7 érv, hogy miért érdemes pont
Viofor JPS készüléket használni...
1. „Egészséged érdekében...” A környezet
káros hatásaitól mentes egészséges emberi
szervezet, mely a természetes földi mágneses
teret kihasználja – ez a múlt. A megfelelően
előállított pulzáló mágneses terek kedvező hatást
fejtenek ki a sejtlégzés bizonyos folyamataira, mind az oxigént igénylőkre,
mind az oxigén nélküliekre. A mágneses terek az endogén opiátok kiválasztásának
fokozásával fájdalomcsillapító hatásúak. Hasonlóan beállíthatók a stresszoldó,
altató programok, a beinduló melatonin termelése elősegíti a nyugodt, jó alvást. A
Viofor készülék terápiás programmal is rendelkezik a rendszeres kezelést igénylő
krónikus megbetegedések többségére. Mindeddig az ilyen kezeléseket
kórházakban vagy magán terápiás központokban végezték.
2. Mert nem csak megelőzésre, regenerációra és rehabilitációra is alkalmas! A
magnetostimuláció célja a szervezet élettani működésének segítése. Megkönnyíti a
homeosztázis fenntartását, s jól használható az egészségügyi megelőzés területén
is, hiszen a természetes környezet változása és az egészségtelen életstílus és
táplálkozás, fő okai a krónikus civilizációs betegségeknek.
3. Nincs káros mellékhatása... A Viofor olyan készülék, mely a magnetostimu
lációhoz gyenge, a föld mágneses terének nagyságrendjével azonos erősségű
mágneses teret használ.
4. A Viofor.JPS a jelenleg ismert legkorszerűbb biofizikai elveket használja
fel... (kifejlesztését az EU is támogatta...) A Viofor készülékben alkalmazott
legújabb JPS rendszer (mint minden magnetostimulációs készülék, saját vezérlő
függvényt (Viofor jelleggörbét +18 - új szabadalmat!) alkalmaz. A magneto
mechanikus és elektrodinamikus hatásokon kívül az ionos-, ciklotronos hatást is
kihasználja. Ennek köszönhetően az eddigieknél hatékonyabb ion szállítás érhető el
a sejtmembránok környezetében és a hajszálerekben (más néven a
mikrócirkulációban).
5. Gyártása és értékesítése az orvosi készülékekre vonatkozó előírások szerint
történik... (minőségi termék – 3év garancia. ISO, CE…) Nem Multi-Level
értékesítés!
6. Alkalmazói nemcsak a
nagy terhelésű menedzserek, sportolók és
művészek, illetve rendelők és kórházak, hanem mindenki, akinek fontos
családja és saját egészsége! Egyszerű kezelhetősége folytán otthon is
használható! (Teljes készülékcsalád – az otthoni készüléktől a szuperclinic
összeállításig!) Extrák: Egyidejűleg két kezelő aplikátor használata (teljesítmény
csökkenés nélkül)! Tetszés szerinti szet összeállítások, teljes csereszabatosság,
utólag is bővíthető! Speciális beállítások sportolóknak, a Classic változat az
elődkészülékek (hagyományos magnetostimuláció) kezelési programjait is (!)
tartalmazza. Továbblépés kiegészítő aplikátorokkal, kiegészítő szettekkel, vagy
vezérlőegység cserével...
7. Eredményességét és hasznosságát nemzetközi díjak is illusztrálják.
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„...Megjelenése óta a Viofor JPS készülék
alapvetően megváltoztatta a modern fiziote
rápiás kezelések módszerét. A mozgásszervi
funkciózavarokat kialakulásuk sorrendjével
ellentétesen igyekszünk megszüntetni, és
mind a helyi, mindpedig általános energia
szint növelését elvégezni. ...”
MÁGNESTEREK ALKALMAZÁSA
PRAXISOMBAN
Dr. Kasza Géza - Sportorvos

Széleskörű nemzetközi eredmények mellett a
magyar tapasztalatok is kiválóak.
Sydney-olimpia: A legtöbb beavatkozás.
A MOB emlékérmét kapta a VIOFOR.
A VIOFOR nagymértékben segíti a szervezet
regenerálódását, sőt a károsodással járó
esetekben a rehabilitációját.

Farkas János

„ … A VIOFOR készüléket gyakorlatilag
minden sportágban lehet alkalmazni. A
csapatjátékoknál – hiszen egy készülékhez
több kezelőegység is kapcsolható, így 10
perc alatt akár az egész csapat kezelhető.
Vívás, lövészet, íjászat, stb. ahol az erőnlét
mellett a koncentrálóképesség fokozása is
különösen fontos. Az erő és küzdőspor
toknál, ahol a sérülések veszélye nagyobb,
és azok gyors regenerálása létfontosságú.
Vízisportoknál és síelésben, de használják
technikai sportok is, az autó- és
motorversenyzők, valamint a sakkozó is.
Ideális esetben (élsport) a sportoló(k)nak
saját használatú VIOFOR készüléke(ik) is
van(nak). Így nem csak az edzőtáborban,
hanem a felkészülés egyéb időszakában is
pontos program szerint tudják alkalmazni a
kezeléseket. ...”

