószobában felszerelt optoelektronikai szenzor

(DSA szenzor=SKÉ) vezérli;
• a száraz NaCl sóaeroszol részecskék legalább 80 %-a 5 mikronnál kisebb,  a készülék minőségéből és

unikális konstrukciójából fakadóan;
• az állandó száraz NaCl sóaeroszol-összetétel a szeánsz alatt, a sóőrlő berendezés kései állandó sebessé- 

gének eredménye.

Sószobai légtér valós idejű sókoncentráció szabályzással 
 Nagy kihívás a sószobai száraz NaCl sókoncentráció állandó szinten tartása a szeánsz teljes ideje alatt. Ennek oka 
az, hogy a sóaeroszol koncentrációt több tényező befolyásolja: a sógenerátorba adagolt NaCl sószemcsék 
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mérete, azok nedvességtartalma, a levegőcső állapota, a sószoba hőmérséklete és -nedvességtartalma, valamint 
a sószobai levegő kering(tet)ésének mértéke.   
 A Halomed készüléke ellenőrzi/vezérli a közepes, NaCl sóaeroszol koncentrációt, a min. 9 m3 – max. 150 m3 
légterű sószobában és igény szerint, valós időben ki is jelzi ezt a homlokzati képernyőpanelén. 

 Hogyan működik a HaloSmart-01+SKÉ sógenerátor?   
 Bekapcsolása után, a HaloSmart-01+SKÉ sógenerátor számítógépe egy 60 mp-es önellenőrzési és 
csatlakoztatottsági tesztet futtat le. Maga a száraz sóaeroszol-képzés folyamata – automata sóbetöltés esetén – 
a készülék automata sóbetöltő egységére zárókupakja nélkül, nyakával nyitottan lefelé felerősített, műanyag 
flakonba töltött, elő- készített (kiszárított) gyógyszerkönyvi NaCl sókristályoknak a sóőrlőbe történő, 
gravitációsan adagolt betöltésével kezdődik.    

 Ezt, a készülék sóőrlője, mikron nagyságú részecskékre őrli. A megőrölt és negatívan ionizált sórészecskékből 
(6-10 nCb), a sógenerátor saját ventilátorából a levegőcsövön keresztül a sóőrlőbe irányított légáram, sóaero- 
szol felhőt képez. A sóőrlőben és a sócsőben (ez a levegőcső külső falával párhuzamosan vezetett, nagyobb 
átmérőjű cső), a kisebb sórészecskék gravitációs elkülönítésre kerülnek a nagyobbaktól.  
 A megfelelő méretű és koncentrációjú, felhasított kristályrácsú-, száraz-, finom-, NaCl sóaeroszol részecskékből 
álló, száraz NaCl sóaeroszol, a sócsövön és a sóréseken keresztül, sófáklya képében a sószobába áramlik. 
  A sószobában elhelyezett, unikális, optoelektronikai sókoncentráció-érzékelő szenzor (DSA=SKÉ), megméri a 
közepes NaCl sókoncentráció szintet és továbbítja az adatot a sógenerátor vezérlőegységébe. Utóbbi, össze-
hasonlítja a mért értéket a személyzet által korábban megadottal (beprogramozottal), és a sóőrlő és a készülék 
ventilátorának automatikus ki/be-kapcsolásával szabályozza az aktuális, közepes, száraz NaCl sókoncentrációt a 
sószobában.  

  Az aktív, száraz NaCl sóaeroszol negatívan töltött, állandó értéken tartott koncentrációja, a sószobai mester- 
séges levegőkörnyezet, biztosítják a természetes sóbarlangi mikroklíma előnyeit. 

HaloControl™ system 
A HaloSmart-01+SKÉ készülék valós időben ellenőrzi a sóaeroszol-koncentrációt, valamint a rákapcsolt külső 
eszközöket a sószobában, és valós időben jelzi vissza a sószobai állapotmutatókat a homlokzati képernyő- 
panelen, vagy egy routeren keresztül rákapcsolt külső informatikai eszközökön. 
A készüléket, érintőképernyőjén keresztül, négy nyelven lehet vezérelni: angolul, oroszul, németül és olaszul.  
Minden vezérlési lehetőség magyarázata az érintőképernyőn is megjelenítésre kerül. 
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A HaloSmart-01+SKÉ tulajdonságai 
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Száraz sóaeroszol-koncentráció 
szabályzás   

A száraz sóaeroszol-koncentráció szabályzását, a sószo- 
bában felszerelt, optoelektronikai szenzor (SKÉ) biztosítja; 

Magas fokú megbízhatóság  korrózióálló acél az összes, korróziónak kitett fémrész- 
ben;

 a sógenerátor levegőcsöve mentes a holtzónáktól;
 a legtartósabb elemek használata;

Könnyű telepíthetőség  az optoelektronikai szenzor a sószoba belső falára
telepített;

 a sógenerátor a sószoba külső falára telepített.
Könnyű működtetés  egyszerű, felhasználóbarát érintőképernyős

kezelőegység;

 nincs vezeték a sóőrlő és a készülék között.
Alacsony fogyasztás 

Működés közben: 
• működő sóőrlővel: max. 70 W;
• álló sóőrlővel:  15 W. 

Alacsony sófelhasználás  45±2 ml szeánszonként;

Könnyű karbantarthatóság 
A karbantartani szükséges részek könnyű hozzáférhető- 
sége: 
• a karbantartáshoz nincs szükség szétszerelésre;
• vezeték nélküli sóőrlő tápegység;
• a sóőrlő mágnesesen rögzített;
• a ventilátorrács mágnesesen rögzített;
• az automatikus sóadagoló berendezésre rácsavarható

az 1 kg-s kiszerelésű gyógyszerkönyvi NaCl sóaeroszo-    
   los, műanyag flakon; 

 

 
Alacsony sófelhasználás 

45±2 ml  szeánszonként; 

Biztonsági rendszer • a sókoncentráció-érzékelő és a sóőrlő működési tesztje;
• só-túltöltés ellenőrzés; 
• sóőrlő-rögzítettség ellenőrzés; 
• vezeték nélküli sóőrlő tápegység; 
• belső reteszek, kijelzők és zummerek; 
• PIN-kód reteszelés (opcionális); 

Átfogó tájékoztatás a szeánszról • a szeánsz beállítási lehetőségei (a száraz sóaeroszol-
-koncentráció értéke és időtartama);

• a szeánsz pillanatnyi paramétereinek értéke: a szeánsz-   
     ból hátralévő időtartam, a pontos idő, az átlagos, száraz  

 sóaeroszol-koncentráció és annak grafikus kijelzése; 
 valós idejű, sóőrlő- és ventilátor állapotkijelzés;

Átfogó teljesítmény-jelentések Az átfogó teljesítmény-jelentések (egy napra, vagy a tel- 
jes, megelőző hónapra) hatékony működésvezérlést 
tesznek lehetővé. 

Biztonsági rendszer • a sókoncentráció-érzékelő és a sóőrlő működési tesztje;
• só-túltöltés ellenőrzés;
• sóőrlő-rögzítettség ellenőrzés; 
• vezeték nélküli sóőrlő tápegység;
• belső reteszek, kijelzők és zummerek;
• PIN- kód reteszelés (opcionális);

Kis súly  a készülék súlya az automata sóbetöltővel: 4,5 kg;

 a sókoncentráció-érzékelő, szerelt kábele  és a
tápegység súlya együtt:  0,4+0,4 kg=    0,8 kg; 

Kompakt készülékméret  készülékméretek:  300 mm x 340 mm x 230 mm; 
 sókoncentráció-érzékelő: 170 mm x    70 mm x   50 mm;

Gyártói garancia 
2 (két) év a vásárlástól számítva. Hosszabbítható. 



A készüléket a következő, sóra vonatkozó előírások betartása melletti használatra tervezték: 
• a sószemcsék legalább 75 %-ának mérete nem haladhatja meg a 0.8 mm-t;
• a só nem tartalmazhat 1.2 mm-nél nagyobb sószemcséket;
• a só lehetőleg feleljen meg a IX. sz., vagy magasabb, Európai Gyógyszerkönyv, vagy a „United States

Pharmacopeia/National Formulary” előírásainak;

 TILOS és az egészségre ártalmas, a megnövelt magnézium-, kálcium-, kálium-, jód-, festék-, agyag- 
tartalmú- (Holt tengeri-, vagy bármilyen más tengeri-, himalájai-,) ill. összetapadás elleni adalékot

tartalmazó- (közönséges, asztali-, fehér,-) sók használata;       

A száraz sógenerátor, a leghatékonyabban a következő feltételek mellett működik: 
• a nedvességtartalom nem éri el a 60 %-ot;
• a levegő hőmérséklete +22°С - +25 °С közötti;
• a betöltött só mennyisége: 45±2 ml;
• a szeánsz alatt, a sószoba levegőcseréjének max. mértéke meg kell hogy feleljen, az adott sószoba max. légtérfoga- 

     tának; 
• a készülék és a sókoncentráció-érzékelő (SKÉ) legyenek mindig megfelelően tisztántartottak, a Használati

       Utasításban leírtak szerint. 

Műszaki adatok 
• átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció szabályzási tartomány:        1-20 mg/m3 *; 
• a közepes sóaeroszol-koncentráció megválasztása:  a fenti sávban, 1 mg/m³-es lépésekben; 
• a szeánsz időtartamának megválasztása saját programok létrehozásakor: 1-60 perc 1 perces lépésekben;

• a sóaeroszol részecskék mérete a sószobában:      < 5 mikron a részecskék 80 %-ában; 

• a sószoba minimális mérete:        18 m3; 

• a sószoba maximális mérete:        150 m3 **; 

• működtető feszültség:        24 V DC; 

• működési mód:  ismétlődő, rövid időtartamú ciklusok; 

• sóbetöltés:       kézi, vagy automatikus; 

• fogyasztás működés közben:

◦ működő sóőrlővel:       max. 70 W; 

◦ álló sóőrlő mellett:       15 W; 

• befoglaló méretek: készülék :  300 mm x 340 mm x 230 mm; 

 sókoncentráció-érzékelő szenzor:   170 mm x   70 mm x   50 mm; 

• súly (a készülék, az automata sóbetöltő, a sókoncentráció-érzékelő a szerelt kábellel és a tápegység együttesen):  5,3 kg; 

• a sószoba külső falára szerelt sógenerátor és a sószobába szerelt sókoncentráció-érzékelő;

• kiegészítő tartozék:  AC/DC tápegység:  100/240 V, 50-60 Hz/– 24V; 
• külső környezet: ◦ épületen belüli használat;

◦ hőmérséklet:        +10 °С -tól +29 °С-ig; 

◦ relatív nedvességtartalom:        nem több mint 80 % +25 °C-on; 
◦ légnyomás:  630-tól 800 mm Hg-ig (84-től 106.7 kPa-ig); 

• a készülék képes külső, szellőztető rendszer vezérlésére (mind beszívó, mind elszívó ventilátorok);
• a készülék Ethernet-kábellel csatlakoztatható routerhez (útválasztóhoz), a készülékkel Wi-Fi-kapcsolaton

keresztül történő csatlakozáshoz, ill. a készülékhez  való csatlakozáshoz az Interneten keresztül.
Az eszközhöz való vezeték nélküli hozzáférés funkciója:

o a készülék vezérlése tablet (vagy okos telefon, vagy laptop) segítségével, Wi-Fi-n keresztül
(amikor a felhasználó néhány méter távolságra van a készüléktől; a vezérlési távolság tartományát

    a helyszín Wi-Fi-paraméterei határozzák meg); 
o  az eszköz távvezérlése Interneten keresztül (az eljárások ellenőrzése, statisztikák, beállítások

megtekintése);
o  szoftverfrissítés (amelyet a gyártó, vagy egy képzett szervizközpont végez el);
o  a készülék távdiagnosztikája (amelyet a gyártó, vagy egy képzett szervizközpont végez el);

 nincs fizikai kapcsolata az ügyfeleknek az eszközzel;

* (1)    Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció a sószobában, a szeánsz megkezdésétől számított 2 - 10 percen belül éri el a beállítottat. 

(2) Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció a gyártói specifikációkban megadott feltételeknek megfelelő körülmények között mért.      
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(3) Az átlagos száraz sóaeroszol-koncentráció függ a sószoba méretétől, a légcsere mértékétől és más tényezőktől, így a gyakorlatban eltérhet a 

megadott adatoktól.  
**      A sószoba maximális mérete az, amely lehetővé teszi az 1-től legalább 10 mg/m³-es átlagos, száraz sóaeroszol koncentráció létrejöttét a    

szeánszok alatt.    

A standard, komplett, sógenerátor-készlet a következőket tartalmazza: 
- sógenerátor HaloSmart-01+SKÉ (DC - 24 V) típusú, EU/UK csatlakozó aljzattal a tápegységhez és 

tartozékokkal a falra szereléshez;   
- sókoncentráció-érzékelő (SKÉ) szerelt kábellel (max.10 m) és tartozékokkal a falra szereléshez; 

- AC/DC tápegység (100/240 V, 50-60 Hz/– 24V) EU/UK csatlakozó dugóval a sógenerátorhoz; 
- a sócső készüléken kívüli része (0,5 m), két felerősítő peremmel és tartozékokkal a falra szereléshez; 
- VLCU (Ventilátor- és világítás szabályzó, elektronikai egység) szerelt kábellel és tartozékokkal a 

felszereléshez (opcionális); 
- automatikus sóadagoló berendezés (opcionális); 

- tartalék biztosítékok; mérőpohár; tisztítókészlet a készülékhez és a sókoncentráció- érzékelőhöz; 
- Használati Utasítás magyar nyelven; 
- a gyártó Megfelelőségi Tanúsítványa, angol nyelven; 
- CE Tanúsítvány, a meghatalmazottól angol nyelven. 

Az EU-s szabványoknak való megfelelőség 
 Ez a termék a következő EEC szabványoknak felel meg: EN 61010-1:2011 (IEC 61010-1:2010), 
 EN55014-1:2006/ A1:2009. 

Szabadalmi információ 
 A berendezés dizájnjának USA és kanadai szabadalmi bejegyzései is megtörténtek. 

Gyártó 
 "Halomed" UAB, Savanoriu pr. 65a, LT-03149 Vilnius, Republic of Lithuania. 

     A felelősségtől való elállás 
Ez a készülék nem tervezett emberek, vagy állatok betegségeinek, vagy más feltételeinek diagnosztizálására, 
gyógyítására, nyugtatására, gyógykezelésére, betegségmegelőzésére.  
Ez a készülék száraz nátrium klorid (só) aeroszolt állít elő és szór ki a levegőbe. A száraz sóaeroszol bejuthat a 
nem védett elektronikai-, elektromos-, elektromechanikus- és mechanikus készülékekbe/szerkezetekbe és 
rendszerekbe, és a sómaradványok felgyűlhetnek azok belső és külső felületein.  
A só felgyülemlik a padlón, a falakon és a mennyezeteken és a sógenerátort használó helyiségek fűtő-szellőzte- 
tő-légkondicionáló rendszereiben. Ha nedves, a só korrodálja a védtelen fémeket és az elektromosan vezető 
anyagokat.  
Mivel a Halomed elkötelezett termékeinek folyamatos továbbfejlesztésében és teljesítmény-növelésében, a 

fenti műszaki adatokat, a gyártó, előzetes értesítés nélkül is megváltoztathatja. 

Disztribútor 

Halomed Hungary Kft.  •  Lajos u. 47/A  • H-1036 Budapest, Hungary • www.halovita.hu 
•www.szarazsoterapia.hu  • halomed.hungary@szarazsoterapia.hu •
• www.haloovi-halokids.hu  • halomed.hungary@haloovi-halokids.hu •
• +36 20 9 340 370 (mobile) • +36 1 388 60 30 (office) •  EU-VAT-ID: HU13786155 •
HU Tax No.: 13786155-2-41 • OTP Bank NyRt, Flórián tér 15, H-1033 Budapest, Hungary 
•IBAN: HU04-11703006-25971420-00000000 • SWIFT: OTPV HU HB.

www.szarazsoterapia.hu  www.haloovi-halokids.hu  www.halovita.hu   

Halomed 
Hungary  

Kft. 

http://www.halovita.hu/
http://www.szarazsoterapia.hu/
http://www.haloovi-halokids.hu/
mailto:halomed.hungary@haloovi-halokids.hu
http://www.szarazsoterapia.hu/
http://www.haloovi-halokids.hu/
http://www.halovita.hu/
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21. PLASON – Nitrogén monoxid (NO) terápia

A Plason egy orvosi eszköz a nitrogén-monoxid (NO) exogén előállításához. A különféle kórképek (sebek, 

trofikus fekélyek, diabéteszes láb, nem gyógyuló sebek, petecrotikus sebek) exogén NO alkalmazása a könnyebb 

gyógyulás útja. A nitrogén-oxid fertőtleníti a baktériumoktól, vírusoktól és penészesedéstől származó sebeket. 

