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Infravörös terápia 

A szerző megjegyzései 

Szeretettel köszöntök mindenkit az új infravörös (IV) jeladó 

megjelenése alkalmából! Az IV jeladó remekül kiegészíti a BioTrEM-

technológiát, ezzel is színesítve az egészség megközelítése 

módszereinek palettáját.  

Az Triomed készülék IV jeladójának megjelenése a gyógyászatban 

hosszú évek kísérletezésének és fejlesztésének eredménye. Szeretném 

megjegyezni, hogy a mi IV jeladónk a leghatékonyabb és 

legbiztonságosabb infravörös terápiás eszköz, ami „mindig és minden 

esetben” alkalmazható. Például: alkalmazható abban az esetben, 

mikor más jeladó alkalmazása nem ajánlott. Friss sérülés esetén: az 

orvosok általában hideg borogatást, kötést és nyugalmat ajánlanak, 

ám a mi IV jeladónk alkalmazása szinte elengedhetetlen: fájdalmat 

csillapít, megelőzi a szövődmények kialakulását. Vagy egy másik 

példa: akkut állapotban, magas láz esetén a paciensnél semmilyen 

fizioterápiás kezelést nem alkalmazhatunk, de az IV jeladó nagyon 

hatékony ebben az esetben, mint elsősegély, és mint rehabilitációs 

eszköz. Ödémák, gyulladások, különböző kötőszöveti- és 

csontvastagodások, elváltozások esetén is bátran alkalmazhatjuk – 

sőt, ajánlott a Triomed-készülékcsalád eme jeladójának alkalmazása. 

Az IV-jeladó kiegészíti az amúgy is egyedülálló tulajdonságokkal 

rendelkező Triomed készülékeket.  

Az infravörös fény hatásai 

(Az orvos tanácsai) 

Goncsarov V.P. docens, a Szentpétervári Katonai Orvosi Akadémia 

sebészeti részlegének főorvosa: 

Az ember, mikor meglátja a szivárványt, öröm tölti el: elvonatkoztat a 

földi problémáktól, kíván valamit, jobb lesz a kedve, frissebb a teste, a 

lelke felszabadul. Napfény… Csak a szivárványban látjuk meg az 
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összetevőit. Melyik az a szín, amelyik a legáldásosabban hat rá, 

melyik színt ajándékozta neki a sors kiválasztottként, kedvenceként? .. 

Valamennyien egyéni módon állunk a színekhez, de a Nap fényében 

szemünk nem látja a napfény valamennyi komponensét, mivel azok 

egy része láthatatlan. És éppen ez a láthatatlan spektrum, mely a vörös 

tartományba tartozik, hat a legáldásosabban az emberi szervezetre – a 

testre és lélekre.  

Először tapasztalati úton, később tudományosan is bebizonyították, 

hogy a szivárvány összes látható és láthatatlan színe közül épp a vörös 

és infravörös spektrum az, ami a legaktívabban hat ránk, a 

legmélyebben hatol be a szervezetbe, és egyben a legártalmatlanabb 

is. Sokan iróniával, szkeptikusan viszonyulnak az olyan ősi, népi 

gyógymódok felé, mint a színterápia: némely betegséget anno vörös 

posztóval (is) gyógyították, segítségével fájdalmat csillapítottak. De a 

gyógymód segített! Nem véletlen, hogy a népi gyógyítók a világ több 

táján vörös helyiségben végezték tevékenységüket, amit később az 

orvosok is átvettek vörös kórtermek létrehozásával. És láss csodát – a 

betegek tényleg jobban érezték magukat, gyógyultak! Még a lelki 

betegségeket is kezelték ezzel a módszerrel. Mára minden kétséget 

kizáróan bizonyított, hogy a vörös (nála gyengébben a narancsszín, 

még kevésbé a sárga) szín, valamint a vörös láthatatlan tartománya 

(IV) javítja a szív- és érrendszer funkcionális teljesítőképességét, 

normalizálja a vérnyomást, szabályozza a légzést, növeli az izomerőt, 

valamint fokozza az idegi impulzusok terjedési sebességét és a 

reakciók gyorsaságát. Ugyanakkor a kék, a lila és a fekete az 

ellenkező hatást váltja ki.  

A szín nem csak a fizikai testre hat, hanem a pszichés állapotra is. 

Hosszú ideig tartó kék-lila színhatással a kolerikus típust 

flegmatikussá lehet változtatni.  

A tudósok és az orvosok gyógyászati célból már rég alkalmazzák a 

vörös fény látható és láthatatlan tartományát. Készülékek sora lett 

létrehozva a vörös és infravörös fényspektrum alkalmazása céljából, 

amelyeket – pozitív tulajdonságaiknak köszönhetően - sikeresen 

alkalmaznak is a gyógyászatban. Ugyanakkor ezen készülékek 

többsége drága, vagy méretében nagy, nem mobil, alkalmazásuk 
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professzionális felkészítést igényel, többszintes szabályzóprogrammal 

vannak ellátva, ami megnehezíti az ambuláns alkalmazás lehetőségét.  

Az infravörös IV-jeladó spektruma a láthatatlan infravörös fény 

tartománya, hullámhossza 840-950 nm, vagyis olyan alacsony 

intenzitású természetes sugárzás, amihez a szervezet jól van 

adaptálódva. Az IV-jeladó nagyon egyszerű az alkalmazását illetően, 

megbízható, olcsó, teljesen biztonságos úgy a paciens, mint azt 

alkalmazó számára. Jól kombinálható egyéb kezelési módszerekkel, 

fokozza hatékonyságukat. Minden körülmények között alkalmazható: 

a kötözőben és a műtőben, kórteremben és otthon. A sugárzás 

alacsony energiaszintje nem károsítja a biológiai rendszert, 

ugyanakkor tökéletesen elégséges ahhoz, hogy aktiválja a szervezet 

életfolyamatait.  

Az IV-jeladó különösen hatékony akkut fázisban lévő gennyes-

gyulladásos betegségek kezelésekor: furunkulus, abscess, gennyes 

ciszták, felfekvések, műtét utáni gennyesedő hegek kezelésekor, 

dermatitisek, fekélyek és visszérbetegségek esetén, a cukorbetegek 

angiopathiája, vagy keringési zavaroktól szenvedő betegeknél, akik 

obliterális endoarteriit vagy aterosclerosistól szenvednek, akkut 

felszíni tromboflebitis esetén, égési és fagyási sérüléseknél, stb.  

Minden gyulladással járó megbetegedést úgy általánosan, mint 

helyileg trofikus elváltozások kísérnek.  Ezek megszüntetése céljából 

az IV-sugárzás a leghatékonyabb, szemben a többi fizioterápiás 

módszerrel. Aktiválódnak a savasító-regeneráló folyamatok, 

stimulálódik a hormonrendszer funkcionális aktivitása (különösen a 

vérerek és nyirokerek transkután besugárzása következtében), 

hamarabb képződnek új kapillárisok a sérült szövetekben és 

aktíválódik a kollaterális vérkeringés. A csont gennyes 

megbetegedései, karbunkulus esetén a nekrózis kialakulásának vezető 

patogenetikus tényezője a kis erek trombózisa. Ilyen esetekben nagy 

jelentősége van az alacsony erősségű IV-jeladó trombolitikus 

hatásának. A vörös és IV-sugárzás fájdalomcsillapító és szedáló, 

közvetlenül a sebfelületen alkalmazva pedig fertőtlenítő és 

bakteriosztatikus hatással bír. Ezen hatások a tanszékünkön mind 

megerősítést nyertek az orvostudomány kandidátusa A.B. Bezuglov 

által.  
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Több kutatás igazolta, hogy a vörös és IV sugárzás javítja a patológiás 

góc vérkeringését, erősíti a leikociták chemotaxisát a gyulladás 

területére, aktivizálja a proteolitikus fermenseket. Mindezeken kívül, 

függetlenül a kezelés zónájától, fokozza a szervezet természetes 

rezisztenciájának mechanizmusát (lizocim fagocitózis aktivitás, stb.) 

