A Viofor JPS System készüléket fizioterápiás, rehabilitációs, szépészeti terápiás és megelőzési
célú kezelésekre tervezték. Orvosi készülék. 1998 óta a (világ)piacon! (19 szabadalom!)

Viofor JPS az első nem farmakógiai orvostechnikai eszköz,
mely klinikailag dokumentált hatást gyakorol az immunitás
javítására! TÜV (2020-06-16.)

A Viofor az egyetlen olyan orvostechnikai termék, amelynek klinikailag dokumentált hatása van a visszatérő felső légúti fertőzések kezelésére!
A COVID-19 járvány idején: a tartós intenzív osztályos kezelés és gépi lélegeztetés kapcsán
kialakuló súlyos izomtömeg és erőveszteség, a kognitív és mentális zavarok miatt szükséges
rehabilitáció, a termikus égési sérülések, nem gyógyuló sebek, felfekvések kezelésének lehetősége.
A Viofor JPS rendszer magnetostimulációs formájában a mágneses mező immunkorrekciós hatást fejt
ki, javítva az immunrendszer védelmi funkcióit, és ezáltal támogatja az immunrendszer működését. Az
immunrendszer azáltal erősödik, hogy serkenti a szabályozó T-limfociták csecsemőmirigy-függő
érésének folyamatát, és kiegészíti e sejtpopuláció hiányosságait az immunrendszerben, valamint csökkenti a proinflammatorikus faktorok és növeli a gyulladáscsökkentő faktorok koncentrációját, javítva az
immunrendszer védekezőképességét. A természetes immunitás szempontjából döntő fontosságú a
melatonin szekréciójának folyamata, amely immunomoduláló hatású, befolyásolja a citokin termelését
vagy az immunokompetens sejteket serkenti az opioidok kiválasztására. Szerepe az „immunpufferhez”
hasonlítható, amely serkenti az ellenálló folyamatokat, főleg kóros állapotaikban, pl. fertőzések, immunszupresszió, stressz vagy idős kor esetén, ugyanakkor az immunrendszer túlzott aktivitása esetén (ami
előfordul pl. súlyos Covid-19 fertőzés esetén) fékezheti is őket. Ezért nagyon fontos, hogy a Viofor JPS
magnetostimulációs kezelések nem befolyásolják az éjszakai melatonin szekrécióval járó napi ciklusokat. Endokrinológiai szempontból egészséges betegek vérmintáiban nem észleltünk rendellenességet a
szérum melatonin szintjében" – mondja a Łódźi Orvostudományi Egyetem professzora, dr. hab.
med. Marta Woldańska – Okońska, ortopéd sebész – traumatológus, rehabilitációs szakorvos, balneológiai és fizikai orvostudományi szakember.
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A regenerációra szoruló munkaerő hatalmas probléma. Az emberek közül jó néhányan akik végigélték,
szenvedték a most folyó járvány klinikai változatát, speciális utókezelésre szorulnak. A VIOFOR lehetőséget kínál ezen problémák komplex kezelésére. Sokakat közülük segíteni kell abban, hogy visszatérhessenek a kisbetűs életbe, a családjuk körébe, alapvető fizikális és mentális problémákat tudjanak
kezelni, hogy részt vehessenek a közösségekben és a munkában.
A sportolóknál ugyanez fokozottabb, gyorsabb igényként jelentkezik, hiszen a felkészüléshez, a
versenyekhez, a sportolói karrierjükhöz történő visszatérés a cél, a feladat.
Egyébként is, közülük már nagyon sokan megtapasztalták a felkészülésben és versenyeken a
VIOFOR pozitív hatásait, és sokuknak van élménye a restitúciót nagymértékben elősegítő, a
rehabilitációt felgyorsító, gyógyulást segítő kezelésekről.
A Magyar sportban 2000, azaz Sydney óta alkalmazzák: Sportkórház,
MOB, Tatai Edzőtábor, Testnevelési Egyetem, TE Sportegyesület, TE
Kutató Központ, Magyar Úszó Szövetség, Magyar Torna Szövetség,
Magyar Kajak-kenu Szövetség, Magyar Sportlövők Szövetsége, Magyar
Súlyemelő Szövetség, Judo Paksi Atom, Kézilabda Veszprém SE, Ökölvívó
Válogatott, Békéscsabai Futball Akadémia, Lovassportok, Talmácsi Group
(a teljesség igénye nélkül!).
De az Egészségügyi ellátásban is ismerik, szeretik, alkalmazzák. Kórházak, Rendelők:
OSEI, Péterfy Baleseti Központ, Manninger Jenő Traumatológiai Intézet, SOTE, DOTE, Ajkai Kórház,
Szent Imre Kórház, Nagykőrösi Kórház, Nagykanizsai Kórház, Kecskeméti Kórház, Kaposvári Kórház,
Mohácsi Kórház, Parádfürdői kórház, Tatai Kórház, Magyar Honvédség Hémori, NAV-Vám
Rehabilitációs Központ, Bp. Újpest Szakrendelő, Bp. Újbuda Szakrendelő, Bp. Angyalföld Szakrendelő,
Bp. Rókus kórház, Szent Gellért Nappali Kórház, Érdi Városi Szakrendelő, Érdi Városi Rehabilitációs
központ (szintén a teljesség igénye nélkül!).
Száz szónak is egy a vége:

A Viofor JPS System megelőzési célból, vagy rehabilitációs célból használható non invazív rendszer, az EU rendszer szerint minősítve, EU által javasolva a Covid-19 betegek közvetlen vagy közvetett kezelési módszereinek
intenzívebbé tételére.
Egyszerű kezelhetősége miatt otthon is alkalmazható!

Használjuk!
Missziónk:
"Hiszünk abban, hogy a tudás, az orvosi ismeretek mellett a korszerű, állandóan megújuló
orvosi berendezés és eszközpark legalább annyira fontos a gyógyításban, mint a betegközpontú szemlélet."
www.viofor.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hivatkozott kutatások, publikációk, minősítés(ek) a VIOFOR JPS System eredményei!
A mágnesteres kezelőkészülékek, kialakításuk, technikai adataik, a mágnesterek gerjesztésének módozatai különbözőek. Tehát
a készülékek egymással nem összemérhetők, nem hivatkozhatók, csak az eredményeik összehasonlíthatók.
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