MAGYAR ÚSZÓSZÖVETSÉG: TÁJKÉP PEKING UTÁN – OLIMPIAI SZEREPLÉSÜNK
ÖSSZEFÜGGÉSEI
„SPORTÁGUNKBAN HASZNÁLATOS SPECIÁLIS ESZKÖZÖK
Az elmúlt évben sikerült két Viofor terápiás ágyat beszerezni (jó néhány évet vártunk rá). Ezek az
edzés utáni regenerálódásban, valamint a sérülések utáni rehabilitációban nyújtanak segítséget. …”
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„ a vizsgálat eredményei alapján kijelenthető, hogy a Viofor JPS készülék által generált mágneses
terek alkalmasak a terhelést követő restitúció felgyorsítására. Ez lehetővé teszi napi több edzés
esetén a második (és további) edzések intenzívebbé tételét, javítja az esti edzés utáni az éjszakai
pihenést. Versenyek esetén olyan sportágakban, ahol egy nap több alkalommal kell pályára lépni
vagy a sportoló több versenyszámban indul és egy nap több alkalommal kell szerepelni (pl.
birkózás, cselgáncs, atlétika egyes futószámai, rövid pályás gyorskorcsolya, kajak-kenu, úszás,
öttusa, tollaslabda, asztalitenisz, vívás, stb.) illetve labdajátékokban a félidők közötti szünetekben
(annál is inkább, mert ez a készülék alkalmas egy vezérlővel több személy kezelésére) elősegíti a
pihenést, azaz a következő szereplés alkalmával javíthatja az eredményességet.”
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A világmindenség természetes mágneses terei már az első életformák megjelenése előtt is
léteztek. Szerepük az evolúcióban vitathatatlan. Az emberi szervezetben számos olyan folyamat
megy végbe, amelynek irányításában elektromos erők vesznek részt, s ezeket természetes
mágneses terek működése hozza létre. ...
VIOFOR.JPS mágneses stimulációs készülék világszerte ismert találmány...
... készülék
elterjedése és működtetése az eddigi tapasztalatok alapján sikeres lesz, s javítani fogja az
emberek életminőségét, hiszen jól kiegészíti a gyógyszeres kezeléseket.

A MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA A 2004. ÉVI XII. ATHÉNI NYÁRI
PARALIMPIAI JÁTÉKOKRÓL
Összesen 23 sportoló és 6 kísérő - több mint 70 alkalommal - fordult hozzánk egészségügyi
problémákkal, ezek egy része fülészeti, szemészeti, bőrgyógyászati (hallójárat-gyulladás,
körömágygyulladás, conjuctivitis, herpes, bőrfertőzések), másik részük ortopédiai jellegű volt
(teniszkönyök, ganglionok, vállproblémák). Néhány felfázást, megfázást és allergiát kezeltünk
még. A beállított terápia minden esetben hatásos volt, és a sportolók meggyógyultak,
egészségügyi állapotuk az olimpiai szereplésüket nem befolyásolta. A gyógyító munka nagy
részét a krónikus ortopédiai sérülések eredményes fizioterápiás kezelése jelentette UH- és
Viofor-készülékkel.

3. EURÓPAI SPORTTRAUMATOLÓGIAI KONFERENCIA, MONACO 2003
OSEI HÍRLEVÉL 2003. MÁJUS
A kongresszus 3. napján a „B” szekcióban lntézetünk is szerepelt előadással: „The importance of
system theory of overuse injuries” Gy. Lángfy, K. Czeglédy (Hungary)
A rendszerelméletben kiemelt helyet foglalt el a szervezet nyugalmi energiaszintje és ennek direkt
emelésére szolgáló ún. „VIOFOR terápia”, mely nagy szerepet játszott Sydneyben a magyar
olimpiai csapat managementjében. A szekciót követő szünetben kis magyar csoport gratulált az
előadónak, közöttük Dr. Martos Évának, dr. Téglásy Györgynek.
Kiemelt témák a következők voltak: propriocepció, arthrosis és sport, krónikus könyöksérülések,
boka/láb, izomsérülések, elülső keresztszalag külön „kerekasztal” megbeszéléssel, krónikus
ínsérülések, új horizont a képalkotó technikában, porcsérülés kezelése, térd, Achilles-ín,
sportspecifikus sérülések, új távlat a sportsérülések diagnosztikájában és terápiájában, akut
szalagsérülések kezelése, patellofemorális ízület, pubialgia, új módszerek, gerinc, váll.

IRÁNY LONDON! - EDZŐ-TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIA 2009/1
MAGYAR EDZŐK TÁRSASÁGA ÉS A MOB
Kovács Tamás (MOB) kérdése Dr. Halasi Tamáshoz (OSEI Sportsebészeti osztály):
K.T.: A mágneses tér használata... Hol tart ez ma, mennyire tudjátok használni és milyen
hatásfokkal?
H.T.: Elég sűrűn alkalmazott kezelés (most a mágneses tér kezelésről beszélünk). … Viszonylag
jó a leírás, jól használható. Az edzők, gyúrók, sportorvos jelenléte nélkül is veszélytelenül
alkalmazhatják! Tulajdonképpen tudjuk javasolni. Mindenképp azt kell tudni, hogy ez egy
kiegészítő kezelési eljárás!