Így elindítja a szövetek regenerálódását. Az NO a legerősebb fertőtlenítő.  

A többi típus közül az NO a bőrön át érkezik néhány milliméter mélységig és javítja az erek érszűkületét. 

Az NO- tartalmú gázáram fontos jellemzője az a tény, hogy ha lehetséges az exogén NO bejuttatása az emberi test 

kívánt   helyére,  ugyanazokat a  tulajdonságokat   mutatja,  mint  az  endogén  NO,  amelynek  használatát nagyon 

sokféle patológiához alkalmazzák. 

A Plason hordozható eszköz; ameddig lehetőség van elektromos csatlakoztatásra, bárhol használható. A 

felhasználás magában foglalhatja a mentőszolgálatokat, mentőket, kórházakat, klinikákat, egészségügyi köz-

pontokat.  Új kezelési mód alkalmazása - az NO- terápia és a PLASON készülék terápiás lehetőségei 

Javallatok 
1. Általános és gennyes műtéteknél.

1.1. Posztoperatív sebeknél: megelőző karbantartás, a kedvezőtlen állapotú sebek (cukorbetegség, sugár-, vagy 

kemoterápia, legyengült beteg stb.) kiterjedt varratok. 

1.2. Kiterjedt poszttraumatikus sebeknél. 

1.3. Gennyes seb, tályogok, mastitis, hydradenit, furunculosis, gennyes paraproctitis, gennyes mediastenit, az 

eritipelatous gyulladás komplikált és nem szövődményes esetei, peritonitis esetén. 

1.4. A vénás vagy artériás genezis trofikus fekélyei, az alsó végtagok pyonecroticus sebei cukorbetegséggel, 

fekélyekkel. 

1.5. Égések (egyszerű és feszített). 

1.6. Dermatoplasztika előkészítése, izom és musculocutaneous műanyag, valamint az újratelepített anyag 

kilökődésének megelőző karbantartása. 

2. Onkológia: gerinc fekélyek, gerincoszlop-gyulladás, hosszú ideig nem gyógyuló sebek, beleértve a sugár-, és a

kemoterápia hátterét, a varratok, a lágy szövetek műanyagát, a gerinc fibrózisát, a bőr tumorainak eltávolítását 

(pusztulását), perineumot, maxillofacial régió és más régiók, a sebfelszín alvadása a hemostazis és a tumorsejtek 

eltávolítása céljából (ablaktáció). 

3. Traumatológia és ortopédia: osteomyelitises légzési lyukak, a sequestrectomia utáni sebek, a nyitott törések

stb… 

4. A katonai terület műtétei: golyó ütötte seb, akna-robbanás sebei, törött golyók stb.., a belső szervek károsodása.

5. Tüdőgyógyászat és fiziológia: a mellhártya nem specifikus és tuberkulózisos emfizémája, nem specifikus és

tuberkulózisos bronchitis, fibro-cavernosus és infiltratív tuberkulózis, osteoarticularis tuberkulózis, stb... 

6. Nőgyógyászat: ectopia (pszeudo-erózió) méh nyak, hegyes candilomy, műtét utáni sebek, parametrium, méh és

mellékképleteinek gyulladásos megbetegedései, tubus-peritoneális sterilitás, méhcsövek, petefészkek szerves megőrző 

műveletei műanyaggal - utókezelés utáni myomectomia, endometriózisok, stb... 

7. Gasztroenterológia: gyomor-, és patkóbélfekély, eróziós gyomorhurut és nyelőcsőgyulladás, béllyukak a belekben,

a hasnyálmirigy gyulladás cisztái, stb... 

8. Bőrgyógyászat: a fekély a háttérben és az angiopátia, a dermatitis, az ekcémák, a pikkelysömör, a szklerodermia, a

vörös lapos zuzmó stb... 

9. Szájsebészet: a [parodontit], [gingivit], aftás és herpetikus sztomatitisz, fekélyes sztomatitisz protetika után, a vörös

lapos zuzmó stb... 
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10. Fül-orr-gégészet: a gége és a légcső hegek szűkületei, éles sztenózisok laringotracheobronchit, faringostómiás,

tracheostoma, különböző lokalizációjú szinuszitisek, beleértve a polypouset, pharyngitis, tonsillitis, éles paratonsillitis, 

tonsillectomia vagy a palatine mandulák lacunotomia utáni állapota, nyaki fonák, és krónikus átlagos otitis, külső 

gomba otitis, az állam utána tympanoplasty, neurosensorne hibás hallás, orrvérzés, hóhér hatása és így tovább. 

11. Szemészet: erózió, a behatoló sérülések és a szaruhártya égési sérülései, a conjunctiva égési ischaemiai.

Ellenjavallatok 

1. Az exogén nitrogén-oxid hatásra (NO- terápia):

1.1. A kifejezett alacsony vérnyomás: az NO -nak vazodilatáló hatása van, csökkentheti a vérnyomást érzékeny 

       betegekben. 

1.2. A vér alvadási zavara. 

1.3. A glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz (fovizm) veleszületett elégtelensége, ebben az esetben az vörös vértestek 

       tapasztalják a rendszer szűkösségét az oxidáció elleni védelemben. 

1.4. A vérzés (beleértve a belsőt is) korai szakaszában, a nitrogén-oxid hipokoagulációs hatásának kiszámításával 

       fokozódhat a hemofília. 

1.5. Kapilláris vérzések veszélye trofikus fekélyben szenvedő betegeknél az erek malformációjának hátterében. 

1.6. A laktáció idején az emlőmirigyek felett. 

1.7. Éles myocardialis infarktus. 

1.8. Hemorrhagiás stroke. 

1.9. Allergiás reakció a nitrogén-oxidra, intenzív fájdalmas reakció az NO hatására. 

2. A légplazma hatása alatt

Nincs ellenjavallat.

       Egy NO terápiával kezelt láb képei a kezelések előtt és után. 

    A termék rendelkezik CE-vel és európai orvosi műszer tanúsítvánnyal. 

Ha hiszi, ha nem, ez 

ugyanaz a láb  

a Plason kezelések 

előtt és után.  
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23a, 23b. uSonic 700N(Geno-62 Sonic) és BIS uSonic 700N az 

alternatív fizioterápia gyógyító ereje – hangfrekvenciás 

harmonizátorok 

A uSonic 700N és a BIS uSonic 700N, olyan ultrahangos-

hangfrekvenciás terápiás eszközök, amelyek hatásmechaniz-

musáért főként a hozzá tartozó memóriakártyákon rögzített 

hangfrekvenciák a felelősek, melyeket ultrahang segítségével 

juttatunk a szervezetbe. Ez a kezelés támogatja a szervezet 

energizálását, és a készülék így fejt ki kedvező hatást élet-

tani, biokémiai folyamatokra.  

Az ultrahanghatás mellett, SD kártyára rögzített hangok, hang-

frekvenciák, zene hatását felhasználva tudunk a vegetatív ideg- 

rendszerre kedvező hatást gyakorolni.  

Így, a uSonic 700N és a BIS uSonic 700N az idegrendszerre, az immunrendszerre, a neurohormonális rend-

szerre és az anyagcsere folyamatokra gyakorolt hatása révén jótékonyan befolyásolják a szervezet komplex 

szabályzó mechanizmusát.  

Hogyan működik? 

Maga az eszköz, az alternatív fizioterápiába, azon belül a mechanoterápiák közé sorolható be, mint ultrahangos 

eszköz, viszont elsősorban a HPA tengely (Hypotalamus-Hypofizis-Mellékvese) általi stressz szabályozásán keresztül 

fejti ki hatását a szervezetre. A uSonic 700N és a BIS uSonic 700N készülék esetében az ultrahangokat az ún. 

Bodypads közvetíti. A megfelelő frekvenciát, mely lehet nyugtató- és serkentőhatású, manuálisan tudjuk kiválasztani.  

A készülékhez különböző hatású programok tartoznak, melyek kombinációit memóriakártyák tartalmazzák. Az ezeken 

rögzített programok közül a nekünk megfelelőt a keresőgomb segítségével manuálisan tudjuk kiválasztani a kívánt 

hatás elérésének érdekében. Az eszköz tehát többféle szerv vagy szervrendszer és többféle panasz esetén alkalmaz-

ható, melyek száma bővíthető a memóriakártyák cseréjével. 

A készülék számos tünet és tünet együttes kezelésében bizonyult hatékonynak, az elért eredményeket pedig műszeres 

méréséi és laboreredmények igazolták. 

Amennyiben bizonytalan panaszai jellegét, illetve eredetét illetően vagy arra kíváncsi, az Ön esetében hogyan 

alkalmazható a uSonic 700N és a BIS uSonic 700N, cégünk konzultáció keretében felméri az Ön egészségi állapotát. 

Segítünk meghatározni az esetleges problémákat, és ezek után a megfelelő uSonic 700N és BIS uSonic 700N 

programcsomag kiválasztásában is segítséget nyújtunk. 

Az ultrahangokat 1938-ban alkalmazták először gyógyászati célra és a '70-es évek elején terjedt el az orvosi gyakor-

latban. Napjainkban igen gyakran használt vizsgálati módszer, hiszen semmilyen kellemetlenséget, vagy kockázatot 

nem jelent a páciens számára.  

Az ultrahang igen használhatónak bizonyult az orvosi, a műszaki gyakorlatban és a kémiában. A nem alternatív, ha-

gyományos gyógyászat eszköztárában is fontos helyet foglal el.  

Hatásmechanizmusának lényege, hogy a kezelés helyén, a szövetekben rezgést idéz elő, és ezen keresztül mikroszkopi-

kus szöveti masszázst okoz. Az ultrahangos kezelést kötőszövet- és izomlazításra, meszesedések kezelésére, keringés 

javításra használják. Ezen felül különböző hatóanyagok lokális felszívódásának segítésére is használható. 

A uSonic 700N és a BIS uSonic 700N készülékek által alkalmazott ultrahang-felhasználás esetén tehát kettős kezelés 

folyik: az ultrahang-hatás és az SD kártyára rögzített hangok, hangfrekvenciák, zene együttesen és egymást felerősítve 

fejtik ki hatásukat. A megfelelő frekvenciát, mely lehet nyugtató- és serkentő hatású, manuálisan tudjuk kiválasztani a 

keresőgomb segítségével a készüléken, a kívánt hatás elérésének érdekében. 

Pl. uSonic 700N: 

● Buddha: ~44 kHz, nyugtató hatás

● Vulkán: ~88 kHz, energialökés, serkentés

Ahhoz, hogy a szabályzó mechanizmusoknál megfelelő hatás legyen elérhető, fontos, hogy a két agyfélteke működése 

szinkronizált legyen. 
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Hatásai  

A sejtek működéséhez energiára van szükség. A krónikus betegségek jelentős része 42-54 éves kor között jön elő. 

Ekkor kezd kimerülni a szervezet energiakészlete, ami kedvezőtlenül hat a sejtek anyagcsere folyamataira, az ideg-

rendszer működésére, csökken a szervezet öngyógyító képessége. 

Ez a ma még újnak számító információs technológia, a BIS uSonic 700N készülék SD frekvenciás kártyaprogramok 

és az ultrahanghatással együtt a szervezet regenerálódási folyamatainak támogatásához, a sejtanyagcsere folyamatok 

normalizálásához, a vegetatív idegrendszer támogatásához járul hozzá. 

    Sejt szintű folyamatok,   Idegrendszer,   Neurohormonális 

    anyagcsere folyamatok           alfa állapot            hatás 

     Sejt szintű folyamatok, anyagcsere folyamatok 

A sejtmembrán anyagcsere szervezetünk alapvető egységeinek azon folyamatai, melyek során 

környezetükből felvett anyagokat vagy saját anyagaikká alakítják vagy lebontják azokat, hogy 

ezzel megfelelő működésüket biztosítsák. A sejtanyagcsere-folyamatok pontosan szabályozott 

biokémiai átalakulások, melyek a sejtet körülvevő sejtmembrán transzportfolyamatainak 

révén tudnak megvalósulni. Az ultrahangos kezelés során a szervezet az alkalmazott 

hangfrekvenciákra sejtszintű reakciókkal reagál, a sejtek membránpotenciáljánál változás 

indulhat meg, ami több energiatermeléshez vezet. Ezzel kémiai változásokat is beindít, a 

több rendelkezésre álló energia felhasználásával. 

Idegrendszeri hatások – alfa állapot 

Segíti a jellegzetes agyhullámokkal jellemezhető alfa állapot elérését, ezzel támogatja egy kiegyensúlyozott, nyugodt 

állapot létrejöttét, mely alapja a normális regenerálódási folyamatoknak. 

A készülék támogatja a két agyfélteke szinkronizálását. A kérgestest (Corpus callosum) a legnagyobb összeköttetés a 

két agyfélteke között. Noha a két agyfélteke nagyon különböző feladatokat lát el, mégis egy összehangolt munkát kell 

végezniük. Az együttműködésért felelős Corpus callosum igen érzékenyen reagál a stresszre, és az információcserében 

ilyenkor zavar jelentkezik. Az ún. rózsaszín zaj segítségével sikeresen szinkronizálhatjuk a két agyfélteke működését. 

Neurohormonális hatás 

A stressz folyamatában a hypotalamus-hypofizis-mellékvese 

(HPA) tengely aktivitása a kortizol, adrenalin, nor-adrenalin foko-

zott felszabadulásával jár. Ennek az állapotnak a tartós fennmara-

dása számos élettani hatáson keresztül hat egész szervezetünkre. 

Ezek közül néhány fontosabb: 

 tartós magas vérnyomás, magas pulzusszám;

 légzési nehézség;

 gyengülő immunaktivitás;

 tumor nekrózis faktor termelődése csökken;

 a sebgyógyulási folyamatok lelassulnak;

 az emésztőenzimek aktivitása csökken.

A uSonic 700N és a BIS uSonic 700N elősegítik a neurohormonális működés stressz oldáson keresztüli stabilizálását, 

a hosszú távon a stresszhatások következtében fennálló, a szervezet számára kedvezőtlen állapotok mérséklését. 
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Mire ajánljuk? 

Alvászavarok            Stresszoldás       Sérülés utáni regeneráció    Immunrendszer       Krónikus panaszok, 

     támogatása  allergiák 

Alvászavarok 
  Alvászavarról akkor beszélünk, ha az elalvás nehezítetté, az alvás pedig felületessé válik. Az álmat-

lanság az agyműködés azon túlzott aktivitásából származik, mely az esti, éjszakai órákra sem szűnik 

meg. Így felfokozott agyi éberségnek, vagyis az agy hiperaktivitásának tekinthető. Ez pedig a nappali 

aluszékonysághoz, álmossághoz, dekoncentráltsághoz vezet, és jelentős kimerültséget és feszültséget 

vált ki a szervezetünkből, hosszútávon pedig hangulatzavart, depressziót okozhat. Ez a kialvatlanság 

hosszútávon visszahat több szervi működésünkre, megváltoztatva a napi normális bioritmust 

Stresszoldás 
Az emberi szervezetet naponta számos stressz tényező éri. Ezeket a hatásokat idegrendszerünk egy 

ideig képes normálisan kontrollálni. Amennyiben ezek a környezeti hatások összeadódnak, úgy 

szervezetünk egyre több „hibaüzenetet” küld a külvilág felé, amit különböző tünetek formájában 

tapasztalunk, érzékelünk. Ezek a tünetek először érzelmi szinten jelennek meg pl. szorongás, félelem, 

türelmetlenség, belső feszültség, pánik. A szervezet energiatartalékai kimerülnek, egyre fáradtabbak, 

kimerültebbek leszünk. Alvászavar mellett megjelenhetnek szervi tünetek, majd esetlegesen betegsé- 

                         gek. 