és a deszenzibilizáló mechanizmusokat. Minden gyógyító-stimuláló 

hatás fokozatosan alakul ki és megvalósulásához több kezelés (3-15) 

szükséges: kivételt képez az egyszerű herpesz és fogfájás. Ezekben az 

esetekben gyorsabban megfigyelhetőek az eredmények.  

A klinikai megfigyelés során a hipertóniás betegeknél enyhe 

hipotenzív hatás volt megfigyelhető, a hipotóniásoknál pedig vagy 

nem volt reakció, vagy enyhe vérnyomás növekedést mértek. Szinte 

minden paciensnél nyugtató hatás volt megfigyelhető, a kezelési 

zónától függetlenül.  

Konkrét módszerek 

Gyulladásos folyamatok infiltratív állapotában a hatásgyakorlás 

kontaktus által történik. A regionális artériákra való ráhatás (könyök, 

lágyék – és a többi, bőrhöz közel fekvő artériák esetén) 5 percen át 

történik. Aztán a hemopoezis és a nem specifikus immunrendszer 

stimulálása érdekében dolgozzuk meg a mellkast a csecsemőmirigy 

projekcióján, akár napi 2x5 percben.  

A kezelés feltétele a nyugalom biztosítása. A paciens lehetőleg 

feküdjön le és a kezelések után pihenjen 30-60 percet. A pacienst 

figyelmeztessük a kezelés következtében (nem minden esetben!) 

fellépő álmosságra, mely ellen nem kell védekezni. A rövid ideig tartó 

alvás nyugalmat, frissességet hoz és megszünteti a fájdalmat. 

Menstruáció alatt a kezelés idejét csökkentsük felére. Ha a 

menstruáció bőséges és fájdalommal jár, az IV-jeladós kezelést ne 

alkalmazzuk, helyettesítsük más fizioterápiás módszerrel.  

A vörös és IV-sugárzás minden gyógyszeres és fizioterápiás 

kezeléssel kombinálható (1,5-2 órán belül), a röntgenen kívül. 

Antibiotikumot és egyéb kémiai anyagot orvos utasítására szedjen. Az 

IV-jeladó alkalmazása továbbá javasolt műtétek előtt (az operálandó 

mező felkészítése), alatt, és után.    
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Az IV-jeladó alkalmazásával elért eredmények 

Megfigyelhető az infiltrátum gyorsabb felszívódása, 

fájdalomcsillapító hatás, az epitelizáció gyorsítása, az ízületek 

funkciójának gyorsabb helyreállítása. Különösen figyelemreméltó 

eredményeket értek el az IV-jeladóval idült osteomyelitis esetén 3-14 

hónappal a sérülés vagy a gyulladásos folyamat kialakulása után. 

Alkalmazva a granuláció fékezésére összeállított speciális 

módszereket, sikerült elérni eredményeket azokban az esetekben is, 

ahol eddig csak a klasszikus műtéti beavatkozás jöhetett számításba 

(amputáció vagy az ízület reszekciója). 

Gyorsabban normalizálódik a testhőmérséklet és javul a beteg 

általános állapota. Jó eredményeket értek el idős betegeknél a láb 

ereinek akkut tromboflebitisének kezelésekor. Az IV-jeladóhoz 

mellékelt javaslatoktól eltérően mi akkut fázisban kezdjük el a 

kezelést, a diagnózis felállításától és párhuzamosan alkalmazzuk az 

antikoagulánsokat és fibrolitikus enzimeket tartalmazó 

készítményeket.  

Kitűnő eredmények voltak megfigyelhetőek további 8 idős 

nőbetegnél, akiknek a karcsontján volt zárt törés (3 embernél), 

csípőcsonttörés (3 embernél), bokatörés (2 embernél). A kezelést 

minél előbb el kell kezdeni. Gipszkötés esetén a rajta speciálisan 

kivágott kis ablakon át naponta a program szerint (úgy helyileg, mint 

az artériát és a mellkast is kezeljük). Gyorsított konszolidáció 

figyelhető meg, a fájdalom gyors csökkenése, az érintett ízületek 

funkciójának gyorsabb rehabilitációja, terjedelmében kisebb, de 

erősebb csontképződés. 

Pld: egy 82 éves hölgy mindkét karja eltörött, de sikerült a gipsz 

mobilizációt 4 hétre csökkenteni, hamarabb áttérni az 

immobilizációra, ami nagyon fontos a felfekvések megelőzése 

érdekében.   

Az anyagban:  

N.I. Komandenko professzor, az orvostudomány doktora, 

T.A. Valikow docens, az orvostudomány kandidátusa, 
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N.G. Kataiew főorvos, az orvostudomány kandidátusa, 

O. A. Kotelnikiw klinikai koordinátor, 

V.M.Sevelew, az OF kitüntetett orvosa, főorvos 

L.M. Ogorodowa professzor,   

B.N. Zirjanowa, a TNC SzO RAMN  akadémikusa, az NII vezető 

onkológusa, 

B.N. Goncsarowa docens, felső kategóriájú orvos  

módszerei és tapasztalatai kerültek felhasználásra. 

Infravörös sugárzás 

Az IV-sugárzás az egységes optikai elektromágneses spektrum 

területéhez tartozik, hullámhossza 400 mkm-től 860 nm-ig terjed, az 

optikai tartomány leghosszabb elektromágneses hullámhossza.  

A fényhullámok közül az IV-sugarak hatolnak be a legmélyebben a 

szövetekbe. A hosszabb IV-hullámok sugarai 2-3 cm mélyre hatolnak 

be, a rövidebbek 4-5 cm-re. 

Az emberi szervezet az elektromágneses hullámok alacsony 

intenzitású generátora, elsősorban az IV-hullámoké. 

Az IV-sugárzás működési mechanizmusa 

A fénykvantum (pótlólagos energia) elnyelése izgalmi állapotba hozza 

az adott szövetek molekuláit. Az IV-sugárzás alkalmazása 

következtében kapott pótlólagos energia csak arra elég, hogy a 

molekulák elektronjainak pályájukon való rendszertelen rezgését és 

forgását erősítse, ebből következően csak hőhatása van (kémiai 

reakció az IV-sugárzás hatására nem figyelhető meg). Az elmélet az, 

hogy a hőenergia sugárzása akkor következik be, mikor az elektronok 

az atomjaik szintje fölé emelkednek, de teljesen nem szakadnak el 

tőlük.   
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Klinikai hatása:  

 tágítja a bőr vérereit,  

 gyorsítja a vérkeringést,  

 gyorsul a tápanyagoknak a sugárzott felület felé való áramlása, 

 fokozódik a metabolizmus végtermékeinek elvezetése,  

 csökken a fájdalomérzékenység,  

 növekszik a hormonmirigyek funkciója, 

 gyorsul az anyagcsere (közte a zsíranyagcsere), 

 megfigyelhető kifejezett antispasztikus hatás. 

