
I. verzió 
 

Elektrodinamikai állapotfelmérés 
 

 Az a jelenség, hogy bizonyos bőrterületek kapcsolatban vannak egyes belső szervekkel, 

viszonylag régóta ismeretes a fizioterápiában és a neurológiában. Ezt az összefüggést használják 

ki az akupresszúra és a reflexmasszázs kezelések során is. Az ember bőrfelületén vannak olyan 

speciális pontok, területek is, amelyeknek az elektrodinamikai állapota, összefüggést mutat velük 

kapcsolatban lévő belső szervek állapotával.  

 Az IBR-SYSTEM elektrodinamikai állapot felmérés során speciális bioelektromos 

pontokra mikrointenzitású ingeráramot bocsájtunk és mérjük a vizsgált terület válaszreakcióját, 

amiből következtetni lehet a vele kapcsolatban álló szerv, szervrendszer vagy funkcionális 

csatorna állapotára. Funkciókat, tehát működési összefüggéseket vizsgálunk. Ezért már a szervi 

elváltozások megjelenése előtt kimutathatók bizonyos eltérések vagy egyensúlytalanságok. 

Amennyiben ezek az eltérések hosszabb ideig fennállnak, akár szervi elváltozáshoz vezethetnek. 

 Az eljárással megállapítható, hogy a vizsgált szervrendszer reaktivitási indexe a normál 

tartományban, az alatt, esetleg felette található. A normáltartomány feletti értékek akut gyulladás, 

irritáció, túlműködés jelzői, a túlságosan magas értékek pedig súlyosabb akut gyulladást, erőteljes 

salakanyag-túlterhelést vagy allergiás folyamatot jelezhetnek. Az alacsonyabb értékek az adott 

szerv alulműködését, strukturális elváltozását jelezhetik, a nagyon alacsonyak komolyabb 

sejtszintű károsodásra is utalhatnak. 

 Az eljárás során tizenhét szerv, szervrendszer vagy funkció-kör elektrodinamikai állapotát 

vizsgáljuk. A kapott eredmények ok-okozati öszzefüggéseket tárhatnak fel és nagyban 

hozzájárulhatnak a betegségek valódi okának felismeréséhez.  

 Az eljárás kiterjed a tüdő, gyomor, vékonybél, vastagbél, vese, húgyhólyag, lép, máj, 

epehólyag, bőr, kötőszövet, nyirokrendszer, szív, keringés, idegrendszer, izületek és allergia 

elektrodinamikai, funkcionális vizsgálatára. 

 

 Az állapotfelmérés második részében a berendezés mikroimpulzusokat küld a bőr 

felszinére, amelyek bejutnak a szervezetbe. Az elektrolit rendszerben majdnem fénysebességgel 

eljutnak minden egyes sejthez. A sejtek reagálnak ezekre a kis mikroingerekre és megváltoztatják 



a membránpotenciáljukat. A  Az IBR-SYSTEM berendezés a  Ezek a változások mérhető és 

grafikusan meg is jeleníthetők. Így kialakul az indukált biokommunikációnak nevezett jelenség a 

sejtek és a berendezés között. 

 

A szervezet összes sejtje részt vesz ebben a folyamatban, így a kapott jelleggörbében benne 

foglaltatik a szervezet komplex müködésének spektrumképe. Ebből kiszűrhetők a kóros eltérések 

és az instabil frekvencia szektorok. A berendezés a megszűrt jelsorozatokat használj fel a 

biofeedback kezelésekhez.  

  

 Vajon milyen az Ön egészségi állapota! Kérjen állapotfelmérést! Hívja rendelőnket a 

30/9373-883-as telefonon. 
 

 

 

 

II. verzió 

 

Létezik egy orvosi technika, ami meg tudja mutatni, hogy mi az, ami a szervezetünkben jól 

működik vagy esetleg már eltér a normálistól? A gép neve IBR-SYSTEM berendezés, azaz 

Integrált biológiai Szabályozó Rendszer. Segítségével fontos információkat kaphatunk a vizsgált 

szervrendszerek működéséről. 

  

Miben jelent újdonságot ez a csúcstechnológia? 

  

Fontos tudni, hogy a betegségek sohasem szervi elváltozásokkal kezdődnek. Először mindig 

működési zavarokkal, funkcionális eltérésekkel indul egy kórfolyamat. Ennek orvoslásával még 

teljes gyógyulás érhető el. Ha ez a működési zavar nem rendeződik, akkor hosszabb, rövidebb idő 

után sajnos már kialakulnak a szervi elváltozások, aminek a teljes gyógyulása már kétséges. 