Sérülések utáni regeneráció 
    Jelentősen és gyorsan támogatja a sport utáni regenerációt a készülék használata. Sportsérülések, 

baleseti sérülések regenerálódási idejét lerövidíti, ezzel csökkenthető a rehabilitáció ideje, a beteg 

kevesebb fájdalommal és gyorsabban térhet vissza mindennapi életéhez és tevékenységeihez. 

Immunrendszer támogatása 
    Az immunrendszer védi meg szervezetünket a kórokozók támadásaitól. Feladata, hogy felismerje a 

testünkbe kerülő idegen anyagokat, organizmusokat, majd ezt követően gondoskodjon ezek elpusztí-

tásáról, eltávolításáról. Az immunrendszer sejtek, szövetek, szervek által működtetett összetett rendszer, 

amelynek bármelyik lépcsőjében bekövetkező károsodás, diszfunkció jelentősen rontja szervezetünk 

védekező 

  képességét. 

 Különböző krónikus panaszok, allergiás betegségek 
A krónikus betegségek jelentősen ronthatják a betegek életminőségét. Elég csak az allergiás pana-

szokra gondolni, és a rendszeres gyógyszerezésen túl a megannyi korlátozásra, folyamatos figye- 

   lemre, alkalmazkodásra. Táplálkozási területen pl. glutén intolerancia esetén kedvező hatást lehet 

   elérni mind idegrendszeri, mind sejtanyagcsere szintjén és az immunrendszeri paramétereknél.   

     Az emésztési zavarok jelentős csökkenése tapasztalható hosszú távon. 

A BIS uSonic 700N elektroakusztikai ultrahangos készülék 

használatának eredményessége gépek által ellenőrizhető, nyomon 

követhető.  

Minden egyes változás, nem csak a szervezetünkben érzékelhető, 

hanem gépekkel, laboreredményekkel detektálható.  

Így a készülék hatása nem csak szubjektíven, a tünetek mérséklő-

désén, a kezelt személy javuló közérzetén, a megélt panaszok 

csökkenésén keresztül ítélhető meg. Jelentősen és gyorsan támogatja 

a sport utáni regenerációt a készülék használata. Sportsérülések, 

baleseti sérülések regenerálódási idejét lerövidíti. 
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Kártyaprogramok 

A sejtek működéséhez energiára van szükség. A krónikus betegségek jelentős 

része 42-54 éves kor között jön elő. Ekkor kezd kimerülni a 

szervezet energiakészlete, ami kedvezőtlenül hat a sejtek anyag-

csere folyamataira, az idegrendszer működésére, csökken a 

szervezet öngyógyító képessége. 

Ez a ma még újnak számító információs technológia,  BIS uSonic 

700N készülék SD frekvenciás kártyaprogramok és az ultrahang-

hatással együtt a szervezet regenerálódási folyamatainak támogatá-

sához, a sejtanyagcsere folyamatok normalizálásához, a vegetatív ideg-

rendszer támogatásához járul hozzá. 

Biomedics 1. Vegetatív kártya 
Terapeutáknak ajánlott 

A vegetatív idegrendszer az idegrendszer azon 

része, mely a legfontosabb életfolyamatokat sza-

bályozza, a szervezet belső környezetének állan-

dóságát biztosítja.  

Működése akarattól független és szorosan kap-

csolódik a hormonrendszer működéséhez.  

A vegetatív idegrendszernek két része, a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer, melyek ellentétes hatásúak. 

Ezek együttműködése alakítja ki azt a dinamikus egyensúlyt a szervezetben, ami szükséges a folyamatosan változó 

környezet kihívásaihoz való alkalmazkodásban. A Biomedics 1 Vegetatív kártyán lévő 5 féle program, emésztési 

panaszok, ingerültség, feszültség, anyagcserezavar, immunrendszer támogatása, illetve szimpatikus dominancia esetén 

ajánlottak. Használatát elsősorban terapeutáknak ajánljuk. A kártyán lévő programok alkalmazásához képzést 

biztosítunk. 

Biomedics 2. Evolúció kártya 
Sportolóknak ajánlott 

Ez a kártyaprogram elsősorban azoknak ajánlott, akik egészségesek, és a fizikai erőnlétüket, a mozgást, a sportot 

követő gyorsabb regenerálódást szeretnék támogatni. 

Ajánlott sportolóknak, a mozgást kedvelő egészséges embereknek, gyorsabb regeneráció támogatásához. 

Ebből is kétféle változat lehetséges. 

● Erősebb hatású: BIS EVO 01: Evolúció 1

● Enyhébb hatású: BIS EVO 02:   Evolúció 2

Az enyhébb hatású programmal érdemes kezdeni, és ahogy a teljesítmény javul, úgy az erősebb hatású programot 

érdemes heti kétszeri alkalommal 30 perces időtartammal alkalmazni. 
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Biomedics 3. Glutén kártya 
Otthoni használatra 

A kártyaprogram használatával csökkenthetők a 

krónikus emésztési panaszok, illetve olyan tünet-

csoportok, melynek hátterében a gluténre való 

érzékenység megtalálható. Hosszú távon támo-

gatja a szervezet stressz tűrő képességét, és a 

szervezet öngyógyító, regeneráló folyamatait.  

Megnyugtatja a központi idegrendszert és támogatja az anyacsere folyamatokat, csökkenti a belső feszültséget.

Javasolt alkalmazás: Ajánlott alkalmazási időtartam 20-30 perc alkalmanként, illetve a terapeuta által ajánlott egyéni 

beállítással. 

Biomedics 4. Limbikus kártya 
Terapeutáknak és otthoni használatra 

Érzelmek 

A Limbikus agyi rész az érzelmek kialakításáért felelős agyterület. 

Két jelentős része a hippocampus és az amigdala, melyek az érzelmi memória kialakításában is részt vesznek. Ez az 

agyterület felelős az összetettebb érzelmekért és képes módosítani bizonyos ösztönös viselkedéseket is. A düh, a 

félelem, a környezettel szembeni védekező aktivitás a limbikus (érzelmi) terület irányítása alatt áll. A limbikus rend-

szer összefüggésben áll a vegetatív idegrendszer és a stressz tengely működésével, ennél fogva a hosszan fennálló 

érzelmi és környezeti terhelések egyrészt pszichés bántalmakhoz is vezethetnek, mint például a depresszió vagy 

pánikbetegség. Emellett azonban a vegetatív idegrendszer hathatós közreműködése miatt, hosszú távon akár testi 

problémák, betegségek is kialakulhatnak a meg nem oldott érzelmi konfliktusokból.  

A kártyaprogram segítségével az emocionális, azaz ösztönagyi területet lehet kedvezően befolyásolni. Nyugalom, 

kiegyensúlyozottság váltja fel a dühöt és a félelmeket. 

Kinek ajánlott: 

● akinek az érzelmi élete instabil;

● nyugtalanság esetén;

● félelmi reakciók;

● dühős, agresszív viselkedés esetén;

● szorongás oldására;

● krónikus fájdalmak esetén nyugtatóan hat az idegrendszerre.

Javasolt alkalmazás: Ajánlott alkalmazási időtartam 25-30 perc alkalmanként, illetve a terapeuta által ajánlott egyéni 

beállítással. 

Biomedics 5. Manager kártya 
Otthoni használatra 

A stressz, a számunkra megoldhatatlannak tűnő belső-külső konfliktusok, jelentős pulzusszám növekedést, feszültsé-

get és jelentős energiahiányt okoznak.  

Ez az energiahiány, viszont hosszú távon a regenerálódó képesség jelentős csökkenésével jár, gyengeség, emésztő-

rendszeri és immunrendszeri zavarok, később szervi elváltozásokat okozva. 

A krónikus betegségek döntően 42-56 év között jelennek meg, mivel a szervezet teljesítőképessége lassan csökken, a 

sejtek energiatermelő folyamataiba és az anyagcsere folyamatokban zavar keletkezik, e mögött persze a napi stressz, 

anyagi problémák, családi konfliktusok gyakran húzódnak meg. A regenerálódó képesség csökken, gyakran alvásza-

varok lépnek fel, és pszichikai túlterheltség tapasztalható. 

A kártyaprogram segítségével jelentősen csökkenthető a stressz általi túlterheléssel járó tünetek. 
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Kinek ajánlott: 
● akik stresszes munkakörben dolgoznak, ettől ingerlékenyek;

● kevés az idejük a regenerálódási folyamatokra;

● túlterheltek, feszültséget éreznek magukban;

● stresszből adódó tüneteket produkálnak szervi elváltozás nélkül;

● stresszhez kapcsolódó emésztési panaszokat tapasztalnak.

Javasolt alkalmazás: Ajánlott alkalmazási időtartam 25-30 perc alkalmanként, illetve a terapeuta által ajánlott egyéni 

beállítással. 

Biomedics 6. Stillness kártya 
Otthoni használatra 

Az alvás nélkülözhetetlen szerepet játszik az immunfolyamatok zavartalan működésében, a szervezet homeosztá-

zisának és jól működő anyagcsere folyamatainak fenntartásában.  

A kártyaprogram segítségével, napi 20-30 perces használattal az esti órákban, kedvezően hathatunk a központi ideg-

rendszerre, megnyugtatva a vegetatív idegrendszert. Normalizálja a pulzusszámot és a vérnyomást, a légvétel köny-

nyebbé válik, csökkenti a belső feszültséget, és gyors segítséget jelent az elalvásban. 

Kinek ajánlott: 

● akik a napi stressz után nehezen tudnak elaludni;

● krónikus alvászavarban szenvednek;

● akik az alvás ellenére fáradtan ébrednek;

● akiknek a stressz által magasabb a vérnyomása a normál értéknél;

● akiknek a stressz döntő a napjaiban.

Javasolt alkalmazás: Ajánlott alkalmazási időtartam 25-30 perc alkalmanként, illetve a terapeuta által ajánlott egyéni 

beállítással 

Műszaki adatok 

Hordozható kézi készülék, alkalmazható sporthoz, munkába, 

iskolába, otthonra; 

5 nyomógomb az összes funkció eléréséhez; 

Beépített, digitális MP 3 lejátszó; 

Ultrahang frekvenciatartomány:40 kHz-től 98 kHz-ig; 

Audió frekvenciatartomány: 20 Hz-től 20.000 Hz-ig; 

 „Rózsaszín zaj”-generátor (1/f-zaj): hozzákapcsolható és 

szabályozható; 

A bőrellenállás valós idejű mérése; 

Grafikus display az audiójelek és az ultrahang-üzem kijelzésére; 

Hangerő-, bőrellenállás-, lejátszási mód- és elem-töltöttség 

kijelzés; 

Interfészek: 1 x Piezo-elektródák (Ultrahang) csatlakozó-

aljzata; 

1 x 3,5 mm Stereo-jack csatlakozóaljzat; 

1 x SD/MMC-kártya dokkoló aljzat; 

Áramforrás: 1 db AA típ. 1,5 V-os elem.   

   CE tanúsítvánnyal rendelkezik. 
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 24a, -b, 25a, -b Limfodrenázs (POWER-Q 8060, POWER-Q 8120) 

A POWER-Q 8060 és a POWER-Q 8120 egy-egy pneumatikus, nyomásterápiás és nyirokér masszázsrendszer; 

fizikoterápiás eljárás különböző érrendszeri elváltozások megelőzésére és kezelésére, beleértve a nyiroködémát.  

A POWER-Q 8060 és a POWER-Q 8120 az egész test vérkeringésére és vér-nyomását befolyásolni tudó, 

kardiovaszkuláris műszer, amely segíti a vérkeringést és megelőzi az erek eltömődését, a vérrögképződést.  

Az emberi test összes fizikai funkcióját befolyásolja a folyékony vér- és nyirokáramlás. 

A POWER-Q 8060 és a POWER-Q 8120 folyamatosan végzi az erek szűkítését és tágítását, a hatszintes 

mandzsetta segítségével serkenti a vér- és nyirokkeringést a végtagokban, továbbá megnöveli az izomszövet 

nyomását; ezzel csökkenti az ödémát vagy a fájdalmat. Visszaállítja a páciens kiesett fizikai funkcióit.     

A készülékek mindegyike rendelkezik Medical Device II. a, orvosi CE minősítéssel. 

A nyomásterápiás készülékek komplettálhatók lábmandzsetta párokkal, nadrág-, kar- és törzsmandzsettákkal. 

A POWER-Q 8120 típushoz "kezes-lábas" mandzsetta is kapható opcionálisan, mely az alsó testfél kezelését 

egyben biztosítja.  

A mandzsetták hat, vagy tizenkét kamrásak a típustól függően; egy kompresszor és a megfelelő elektronikus 

program segítségével levegőt fújnak beléjük és így masszírozzák a test egyes részeit.  

A csizmákban, ezen kívül, a lábfejek masszázsára szolgáló betétek is vannak.  

Mindkét típus kezelhet egyszerre két pácienset is megfelelő számú mandzsetta és stb. kiegészítő (lásd lejjebb az 

egyes típusoknál) rendelkezésre állása esetén. 

A rendszerek ezen kívül, mutatós manométerrel, digitális időmérő-kijelzővel, nyomás/sebesség-szabályzókkal 

rendelkeznek.   

A nyomásterápiás és nyirokér masszázskészülékek, a cellulittal és a túlsúllyal való harc legmodernebb eszközei.  

A nyomásterápia mai, fejlett készülékei kompaktak és gazdaságosak az elektromos áram használatát illetően. 

A modern, nyomásterápiás készülékekkel végzett nyirokérmasszázs kezelés hatásai a következők 

 a vénás rendszer keringésének javulása, a vénás értágulatok gyógyítása és megelőzése;

 a bármely eredetű (limfatikus-, poszttraumatikus-, posztoperatív-) ödémák csökkenése és így a rehabilitációs

időszak lényeges lerövidülése;

 általános egészségjavulás, a szervezet megtisztítása a lerakódásoktól, az immunrendszer megerősítése, a víz-

elktrolit háztartás egyensúlyának helyreállítása a szervezetben;

 a cellulit lényeges csökkenése (ezt a készüléket tartják a legjobb anticellulit masszázseszköznek), a bőr rugal-

masságának és tónusának, színének javulása.

A kezelések aktívan hatnak a bőrre és a bőr alatti zsírcellulózra, valamint a vénás vér- és a nyirokér-edényekre. 

Élénkül a vérkeringés, stimulálódnak az anyagcsere folyamatok, a szervezet megtisztul a salakanyagoktól és a 

mérgektől, eltávozik a fölösleges szövetközti folyadék és így csökken a szív-vérkeringési rendszerre ható terhelés is.  

Ezen kívül, a nyomásterápia egy igen kellemes kezelés, ami meleggel, erővel és energiával árasztja el a testet. 

Lehetővé teszi az ellazulást, a pihenést, élvezni a relaxáló masszázst; ezt megerősítik a páciensek beszámolói. 

Példa a Power-Q 8060 készülék segítségével végzett nyomásterápia és nyirokmasszázs módszertanára és a 

kezelés lefolytatására  
Az ajánlott kezelési időtartam 30 perc. Ez az időtartam elegendő érezhető eredmények eléréséhez. Egy közepes 

nyomásterápiás kurzus 10-12 kezelésből állhat, amelyet 1-3 napos szünetekkel kell lefolytatni.  A kurzust 

félévenként érdemes megismételni.  

A Power-Q 8060 készülék segítségével végzett nyomásterápia és nyirokmasszázs-kezelés nagyon egyszerűen 

lefolytatható.  

A kezelés megkezdése előtt (vékony ruházatra) fel kell venni a levegőcsövekkel már felszerelt, a lábra, a karra és a 

testre felhúzható mandzsettákat. Ha anticellulitos kezelést végeznek, akkor a hatás növelésére, előbb be kell kenni a 

megfelelő testrészeket speciális gélekkel, krémekkel.  

Ezután kényelmesen el kell helyezni a pácienst egy fekvőhelyen és be lehet kapcsolni a készüléket. Be kell állítani a 

programot, majd elindulhat a kezelés.  