 

Ajánlatok az IV-jeladó alkalmazásához: 

Hatásában kifejezetten fiziológiás. A jeladó alkalmazása ajánlott: 

 akkut és idült állapotban lévő helyi gyulladásos folyamatok, 

 sok bőrbetegség esetén (mint szárító regeneráló eszköz), 

 égések és fagyási sérülések (javulnak a szöveten belüli 

anyagcsere folyamatok), 

 a perifériás idegrendszer megbetegedései (az idegvégződések 

regenerációs folyamatainak fokozása miozin-függő betegségek 

és neuralgia esetén), 

 kontraktúra kezelése esetén (csökken az izomtónus), 

 váz- és izomrendszeri sérülések után segíti az infiltrátumok 

felszívódását,  

 kóros kövérség, mixödéma terápia, 

 alkalmazható tracheitis, bronchitis, pleuritis esetén, mint a 

gyógyulási folyamatokat segítő módszer (javítja a légzőszervek 

vérkeringését), 
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 elősegíti az izzadást (mérgezések esetén, pld. higanymérgezés), 

 alkalmazható a húgyhólyag, gyomor spasztikus állapota esetén. 

Az IV-jeladó alkalmazásának módjai: 

 Immunrendszeri zavarok. 

 Bőrbetegségek: pattanások, kiütések. 

 Kozmetológia: ráncok, szem alatti duzzanatok. 

 A szem betegségei: a szemhéj gyulladásos betegségei, 

konjuktivitis, stb. 

 Fül-orr-gége betegségei: fülgyulladás, mandulagyulladás, 

arcüreggyulladás akkut és kiújult fázisban, homloküreg 

gyulladás (sinusutis frontalis). 

 Sztomatológiai megbetegedések: a szájüreg betegségei. 

 Légzőszervi megbetegedések: felső légúti betegségek, 

influenza. 

 A váz- és izomrendszer megbetegedései: inhúzódás, 

csonttörés, artritis, artrózis. 

 Neuralgia: a gerinc osteochondrózisa (ideggyökér gyulladás). 

 Infekciós betegségek: parotitis, akkut bélfertőzések, virusos 

májgyulladás, herpesz, stb. 

 Sebészeti megbetegedések: égési sérülések és a bőr gyulladásos 

megbetegedései, fekélyek, ütések, haematoma, bursitis, 

haemartrosis, a porc megbetegedései, szepszis, peritonitis. 

 A mellmirigyek megbetegedései: a mellbimbók 

megrepedezése, mellmirigy-gyulladás. 

 Szülészet és nőgyógyászat: a magzat oxigénhiánya a terhesség 

késői fázisában. 

 Szív- és érrendszeri megbetegedések: hipertónia, isémiás 

szívbetegség, alső végtagok visszérbetegsége, alső és felső 

végtagok ereinek obliteráló endarteritise, vegetatív distonia. 

 Emésztőszervi megbetegedések: gyomorfekély, gastritis, 

nyombélfekély, gyomor megbetegedései, gastroduodenitis, 

duodenitis (nyombélgyulladás), a máj és epe betegségei. 

 A vizeletkiválasztó rendszer és a nemi szervek 

megbetegedései: akkut cystitis és az idült cystitis kiújulása, 

krónikus prostatitis.  
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 Proktológiai betegségek: végbél környéki repedések, aranyér, 

műtét utáni állapotok (paraproctitis, ciszta, stb.). 

 A cukorbetegség szövődményeinek korrigálása (fekélyek, 

diabeteses angiophatia és polyneuropathia). 

 Pediátria. 

 Ortopédia. 

 Állatgyógyászat. 

(A módszerek alkalmazásához lásd az 1. és 2. ábrát az anyag 

végén!) 

 

1. Az immunrendszer zavara 

A könyökhajlat – A23 zóna elölnézet, 5-5 percben ráhatás a jobb és 

bal oldalon, napi 1 alkalommal. 10 napon át. Az immunrendszer 

korrekcióját a vér alkotóelemein keresztül lehet a leghatékonyabban 

elvégezni, a nagy vérerek projekcióján (verőerek, hónalj alatt, 

könyökhajlat, lágyék, térdhajlat). A legkényelmesebben elérhetőek 

ezek közül a könyökhajlat erei. 

2. Bőrbetegségek 

Kontaktus által a problémás zónára – 25. zóna elölnézet – pattanások 

esetén, 5-5 percben zónánként, 2x naponta, 10 napon át. 

Továbbá oki terápia: 

Könyökhajlat – A23 zóna elölnézet, 5-5 percig mindkét oldalról 

naponta 1 alkalommal, 10 napon át.  

Máj – 3 zóna elölnézet. 5 percen át a zónára, napi 1 alkalommal, az 

1., 6., 11. napokon. 

Epehólyag – 4 zóna elölnézet. 5 -5 percet zónánként, napi 1 

alkalommal, a 2., 7., 12. napokon.  

Gyomor – 2 zóna elölnézet. 5 percben a zónára, napi 1 alkalommal a 

3., 8., 13. napokon. 

Hasnyálmirigy – 15 zóna elölnézet. 5-5 percben zónánként, napi 1 

alkalommal, a 4., 9., 14. napokon. 
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Bélrendszer – 5 zóna elölnézet. 5 percben a zónára, napi 1 

alkalommal, az 5., 10., 15. napokon.  

Az emésztés zónája a tenyéren – hypothenar (a kisujjpárna, izmos 

rész a tenyér mediális részén) zóna. 5 percben zónánként, napi 1 

alkalommal, az 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. napon.  

A gerinc két oldalán – 8, 16 zóna hátulnézet (2. ábra). 5-5 percben 

zónánként, napi 1 alkalommal (összesen 30 percben) a 2., 4., 6., 8., 

10., 12., 14. napokon.    

3. Kozmetológia 

Az arcot  (ráncok, szem körüli duzzanatok, redők esetén) kontaktus 

által a zónákra (lásd az 1. ábrát), 5-5 percben a masszázs vonalakon a 

homlokon, a szem környékén, a száj körül, az áll vonalán. A terápia 

időtartama a vonalakon 20 perc, napi 2 alkalommal (reggel és este). 

Az arcbőr és a nyak fiatalításának céljából az IV-jeladós terápiát 

célszerű ötvözni az milliméteres-terápiával. Kezdünk IV-jeladóval és 

milliméteres kezeléssel folytatjuk. (Megjegyzés: a Triomed Vital 2. 

Szabályzó üzemmódja =MM+IV) 
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1. ábra 

 

2. ábra . A belső szervek vetülete az arcon 
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1. Vékonybél 

2. Hugyhólyag 

3. Máj 

4. Vese 

5. Hasnyélmirigy 

6. Gyomor 

7. Szív 

8. Vastagbél 

9. Tüdő 

10. Genitáliák. 

4. A szem betegségeinek kiegészítő terápiája 

1. A szemhéj gyulladásos megbetegedései, konjuktivitis, stb. 

A fájdalom, pirosság, duzzanat csökkentése és az antimikroba hatás 

elérése érdekében az IV-jeladót a szem körül kontaktus által 

alkalmazzuk – becsukott szemmel, 5 percen át, napi 1 alkalommal. A 

módszert kibővítjük az immunrendszer korrekciójával (hatásgyakorlás 

a könyökhajlatra A23 zóna elölnézet). 

