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A  milliméteres-terápia helye a 
fizioterápiában I.

 Elektroterápia
• kisfrekvencia 0 – 1000 Hz

• középfrekvencia 1000 – 100 000 Hz

• nagyfrekvencia 100 000 Hz felett

• milliméteres hullámok

• rádió frekvenciák

• mechanoterápia

• termoterápia

• fototerápia

• hydroterápia

• balneoterápia

• klímaterápia

• inhalációs terápia

• diéta



A milliméteres terápia gyógyászati 
hatásmechanizmusa

A milliméteres terápia (MM-terápia) – milliméteres tartományú (1-10 
mm) extra magas frekvenciájú (30-300 GHz) és alacsony intenzitású 
elektromágneses sugárzással történő gyógyászati behatás.

MECHANIZMUSOK: 

A milliméteres tartományú elektromágneses hullámok a biológiai 
szövetekbe való alacsony behatoló képességgel rendelkeznek (0,2 – 0,6 
mm), szinte teljesen elnyelődnek a bőr felszíni rétegeiben (a 
vízmolekulák, a hidratált fehérjék és a kollagén rostok által), nem 
fejtenek ki hőhatást. A szervezet válaszreakcióját a bőr és zsigeri reflexek 
típusa, valamint az adaptációs alkalmazkodó, védelmi reakciók 
növelésére irányuló általános reakciók határozzák meg.



Az MM-sugárzás hatása a sejt- és a sejten belüli membránok ionáteresztő
képessége változásától és a dipólusos vízmolekulák illetve a fehérjestruktúrák
különálló alegységei relaxációs rezgéseitől függ, ami a vér reológiai
tulajdonságainak, az agyi és perifériás vérerek tónusának helyreállításához
vezet, elősegíti a vérmennyiségnek a leginkább ischaemiás területekre való
átirányítását, javítja a sérült szövetek mikrocirkulációját, csökkenti a
stagnálást a venulákban, az endotél és az erek izommembránja változását
váltja ki, növeli a funkcionáló kapillárisok számát.

A hullámok megváltoztatják az idegvégződések impulzusos aktivitását és
ingerküszöbét, a behatás potenciálja paraméterei változásának stimulálják az
idegi regeneratív folyamatokat, köztük az idegrostok számának növekedését,
azok mielinációját. Normalizálják a neuronok ingerküszöbét.



A milliméteres elektromágneses hullámok és a biológiai objektum

kölcsönhatásának jellegzetességei:

 Csak a milliméter hullámai képesek olyan akuszto- elektromos

hullámokat létrehozni a sejtmembrán kettős rétegében, ami

hatással van a sejtben végbemenő folyamatokra.

 A mm-es hullámok a más frekvenciájú rezgéseknél sokkal

hamarabb nyelődnek el a sok nedvességet tartalmazó emberi

bőrben.



Az MM- sugárzásnak a szervezetre való elsődleges behatása és a
szervezet sejtjeiben lévő meghatározott molekulákra történő
hatásában rejlik.

Ezen koncepció kulcsmomentuma az, hogy a biológiai rendszerek
egyes molekuláinak funkcionálása sok esetben olyan sajátos jelleggel
kell rendelkezzen, amely nem vonatkozik az általános kontakt vegyi
behatásra
a molekulák érintésmentes távoli hatása a receptorokra, a vizes
közegen keresztül.

A víz struktúrája változásának ezen folyamatai, annak tulajdonságai
együttműködő jellegének következtében meglehetősen nagy
távolságban szétterjednek és elérhetik a távoli receptorokat.

A milliméteres sugárzás biofizikai 
hatásmechanizmusa



 A receptor válaszol a kódolt információt létrehozó jelek meghatározott 
sorrendjére.

 Az induktormolekula termikus forgásának során az említett zavarok 
elmozdulnak a víz térfogatában és a jelek egymás után áthaladnak a 
receptoron, amely leolvassa a kódolt információt. 