88 

Itt lejjebb bemutatunk néhány automatikus program-beállítási lehetőséget: 

    "masszázs",     "nyirokmasszázs", "a nyirok visszárama", "kombinált masszázs"  "egyes részek masszázsa”

Miután a mandzsetták levegővel telítettekké váltak, megkezdődik az egyes mandzsettákban lévő légnyomás-szintek 

programozott váltakozása. Ez stimulálja a bőrt, a bőr alatti zsírcellulózt, valamint a nyirok- és a véredényeket.  

A szövetek összenyomásakor kiszorítódik a szövetközti folyadék, eltávozik a salakot tartalmazó nyirok és a vénás vér. 

Ez segíti az ödémák csökkenését, a szervezet megtisztulását, a nyirok- és vérkeringés normalizációját.  

Amikor csökken a nyomás a mandzsettákban, akkor beáramlik a testszövetekbe a vér, ami aktivizálja a sejttáplálási- és 

az emésztési folyamatokat, az anyagcserét. 

A nyomásterápiának magas hatékonysága van. A páciensek visszajelzései arról tanúskodnak, hogy pl. már az első 

kezelés után kisebb lesz a narancsbőr, az ödémák, javul a bőr tónusa, -színe, méghozzá tartósan. A teljes kezelési 

kurzus elvégzése lehetővé teszi pl. a narancsbőrtől való teljes megszabadulást!   

A nyomásmasszázs lefolytatása gyönyörűen megelőzhetővé, gyógyíthatóvá teszi a vénák varikózisos kitágulását, a 

bármilyen eredetű ödémákat, eltünteti a túlsúlyt. 

Power Q-8060 nyirokmasszázs gép 
Csúcskategóriás, 6 légkamrás nyirokmasszázs gép orvosi, sport (regeneráció) és kozmetikai felhasználásra. 

 A készüléket az enyhe és közepesen súlyos és súlyos, szövőd-

ményes nyiroködéma kezelésére egyaránt javasoljuk.

 Komplikált (például szivárgó, fekélyes végtag) esetekben, erős

duzzanat esetén is hatékony segítséget nyújt.

 Ideális készülék rendelők számára a nyiroködéma, visszér beteg-  

             ség,- trombózis utáni állapotok és érszűkület gondozás céljaira.     

 Ideális készülék kozmetikai szalonok számára kavitációs

kezelés hatásának fokozására és kényeztető wellnessre.

 Ideális készülék sportklubok és sportolók számára az edzést

követő izomregeneráció gyorsítására, izom relaxációra.

 A készülék beállítási lehetőségei biztosítják, hogy különféle állapotú páciensek mindegyike számára az

ideális kezelést nyújtsa.

 10 féle programmal rendelkezik, melyek a legoptimálisabb kezelés kiválasztását biztosítják.

 A programok többsége alulról-felfelé irányú, azaz először a mandzsetta alsó légrekeszét fújja fel, majd

leereszti  és jön a következő. Így "tereli" a szövetek közötti folyadékot felfelé.

 Rendelkezik reverz, azaz felülről lefelé irányú programmal is. Ezt soha ne alkalmazza nyiroködémában! Ez a

program a perifériás érbetegség bizonyos stádiumaiban és műtét utáni állapotokban javasolt.
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 Beállítható a légrekeszenkénti mandzsettanyomás, felfújási sebesség, pihenési intervallum-idő, kezelési idő.

 A kezelés előtt mérje meg vérnyomását és a kezeléshez beállított nyomás soha ne haladja meg a vérnyomása

alsó értékét. Azaz 130/75 Hgmm vérnyomás esetén a 75 Hgmm-t!

 Kórházi gyakorlatban a kezelést legtöbbször 60 Hgmm nyomásértékkel és 10-15 kezelési idővel kezdik, majd

szükség esetén kicsit emelik a nyomást és a kezelési időt.

 Túl magas nyomás az ödémás rész "bekeményedését okozhatja"; ez nem jó!

 Szívbetegség, szívelégtelenség, cardiomiopátia, szívinfarktus után, még alacsonyabb nyomást alkalmazzon és

egyszerre csak 1 mandzsettát használjon!

 A készülék nem alkalmazható, a lábon daganat miatti alhasi műtét után, ahol a hasi nyirokcsomókat is

kiirtották. Ilyenkor is alkalmazható azonban a felső végtagon!

A POWER Q-8060 NYIROKMASSZÁZS GÉP MŰSZAKI TULAJDONSÁGAI 

 Kijelző: Grafikus LCD;

 Programok száma: 10 féle felfújási mintázat;

 Beállítható mandzsettanyomás: 0-200 Hgmm tartományban;

 Mandzsetta nyomás légrekeszenként állítható;

 Beállítható kezelési idő: 0-99 perc között;

 Nyomás tartási idő: 0-15 mp között;

 Ciklusok közötti intervallum 0-60 mp között állítható;

 Mandzsetták típusa: 6 légrekesz;

 Készülék súlya: 7.5 Kg.

A POWER Q-8060 NYIROKMASSZÁZS GÉP JAVASOLT FELHASZNÁLÁSA 

 Nyirokkeringési betegség (Limfödéma) kezelése

o szövetek közötti folyadék felgyülemlik, duzzanatot okoz, mely egyre jobban feszül, akár fájdalmassá

válik;

o daganatos betegség műtéti vagy besugárzásos kezelése után megjelenő duzzanat ;

 Emlőeltávolítás (masztektomia) utáni rehabilitáció

o az emlő eltávolítása után (legtöbbször daganat miatt) az érintett oldali kar nyirokkeringése károsodik

és a kar szövetei között felszaporodik a folyadék, a kar duzzadt és feszülővé válik;

 Visszérbetegség

o a kezelés hatékonyan szüntetni meg a visszeres fájdalmakat és duzzanatot;

o terhességi visszérbetegségben is alkalmazható;

 Végtag bénulás

o a mozgásképtelen, bénult végtag vérkeringése lelassul, hajlamosít a trombózis kialakulására;

o a nyirokmasszázs terápia mintegy pótolja a végtagi izmok mozgását - az izom összehúzódások

segítenek a nyirok és vérkeringés fenntartásában;

 Artériás betegség

o Érszűkületben a "fordított" irányú "A2" program segítségével segíteni lehet a mikro keringést. A

kezelés hatására a lábfej felmelegszik, a keringése javul;

o Kérje érsebész orvosa véleményét;

 Megelőzés

o műtétet követően az inaktív test, végtag keringése lelassul és ilyenkor megnő a trombózis (vérrög

kialakulása az éren belül) veszélye, az gépi nyirokmasszázs segít ennek megelőzésében;

o sebészeti műtétet követő vérömlenyek és végtagduzzanatok csökkentése;

 Narancsbőr

o segít a narancsbőr tüneteinek megszüntetésében;

 Wellness-relaxáció

o kellemes masszázst biztosít a fáradt testnek;

o felfrissít, nyugtat;

o a nyirokmasszázs kezelések naponta egyszer vagy szükség esetén többször is végezhető;

o a kezeléseket a tünetek elmúlásáig ismételni kell;

o kiújulás esetén újabb kezelések szükségesek.

A POWER Q-8060 PREMIUM KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAINAK KIVÁLASZTÁSA 

A készülékhez széles mérettartományban alkalmazható mandzsetták választhatók. A többszörös zippzár biztosítja, 

hogy ugyanaz a mandzsetta S-M-L méretekre egyaránt alkalmazható legyen.  
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RENDELHETŐ 6 LÉGKAMRÁS TARTOZÉKOK 

LÁB MANDZSETTAPÁR  KAR MANDZSETTA          TÖRZS MANDZSETTA  LÉGTÖMLŐ, 6 ELVEZETÉSES 

LÉGTÖMLŐ, 2X6 ELVEZETÉSES     VÉSZLEÁLLÍTÓ  GOMB          VAKDUGÓ  MANDZSETTA VÉDŐHARISZNYA 

Power Q-8120 nyirokmasszázs gép
Csúcskategóriás, 12 légkamrás nyirokmasszázs gép rendelői-kozmetikai felhasználásra. 

 A készüléket az enyhe és közepesen súlyos és súlyos, szövődményes

nyiroködéma kezelésére egyaránt javasoljuk;

 Komplikált (például szivárgó, fekélyes végtag) esetekben, erős

duzzanat esetén is hatékony segítséget nyújt;

 Ideális készülék rendelők és kozmetikai szalonok számára, mert

beállítási variációi lehetővé teszik, hogy az ideális kezelést nyújtsa;

 10 féle programmal rendelkezik, melyek a legoptimálisabb kezelés

kiválasztását biztosítják;

 A programok többsége alulról-felfelé irányú, azaz először a mandzsetta alsó légrekeszét fújja fel, majd

leereszti és jön a következő. Így "tereli" a szövetek közötti folyadékot felfelé;

 Rendelkezik reverz, azaz felülről lefelé irányú programmal is. Ezt soha ne alkalmazza nyiroködémában! Ez a

program a perifériás érbetegség bizonyos stádiumaiban és műtét utáni állapotokban javasolt;

 Beállítható a légrekeszenkénti mandzsetta nyomás, felfújási sebesség, pihenési intervallum-idő, kezelési idő;

 A kezelés előtt mérje meg vérnyomását és a kezeléshez beállított nyomás soha ne haladja meg a vérnyomása

alsó értékét. Azaz 130/75 Hgmm vérnyomás esetén a 75 Hgmm-t!

 Kórházi gyakorlatban a kezelést legtöbbször 60 Hgmm nyomásértékkel és 10-15 kezelési idővel kezdik,

majd szükség esetén kicsit emelik a nyomást és a kezelési időt;

 Túl magas nyomás az ödémás rész "bekeményedését okozhatja", ez nem jó!

 Szívbetegség, szívelégtelenség, cardiomiopátia, szívinfarktus után még alacsonyabb nyomást alkalmazzon és

egyszerre csak 1 mandzsettát használjon!

 A készülék nem alkalmazható a lábon daganat miatti alhasi műtét után, ahol a hasi nyirokcsomókat is

kiirtották. Ilyenkor is alkalmazható azonban a felső végtagon!

A POWER Q-8120 NYIROKMASSZÁZS GÉP MŰSZAKI TULAJDONSÁGAI 

 Kijelző: Grafikus LCD;

 Programok száma: 10 féle felfújási mintázat;

 Beállítható mandzsettanyomás: 0-200 Hgmm tartományban;

 Mandzsetta nyomás légrekeszenként állítható;

 Beállítható kezelési idő: 0-99 perc között;

 Nyomás tartási idő: 0-15 mp között;

 Ciklusok közötti intervallum 0-60 mp között állítható;

 Mandzsetták típusa: 12 légrekesz;

 Készülék súlya: 9.0 Kg.

https://www.medimarket.hu/vakdugo-6-legkamras-keszulekhez/p/WJCON-6CH-BL-8060
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A POWER Q-8120 NYIROKMASSZÁZS GÉP JAVASOLT FELHASZNÁLÁSA - Lásd mint a Q 8120 típusnál. 

A POWER Q-8120 PREMIUM KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAINAK KIVÁLASZTÁSA 

A készülékhez széles mérettartományban alkalmazható mandzsetták választhatók. A többszörös zipzár biztosítja, hogy 

ugyanaz a mandzsetta S-M-L méretekre egyaránt alkalmazható legyen.  

RENDELHETŐ 12 LÉGKAMRÁS TARTOZÉKOK 

NADRÁG MANDZSETTA    LÁB MANDZSETTAPÁR     KAR MANDZSETTA         TÖRZS MANDZSETTA 

     LÉGTÖMLŐ     VAKDUGÓ   VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMB        MANDZSETTAVÉDŐ HARISNYA

A Power Q-8120 nyirokmasszázs géphez "kezes-lábas" mandzsetta is kapható, 

mely az alsó testfél kezelését egyben biztosítja.  

A termékek mindegyike rendelkezik CE-vel és európai orvosi műszer 

tanúsítvánnyal.  

26. ABP-051 – Vérnyomás szabályozó készülék

Az eszköz rendeltetése

Az «АВР-051» -es elektrostimulátor rendeltetése terápiás, noninvazív (a 

bőrfelület megsértése nélküli), kurzus rendszerű ráhatás a csukló bio-

lógiailag aktív zónájára, dinamikus elektro-neuro-stimulációval, az 

artériás vérnyomás gyógyszeres terápiával összekötött korrekciójának 

céljából. 

A kurzusszerű kezelés elősegíti: 

 az artériás vérnyomás helyesbítését;

 az általános közérzet javulását;

 az érzelmi állapot javulását;

 a munkaképesség növekedését;

 az időjárástól való egészségi állapot- és közérzet-függés

csökkenését;

 a páciens életminőségének javulását.

Az elektrostimulátor rendeltetése: otthoni- és szanatóriumi használat.  Alkalmazási területe – fizioterápia. 

Az elektrostimulátor működési elve 
Az elektromos árammal történő stimulálás – a legjobb módszer a szervezet szabályozó- és adaptációs receptor-

struktúrái működésének megkezdésre ingerlésére. Az elektromos áram könnyen adagolható, ill. szabályozható, úgy 

amplitúdó-nagysága, mint impulzus-frekvenciája, -időtartama, -formája és -polaritása szerint. Az elektromos áram 

megfelelő ingerlő-eszköz az ingerelhető szövetek számára.  

https://www.medimarket.hu/legtomlo-12-elvezeteses/p/WJHOSE-12CH
https://www.medimarket.hu/legtomlo-12-elvezeteses/p/WJHOSE-12CH
https://www.medimarket.hu/legtomlo-12-elvezeteses/p/WJHOSE-12CH
https://www.medimarket.hu/vakdugo-12-legkamras-keszulekhez/p/WJCON-6CH-BL-8120
https://www.medimarket.hu/veszleallito-gomb/p/WJ-EM-SWITCH
https://www.medimarket.hu/mandzsettavedo-harisnya/p/WJCON-SU-LEGG
https://www.medimarket.hu/veszleallito-gomb/p/WJ-EM-SWITCH
https://www.medimarket.hu/veszleallito-gomb/p/WJ-EM-SWITCH
https://www.medimarket.hu/veszleallito-gomb/p/WJ-EM-SWITCH
https://www.medimarket.hu/veszleallito-gomb/p/WJ-EM-SWITCH


92 

A kezelés során a készülék elektromos impulzusokat állít elő. Ezek befolyásolják azokat a központi rendszereket, 

amelyek szabályozzák a szív- és érrendszert, pontosabban a nyúltagy érmozgató központját. Ez, két részből áll: 

pressziós és depressziós rész. Itt történik olyan, biológiailag aktív anyagok felszabadulása, amelyek befolyásolják az 

érrendszeri simaizmok tónusát. 

Az «АВР-051» -es elektro-stimulátor elsősorban az erek tónusára hat. Ez a leghatékonyabb és legveszélytelenebb 

módszer az artériás vérnyomás befolyásolására, ugyanakkor, a készülék nem befolyásolja a szív által kilökött vér 

mennyiségét és a szívösszehúzódások frekvenciáját. 

A ráhatás pontjainak megválasztása a vérnyomászavar típusától és a készülék kurzusszerű, kényelmes használatától 

függ, a munkahelyen, vagy otthoni körülmények között. 

A stimuláció impulzuscsomagokkal történik; az impulzuscsomagok mennyisége megfelel az artériás vérnyomás 

helyesbítéséhez szükséges frekvenciakészletnek. A ráhatás eredményessége függ a páciensnek a kezelés megkezdése 

előtti állapotától. 

Az elektrostimulációhoz való hozzászokás ritkább és lassúbb; ezen kívül, az «АВР-051»-es elektrostimulátor kis 

erősségű és rövid időtartamú impulzuscsomagokkal dolgozik, ami elviselhetővé és biztonságossá teszi a kezelést.  
Az elektrostimulátor kisméretű, könnyű és mobil készülék; ez lehetővé teszi, hogy a kezelést bárhol, bármilyen 

alkalmas időpontban lefolytathassuk, valamint:  

 nem hatol be a bőrfelület alá, így elkerülhetők a fertőzések;

 a kezelés fájdalommentes;

 a csukló biológiailag aktív zónájára való ráhatás ideje a megválasztott üzemmódtól függ;

 a használat megkönnyítésére, a rendszer szerkezetileg úgy van kifejlesztve, hogy egy kézzel kezelhető;

 a kezelésekhez nincs szükség befeküdni kórházba.