A gerinc két oldalát sugározzuk az adott reflexzónákon, pontonként 5-

5 percben: 24., 11., 14., 16. hátulnézet, 10 napon át.  

2. Műtét – katarakta, glaukoma- utáni állapotok. 

Az IV-jeladót a becsukott szemhéjon keresztül alkalmazzuk 5 percen 

át a műtött szemre, napi 2 alkalommal. A módszert kibővítjük az 

immunrendszer korrekciójával – hatásgyakorlás a könyökhajlatokra 

A23 zóna elölnézet, valamint az 1., 24. hátulnézet. A kúra hossza: 10 

nap.  

Figyelem: nem ajánlott az IV-jeladó alkalmazása a glaukóma és 

katarakta műtétek előtt! 
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P(I) – tüdő 

P (XII) – máj 

C (V) – szív 

RP0 (IV0) – lép 

RPa (IVa) – hasnyálmirigy 

E(III) – gyomor 

R(VIII) – vese 

V(VII) – hugyhólyag 

GI(II) – vastagbél 

IG (IV) - vékonybél 

Prostata 

VB(XI) – perikardium 

TR23(X23) - hármas melegítő  

3. ábra Érzékelő pontok  
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5. Fül-orr-gége betegségei   

1. Otitis, ethmoiditis 

Az IV-jeladó alkalmazása elősegíti a gyulladásos folyamatok és a 

fájdalom csökkentését. Hatásgyakorlás a fülkörnyéki zónákra. A 

módszert kibővítjük az immunrendszer korrekciójával – 

hatásgyakorlás a könyökhajlatokra A23 zónaelölnézet, valamint a - 

4., 11., 27., 30., 24. elölnézet és 1., 11., 23., 24. hátulnézet – 

reflexzónákra.  

A fül mögötti 23 hátulnézet területeket 5-5 percben sugározzuk 

zónánként, napi 2 alkalommal. A külső hallójáratot 5-5 percben 

zónánként, napi 2 alkalommal. A kúra hossza 10 nap.  

A kúrát 10 nap után ismételhetjük meg.  

2. Angina (akkut vagy kiújult tonsillitis, faringitis)  

Az IV-jeladó alkalmazása elősegíti a gyulladásos folyamatok és a 

fájdalom csökkentését. Kontaktus által hatunk a fájdalom gócpontjára 

(állkapocs alatti nyirokcsomók) jobbról és balról - 11 zóna elölnézet 

és az immunrendszer zónái – A23 elölnézet, 1., 14. hátulnézet. Egy 

procedúra alatt 6 zónát sugározzunk, 5-5 percet szánva minden zónára, 

napi 2 alkalommal.  

A kúra hossza: 10 nap. 

Az IV-terápiás kezelés után a nagyobb hatékonyság elérése érdekében 

alkalmazhatjuk a Triomed MMW 2. Egészség jeladóját, a Triomed 

Compact 3. vagy a Harmonizátor CGI 3. Egészség, Triomed Vital 3. 

Tükör üzemmódját.  

3. Krónikus arcüreggyulladás és frontitis. 

IV-jeladóval az alábbi pontokat-zónákat sugározzuk: az orrcimpákat, 

az orrmelletti területet jobb és bal oldalon, a 27., 24., 30., 31. 

zónákat elölnézet, 5-5 percet fordítva minden zónára, 6 zónát egy 

kezelés alatt, 3 procedúrát végezve naponta 10 napon át. 

Az 1., A23 zónákat az immunrendszer erősítése és a szövődmények 

kialakulásának megelőzése érdekében 2 napig alkalmazzuk, napi 5-5 
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percben. A mellkasi 1 zónát kombináljuk az A23 zónával úgy, hogy 

egyik nap a jobb, másnap a bal könyökhajlatot sugározzuk.  

6. Sztomatológiai megbetegedések kiegészítő terápiája 

Az IV-jeladót a fájó fog vetületére helyezzük 5-5 percre, napi 3 

alkalommal. A kezelést kiegészítjük a regionális nyirokcsomó 

kezelésével: a felső állkapocs esetében 23., 24. zóna elölnézet és 23., 

24. hátulnézet, az alsó állkapocs esetében a 11. zóna az állkapocs 

alatt. Egyoldali probléma esetén az aktuális oldalon dolgozunk.  

Az IV-terápia után a nagyobb hatékonyság elérése érdekében 

alkalmazhatjuk a Triomed MMW 2. Egészség jeladóját, a Triomed 

Compact 3. vagy a Harmonizátor CGI 3. Egészség, Triomed Vital 3. 

Tükör üzemmódját.  

Sztomatológiai problémák kezelése esetén konzultáljon orvossal, 

az IV-terápia nem helyettesíti a fogászati beavatkozást!  

7. Légzőszervi megbetegedések 

Felső légúti megbetegedések esetén hatásgyakorlás az orrcimpákra, 

az orr melletti területekre jobb és bal oldalról, valamint 5-5 

percben a 27., 24., 30.,31. zónákra elölnézet, és az 1., 2., 14., 15. 

hátulnézet zónákra. A zónák a szimptomatika függvényében 

kerülnek kiválasztásra (orrdugulás, faringitis vagy bronchitis 

köhögéssel), vagy cserélődnek és kombináljuk őket. 6 zónát 

alkalmazunk egy-egy alkalommal, napi három procedúrában 10 napon 

át. 

 Az 1., A23 zónákat az immunrendszer erősítése és a szövődmények 

kialakulásának megelőzése érdekében 2-5 napig alkalmazzuk, napi 5-

5 percben. A mellkasi 1 zónát kombináljuk az A23 zónával úgy, 

hogy egyik nap a jobb, másnap a bal könyökhajlatot kezeljük.  

Az IV-terápia után a nagyobb hatékonyság elérése érdekében 

alkalmazhatjuk a Triomed MMW 2. Egészség jeladóját, a Triomed 

Compact 2. vagy a Harmonizátor CGI 3. Egészség, Triomed Virtal 3. 

Tükör üzemmódját.   
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8. Váz- és izomrendszer megbetegedései 

Inhúzódás. IV-jeladóval a fájdalmas pontokat sugározzuk, 5-5 

percben pontonként, napi 3 alkalommal, 15 napon át.  

Csonttörés. IV-jeladóval a gipszkötés alatt és felett dolgozunk, 

valamint a törés vetülete fölött a gipszen létrehozott pici résen át 5-5 

percben minden zónára, napi 3 alkalommal, 15 napon át.  

Az 1., A23 zónákat az immunrendszer erősítése és a szövődmények 

(ödéma, felfekvések) kialakulásának megelőzése érdekében legalább 2 

napig alkalmazzuk, napi 5-5 percben. A mellkasi 1 zónát 

kombináljuk az A23 zónával úgy, hogy egyik nap a jobb, másnap a 

bal könyökhajlatot kezeljük.  