 Az információ jellege szigorúan meg van határozva az indikátormolekula 
szerkezete által, ami teljes mértékben megmagyarázza annak erős 
hatásspecifikációját.

 Az MM- sugárzás teljesen elnyelődik már a felszíni rétegben és 
mobilizálja a szervezet nem specifikus véderőit, azaz erősíti azon 
funkciókat, amelyek a szervezet saját normáira jellemzőek; az MM-
hullámok terápiás hatása a patológiák széles körében hatékony. 



Az elsődleges eseményben résztvevő molekulák a következő 
tulajdonságokkal kell rendelkezzenek: 
 jelen kell lenniük a szervezet gyakorlatilag összes sejtjében,
 részt kell venniük a biológiai folyamatok szabályozásában,
 szerepük univerzális kell legyen.

Az összes ilyen követelményt teljes mértékben kielégítik a ciklikus 
adenozinmonofoszfát (CAMP) molekulái, melyek megtalálhatóak a 
szervezet valamennyi molekulájában, és éppen ezek szabályozzák az 
adott szövet alapvető folyamatait; valamint rengeteg különféle 
fiziológiai folyamatot stimulálnak             azaz a szervezet univerzális 
szabályozójának minősül.



A specializált hatások mechanizmusa 

 fájdalomcsillapító
 gyulladásgátló
 oedema csökkentő 
 a szövetek regenerációs folyamatainak javítása
 a szervezetnek az immunitás stimulálása 
 a rendszerszintű és regionális hemodinamika javítása
 stressz oldó hatása
 a vegetatív idegrendszer szabályozásának normalizálása



Az MM- terápia gyógyászatban való 
alkalmazása 

 az MM- tartományú alacsony intenzitású elektromágneses sugárzás 
kifejezett immunotróp hatással bír a limfoid szervek sejtjeire, amely a sejti 
és nem specifikus immunitás módosulásában nyilvánul meg,

 csökkenti a sejti immunreakció intenzitását a lassított típusú 
hiperérzékenység reakciójában,

 gyulladás gátló hatást fejt ki, amely a gyulladás gócpontjának 
váladékképződésének és vérbőségének csökkenésében nyilvánul meg,

 csökkenti a perifériás vér neutrofil állományának fagocitózis aktivitását de 
nem befolyásolja az immunfüggő antigén humorális válaszát,

 az MM- sugárzás lokális hatása a hízósejtek degranulációját váltja ki
 az MM- terápia során a T-szuppresszor limfociták számának növekedését, 

az immunszabályozási index növekedését tapasztalták
 helyreállítódik a perifériás vér mononukleárjainak lecsökkent 

immuninterferon szintézisének képessége



A Triomed Universal készülék korlátlan 
alkalmazási lehetőségekkel bír, hála 

konstrukciójának. 

A készülék blokkjához egy USB kábel 
segítségével különböző csatlakoztatható 

fejeket tudunk egyesíteni. 



A készülékhez több kezelőfej is csatlakoztatható 

1. Univerzális sugárzó, mely egy extrém 
magas frekvenciát közvetít

Milliméteres hullámhosszon, 40-43 GHz-es
rádiófrekvencián működik, mely megfelel a 
sejtkommunikáció frekvenciáinak, a 
hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengely 
(stressz tengely) valamint 
szabályzórendszer frekvenciáinak. 

Ennek köszönhetően a betegség okára hatva indítja 
be az öngyógyítás folyamatait, miközben közvetíti 
a szervezetnek az egészség rezgéseit.



Sejtszinten, a kezelés egész ideje 
alatt intenzív kommunikáció
valósul meg a szervezet és a 
készülék között, a kezelés minden 
pillanata egyénre szabott.