Az «АВР-051» -es elektrostimulátor használatának javallatai: 

 tartósan magas vérnyomás esetén, a magasvérnyomás-beteg páciensek számára — az együttes gyógyszeres

kezelés kiegészítésére;

 epizódszerű vérnyomás emelkedés esetén, amelyet stresszhelyzet, időjárás-változás stb.. okozott, ingadozó

formájú, artériás magasvérnyomás-beteg páciensek számára;

 alacsony artériás vérnyomás esetén, alacsony vérnyomás-beteg páciensek számára – az együttes gyógyszeres

kezelés kiegészítéseképpen.

Az «АВР-051» -es elektrostimulátor használatának ellenjavallatai: 

 beültetett szívritmus-szabályozó;

 pitvarfibrilláció;

 az elektromos áram egyéni intoleranciája;a bal kéz csuklójának bőrsérülése;bármilyen kóroktanú- és helyű

kinövések (daganatok);

 ismeretlen eredetű, heveny, lázas állapotok;

 heveny pszichikai, alkoholos, vagy kábítószeres állapotok;

 a készülék használata nem javasolt 14 éven aluliak számára.

Az «АВР-051» -es elektrostimulátor programjai 
A készüléknek két önműködő programja van a csukló bőrfelületének különféle frekvenciájú elektromos árammal 

történő, kurzusszerű kezeléseihez. 

1. sz. program:

A bal kéz csuklója belső részének zónájára való ráhatás az artériás vérnyomás csökkentésére szolgál (lásd az 1. sz. 

Rajzot). Az 1. sz. program elindításához, nyomja meg a felületen három kiemelkedő ponttal megjelölt gombot; a 

program működését a készülék előlapjának felső részén található, fehér színű fénydióda villogása fogja jelezni. 

2. sz. program:

A bal kéz csuklója külső részének zónájára való ráhatás az artériás vérnyomás megnövelésére szolgál (lásd a 2. sz. 

Rajzot). A 2. sz. program elindításához, nyomja meg a felületen egy kiemelkedő ponttal megjelölt gombot; a program 

működését a készülék előlapjának alsó részén található, fehér színű fénydióda villogása fogja jelezni. 

Bármelyik program befejeztével hangjelzés hallatszik, a fénydióda villogása megszűnik, és az elektrostimulátor 

önműködően kikapcsol. 

1. sz. Rajz 2. sz. Rajz

A termék rendelkezik CE-vel és európai orvosi műszer tanúsítvánnyal. 
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27. Csuklós félvezető-lézer terápiás készülék

Működési mechanizmus: lézeres, éren kívüli besugárzásos terápia. 

A 650 nm-es noninvazív lézer, pl. besugározza a sérült orrnyálkahártya 

szövetet. A nyálkahártya sejtjeinek aktiválására és helyreállítására, felgyor-

sítja a helyi vérkeringést és segíti a gyulladásos váladék, ill. az ödéma felszívó-

dását; alapvetően javítja az immunitást, méregtelenít, helyreállítja az anyag-

cserét, hogy így kezelje a klf. orrnyálkahártya-gyulladásos megbetegedéseket;        

Javallatok: allergiás orrnyálkahártya-gyulladás (allergic rhinitis), krónikus 

orrnyálkahártya-gyulladás (chronic rhinitis),  orrmelléküreg-gyulladás (naso-

sinusitis), sorvadásos orrnyálkahártya-gyulladás (atrophic  rhinitis), közép-

fül-gyulladás (otitis media), fülcsengés (tinnitus), krónikus garatgyulladás 

(chronic pharyngitis).  

Kiegészítő terápia a vér viszkozitásának csökkentésére, csökkenti a vérzsírt és 

a szív-ér megbetegedések valószínűségét. 

Használat: naponta 2-3-szor, felnőtteknek esetenként 10-20 perces időtartammal. 10 éven aluli gyermekek és  60 

évesnél  idősebbek, alkalmanként megfelelően csökkentett ideig használják.    

Alkalmazási kör: Magas vérnyomás, diabétesz, a vér hiperviszkozitása, a vér zsírtartalmának rendkívüli meg-

emelkedése, agyi trombózis, agyvérzés, hirtelen halál, más szív- és agyi érbetegségek, orrnyálkahártya-gyulladás, 

allergiás orrnyálkahártya-gyulladás, heveny- és krónikus orrnyálkahártya-gyulladás, arcüreg-gyulladás és orrpolipok. 

Műszaki adatok 

A lézerfény hullámhossza:   650 nm; 

Egy-egy lézerkimenet maximális teljesítménye:     5 mW; 

A lézerterminál kimeneti üzemmódja:             folyamatos; 

A lézerterminál kimeneti instabilitása:               ≤ ± 10%; 

Időzítés:       15 és 60 perc között állítható, 15 perces szünetekkel; 

A kijelző típusa:      folyékony kristályos kijelző (LCD); 

Biztonsági osztály:          belső tápegységgel szerelt; 

Energiaellátás:    Lithium akkumulátortelep; 

Telepfeszültség:     3,7-4,2 V; 

Környezeti feltételek: Hőmérséklet –  +5°C - +40 °C          Relatív nedvességtartalom: ≤ 80%. 

A termék leírása: A termék gazdagépből és lézerből áll; az orr- 

és a fül lézerkezelő eszközét az alábbiakban fényterápiás, orr- és 

fül- lézer szondának fogjuk hívni. “3A” osztályú lézer termék. 

BS-W11 csuklós, félvezető-lézer terápiás készülék    
Power Button –  Lézerteljesítmény gomb; 

Battery display –  Töltöttség kijelző; 

Mode –   Üzemmód kijelző; 

Power Display –   Lézerteljesítmény kijelző; 

Time Display –    Időkijelző;   

Mainframe – Készüléktest; 

Pain relieve laser beam – Fájdalomcsillapító korong csatlakozó 

dugalja;     

The charge socket –  Töltő csatlakozó dugalja;      

 Nei Guan acupoint –  Nei Guan akupunktúrás pont; 

Da Ling acupoint    – Da Ling akupunkt. pont;  

Ulnar Artery (Ling Dao acupoint; Tong Li acupoint; Yin 

Quie acupoint; Shenmen acupoint;) 

– Singcsonti artéria (Ling Dao, Tong Li, Yin

Quie és Shenmen akupunktúrás pontok).  

Jobboldali kisalakú képek –  felül: töltő;  középen: USB kábel; alul: orr- és fül-lézer szonda. 
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FIGYELMEZTETÉS 

A félvezető lézerterápiás készülék (a továbbiakban készülék) a GB 7247.1-2012 sz. előírásnak megfelelően (Lézer 

termékek biztonsága, 1. Rész, készülék specifikáció, előírások és felhasználói tájékoztatás) a 3A osztályú lézer 

termékekhez van besorolva.  

Kérjük, használata előtt olvassa el figyelmesen a leírtakat, ismerje meg a készülék működését és ellenjavallatait, így 

biztosítva annak biztonságos és hatékony használatát. 

1. A lézerfény igen intenzív fényességű; tilos egyenesen, vagy optikai eszközön keresztül belenézni.

2. Használat közben ne irányítsa a lézerfényt mások felé; tilos mások szemébe világítani vele!

3. Fényre érzékeny és gyenge erőállapotú emberek, alacsonyabb intenzitással és rövidebb ideig (alkalmanként

kevesebb,  mint 15 percet, naponta reggel és este) használják.

4. Szigorúan tilos a készülék használata terhesek, rákos betegek, vagy a vérrel kapcsolatos betegségben

szenvedők számára.

HASZNÁLATI  UTASÍTÁS  A  BS-W11 TÍPUSÚ,  CSUKLÓS,  FÉLVEZETŐ-LÉZER   TERÁPIÁS  

KÉSZÜLÉKHEZ 

1. Előkészületek a kezelésre: egy tiszta, kevés orvosi alkoholba mártott vászondarabbal törölje meg a

fényterápiás szonda szonda- csatalkozóaljzatába.

2. Bekapcsolás: a BE/KI gomb hosszan tartó megnyomására a készülék bekapcsol és megvilágosodik a képernyő.

3. A kezelési idő megválasztása: a bekapcsolás után, nyomja meg az “IDŐ” /TIME/ gombot és

válasszon a lehetséges időopciók közül, 10-, 20-, 30-, 40-, 50-, vagy 60 percet.

4. Válassza meg a kezelési teljesítményt: a bekapcsolás után nyomja meg a “Teljesítmény” /POWER/

gombot: négyféle intenzitási fokozat állítható be.

5. A kezelés megkezdése: az idő és a teljesítmény fokozat beállítása, valamint a készülék bal karra

történő felhelyezése után, a kezelés a visszaszámlálással megkezdődik.

6. A kezelés szüneteltetése: ha szükséges a kezelés időleges megszakítása, nyomja meg röviden a

 BE/KI gombot; a szonda fénye elalszik. Ha a szünet hosz-szabb, mint 3 perc, a készülék 

 automatikusan kikapcsol. 

7. Üzemmódok:

ha a kijelzőn az “A” üzemmód-jelzés világít, akkor – a készüléket lézerekkel csuklónk tenyér felőli 

oldalára felszíjazva, magukkal a készüléken lévő lézerekkel kezelünk; ebben az üzemmódban, a 

készülék működhet egyidejűleg az orrszondával is;  

  ha az idő és a teljesítmény beállítása-, az orrszonda felhelyezése és a kezelés elindítása után, az     

  “IDŐ” gombbal a “B” üzemmódba lépünk, akkor csak az orrszonda fog működni; 

ha az idő és a teljesítmény beállítása után, az un. “fájdalom korong” kezelő eszközt csatla-koztatjuk 

a készülékhez és a kezelés elindítása után, az “IDŐ” gombbal addig léptetjük a programot, amíg 

sem az “A”, sem a “B” üzemmód kijelzője nem világít, akkor, a “fájdalom korong” kezelő alján 

található 9 db lézer kapcsol be; ezt, a kezelés időtartamára, lézerekkel a bőr felé, a fájdalom helyére 

kell illesztenünk. 

8. Kikapcsolás: nyomja meg hosszan a BE/KI gombot; a jelzőfények kialszanak és elsötétül a kijelző. A kezelés

befejeztével, a biztonságos tárolás érdekében, a következő kezelésig helyezzük vissza a készüléket a dobozába.

Felnőtteknek napi 2-3 kezelés javasolt, melyek között legalább 3 órás szünetet kell tartani; egy 

kezelés időtartama 40 perc legyen; a kezelés intenzitására a 4. fokozat javasolt.   

Gyermekeknek és időseknek 10 perces kezelés javasolt, 2. fokozaton, hasonló szünetekkel , mint a 

felnőttek esetében. 

FIGYELMEZTETÉSEK, BEÁLLÍTÁS, KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS 

1. Használat előtt és után, törölje meg egy tiszta, kevés orvosi alkoholba mártott vászondarabbal, a fényterápiás

szonda műanyag hüvelyét.

2. A készülék használatakor, szigorúan tartsa be a Használati Utasítást.

3. Használat közben ne irányítsa a lézerfényt az emberek felé; a lézer fényébe tilos belenézni!

4. Ne helyezze a készüléket magas hőmérsékletű, vagy nedves helyre; ne tegye ki egyenes napsugárzásnak, erős

mágneses-, vagy mikrohullámú mezőnek.

5. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol azt gyerekek elérhetik

6. Ha a készülék bekoszolódott, azt tisztítsuk meg egy tiszta, kevés orvosi alkoholba mártott vászondarabbal.

Tisztításra ne használjunk szerves oldószert, benzint, stb..

7. Használat közben  kerüljük a készülék dobálását, a készülékház nyomogatását, -ütögetését és -rázását.

8. Ha nem szakember, ne szedje szét a készüléket.  Ha annak szétszedése, be-állítása, vagy javítása, szükséges, hívja

műszaki személyzetünket.
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9. A fényterápiás szonda műanyag hüvelye egyszer használatos; kérjük azt ne használja újra. Tartsa be az ilyen

szemétre vonatkozó, megfelelő előírásokat; ne dobja ki könnyelműen azt.

10. Teendők, ha a fényterápiás szonda fénye nem gyullad ki:

а) a fényterápiás szonda dugasza nem csatlakozik megfelelően – dugaszolja szét-, majd dugaszolja újra 

    össze a készülékkel;    

b) a kijelző nem világít – kezelje a készüléket a Használati Utasításban leírtak szerint;

с) ha  töltés közben  nem tudja bekapcsolni a készüléket, akkor csak a töltés befejezte után használja azt;   

d) működési hiba esetén forduljon a  garanciát biztosító céghez.

FIGYELMEZTETÉS: a fenti előírások be nem tartása, káros sugárzásnak teheti ki Önt! 

A készülék CE tanúsítvánnyal rendelkezik. 

28. MAVIT – termo-, mágneses-, vibro-, masszázs-applikátor

A MAVIT, egy a prosztatagyulladás (prostatitis) otthoni 

körülmények közötti gyógyítására szolgáló készülék. 

Használata előtt konzultáljon orvosával! 

A  MAVIT a  prosztata megbetegedéseinek  gyógyítására szol-

gáló készülék; a  prosztatagyulladást és a prosztata jóindulatú 

daganatát gyógyítja.  

Komplex-, hő-, mágneses impulzusmezős-, és vibrációs masz- 

százs-ráhatást biztosít a prosztatára. Használható kórházi-, 

ambuláns- és otthoni körülmények között is, orvosi javaslatra 

és -ellenőrzés mellett. 

A statisztika kérlelhetetlenül bebizonyította, hogy a prosztatagyulladás miatti problémákkal küszködő férfiak száma 

nő, és azzal együtt, hogy a gyógyszertárak telis-teli vannak mindenféle lehetséges gyógyszerrel, sokan nem tudják, 

hogy léteznek elérhető és évek hosszú során át kipróbált módszerek, az ettől a betegségtől való megszabadulásra.  

Az orvostechnika egyik legnagyobb sikere ezen a téren, a MAVIT készülék, amelyet speciálisan a prosztata megbete-

gedéseinek gyógyítására terveztek. A MAVIT-ot használva, a prosztata masszázs igen hatékony kezelése lehetségessé 

vált nemcsak orvosi intézményekben, de otthoni körülmények között is! 

Javallatai 

 krónikus prosztatagyulladás (prostatitis);

 prosztata- és ondóhólyag-gyulladás (prostatovesiculitis);

 prosztata- és húgycső-gyulladás (urethroprostatitis);

 impotencia;

 a prosztata jóindulatú megnagyobbodása (adenoma).

Ellenjavallatai 

 heveny prosztatagyulladás (acut prostatitis);

 a krónikus prosztatagyulladás súlyosbodása;

 a prosztata és a végbél rosszindulatú daganatai;

 aktív prosztatatuberkulózis, vagy annak gyanúja;

 a végbél akut gyulladásos betegségei.

Mi az a MAVIT? 

A MAVIT – ez egy olyan készülék, amely egyidejű meleg hatással, mágneses mező ráhatásával és vibromasszázzsal 

gyógyítja a prosztatát. A fizikoterápia módszereinek ez a kombinált alkalmazása a leghatékonyabb!  

Ugyanekkor, a MAVIT meleg-mágnesmező-vibromasszázsa az antibakteriális- és gyulladáscsökkentő hatást is erősíti. 

Erről a forgalmazóhoz érkezett számtalan visszajelzés is tanúskodik. 

A krónikus prosztatagyulladás gyógyítása a következő három tényezőn alapul 

 antibiotikumok;

 diéta;

 fizikoterápia.
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Bármely a fentebb felsorolt komponens kimaradása, sajnos kizárhatja a teljes gyógyulást. Csak a felsorolt módszerek 

együttesével érhetjük el a kívánt hatást, ezért nem szabad magunknak megengedni, hogy bármelyiket is elhanyagoljuk. 

Tehát, kényelmetlenséget érezve, a férfi szakorvoshoz fordult, aki azt a nem vigasztaló diagnózist állapította meg – 

prosztatagyulladás. A férfinak szándékában áll kezeltetnie magát, azonban nem szeretné, ha a kezeléseken idegenek 

lennének jelen, még ha egészségügyi alkalmazottak is.  

A kiút – a hordozható MAVIT készülék, amelyet speciálisan a krónikus prosztatagyulladás otthoni körülmények 

közötti kezelésére terveztek. 