Az IV-terápia után a nagyobb hatékonyság elérése érdekében 

alkalmazhatjuk a Triomed MMW 2. Egészség jeladóját, a Triomed 

Compact 3. vagy a Harmonizátor CGI 3. Egészség, Triomed Vital 3. 

Tükör üzemmódját.  

Artritis, artrózis (a kezelés szempontjából a kialakulás okának nincs 

jelentősége).  

A végtagok ízületeinek megbetegedése esetén az ízületet a négy 

oldaláról sorban sugározzuk. Az ujjak ízületeinek megbetegedése 

esetén az ízületet elölről és hátulról sugározzuk 5-5 percben, napi 3 

alkalommal. A kúra hossza 15 nap, a kúrákat ciklikusan (10-15 napos 

szünetekkel) ismételjük.    

Az IV-terápiás kezelés után a nagyobb hatékonyság elérése érdekében 

alkalmazhatjuk a Triomed 2. Egészség jeladóját, a Triomed Compact 

3. vagy a Harmonizátor CGI 3. Egészség, Triomed Vital 3. Tükör 

üzemmódját.  

Csuklóízület – 23., 28., 29. zónák elölnézet, 2., 7. hátulnézet. 

Könyökízület – A23., 23., 28. zónák elölnézet, 3., 1., 11., 7. 

hátulnézet. 

Vállízület – 1., 23. zónák elölnézet, 3., 1., 11., 7. hátulnézet. 

Csípőízület – 7., 8., 15. zónák elölnézet, 8., 9., 18., 6. hátulnézet.  
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Térdízület – 9., 19., 15. zónák elölnézet, 8., 21. hátulnézet.  

Bokaízület – 3., 7., 10., 15., 18., 21. zónák elölnézet, 12., 22. 

hátulnézet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra      A szervek vetülete a bal kézen. Belső szervek és a váz 
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1 – máj 9 – jobb váll ízülete 

2 – gyomor 10 – bal combcsont 

3 – vastagbél 11 – I-VII mellkasi csigolyák és 

borda 

4 – húgyhólyag 12 – nyaki rész 

5 – jobb csípőízület 13 – tarkó 

6 – jobb tüdő 14 – IX-XII mellkasi csigolyák 

és bordák 

7 – szív 15 – derék ízületek 

8 – arc 16 – jobb medencecsont 

9. Neuralgia 

(osreohondrózis, radikulitis, neuralgia, neuropathia, gyermekbénulás, 

stb.)  

Elhúzódó betegség esetén a kezelésről konzultáljon orvos – 

specialistával: rehabilitációs szakemberrel, manuálterapeutával, 

neurológussal.   

Osteohondrózis (radikulitis: nyaki, mellkasi és derék). IV-jeladóval a 

fájdalom gócpontját sugározzuk, 5-5 percben, napi 2 alkalommal. A 

gerinc nyaki részének megfelelési zónája a hüvelykujj és a középső 

ujj kézfejen futó része (4. ábra): napi 5-5 percben sugározzuk, 1 

alkalommal.  

További területek: a gerinc mentén paravertebrálisan napi 1 

alkalommal, zónánként 5-5 percben, maximum 6 zónát sugározva 

alkalmanként. 

Nyaki rész – 24., 1., 11., 2., 13., 14 zónák hátulnézet. 

Mellkasi rész – 1., 2., 11., 13., 14., 8., 16 zónák hátulnézet. 

Derék – 4., 19., 7 zónák hátulnézet.  
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Gyermekbénulás 

IV-jeladó alkalmazásával az izomtónust állítjuk vissza a standart 

zónák kezelésével. A zónákat az adott paciens sérülésének 

megfelelően választjuk ki (alsó, felső végtagok).   

Az IV-terápia után a nagyobb hatékonyság elérése érdekében 

alkalmazhatjuk a Triomed 2. Egészség jeladóját, a Triomed Compact 

3. „Egészség”, vagy a Harmonizátor CGI 3. Egészség, Triomed Vital 

3. Tükör üzemmódját.  

10.  Infekciós betegségek. 

1. Parotitis.  

A működési zavarral rendelkező mirigyek vetületére napi 3 

alkalommal 5-5 percben oldalanként, zónánként. Hatásgyakorlás 

az A23 könyökhajlat zónára napi 1 alkalommal 5 percben, 

naponta váltogatva a jobb és bal oldalakat, 10 napon át.  

2. Akkut bélfertőzések.  

Hatásgyakorlás az A23könyökhajlat zónára napi 1 alkalommal 

5 percben, naponta váltogatva a jobb és bal oldalakat, 10 napon 

át. Paravertebrálisan a gerinc mentén, mindkét oldalán az alábbi 

zónákat kezeljük: 1., 11., 13., 2., 14. hátulnézet. A zónákat 5-5 

percben kezeljük napi 1 alkalommal, 10 napon át.  

3. Vírusos hepatitis. 

A 8. zónát kezeljük (lágyék középvonala) 5-5 percben, naponta 

egyszer. A májat – 3., 4. zóna elölnézet 5-5 percben, napi 1 

alkalommal. A májat a tenyéren, a megfelelési zónákon keresztül is 

sugározzuk (hypothenar). A gerinc mentén., paravertebrálisan – 1., 

11., 13., 2., 14., 16. zónákat hátulnézet, napi 1 alkalommal, 5-5 

percben zónánként. A zónákat váltogassuk, alkalmanként maximum 6 

zónát sugározzunk. A kúra ideje: 6 nap. 
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4. Egyszerű herpesz.  

Az arcon és az ajkakon megjelent herpeszre 5-5 percben napi 3 

alkalommal. Az 1. zónát hátulnézet (a 7. nyaki csigolyát) napi 1 

alkalommal, 5 percben kezeljük. Az A23 zónát napi 1 alkalommal, 5 

napon át. 

5. Ekcéma. 

A 11. zónát elölnézet napi 1 alkalommal, 5 percben sugározzuk. A 

kiütéses bőrfelületet naponta 1 alkalommal 5-10 percben. A gerinc 

mentén paravertebrálisan a 8., 17., 7., 19., 9. hátulnézet a megadott 

pontokat napi 1 alkalommal, 5-5 percben. Az A23 zónát napi 1 

alkalommal 5 percig, 20 napon át – naponta váltogatva a jobb és bal 

oldalakat.   

 Az IV-terápia után a nagyobb hatékonyság elérése érdekében 

alkalmazhatjuk a Triomed 2. Egészség jeladóját, a Triomed Compact 

3. vagy a Harmonizátor CGI 3. Egészség üzemmódját. 

11. Sebészeti megbetegedések. 

1. Égési sérülések és a bőr gyulladásos megbetegedései 

(furunkulusok, karbunkulus, hydroadenit). IV-jeladóval közvetlenül a 

gócpontnál kezelünk, de mindig érintve az egészséges bőrfelületet is 

– napi 2 alkalommal, 20 percben. A kúra ideje 6 nap.  

Az IV-terápia után a nagyobb hatékonyság elérése érdekében 

alkalmazhatjuk a Triomed 2. Egészség jeladóját, a Triomed Compact 

3. „Egészség”, vagy a Harmonizátor CGI 3. Egészség, Triomed Vital 

3. Tükör üzemmódját. 

2. Fekélyek.  IV-jeladóval a fekély peremét kezeljük, mindig 

érintve az egészséges szöveteket napi 3x30 percben.   