Széles körben alkalmazható a különböző betegségek 
kiegészítő kezelésében:

 központi idegrendszer megbetegedései
 perifériás idegrendszer megbetegedései
 vegetatív idegrendszer megbetegedései
 szív- és keringési rendszer betegségei
 hörgők, tüdő és mellhártyák megbetegedései
 gyomor- és béltraktus betegségei



 máj- és epehólyag megbetegedései
 hasnyálmirigy betegségei
 vese-és húgyúti betegségek
 nőgyógyászati betegségek
 andrológiai betegségek
 váz-és mozgásszervi betegségek 
 bőrbetegségek
 endokrin szervek betegségei
 fül-orr-gégészeti megbetegedések
 szembetegségek
 bármely lokalizációjú szindróma
 sebek, törések, égések
 allergiás megbetegedések



2. Egészség sugárzó, mely egy háttér 
rezonancia sugárzást valósít meg

Különleges kvantum tartományban működik. Hatása a 
szervi funkciók hiányosságainak korrigálásában rejlik.  
Minden esetben és mindig alkalmazható, nem alakul ki a 
hozzászokás veszélye. Akut esetekben nem kellően 
hatékony, inkább utókezelések esetén alkalmazza.

A következő esetekben kiegészítő terápiaként ajánlott:
 megelőzésre
 Infekciók ellen (paraziták, baktériumok, vírusok és 

gombák okozta fertőzések esetén)
 heveny és krónikus betegségek esetén
 sérülések, utókezelés, rehabilitáció esetén



További kezelőfejek 

Egészség ízület sugárzó

Infravörös sugárzó

Kardiológiai sugárzó

Antidiabetikus sugárzó Egészséges 
vesesugárzó

Oxigén sugárzó

Trio-men

Trio-women



A klinikai orvoslás néhány olyan területe, amelyben jelenleg is 
sikeresen alkalmazzák a milliméteres terápia módszerét az elmúlt 
évtizedek során jóváhagyott tudományos és módszertani adatok 
alapján, a különböző utasítások, módszertani javaslatok, új 
egészségügyi technológiák tükrében:

 kardiológia (a stabil és instabil stenocardia, a miokardiális infarktus, a 
magasvérnyomás-betegség kezelésében);

 neurológia (az agyi vérkeringés zavarai, a gerinci osteochondrosis, 
idegzsábák kezelésében);

 tüdőgyógyászat (a bronchiális asztma, a hörghurutok kezelésében);
 traumatológia és ortopédia (a sebfertőzések, trophikus zavarok, az 

ízületek gyulladásos és degeneratív megbetegedéseinek kezelésében);
 gasztroenterológia (a gyomor- és a nyombélfekély, pancreatitis, 

cholecistytis kezelésében);



 fogászat (a parodontózis, stomatitis kezelésében);
 bőrgyógyászat (az ekcéma, neurodermitis, psoriasis, 

kikózisok, a herpesz kezelésében);
 nőgyógyászat (a női nemi szervek gyulladásos 

megbetegedéseinek, a méh myoma, a hyperplasztikus
folyamatok kezelésében);

 urológia (a pielonephritis, prostatitis kezelésében);
 gyerekgyógyászat (a cerebrális gyermekbénulás, enuresis, 

vírusos hepatitis kezelésében);
 onkológia (a vérkeringési rendszer védelme és a 

mellékhatások enyhítése terén a sugár- és kemoterápia 
során);

 pszichiátria-narkológia (az alkohol-, drog- és 
nikotinfüggőség kezelésében).



Ellenjavallatok:
 általános fizioterápiás kontraindikációk mellett:

 nem megállapított diagnózis esetén,
 egyéni érzékenység a milliméteres hullámú kezelésre,
 bizonytalan eredetű lázas állapotok,
 autonóm táplálású implantátumok jelenléte a 

szervezetben ( a készülék alkalmazásának közelében),
 súlyos, életveszélyes betegségek esetén a készülék 

kizárólag orvosi felügyelet mellett, komplex terápia 
részeként alkalmazható.