Miben különbözik az ujjal történő prosztatamasszázs, a MAVIT-tal történőtől? 

Az ujjal történő prosztatamasszázs célja a prosztatafolyadék „kinyomása” a prosztatából, a felgyülemlett folyadék 

kiürítése. 

A három összetevőt tartalmazó, a MAVIT készülékkel történő prosztatamasszázs, felerősíti a prosztata vérkeringését, 

ezért az esetek többségében jóval hatékonyabb.  

A MAVIT készülék elkerülhetővé teszi az ujjal végzett prosztatamasszázst, ami a férfiak többsége számára nem 

nagyon kellemes! A hő- és mágneses hatás mellett, Önök a prosztatamasszázst saját maguk tudják elvégezni, idegenek 

segítsége nélkül. A MAVIT segítségével Önök a prosztatagyulladást otthon kezelhetik! 

Prosztatagyulladás kezelése otthoni körülmények között 

MAVIT-tal végzett kezelési kurzus: 

A kezelés előtt ki kell üríteni a végbelet (ha kell – tisztító beöntéssel) és a húgyhólyagot. 

1. Fektessük le a pácienst (ha magunk végezzük a kezelést, akkor feküdjünk le) az ágyra, a hátára;

2. A készülék szondájára húzzunk gumióvszert, majd kenjük be vazelinnel;

3. Vezessük be a szondát a végbélbe, úgy hogy a munkafelület vastagabbik része minél jobban érintkezésben

legyen a végbél falával, annak a prosztata felületével érintkező részén. Kapcsoljuk be a „VIBRÁCIÓ”

üzemmódot;

4. A kezelés időtartama 30 perc. A kurzus 7-9 kezelésből áll, melyeket kétnaponta kell elvégezni;

5. A kezelés végén kapcsoljuk ki a „VIBRÁCIÓ” üzemmódot. Vegyük ki a szondát a végbélből;

6. A kezelés végeztével kapcsoljuk ki a hálózatból a tápegységet. Ekkor, megszűnik a két világítódióda

fénykibocsátása;

7. Fertőtlenítsük a szondát és a hozzá közeli kábelrészt 10-15 cm hosszan;

8. A fertőtlenítést a alkalmazási, módszertani munkafüzetben leírtak szerint végezzük.

A kezelés alatt, a páciens kellemes meleget és komfortot érez; ezen kívül a kezelésnek nyugtató hatása is van. A 

feszültséget nyugalom váltja fel, ami a páciensben még 24 órán keresztül megmarad. Szükség esetén, a kurzusokat 7-

14 naponta meg lehet ismételni. A kezelést 30-60 perccel a kapott mikro beöntés után kell lefolytatni, ha az javallt 

volt. 

Így, a MAVIT készülék megjelenésével, megoldottá vált a közvetlenül a prosztatára ható, adagolt fizikoterápiás beha-

tások problematikája, ami erősíti az antibakteriális és gyulladáscsökkentő készítmények hatékonyságát is. Ez utóbbi, a 

prosztata vérkeringése jobbá válásának és a prosztatagyógyszerek jobb felszívódásának a következménye.  

Milyen hatása van a MAVIT alkalmazásának? 

A készülékkel történt kezelés után csökkennek a fájdalmak, könnyebbé válik a vizelés, erősödik az erekció. Majdnem 

minden páciens a MAVIT-tal végzett kezelések utáni komfortérzésről és a kezelések magas hatékonyságáról számol 

be. Létezik a MAVIT-nak olyan modifikációja, amelyikben a szonda időzítővel rendelkezik, mivel egyes betegek, 

akik otthoni kezeléseket végeztek a készülékkel, egyszerűen elaludtak a kezelés alatt, a fájdalomcsillapító és nyugtató 

hatásának köszönhetően. A MAVIT adott modifikációjában a vibráció a szonda hossztengelyére merőleges; ez még 

nagyobb masszázshatást nyújt a prosztata számára. 

A készülék használatának környezeti feltételei 

 a környező levegő hőmérséklete: (+10-+35)°С;

 a környező levegő nedvességtartalma: +25°С-on, nem több mint 80%;

 a környező levegő légnyomása: 630 - 800 Hgmm.

Műszaki adatok 

A (+36 – +38)°С-os folyadékba merített szonda munkazónája felületének hőmérséklete: +38,5°С-tól +42°С-ig; 

Az  impulzus-mágnesmező  mágneses indukciója  sugárirányú 

összetevőjének  amplitúdója, a szonda munkafelületén:    3-tól 30 mTesla; 

A  monopoláris impulzusok ismétlési frekvenciája: ciklikusan változó,     (20+/-5) Hz-től  (100+/-20) Hz-ig; 

A ciklusok hossza:  (12+/-2) másodperc; 

Az impulzusok közötti szünetek és az impulzushossz közepes aránya:   3-tól11-ig; 

A szonda vibrációs amplitúdója: (indikátor START-STOP bekapcsolva) üzemben:       0,01-től 0,1mm-ig; 

A vibrációs frekvencia: ciklikusan változó,           (20+/-5) Hz-től  (100+/-20) Hz-ig; 

A működési ciklus hossza: (indikátor START-STOP bekapcsolva):      (30+/-2) perc; 
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A készülék ~220V (-10%, +10%), vagy ~230V (-10%, +6%) 50 Hz frekvenciájú, váltóáramú, hálózati 

 feszültségen működik; 

A készülék által felhasznált hálózati, elektromos teljesítmény:                                             nem több mint 5 VA; 

A készülék  ismételt rövid időtartamú üzemben  működhet     (1 óra működés, 20 perc szünet), 6 óra hosszan, 

     amit 1 órás szünet követ; 

Az elektromos biztonsági előírásoknak a készülék a ГОСТ Р 50267.0-92  II. osztályának felel meg, a szondát 

illetően, pedig BF osztályú; 

A közepes meghibásodási idő:       nem kevesebb, mint 3000 óra; 

A közepes élettartam:      nem kevesebb, mint 5 év; 

A készülék tápegysége  119х100х65 mm befoglaló méretű, a szonda méretei: 18х24х142 mm;         

A készülék tápegységének súlya:             nem több, mint 600 gr; 

A szonda és kábelének össztömege:          nem több, mint 60 gr; 

SZÁLLÍTÁSI SPECIFIKÁCIÓ:  MAVIT R készülék;  Használati Utasítás. 

A termék rendelkezik CE-vel és európai orvosi műszer tanúsítvánnyal. 

29. ALMAG-01 – futó impulzusmezős, mágnesterápiás készülék

Használata előtt konzultáljon orvosával! 
А kisméretű, ALMAG mágnesterápiás, futó impulzus-

mezős készülék, az emberi szervezetre futó, impulzusos, 

mágnesmezős térrel történő terápiás ráhatásra tervezett, 

gyógyító ambuláns intézményekben, vagy a páciens saját 

maga általi használatára, otthoni körülmények között. 

Az  ALMAG készülék, futó,  impulzusos,  mágnesmezős  

térrel hat a  sérült szervekre;  elősegíti a  gyulladási szimp-

tómák csökkenését,  fájdalmat  csillapít,  visszaadja a  mun-

kaképességet,  lehetővé  teszi a  használt  gyógyszerek  meny-

nyiségének csökkentését.  A  futó,  impulzusos,  mágnesme-

zős  térnek  és  a  mágnesmező  több  sugárzó  közötti  elosz-

lásának köszönhetően, a kezelés során egyidejűleg kerül hatása alá az egész gerincoszlop, a belső szervek, a test és a 

végtagok nagy része.  

Javallatai 

a csont- és izomrendszer betegségei: 

 a gerinc oszteochondrózisa gyökérszindrómás kisugárzással (deréktáji fájdalom);

 nyaki oszteochondrózis;

 deformáló nem gyulladásos ízületi betegség (osteoarthrosis);

 különféle ízületek gyulladásos és nem gyulladásos betegségei (arthritis és arthrosis);

 az ízületi nyálkatömlő gyulladása (bursitis);

a csont- és izomrendszer sérülései és azok következményei: 

 csonttörések;

 belső ízületi sérülések;

 sérülés utáni ízületzsugorodás;

sebek: 

 lágyszöveti sérülések;

 vérömlenyek;

 inak és izmok sérülései;

 sérülés utáni ödémák;

 lassan gyógyuló gennyes sebek;

 a bőr alatti laza kötőszövet gyulladása (flegmone, cellulitis);

 égések;

szív- és érrendszeri betegségek: 

 I. és II. fokozatú magas vérnyomás betegség;

 az alsó végtagok elzáródásos érelmeszesedése (atherosclerosis obliterans);
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a gyomor-bél traktus betegségei: 

 hasnyálmirigy-gyulladás szubakut és krónikus stádiumban;

 az epevezetékek mozgászavara;

 krónikus gyomorhurut;

 gyomor- és nyombélfekély;

női ivarszervi megbetegedések: 

 a méh- és a méhfüggelékek gyulladásos betegségeinek szubakut állapota;

 a petefészek alulműködésével kapcsolatos betegségek;

 császármetszés utáni szövődmények;

a felső- és alsó végtagok vénás rendszerének betegségei: 

 a lábszár mélyvénáinak trombózisa;

 az alsó végtagoknak a csípőcsonthoz és a combcsonthoz tartozó részének akut és krónikus trombózisos

állapota (iliofemoralis trombosis);

a felső- és alsó végtagok vénás rendszerének betegségei (folytatás): 

 a táplálkozási rendellenességek alatt bekövetkezett trombózisos visszérgyulladás;

 a kulcscsont alatti véna trombózisa (trombosis subclavia);

 visszéreltávolító műtét utáni állapot;

cukorbetegség szövődményei: 

 diabetikus érbántalom (diabetic angiopathia) ;

 a periférikus idegek cukorbetegség miatti degeneratív károsodása (diabetic polyneuropathia);

bőrbetegségek: 

 viszkető, nem gyulladásos bőrbetegség;

 bőrplasztikai műtétek utáni állapot;

a tüdő nem specifikus, krónikus betegségei: 

 krónikus hörghurut; 

 krónikus tüdőgyulladás; 

 asztma; 

idegi eredetű betegségek: 

 a periférikus idegrendszer betegségei;

 az agyvelő érbetegségei (az agyi vérkeringés átmeneti zavarainak a szív krónikus, koszorúér betegségével

való kombinációjával);

Ellenjavallatai 

 gyulladásos betegségek akut állapotai;

 vérzések és vérzékenység;

 kifejezett alacsony vérnyomás;

 gennyező folyamatok sebészeti beavatkozás előtti állapota;

 súlyos lefolyású szívkoszorúér betegség;

 korai posztinfarktusos állapot;

 akut agyi vérkeringési elégtelenség;

 terhesség;

 a vér szisztémás betegségei;

 onkológiai betegségek;

 pajzsmirigy-túlműködés miatti súlyos állapot (thyreotoxicosis);

 a köztiagy vegetatív központjainak működési zavarán alapuló betegség;

 pacemaker implantátum a kezelési zónában.

A csontszövetben lévő kisebb fémzárványok jelenléte, nem jelent ellenjavallatot az ALMAG készülék használatára. 

A mágnesterápiás és különösen az ALMAG készülékkel végzett 

kezelések, miért hatékonyabbak a más módszereket használó 

terápiáknál? 

A modern mágnesterápia fejlődése bebizonyította ennek a módszernek 

az előnyeit másokéval szemben!  

Az ALMAG készülék futó, impulzusos, mágnesmezős tere 6-8 cm 

mélyre hatol be a páciens testébe, ami lehetővé teszi, hogy közvetlen 

hatást fejtsen ki különféle belső szerveire.  

Az egyedi futó, impulzusos, mágnesmezős technológiának nincs 

analógiája az ilyen osztályú készülékek között.   
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A kontroller által generált vezérlőimpulzusok egymás után kapcsolgatják be a mágneses sugárzókat, az Ön 

szervezete biológiai frekvenciáinak legjobban megfelelően. Az egyik elemtől a másikig átadott mágnesmező, mintha 

haladna „futna” végig a sugárzók-, a páciens teste és szervei mentén; ez felerősíti bioaktív tulajdonságait.  

A mágnesmező dinamikája olyan, hogy a kezelés alatt a szervezet nem szokik hozzá és ezért a mágnesmező gyógyító 

hatása sem csökken. 

A hivatalos orvostudomány már régóta használ analóg berendezéseket, a sérülések-, törések-, operációk utáni 

állapotok gyógyítására. Ugyanakkor, a korábban kifejlesztett műszerek nagy befoglaló méretűek voltak, ami 

lényegesen megnehezíti használatukat az orvosi intézményen kívül. 

Az ALMAG-01 készülék megtartja a klasszikus mágnesterápiás eszközök előnyeit, felerősíti azokat a legújabb 

fejlesztések eredményeinek használatával, elérhető úgy az orvosi rendelők, mint az önálló, otthoni használat 

számára, amit a számtalan hálálkodó páciens visszajelzései bizonyítanak. 

Minden, a szervekre és a rendszerekre ható pozitív változás, a szervezet általános állapotának folyamatos javulásához 

vezet; maximumukat a gyógyítási kurzus végén érik el, majd az elvégzett kezelési kurzus után hosszú ideig 

megmaradnak ugyanazon a szinten. Ez a páciens számára lehetővé teszi, hogy a továbbiakban, csak rövid 

kórmegelőző kurzusokat tartson és ne foglalkozzon az egészséggel kapcsolatos problémákkal. 

Kitűnő példa erre a gyomor- és nyombélfekélyek hegesedése, két ALMAG kezelés után.  A későbbiekben az elért 

hatást megerősítik a tavaszi-őszi kórmegelőző kurzusok, ugyanakkor, amikor a korábbi, gyógyszeres terápiával csak 

ideiglenes javulást lehetett elérni. 

Az ALMAG készülék előnyei, más hordozható mágnesterápiás eszközökkel szemben 

 neki van a legnagyobb hatóterülete – gyakorlatilag az egész gerincoszlop;

 az összes hordozható mágnesterápiás készülék közül, amelyeket otthoni körülmények között lehet használni,

ő hatol be a legmélyebben a szövetekbe;

 az általa alkalmazott futó, impulzusos, mágnesmező, a leghatékonyabb az összes mágnesmező fajta közül –

ehhez nem szokik hozzá a szervezet;

 Veszélytelen! A módszertani utasítások betartása mellett nincs mellékhatása;

 Minimális ellenjavallata van, ami lehetővé teszi használatát akkor is, amikor a többi módszer már

gyakorlatilag mind ellenjavallt.

Az ALMAG készülék mágnesmezejének hatásmechanizmusa 

 fájdalomcsillapító hatás az idegimpulzusok blokkolásával, ami csökkenti az izmok görcsös feszültségét;

 a vérkeringés javítása a hatóterületen, a kapilláris keringés növelésével, ami a következőket biztosítja:

a) ödéma ellenes hatás és a folyadék elfolyás kedvező feltételeinek létrehozása;

b) a lúgos-savas egyensúly helyreállítása, a gyulladás termékeinek kimosásával a sérült helyről;

c) a szövetek telítése oxigénnel és tápanyagokkal, amelyek a megváltozott szövetek regenerációjához

szükségesek;

 harc a degeneratív folyamatokkal, élénkítve a szövetlégzést (a szénhidrátok és a zsírok metabolikus

folyamatainak aktiválása – a nem észterezett zsírsavak és foszfolipidek mennyiségének megnövelése a

vérben és a belső szervekben, a vér koleszterintartalmának csökkentése).

Általános információ 

 a készülék, az emberi szervezeten futó, impulzusos, mágnesmező segítségével megvalósított terápiás

kezelések elvégzésére szolgál, a gyógyító-kórmegelőző intézmények fizikoterápiás osztályain, valamint a

páciens által saját magán, otthoni körülmények között;

 a készüléket nagy- és kiskereskedelmi hálózatok forgalmazzák;

 a készüléket a következő környezeti feltételek biztosítása mellett kell használni: a környezet

levegőhőmérséklete (+10 – +35)°С között, a légnyomás 650-800 Hgmm;

 Az elektromos biztonsági előírásoknak a készülék a МЭК 601-1-2-93 szerinti II. osztály „V” típ.-ának

felel meg;

 A meghibásodás következményei szerint a készülék a „V” osztályba sorolandó.