 A 11. zónát elölnézet napi 1 alkalommal, 5 percben sugározzuk. A 

kiütéses bőrfelületet naponta 1 alkalommal 5-10 percben. A gerinc 

mentén paravertebrálisan a 8., 17., 7., 19., 9. hátulnézet a megadott 

pontokat napi 1 alkalommal, 5-5 percben. Az A23 zónát napi 1 

alkalommal 5 percig, 20 napon át – naponta váltogatva a jobb és bal 

oldalakat.   
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Az IV-terápia után a nagyobb hatékonyság elérése érdekében 

alkalmazhatjuk a Triomed 2. Egészség jeladóját, a Triomed Compact 

3. vagy a Harmonizátor CGI 3. Egészség, Triomed Vital 3. Tükör 

üzemmódját. 

3. Ütések, hematómák, bursitis, porc megbetegedései.   

A sérült területet 5-20 percen át sugározzuk a sérülés területétől 

függően, napi 2-3 alkalommal. A kúra hossza: 12 nap.  

4. Szepszis, peritonit. Kezelése kizárólag klinikai körülmények 

közt! A műtét utáni heget műtét 5-15 percen át kezeljük a kötés 

mentén napi 2 alkalommal. Az A23 zónára elölnézet napi 1 

alkalommal 5 percben, a 11 zóna elölnézet szintén napi 1 alkalommal 

5 percben. A kúra hossza 12 nap.  

12.  Az emlőmirigyek betegségei.  

1. A mellbimbó repedezettsége. IV-jeladóval a mellbimbó és a 

tejmirigyek vonala mentén 5-10 percben napi 2 alkalommal. A 

kúra ideje: 5 nap.  

2. Mastitis. A fájdalmas gyulladás területére 5 percig, napi 2 

alkalommal. Sugározzuk az 1., 11., 13., 8., 7., 19., 9. zónákat 

hátulnézet napi 1 alkalommal 5-5 percig. A könyökhajlatot A23 zóna 

elölnézet napi 1 alkalommal 5 percen át. Egy procedúra időtartama 20 

perc. A kúra hossza: 12 nap.  

13.  Szülészet és nőgyógyászat.  

1. A magzat oxigénhiánya a terhesség késői fázisában. A 

könyökhajlat A23zóna hátulnézet napi 1 alkalommal 5 percen át. 8 

zóna hátulnézet – vese – 5 percen át napi 1 alkalommal. A kúra 

hossza 10 nap. Terápia alkalmával váltogassuk a jobb és bal oldalakat.  

2. Endometriózis.16 zóna elölnézet 5 percig, napi 2 alkalommal. A 

4., 20.,  8., 9. zónák elölnézet 5-5 percben, napi 1 alkalommal. A 4., 

6., 7., 19. zónákhátulnézet 5-5 percben, napi 1 alkalommal. A 

zónákat váltogassuk, napi 6 zónát sugározzunk.  
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Az általános szabályt alkalmazzuk: az alap zónákhoz a kiegészítő 

zónák terápiás módszerét úgy állítjuk fel, hogy a fent-lent, jobb-bal, 

elől-hátul szabály érvényesüljön. A kúra hossza 10 nap.   

3. Mióma, fibromióma, méhpolip, petefészek ciszták.  

A 11., 16., 8., 3., 4., 9., 20., 4., 30., A23 zónák elölnézet, az 1., 11., 

13., 16., 4.,7., 19., 9., 20., 8., 12. zónák hátulnézet. Zónánként 5-5 

percben sugározzuk, 6 zónát alkalmanként.  

Az általános szabályt alkalmazzuk: az alap zónákhoz a kiegészítő 

zónák terápiás módszerét úgy állítjuk fel, hogy a fent-lent, jobb-bal, 

elől-hátul szabály érvényesüljön. A kúra hossza 10 nap, miután 

iktassunk be 15 nap szünetet. A kurzust évente 6 alkalommal 

ismételjük meg. Az IV-jeladót a mióma 12. hetes méretéig célszerű 

alkalmazni.  

Alkalmazkodjuk a menstuációs ciklushoz! Kezdjük a kúrát a menses 

utolsó napjától számított 5. napon és fejezzük be a várható menses 

első napjától számított 5. napon.  

Az IV-terápia után a nagyobb hatékonyság elérése érdekében 

alkalmazhatjuk a Triomed 2. Egészség jeladóját, a Triomed Compact 

3. vagy a Harmonizátor CGI 3. Egészség, Triomed Vital 3. Tükör 

üzemmódját. 

4. Mastophatia (dishormonális displazia). Oka a hipofizis 

hormonszabályozásának zavarában rejlik.  

A 26., 30., 11., 1., 12., 15., 5., 20., 7., 3., A23. zónák elölnézet, a 25., 

23., 24.,1., 11., 13.,8., 14., 16., 12., 22. zónák hátulnézet. Egy 

procedúra alatt 6 zónát kezelünk, a kúra hossza: 10 procedúra. 

Alkalmazkodjuk a menstuációs ciklushoz! Kezdjük a kúrát a menses 

utolsó napjától számított 5. napon és fejezzük be a várható menses 

első napjától számított 5. napon. 

Az általános szabályt alkalmazzuk: az alap zónákhoz a kiegészítő 

zónák kezelési módját úgy állítjuk fel, hogy a fent-lent, jobb-bal, elől-

hátul szabály érvényesüljön.   
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Például:  

Első és második nap: 26. zóna, 1 zóna elölnézet jobb és bal oldalról, 

22. zónahátulnézet jobb és bal oldalról, 5-5 percet zónánként, napi 1 

alkalommal, 5-7 zónát kezelve zónánként.  

Harmadik és negyedik nap: 30. zóna elölnézet, 3. zóna jobb és bal 

oldalról, 1. zóna hátulnézet, 9. zóna hátulnézet jobb és bal oldalról. 

Ötödik és hatodik nap: 11. zóna elölnézet – a nyak és mellkas, 16. 

zónaelölnézet – a szeméremcsont fölött, 14. zóna hátulnézet jobb és 

bal oldalon, 4.zóna hátulnézet – a derék vonalán, a 2. derékcsigolya. 

Hetedik és nyolcadik nap: A23 zóna elölnézet jobb és bal oldalon, 2. 

zónaelölnézet – gyomorszáj, 23. és 9. zóna hátulnézet, jobb és bal 

oldalakon. 

Kilencedik és tizedik nap: 7. és 28. zónák elölnézet, jobb és bal 

oldalakon, 6 zóna hátulnézet jobb és bal oldalon.  

Alkalmazkodjuk a menstuációs ciklushoz! Kezdjük a kúrát a menses 

utolsó napjától számított 5. napon és fejezzük be a várható menses 

első napjától számított 5. napon.  

5. A mell méretének korrekciója (dr.Gamzjuk által kidolgozott 

módszer) 

A mell nagyobbítása: IV - jeladót lassú mozdulatokkal vezessük 

körbe-körbe a mellbimbó vonalán 5 percen át, majd kezeljük meg az 

R22 és MC1 pontokat 5-5 percen át, napi 1 alkalommal. 10 procedúrát 

végezzünk, a menstruációs ciklus 5. és 15. (a holdciklussal 

harmónikus ciklus) napjai között. 