Komoly problémát jelent, hogy napjaink orvosi vizsgáló módszereinek legnagyobb része csak a 

már kialakult szervi elváltozások kimutatására alkalmas, mint például az ultrahang, a röntgen, a 

CT, az MRI? Az IBR-SYSTEM a működésekről, a funkciókról hoz fontos információkat! 

  



Hogyan működik a rendszer? 

 

Több ezer év óta ismeretes, hogy a szervezetünk bizonyos test-felszíni pontjai területei, 

összefüggésben vannak egyes belső szerveinkkel, szervrendszereinkkel. Erre épül a több, mint 

5.000 éves akupunktúra és ayur-véda egészség és gyógyító rendszere is. Míg a rég múltban 

ezeket a területeket tapintással és egyéb fizikális vizsgálatokkal értékelték és kezelték, addig 

napjainkban a csúcstechnológia szolgáltatta legújabb eljárásokkal az IBR-SYSTEM már 

elektrodinamikai és kibernetikai módszereket alkalmaz a mérésekhez és az értékeléshez. A test 

speciális bioelektromos pontjaira mikro-ingeráramot bocsátva a berendezés méri a szövetek 

vezetőképességét. A mérési értékek összefüggést mutatnak a mérési ponthoz tartozó belső 

szervek illetve szervrendszerek működési állapotával. Az eredményekből megállapítható, hogy a 

vizsgált terület elektrodinamikailag a normál tartományban, az alatt vagy fölötte működik-e. A 

magasabb értékek heveny állapotokat, gyulladást, irritációt, túlterhelést, vagy allergiás 

folyamatokat jelezhetnek. Az alacsonyabb értékek inkább strukturális elváltozást, degeneratív 

vagy krónikus folyamatokat, míg a nagyon alacsony értékek már komolyabb sejtszintű 

károsodásra, esetleg daganatos elváltozásra is utalhatnak, aminek pontos tisztázására esetleg 

egyéb orvosi vizsgálatokat is el kell végezni. 

  

A kapott eredmények ok-okozati összefüggéseket tárhatnak fel és nagyban hozzájárulhatnak a 

betegségek valódi okának megismeréséhez már olyan korai stádiumban, amikor még akár 

panaszok sincsenek! Ezzel az eljárással tizennyolc szervrendszer elektrodinamikai működéséről 

kapunk rövid időn belül információkat, amelyek segíthetnek egy adott probléma háttér okainak 

tisztázásában és így hozzájárulhatnak a betegségek még funkcionális stádiumban történő 

végleges meggyógyításához. 

  

Az elektordinamikai állapotfelmérés második részében a berendezés az egész szervezetet egy 

időben, komplexen vizsgálja egy frekvencia spektrumanalízis segítségével, ami további 

segítséget nyújt a kóros eltérések kiszűréséhez és kijavításához. A vizsgálatot és a kiértékelést 

orvos végzi. 

  

Nem érdemes megvárni az első tünetek jelentkezését, vagy ha egy esetleges probléma (krónikus 



fáradtság, szúró fájdalom, emésztési rendellenesség, fejfájás, rossz közérzet stb...) fennáll, akkor 

érdemes magunkba "kukkantanunk" a modern technika segítségével, mert az egészség a legfőbb 

érték. Arról nem is beszélve, hogy mindenkinek jobb, ha nem akkor tudja meg, hogy van esetleg 

valamilyen probléma, amikor már esetleg nagy a baj. 

Ne érdemes kihagyni ezt a lehetőséget! Legyünk tudatában annak a megnyugtató érzésnek, hogy 

nem fenyeget semmi, kívülről nem látható, de belül már elindult a komolyabb probléma! Irány az 

IBR-SYSTEM állapotfelmérés, hogy nyugodtabban kezdjük a holnapi napot, és a következő 

hónapokat! 

  

Az IBR-SYSTEM® elektrodinamikai állapotfelmérés díja: . A vizsgálatot orvos végzi. 

  

  

Az eljárás nem helyettesít semmilyen más, hagyományos orvosi diagnosztikai eljárást vagy 

vizsgálatot, viszont funkcionális szempontok szerint jelentősen kiegészíti azokat.  

 

	  