 Műszaki adatok 

   A készülék ~220V (-10%, +10%), vagy ~230V (-10%, +6%) 50 Hz frekvenciájú, váltóáramú, hálózati      

feszültségen működik; 

A készülék által felhasznált hálózati, elektromos teljesítmény:  nem több, mint 35 VA; 

A készülék súlya:           nem több, mint 620 gr; 

       A készülék befoglaló méretei: elektronikus egység: 137х60х45 mm; 

 sugárzó (egy egység): 15х90 mm; 

       Megjegyzés:    max. eltérés: +/-3%; 
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       A sugárzók száma:                                                                                                                                            4 db; 

       A mágneses indukció amplitúdója, a készülék sugárzó csoportja  

       sugárzóinak munkafelületén (mindkét sima oldal):          (20+/-6) mTesla; 

Az impulzusok hossza:          1,5-2,5 msec; 

Az impulzusok ismétlődési frekvenciája minden sugárzóban:          6 Hz; 

       A készülék hálózatra kapcsolódását fényjelzés kíséri; 

A készülék ismételt rövid időtartamú üzemben működhet 6 óra hosszan, a következők szerint: 

        működés (22+/-1) perc, szünet 10 perc; 

       A készülék automatikusan lekapcsol a hálózatról:   (22+/-1) perc múlva; 

       Szállításkor és üzemeltetésekor, a készülék rigid a klímaviszonyok hatásaira. 

       A készülék külső felületei ellenállóak a 3%-os hidrogénperoxidot és 0,5% mosóport, vagy 1%-os klóramin 

        oldatot tartalmazó, kémiai fertőtlenítő anyagoknak. 

       A közepes meghibásodási idő:        nem kevesebb, mint 1000 óra;  

       A meghibásodás kritériuma: a készülék meg nem felelése a  МЭК 601-1-2-93 szerinti  II. osztály  „V” típ.-a 

       biztonsági előírásainak, ill. a  mágneses indukció paramétereinek  meg nem felelése a következőknek:    

       a mágneses indukció amplitúdója, a készülék sugárzó csoportja sugárzóinak munkafelületén 

 (mindkét sima oldal):          (20+/-6) mTesla;       

       A közepes élettartam:                                                                                                                                       5 év; 

A készülék kritikus állapota, a karbantartás során, a МЭК 601-1-2-93 szerinti II. osztály „V” típ.-a biztonsági 

előírásainak való megfelelés  ellehetetlenülése, vagy a  további üzemeltetés  műszaki-gazdaságossági 

célszerűtlensége lehet; 

A készülék konstrukciójában használt anyagok biztosítják az ingerlő és allergiás hatások elkerülését. 

       A készüléktest hőmérséklete (22+/-1) perc működés után, nem több mint +45 °С, a sugárzók max. hőmérséklete   

nem több mint +41 °С; 

       Az alkalmazás potenciális veszélye szerinti osztályba sorolás:                                                                            2a. 

A termék rendelkezik CE-vel és európai orvosi műszer tanúsítvánnyal. 

30. Magofon –hordozható, mágneses-akusztikus, terápiás készülék
Használata előtt konzultáljon orvosával!

A  MAGOFON  készülék, az ízületi gyulladás, a köszvény, a sérülések, 

az ideggyulladás, orrmelléküreg-gyulladás gyógyítására szolgál.  

A mágneses-vibro-akusztikus terápiára használható, hordozható 

MAGOFON készülék, az emberi szervezetre mágneses-vibro-akusz-

tikus térrel történő ráhatásra tervezett, gyógyító ambuláns intézmé-

nyekben, vagy a páciens saját maga általi használatára, otthoni körül-

mények között, kórmegelőzési és különféle szervek és szervrendszerek 

gyógyításának céljával. 

A MAGOFON készülékkel végzett kísérletek és a klinikai próbák már a legelején kimutatták, hogy az alacsony-

frekvenciás változó mágnesmező és a „fehér zaj” típusú vibroakusztikus rezgések komplexe, stabil gyógyító hatást 

eredményez a kezelés első percétől fogva. Az első értékelések szerint látható a stabil, pozitív dinamizmus az ízületek, 

vagy a gerinc funkcióinak javulásában (a ráhatás zónájának függvényében). 

A kezeltek közül, a páciensek 68%-a számolt be a funkciók javulásáról, a kezelések 10. napjára pedig 100% nyilat-

kozott a panaszok megszűnéséről.  

Javallatai 

a csont- és izomrendszer betegségei: 

 deformáló nem gyulladásos ízületi betegség (osteoarthrosis);

 ízületi gyulladás (arthritis);

 a gerinc oszteochondrózisa (gyökérszindrómás kisugárzással járó is) (deréktáji fájdalom);

 izomgyulladás (myositis);

 köszvény;

 az ízületi nyálkatömlő gyulladása (bursitis);

 a csontbütyöknyúlvány, vagy a körülötte lévő kötőszövet gyulladása (lásd még teniszkönyök) (epicondylitis);
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a csont- és izomrendszer sérülései: 

 csonttörések;

 lágyszöveti sérülések;

a csont- és izomrendszer sérülései (folytatás): 

 vérömlenyek;

 inak és izmok sérülései;

 sérülés utáni ödémák;

 operáció utáni hegek;

 ízületi sérülések;

szív- és érrendszeri betegségek: 

 visszérbetegség;

 krónikus vénás elégtelenség a táplálkozási

rendellenességekkel;

 vegetatív- és érrendszeri izomtónus rendellenesség magas

vérnyomásos típusú (dystonia);

idegi eredetű betegségek: 

 idegrendszeri betegségek;

 a háromosztatú ideg fájdalma (trigeminus neuralgia);

 ideggyulladás (neuritis);

orr-fül-gége betegségek: 

 krónikus fülgyulladás;

 arcüreggyulladás;

 orrmelléküreg-gyulladás;

 orrhurut (allergikus is);

 szivárványhártya és sugártest gyulladás;

belső szervek betegségei: 

 légcsőgyulladás;

 hörghurut;

 fogászat;

 fogágy-gyulladás (parodontitis);

 halántékcsonti-állkapcsi ízületi gyulladás (arthritis temporomandibularis);

 fogínygyulladás (gingivitis);

 krónikus nyálmirigy-gyulladás (sialadenitis);

Ellenjavallatai 

 gennyező, gyulladásos betegségek akut állapotai, lázas állapotok;

 vérbetegségek: szisztémás vérbetegségek, vérzések, vérzési hajlamosság, trombózisképződésre való hajlam,

vagy trombózisok jelenléte, akut trombózisos visszérgyulladás;

 szív- és érrendszeri betegségek: kifejezett magasvérnyomás-betegség, súlyos lefolyású szívkoszorúér-betegség,

korai infarktus utáni időszak, akut agyi vérellátási rendellenesség;

 terhesség;

 onkológiai betegségek;

 pajzsmirigy-túlműködés miatti súlyos állapot (thyreotoxicosis);

 a köztiagy vegetatív központjainak működési zavarán alapuló betegség;

 pacemaker implantátum a kezelési zónában.

A csontszövetben lévő kisebb fémzárványok, ill. a szájban lévő koronák jelenléte, nem jelent ellenjavallatot a 

MAGOFON készülék terápiás dózisokban történő használatára. 

A MAGOFON készülék komplex hatásmechanizmusának megkülönböztető különlegességei 

 a receptorok mechanikus ingerlése;

 a szövetek ritmikus összenyomása-széthúzása,

 az agyi erek tónusának csökkenése;

 az artériás vérnyomás reflexes csökkenése normálértékre;

 a periférikus receptorok érzékenységének csökkenése;

 a hajszálerek összehúzódó képességének javulása.

Ez, az emocionális feszültség csökkenéséhez, az alvás minőségének javulásához, az agy oxigénhiánnyal szembeni 

ellenálló képességének növekedéséhez, fájdalomcsillapításhoz, az anyagcsere javulásához, a belső elválasztású 

mirigyrendszer minden része aktivitásának növekedéséhez vezet. 

Csökken a szervezet stressz- és a kedvezőtlen környezeti hatásokkal szembeni érzékenysége. 
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A MAGOFON készülékkel való gyógyítás előnyei 

1. Hatékonyabb, jobb minőségű gyógyítás és nagy javallati spektrum, a külön-külön alkalmazható fizikoterápiás

módszerekhez képest, úgy hogy eközben az ellenjavallat minimális marad.

2. Nincsenek egyenes analóg készülékek.

3. A gyógyítás időtartamának csökkenése.

4. A gyógyszeres kezeléssel kombinálva jó eredményeket kaphatunk.

5. Nincs szükség a kiszolgáló személyzet speciális felkészítésére. A MAGOFON készülékkel történő

gyógyításhoz elég, ha munkafelületét a Használati Utasításban jelzett helyre tesszük és lefolytatjuk a kezelést.

Vagyis, széleskörű lehetőség van a készülék otthoni használatára, úgy a felnőttek, mint a gyermekek számára.

Műszaki adatok 
 A készülék működtető feszültsége:        ~220V (-10%, +10%), vagy ~230V (-10%, +6%) 50 Hz; 

A készülék által felhasznált hálózati, elektromos teljesítmény: nem több, mint 36 VA; 

A készülék súlya: nem több, mint 700 gr; 

A készülék befoglaló méretei:  200x60x85 mm;    

Megjegyzés:         max. eltérés: +/- 3%; 

A közepes meghibásodási idő:              nem kevesebb, mint 1500 óra;  

A közepes élettartam:       5 év; 

A mágneses indukció amplitúdója, a készülék munkafelületén: (30±9) mTesla;  

A mágneses indukció max. értéke 0,5m-re a készüléktől:            nem több, mint 0,5 mTesla; 

Az akusztikus frekvenciaspektrum:                                                                                                            20-20.000 Hz; 

Az akusztikus jel hangnyomása:  300 mm-re a készüléktől (a 20-20.000 Hz-es tartományban):    nem több mint 1pa;  

A készülék ismételt, rövid időtartamú üzemben (ciklusban)  

működhet 6 óra hosszan, a következők szerint:                                                        működés 50 perc, szünet 10 perc;          

A készüléktest hőmérséklete egy ciklus üzem után max. 20°C-kal haladja meg a környezeti levegő hőmérsékletét.  

A készülék hálózatra kapcsolódását fényjelzés és a membrán hangrezgése kíséri. 

A készülék külső felületei ellenállóak a 3%-os hidrogénperoxidot és 0,5% mosóport, vagy 1%-os klóramin oldatot  

tartalmazó, kémiai fertőtlenítő anyagoknak. 

A termék rendelkezik CE-vel és európai orvosi műszer tanúsítvánnyal. 

31. Smart Therapy Disc – Csakra diszk

A SMART THERAPY disc™ elnevezésű közérzetjavító 

eszköz mágneses- és skaláris elven alapuló technológiája, 

egyszerűen és hatékonyan segítheti a szervezet egészséges 

működését, helyreállítva annak energia-háztartását.

Alapja az ősi, indiai eredetű felfogás, miszerint a szervezetet 

irányító energiaáramlások szabályos, kiegyensúlyozott működé-

sén alapul a testünk-, sőt lelkünk tökéletes, betegségek nélküli 

működése.  

Az energia finom vezetékeken (nádik) áramlik, hasonlóan a kínai 

meridián-rendszerhez; és ezen áramlások szabályozását, helyes 

elosztását, energiacseréjét a környezettel, az úgynevezett csakrák 

végzik, mint energiaközpontok.  

A csakrák (magyarul: kerék) harmonikus működése (finom forgó 

részecske- és energiaáramlás) tehát kulcs a testi- lelki 

egészséghez. Ezt az ősi gondolkodást és szemléletmódot ma már 

a modern tudomány is visszaigazolja, s több tudományos 

technológia is mérhetővé, láthatóvá teszi, leírja összefüggéseit. 

Amennyiben azonban ezek a finom energiaáramlások akadá-

lyokba ütköznek, blokkolódnak, vagy akár megszűnnek, a csak-

rák sem működnek megfelelően, akkor a testben betegségek jön-

nek létre. A nem kiegyensúlyozott energetika a lélekben stressz-

hez, szorongáshoz vezet és egyéb lelki, pszichoszomatikus folya-

matok indulnak el, melyek ugyancsak fizikai problémákhoz, 

szövődményekhez vezethetnek.  
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Éppen ezért az indiai gyógyászat (Ayurveda, Yunani) minden esetben nagy hangsúlyt helyez a megelőzésre, az 

energia szabad áramlását biztosítva szervezetünkben különféle gyakorlatokkal (jóga) és masszázsokkal, wellnesszel, 

pihenéssel és helyes gondolkodással, életfilozófiával. 

A SMART THERAPY disc™ sikeresen és hatékonyan állítja be az egyes csakrák működését. Az egészségesen 

működő csakrák pedig a szervezet további folyamatait már önállóan igazítják helyre.  
A megfigyelések, tapasztalatok és ősi leírások (Védák) azt is egyértelműsítik, hogy a gyakorlatban, egyetlen, a központi 

(köldök felett 2 ujjnyira található Plexus Solaris) csakra helyes működése, már önmagában is elég az egészséges 

folyamatok helyreállításához.  

Az ezen ismeretek alapján megtervezett és gyártott SMART THERAPY disc™ a Plexus Solaris (Napfonat) csakra (2 

ujjnyira a köldök felett) helyes működésének beállításával, tehát segítheti, serkentheti a szervezet önszabályozó-, 

helyreállító-, energetikai folyamatait. Végeredményben energetizálás útján segíthet, a jobb közérzet, az egészségesebb 

élet elérésében. Az öngyógyító (homeopatikus) folyamatok támogatásával, megerősítésével, a szervezet is hamarabb áll 

helyre. 

A SMART THERAPY disc™ hatékonyságát öt különböző technológia együttműködése biztosítja: 

- A turmalin ereje: negatív ionokat bocsát ki, melyek magas frekvencián képesek támogatni és helyreállítani a 

     szervezet saját ionháztartását; 

- Az EM- kerámia ereje (EM – hatékony mikroorganizmusok): az általa kibocsájtott, távoli, infravörös sugárzás 

      (FIR)  magas frekvenciát ad át és képes támogatni az ionáramlást, kiegészítve ezzel a turmalin hatását; 

- Északi polaritású mágneses áramlás: sejtszinten képes harmonizálni a szervezet folyamatait, helyreállítva a  

      szervezet természetes mágneses állapotát; 

- Nullponti energia: a részecskék széles tartományában képes  helyreállítani a szervezet  saját részecske  áramlását; 

- QRT – Quantum Reflecting Therapy: a test csakra pontjain visszatükrözve a szervezet  saját részecske  áramlá-                                      

                                                                      sát, hatékonyan harmonizálhat és indíthatja be szükség szerint a szervezet 

     öngyógyító,  korrekciós  folyamatait, ily módon a  sejtek  szintjén  hatást 

      gyakorolva a szervezetre. Segítheti az anyagcserét, csillapíthatja a fájdal- 

                                    mat és gyulladásokat, csökkentheti a  stresszhatásokat,  hatékonyan javít- 

                                    hatja az általános közérzetet, energetizál, segít az általános betegség-meg-  

                               előzésben.   

 Az egy éves tervezési- és kísérleti időszak utáni tapasztalatok több területen igazolják a fent 

leírt működési mechanizmus  hatékonyságát.    

 A SMART THERAPY disc™ rendszeres használata hatékony lehet a hangulat-, és 

alvászavarok kezelésében, az elhúzódó fájdalmak és gyulladások csillapításában, a 

menstruációs panaszok, gyomorproblémák, fejfájás, valamint fáradtság és fáradékonyság 

ellen. 

A SMART THERAPY disc™ használata 

Használata rendkívül egyszerű, mellékhatások nem ismertek; hely- és időkorlátok 

nélkül, bárhol, bármennyit lehet használni. Használja legegyszerűbben a Plexus Solaris 

csakrán keresztül! Az eszközt a feljebb leírt egyszerű módón, a köldök felett a testre 

helyezzük 10-15 percre. Időbeni korlátozások nélkül használható, a rendszeres (napi 2-3 

alkalommal) használata különösen krónikus problémáknál ajánlható.  