A mell méretének csökkentése:A pontok és a zónák azonosak a 

fentiekkel, csak a procedúrákat a menstruációs ciklus 15-25 napján 

végezzük.  

14.  Szív- és érrendszeri megbetegedések.  

Az IV-jeladó kizárólagos alkalmazása esetén az első két szeánsz idejét 

csökkentsük felére a kezelendő zónák számának csökkentése által. A 

zónák számát és az időtartamot fokozatosan növeljük. Kontrolláljuk a 

vérnyomást, lehetőleg a procedúra előtt és 20 perccel utána. 
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Figyelem! Ne kezeljük magunkat abban az esetben, ha nem tudunk 1-2 

órát pihenni – akár aludni utána.  

1. Hipertónia.A 11. zóna elölnézet – mellkasi –nyaki terület, a 23., 

24., 1.zónák hátulnézet, a 8. zóna hátulnézet - vese környéki terület, 

a 11., 13., 14.zónák hátulnézet – paravertebrálisan a gerinc mentén.  

A szív zónája a tenyérben – lásd a 4. ábrát. Egy procedúra alatt 6 

zónát kezelünk (ne feledjük, hogy az első napokban ezeknek felét!) 

Az általános szabályt alkalmazzuk: az alap zónákhoz a kiegészítő 

zónák kezelési módját úgy állítjuk fel, hogy a fent-lent, jobb-bal, elől-

hátul szabály érvényesüljön. Minden pontot-zónát 5-5 percben, max. 

30 percet kezelünk naponta. A kúra hossza: 10 nap, amit 10 nap 

szünet után meg lehet ismételni.  

2. Isémiás szívbetegség.Az IV-terápiás kezelés után a nagyobb 

hatékonyság elérése érdekében alkalmazhatjuk a Triomed 2. Egészség 

jeladóját, a Triomed Compact 3. vagy a Harmonizátor CGI 3. 

Egészség üzemmódját. 

A 29. zóna elölnézet (P11) és a 4. ábrán található szívzóna – a tenyér 

közepében, 5-5 percen át, napi 1 alkalommal, 10 napon át.  

3. Visszérbetegség. Az A23 zónák elölnézet – könyökhajlat, 5-5 

percben, napi 1 alkalommal, 10 napon át. A visszér vonalán – mentén 

2-4 centiméterenként haladva lentről fölfelé rakjuk az IV-jeladót 

pontonként 5-5 percre, max. 20 percen át, napi 1 alkalommal. A kúra 

hossza: 12 nap, amit 15 nap után meg lehet ismételni.  

4. Felső végtagi obliteráló endarteriit. A23., 24., 1., 11., 13., 14., 8. 

zónákhátulnézet, paravertebrálisan, a zónákat váltogatjuk, 5-5 percig 

kezeljük napi 1 alkalommal, alkalmanként max. 20 percben, 12 napon 

át.  

5. Alsó végtagi obliteráló endarteriit. A 8., 16., 4., 19., 12. 

zónákhátulnézet, paravertebrálisan a gerinc mentén, a zónákaz 

váltogatjuk, 5-5 percig kezeljük naponta, napi 1 alkalommal, max. 20 

percben, 12 napon át. 6 hónap alatt 4-5 kúrát ajánlatos elvégeznünk!  
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Az IV-terápiás kezelés után a nagyobb hatékonyság elérése érdekében 

alkalmazhatjuk a Triomed 2. Egészség jeladóját, a Triomed Compact 

3. vagy a Harmonizátor CGI 3. Egészség üzemmódját. 

6. Vegetatív dystonia (diencephalis elégtelenség). Oka – a 

vérellátás irányítóközpontjának zavara a nyúltagyban.  

A 11., 25., 30., 32., 23., A23., 29. zónák elölnézet, 5-5 percben 

minden zónára. 

A 26., 25., 23., 24., 1., 11., 14., 13 zónák hátulnézet, 5-5 percben 

minden zónára.  

Egy-egy kezelés alkalmával 6 zónát alkalmazzunk, összesen 30 

percben, napi 1 alkalommal. A kúra hossza: 10 nap.  

15.  Emésztőszervi megbetegedések.  

1. A nyelőcső megbetegedései (esofagitis – nyelőcsőgyulladás, 

fekélyek). 

Az epigastritis zónájára – 2 zóna elölnézet 5 percen át, napi 2 

alkalommal, 15 napon át.  

A könyökhajlat zónája A23 elölnézet 5 percen át, napi 1 alkalommal, 

10 napon át.  

A gerinc menti zónák 2., 14., 16. hátulnézet, 5-5 percen át, 4-6 zónát 

kezelve a 20-30 perces procedúra alatt, napi 1 alkalommal. A kúra 

hossza: 15 nap. 

2. A gyomor és nyombél megbetegedései (gastritis, 

gastroduodenitis, duodenit, gyomorfekély). 

A gyomor zónája 2. elölnézet 5 percig, a fájdalom gócpontja 5-10 

percig, napi 2 alkalommal. A kúra ideje 15 nap.  

A könyökhajlat zónáját A23 elölnézet, naponta váltogatva a jobb és 

bal oldalt, kezeljük 5 percen át napi 1 alkalommal. A kúra ideje 10 

nap.  

A gerinc menti 14., 16. zónák hátulnézet 5-5 percig, napi 1 

alkalommal.  
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A fenti zónákat összesen napi 30 percben kezeljük, a kúra ideje 15 

nap.  

3. A máj és epevezeték betegségei.  

A máj 3. zónája elölnézet, napi 2 alkalommal, 5 -5 percen át. A kúra 

hossza: 15 nap. 

A könyökhajlat A23 zónája elölnézet, mindkét oldalról napi 1 

alkalommal 5-5 percen át. A kúra hossza: 10 nap.  

A gerinc menti 14., 16. zónák hátulnézet 5-5 percig, napi 1 

alkalommal.  

A fenti zónákat összesen napi 30 percben kezeljük, a kúra ideje 15 

nap.  

4. A hasnyálmirigy megbetegedései. 

A hasnyálmirigy 5., 15. zónája elölnézet, 5-5 percben minden zónára 

naponta 2 alkalommal.  A kúra hossza: 15 nap. (Ezek a fő zónák, őket 

minden nap kezeljük, a többit felváltva). 

A könyökhajlat A23 zónája elölnézet, mindkét oldalról napi 1 

alkalommal 5-5 percen át. A kúra hossza: 10 nap.  

A gerinc menti 14., 16. zónák hátulnézet 5-5 percig, napi 1 

alkalommal.  

A tenyéren található hasnyálmirigy zónák – 5-5 percen át jobb és bal 

oldalon (4. ábra).  

A fenti zónákat összesen napi 30 percben, egy procedúra alatt 6 zónát 

kezeljük. A kúra ideje 15 nap. 

16. A vizeletkiválasztó és nemi szervek betegségei.  

1. Akut vagy kiújult prostatitis. 

A húgyhólyag 16. zónája elölnézet, napi 3 alkalommal, 5 percen át. 

Húgycsatorna – 8. zóna elölnézet, 5-5 percben zónánként, napi 3 

alkalommal. 
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A vese zónája 17. hátulnézet, jobb és bal oldalon, 5-5 percben, napi 

2-3 alkalommal. 