Psoriasis esetén (progresszív és stacionárius fázis) 
az MM- terápia alkalmazása a következőkhöz 

vezet
 a lipid-anyagcsere korrekciójához (a lipid frakciók és a malondialdehid 

szintje arányának normalizálódása),

 a vér és a mikrocirkuláció reológiai tulajdonságainak javulásához,

 immunmoduláló hatáshoz: mindennemű immunoglobulin számának és a 
perifériás vér cirkuláló immunkomplexei tartalma mutatóinak csökkenése, 
amelyek közvetlen módon részt vesznek a szövetek károsításában és a 
dermisben végbemenő helyi gyulladásos reakciók felerősítésében; a T-
limfociták számának növekedéséhez (CD3+), a neutrofil granulociták
metabolikus aktivitásának felerősödéséhez,

 elősegíti a PASI (Psoriasis Area and Severity Index) index csökkenését és a 
betegség remissziójának növekedését, a betegség progressziós stádiuma 
időtartamának 5-7 nappal történő csökkenését és a korai recidívek
számának 23,3%-kal való csökkenését.



Psoriasis esetén

A gyógyászati hatásgyakorlás a bőrfelület alábbi biológiailag aktív 
területeire történik:

 a mellkas és a test találkozási zónája,
 a térdhajlati gödör zónája – balra és jobbra,
 a lábfej felületi részének középső harmadbeli zónája, az I és II ujjak 

között – balra és jobbra,
 a talp hátulsó szélső felületének zónája – balra és jobbra,
 a máj projekciójának területe.



Atópiás dermatitis esetén felnőtteknél és gyermekeknél az 
MM- terápia alkalmazása a következőkhöz vezet

 az MM-terápia alkalmazása lehetővé teszi a betegség klinikai 
remissziójának rövidebb idő alatt történő elérését

 pozitív hatással van az immunrendszerre

 erősíti a gyulladásgátló hatást

 gyorsítja az infiltrátumok felszívódását

 stimulálja a bőr regenerációs folyamatait



Felnőttek és gyerekek atopikus dermatitise esetén

 A gyógyászati hatásgyakorlás a bőrfelület alábbi biológiailag aktív 
területeire történik:

 az I és II ujjak csontjai alkotta háromszög közepén, a kézfejen

 a térdhajlati gödör zónája – balra és jobbra

 a lábfej felületi részének középső harmadbeli zónája, az I és II ujjak 
között – balra és jobbra

 a mellékvesék projekciójának zónája

 a talp hátulsó oldalsó felületének zónája – balra és jobbra

 a máj projekciójának területe







20.kezelés



8.kezelés után



Égés – ami régebben akár maradandó nyomott 
hagyott a testünkön

A Triomed-el ennek vége! 

Égés esetén azt tudjuk elérni a készülékekkel, hogy a bőr milliméteres hullámokkal 
történő regenerációja során a hegek akár nyomtalanul eltűnnek. Amennyiben ez a 
célunk, a készüléket azonnal helyezzük az égés területére, vagy a 
peremére Oxigén vagy Univerzális üzemmódokban, helyezzük bele az égett 
felületet strukturált vízbe, vagy borogassuk azt. 
Nagyon hatékony a milliméteres terápia a téren át: kapcsoljuk be a készüléket és 
üljünk közel hozzá!
Akut esetben : Hatásgyakorlás a sérült felületre napi 8-10 alkalommal 10-10 
percben történik. A már kikapcsolt készüléket hagyja a sérült felületen egész 
éjszakára- ilyenkor a készülék még háttér jelekkel korrigálja a szervezet 
működését.
Számtalan tapasztalat igazolja, hogy az égési sérülések nyom nélkül tűntek el.

www.cemmedic.hu



2015.07.13-án 
Elsőfokú arc

Másodfokú mko
kéz,alkar, és lábszár égési 

sérülés
3 hét kórház























30.kezelés



Köszönöm, hogy megtisztelő 
figyelmükkel végig kísérték 

előadásom és egy csepp újdonsággal 
szolgálhattam!
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