Hatásfoka növelhető, ha mind a hét csakrára külön-külön is használjuk, lentről felfele 

haladva, csakránként 2-5 percig. Ezen kívül, helyi alkalmazása bármilyen akut esetben 

segíthet a fájdalom és a gyulladás csillapításában. Pacemakerrel (szívritmus-szabályzóval) 

élők a mágneseket tartalmazó terméket nem használhatják! Számukra rendelkezésre áll 

mágneseket nem tartalmazó változat is!  
A megfigyelések alapján, a felhasználok 85%-ban érzik, saját testükben finom érzetekkel 

tapasztalják és le is tudják írni, amikor az eszköz, működés közben kellemes érzéseket okoz-

va, az energiarendszert harmonizálja. Esetenként, ha a csakra erősen alulműködik, vagy 

blokkolt, enyhe nyomásérzetet okozhat, amely hamarosan elmúlik, ahogy a csakra működése 

beindul. Gyakran számolnak be melegedés-érzetről, ilyenkor a csakra forgásirányát, ill. 

sebességét állíthatja be az eszköz, majd az érzet elmúlása jelzi, hogy sikeres volt. Amennyiben valaki egészséges, ill. 

rendszeres használat során kiegyensúlyozott a csakrarendszer működése, akkor az érzetek általában kellemes, lágy, 

finom voltáról számolnak be, és általános energetizálást mutatnak a tapasztalatok. Segítheti ezen kívül a relaxációt, az 

elalvást, ill. a mély meditációs állapotok elérését. 
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A SMART THERAPY disc™ által kiegyensúlyozott csakrák egészséges működése, sokrétű élettani hatást gyakorolva 

segíthet az egészség helyreállításában és megőrzésében.  

Segíthet a lábadozásban, a krónikus betegségek legyőzésében. Gyakori tapasztalat a SMART THERAPY disc™ 

kedvező hatása fejfájások, álmatlanság és alvászavarok, ízületi problémák és sokízületi gyulladások esetében.  

Segít és tüneteket enyhíthet gyomor- és bélpanaszok esetében, reflux- és irritális bél szindróma csillapításában, 

krónikus fáradtság legyőzésében.  

Mérési adatok alapján, mindössze 10 perces használata, akár 20-25 százalékkal emelheti a szerotonin-szintet, és akár 

2-3 egységgel is csökkentheti a vércukor szintet. A siker kulcsa az eszköz rendszeres használata! 

Az eszköz magas fényű, ABS-műanyag háza törhetetlen, borítása pedig vízálló. Bárki használhatja 3 éves kortól; egy 

eszközt többen is használhatnak felváltva. Az eszköz felülete fertőtleníthető, langyos, enyhén szappanos vízzel 

lemosható. Erős lúgok és savak kerülendők, azok tönkreteszik a felületét! 

45 éves nő vörös vértestei SMART THERAPY disc ™ -kel történt kezelés előtt és után 

Mint sok más teszt során tapasztalták, a SMART THERAPY disc ™ által használt technológiák és így maga a 

készülék, hatékonyan képes megszüntetni a fájdalmat, csökkenti a gyulladásokat, normalizálja az emberi test pH 

értékét (és a víz- és az italokét is, 5-10 percig a diszkre helyezve őket, tükörrel a pohár talpa felé) cukorbetegség 

esetén csökkenti a vércukorszintet, a sejtek szintjén aktiválja az egészséges metabolizmust, 20-25%-kal képes 

megnövelni a szerotonin szintet, az idegeken és a hormonrendszeren keresztül segít a test és a lélek stresszének 

csökkentésében is. Segít a jobb alvásban; rendszeres használata csökkenti a magas vérnyomást; hatékonyan segít 

reflux és általános gyomorpanaszok esetén; segít ízületi gyulladás esetén, depresszióban és extra energiát ad a 

szervezetnek.  

A SMART THERAPY disc ™ TEHÁT SEGÍT MEGTALÁLNI AZ EGYENSÚLYT ÉS A HARMÓNIÁT AZ 

ÉLETBEN, ÉS BIZTOSÍTANI A SZERVEZET SZÁMÁRA AZ EGÉSZSÉG FENNTARTÁSÁHOZ SZÜKSÉ-

GES, MEGFELELŐ ENERGIÁT.  

A készülék CE tanúsítvánnyal rendelkezik. 
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32a, b, c, d,. HY-DIS – egyszer használatos fogkefe fogkrémmel 

Új, egyszer használatos fogkefék fogkrémmel 

kiszerelve 
A fogkefét meg kell nedvesíteni és máris használható.  

Az áru érdeklődésre tarthat számot szállodák, orvosi 

intézmények, fogászati klinikák számára. Érdekelhet 

személyszállító cégeket, repülőtereket, pályaudvaro-

kat, folyami- és tengeri kompokat és –hajókat.  Az 

árut már az összes balti országban, valamint Finn-

országban és Svédországban is értékesítik.  

Az áru ökológiailag tiszta. Rendelkezik minden 

bizonylattal és minőségi tanúsítvánnyal. 

HY-DIS fogkefe 
Fogkefe fogkrémmel a száj frissességéért és egészségéért. A HY-DIS fogkefe egy kézmozdulattal használatba vehető. 

Puha és kicsit nedves sörtéi a kényelmes fogtisztítást szolgálják. Használatra kész.  Nincs ellenjavallata. 

Műszaki adatok 
3, 6, 12 és 24 db-ot tartalmazó dobozokban forgalmazzuk. 

A fogkefe mérete összehajtva – 7,5 cm. 

A használatra kész fogkefe mérete – 15 cm. 

A fogkefe súlya – 8 gr. 

A master karton 1.536 db-ot tartalmaz és 14 kg súlyú. 

Egészségügyi szektor          Utaztatási szektor 
Kórházak,       Légitársaságok, 

Кlinikák,       Vasúti pályaudvarok, 

Fogászati központok.           Éttermek, 

      Szállodák, 

      Тurista szervezetek. 

Használata kényelmes. Összehajtható. A sörték nem láthatók.  Bárhova 

magaddal viheted!
   24 db-os doboz                                              3 db-os doboz                                 Minőségi Tanúsítvány 

Használata: nedvesítse meg kevéssé a fogkefe sörtéit, majd mosson fogat, ahogy szokta; a fogak dörzsölése 

 aktiválja a fogkrémet.
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EGYSZER HASZNÁLATOS FOGKEFE 

FOGKRÉMMEL 

 HY-DIS MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 

MÉRETEK, SÚLY, ANYAG  ÉS FOGKRÉM 

A BEHAJTOTT FOGKEFE 7,5 centiméter 

A KINYITOTT FOGKEFE 15 centiméter 

BRUTTÓ SÚLY  8 gramm 

A SÖRTE ANYAGA Nylon 

A FOGKEFE ANYAGA Polipropilén 

A SÖRTE SZÍNE Kék 

A FOGKEFE SZÍNE Fehér 

A FOGKRÉM Fogpor. Az egyszeri használat adagja 

megfelel egy gramm fogkrémének, a 

fogorvosi ajánlásoknak megfelelően. 

A FOGKRÉM ÖSSZETÉTELE 

CaC03 Kálciumkarbonát 

CaHO4P Dikálcium foszfát 

Ca2O7P2 Kálcium pirofoszfát 

AL(0H)3 Aluminium Hidroxid 

SiO2 Szilikagél 

C3H8O3 Glicerol 

C6H8(0H)6 Szorbitol 

H(OCH2CH2)nOH Polietilén Glikol 

CH3(CH2)11OSO3Na Lauril Szulfát 

C35H49O29 Xantán Gumi 

H2O Víz 

C7H5NO3S Szaharin 

C10H20O Mentol 

C6H7O2(OH)2OCH2COONa Cellulóz gumi 

X2Y4–6Z8O20(OH,F)4 Mika 

TiO2 Titándioxid 

C8H10O2 Hydroxil-metil-benzén 

C6H18O24P6 Fitát 

 Fe2O3 Vasoxid 

SiO2·nH2O Hydrated Silicate 

Hidroxil-propil Guár Gumi 

Napi ízesítő 

  MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYOK 

CE  MEGFELELŐSÉG A 2001/95/EC Direktíva 

FDA MEGFELELŐSÉG Az FDA (USA gyógyszerhatóság) 

bejegyezte 

BEJEGYZETT VÉDJEGY A HY-DIS bejegyzett védjegy, amelyet a 

Spanyol Szabadalmi és 

Védjegyirodában (SPTO) jegyeztek be, 

és az Ipari Tulajdon Hivatalos 

Lapjában (IPOG) publikáltak. 
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33a., és 33b. Mumió tabletta és folyékony mumió 

"А MUMIÓ korszerű, összetett gyógyszer, amely fokozza az érzelmeket, erősíti а gyomrot, megkönnyíti а légzést" 

Abu All Ibn Szina /Avicenna/ 

A Mumió rövid története 

A mumió eddig ismert története több mint 3.000 

évvel ezelőttre nyúlik vissza. Görögország, Róma és 

minden bizonnyal Ázsia területén is használatos volt, 

sőt az indiai kultúrkör „bibliája”, a Védák könyve is 

említést tesz róla. 

A mumió a görög múmia szóból ered, amely épen 

megőrzött testet, múmiát jelent. A múmió egy termé-

szetes anyag, amely főleg Oroszország ázsiai terüle-

teinek világtól elzárt, magas hegyeiben (2.000-5.000 

méteres magasságban) található, illetőleg a szomszé-

dos országokban (Kazahsztán, Kirgizisztán) is előfor-

dul, mint a kőzetek repedéseiben elraktározódott 

gyantás anyag.  

A mumió a barlangok mennyezetén, falain, a sziklák repedéseiben képződött „kőcseppek”, amelyek könnycseppekre 

emlékeztetnek, ezért a helyiek a „hegyek könnyének” is nevezik. A helyi lakosok a kemény kőzetekből, barlangok 

mélyéről gyűjtik össze. 

A mumió másik nagy lelőhelye a Himalája: sok millió évvel ezelőtt, amikor az Indiai kontinens Ázsiának ütközésé-

vel létrejött a Himalája, az ott lévő ősdzsungel biomasszaként konzerválódott a Himalája mélyén.  

A Himalája szikláinak híres, fekete gyógy anyaga, általánosan alkalmazott erősítőszer, amit az indiai, tibeti és számos 

ősi gyógyászat évezredek óta nagy becsben tart fiatalító, erősítő és méregtelenítő hatása miatt. 

A mumió Keleten már 3 ezer éve közismert, mint népi gyógyászati eszköz. Az ősi kézi-

ratokban а Közel,- és Távol-Kelet, Tibet népei nyelvén /arab, perzsa, török, kínai, hindi, 

azerbajdzsán, stb../ írnak sok betegség mumióval való gyógyításáról.  

A későbbiekben a kutatások igazolták, mennyire gazdag ennek a természetes anyagnak 

az ásványi összetétele.  

A mumió Keleten ősidők óta csodatévő szernek számított, valóságos gyógyírként tartották 

számon. Nepálban például – gyógyító hatásának köszönhetően – a mumió az életelixír 

szerepét tölti be régóta. 

Hasznosságát a hagyományos gyógyászat is elismeri. A mumió – „hegyi gyanta”, szerves és nem szerves anyagok 

természetes keveréke. Sziklák hasadékaiban, üregeiben, réseiben gyűlik össze, beszivárgások, kérgek formájában, 

fekete, sötétbarna és barna, gyantaszerű alakban.  

Közép Ázsia hegyi barlangjaiban is megtalálható. Begyűjtés után tisztítják, finomítják. A tisztított, bepárolt 

mumió színe sötétbarna, ragacsos állagú, gyantaszerű anyag, amely а kéz melegétől meglágyul, sajátságos, 

gyantaszerű illata van. Vízben oldódik, kevés üledéket hagyva; az íze keserű. 

A mumió összetétele 

A mumió közel 28 féle vegyi elemet, 30 féle makro- (kobalt, nikkel, réz, cink, mangán, króm, vas, 

nátrium, kálium, magnézium stb.) és mikroelemet, 10 különféle fémoxidot, 6 féle aminosavat, termé-

szetes szteroidokat, terpiniodokat, foszfolipideket, és polyphenol vegyületeket, számos (A, B, C és P) 

vitamint (citrint), éter- és más olajakat, méhmérget, gyantaszerű és más biológiailag aktív anyagot 

tartalmaz - ezek mindegyike hat а szervezet megfelelő anyagcsere folyamataira.  

A mumió különleges, széles spektrumú biostimulátor; feltölti a szervezetet mikro- és makro-

elemekkel; regenerálja a csontszöveteket. A fertőző betegségek és sérülések gyógyítása mellett az 

immunrendszert is erősíti. A mumió a természet „antibiotikuma”.  

A mumió plasztikus anyag, +20°C alatti hőmérsékleten megszilárdul, hevítés hatására meglágyul. Felmelegítése 40°C 

feletti hőmérsékletre nem megengedhető, mert az erőtejes hevítés következtében sok hasznos anyag elvész belőle. 

A szennyeződésektől megtisztított, extrahált mumió egységes tömegű, sötétbarna vagy fekete színű, elasztikus 

állapotú, csillogó felületű, balzsamos illatú és kesernyés ízű anyag. A tárolás során fokozatosan megkeményedik, 

mivel nedvességtartalma csökken. Vízben könnyen oldódik, aminek következtében a víz barna színűvé válik. 
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A mumió gyógyító hatásai 

A mumió sok betegségre gyógyítóan hat; а működési mechanizmusa igen bonyolult. Sokoldalúan hat а szervezet 

minden életfunkciójára és folyamatára.  

Megszünteti a gyulladást; felerősíti а regenerációs folyamatokat а szövetekben. 

Antitoxikus; általános fölerősítő eszköz; helyreállítja az agy periférikus idegoszlopainak és elemző központ-

jainak csökkenő működését és kedvezően vesz részt а sejtek DNS bioszintézisében, ami felerősíti az osztódást és 

megnöveli a sejtek számát. Ezért, bonyolult összetétele következtében а kémiai elemek, oxidok, aminosavak 

láncolata van jelen /Mengyelejev táblázatának a fele/. Így, anyagában а természet szerencsés biológiai kapcsolata 

valósul meg. 

Az antibiotikumokkal ellentétben a mumiónak semmilyen allergikus, vagy toxikus hatása nincs. 

A mumió csökkenti a szervezet fogékonyságát az influenzával és a vírusokkal szemben. 

A mumió megismerése óta lehetséges az idegsejtek, a szívizom és más szövetek gyorsabb regenerációja. 

Igen hatásos a kemoterápiával együtt, rákbetegek kezelésében. 

Segít a környezetszennyezés okozta betegségek leküzdésében is. 

Növeli a máj méregtelenítő képességét, segít a vérrögképződés okozta problémák leküzdésében. 

A következő esetekben jelent további segítséget: csonttörés, csontritkulás, reumatikus megbetegedések, ízületi 

gyulladás, asztma, belső vérzés, emésztőszervi fekély, aranyér, emésztési zavarok, töredezett, gyenge haj illetve 

köröm, ekcéma és egyéb ásványi anyag hiánya következtében keletkezett betegségek. 

A szervezet fizikális és mentális segítője lehet alvászavar, fizikai kimerültség, általános rossz közérzet, ill. 

megfázás esetén.  

De hatékonyan kezeli az alsó- és felső légúti problémákat, a vírus- ill. baktériumfertőzés okozta megbetege-

déseket és az influenzát is. 

A mumió segít a szervezetünket annyira megterhelő évszak-. és időjárás-változásoknál is; a tavaszi fáradtság 

leküzdésében is nagy hasznát vehetjük! 

A mumió segíti a tápanyagok felszívódását; a huminsav reakcióba lép a nagy molekulasúlyú szerves vegyü-

letekkel, ezzel vízben oldhatóvá téve azokat. 

А mumió mérsékelt adagolása esetén ellenjavallat nincsen, ellenkezőleg, immunrendszer erősítő tulajdon-

ságánál fogva, pozitív hatású; csökkenti а fáradtságérzetet, általános erősítőként hat az emberi szervezetre, 

elősegíti az elvesztett erő,- és energia pótlását. 

Az évszázadok során а gyakorlat, а klinikai kísérletek, amelyeket betegeken végeztek, tudományosan is 

bizonyították, hogy а mumió egyike а legértékesebb gyógyhatású szereknek. 

A mumió magyarországi forgalmazása engedélyezett, mint élelmiszeradalék. 
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