A vese megfelelési zónája (4. ábra) a tenyéren 5-5 percen át, napi 1 

alkalommal. 

A keresztcsont zónája 9., 19. hátulnézet a gerinc jobb és bal oldalán, 

5-5 percben zónánként. Egy procedúra hossza: 30 perc. Akkut esetben 

az első két napban napi 3 procedúra ajánlott, később napi 2. A kúra 

hossza: 10 nap.  

2. Krónikus prostatitis és prosztata adenóma.    

Az esetek 50%-ban a prostatitis és a prosta adenóma lefolyásának 

elhúzódása rejtett infekcióval és/vagy a máj krónikus betegségével 

van összefüggésben. Az esetek másik felében a problémát a 

kismedence vérellátási zavara okozza, minek következtében a 

kismedence szervei szenvednek és ez autoimmun folyamatokat, 

valamint toxikus állapotokat idéz elő a prosztatában. Az IV-terápia 

minden esetben hatékony segítséget tud nyújtani.  

1. A prosztata 16 zónája elölnézet. 

2. A nemi szerv törzse alatti zóna. 

3. A deréknál található 19., 9. hátulnézet zónák jobb és bal 

oldalon.  

Minden zónát 5-5 percben kezelünk, 6 zónát alkalmanként, napi 1 

alkalommal. A kúra hossza: 15- 15 nap, 20 napos beiktatott szünettel. 

Évi 3-5 kúrát végzünk, az eredeti állapot és a paciens életkorának 

függvényében.   

Az IV-terápiás kezelés után a nagyobb hatékonyság elérése érdekében 

alkalmazhatjuk a Triomed 2. Egészség jeladóját, a Triomed 

Compact 3. vagy a Harmonizátor CGI 3. Egészség üzemmódját. 

17.  Proktológiai betegségek. 

A végbélrepedés, aranyér, műtét utáni állapotok (paraproctitis, ciszta, 

stb.) 
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A lágyék 8 zónája elölnézet, 5-5 percben, napi 1 alkalommal. A 

könyökhajlat A23 zónája elölnézet, 5-5 percben, napi 1 alkalommal.  

A has alsó része 16 zóna elölnézet, 5 percben, napi 1 alkalommal. 

A far alatti zóna, a farkcsont közelében 5-5 percen át, napi 1 

alkalommal.  

Naponta 6 zónát kezelünk, a kúra hossza 10 nap.  

18.  A cukorbetegség és annak szövődményeinek 

korrekciója.  

1. Fekélyek.  

A betegesen elváltozott bőrfelületet az egészséges peremfelületen 

kezdjük el kezelni, kb. 5 cm (vagy annál kisebb – a fekély méretétől 

függően) átmérőjű köröző mozdulatokkal 5-5 percen át, egy procedúra 

alatt 30 percben, napi 3 alkalommal.  

A nagy vérerek vetülete 8., 12. zóna hátulnézet (térdhajlat) és 8. zóna 

elölnézet (lágyék). A könyökhajlat A23 zónája elölnézet 5-5 percben, 

napi 1 alkalommal. A kúra hossza 10 nap. A kúrát 15-20 nap múlva 

ismételjük meg.  

2. Diabeteses angiopathia és polineuropathia. A nagy vérerek 

vetületei 8., 21 hátulnézet, a lágyék 8. zónája elölnézet, 5-5 percben 

napi 1 alkalommal. A könyökhajlat A23 zónája elölnézet 5-5 percben 

napi 1 alkalommal. 

A lapockák közötti 4., 21 zóna elölnézet és a 11., 13. zóna hátulnézet 

5-5 percben, napi 1 alkalommal. A kúra ideje 10 nap. A kúrát 20 nap 

múlva ismételjük meg.  

19. Pediátria. 

A gyerekek kezelésének módszerei megfelelnek a felnőttek analóg 

betegségeinek kezelési módszereivel. A hatásgyakorlás ugyan azokon 

a zónákon történik, ám a kezelés ideje felére, vagy annál is kevesebbre 

csökken – a gyerek életkorától függően. 1 éves gyereket napi 

maximum 15 percig, 1-5 éves gyereket maximum 20 percig, 5-10 éves 

gyereket szintén 20 percben sugározzuk. Az ennél idősebb gyerekekre 

a felnőtteknek megfelelő módon lehet hatást gyakorolni.  
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Gyerekek esetében minden terápiás programot ki lehet egészíteni a 11 

zóna elölnézet kezelésével, 3-5 percben, 10 napon át.  

20. Ortopédia.  

Lúdtalp, valgus vagy varus deformitás („X” és „O”), az alsó végtagok 

fejlődési rendellenességei, gyermekkori gerincferdülés. 

A gyermekkorban észlelt fent felsorolt tünetek esetén forduljunk 

specialistához! 

Zónák: a mellkas közepe napi 1 alkalommal, 5 percben, 10 napon át. 

A 3., 10., 18., 9., 19. zónák elölnézet, az 1., 2., 14., 9., 22. zónák 

hátulnézet 5-5 percben, napi 6 zónát alkalmazva, 10 napon át. A 

zónákat lóugrásban váltogatjuk: minden másodikat naponta. (pld.: 3., 

18., 19., 1., 14., 22.). 

21. Az állatok betegségei. Mivel az állatok is azoktól a 

betegségektől szenvednek, amiktől az emberek, ezért a fenti 

módszerek rájuk is vonatkoznak. Egy kezelés hossza 30-40 perc, napi 

2 alkalommal. A kúra hossza 10 nap.     

Fontos figyelmeztetés! 

Az infravörös fizioterápia nem helyettesíti az orvosi kezeléseket, 

kiegészítő terápiaként alkalmazható.  

Daganatos betegek csak orvosi felügyelet mellett, orvossal 

konzultálva alkalmazhatják a Triomed infravörös terápiát.   
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5.ábra.  

  

5. ábra 
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4. ábra A belső szervek testfelületen található vetületei 

(Elölnézet) 

 

1. Tüdő rendellenességek.  

2. Gastritis. Gyomorégés. 

3. Máj. Hepatitis. Gyomorproblémák.    

4. Epehólyag. 

5. Bélproblémák. 

6. Vastagbél. 

7. Vesebetgségek.   

8. Csípőízület.   

9. Térdízület. 

10.  Hugyhólyag.  

11.  Isémia. Fulladás. Sokk. Angina. Pajzsmirigy. 

12.  Szívelégtelenség.  

13.  Isémia. Szívfájdalom.  

14.  Lép.  

15.  Hasnyálmirigy. 

16.  Prosztata, méh, hugyhólyag megbetegedései. 

17.  Szigmabél rendellenességei.   

18.  Szexuális problémák.  

19.  Emésztési funkciók csökkenése. Artériák.   

20.  Nemi zavarok. 

21.  Látásromlás.  

22.  A gyomor betegségei.  

23.  Ödéma.   

24.  Kollapszus. Ájulás. Angina. Pajzsmirigy. 

25.  Részegség. Fejfájás. Látás. 

26.  Sokk. Kollapszus. Kóma.   

27.  Arcüreggyulladás. Arcidegzsába.   

28.  Vérnyomáscsökkentés.   

     29A. Fulladás. Oxigénhiányos állapotok.  

          30. Segítségnyújtás másnaposság esetén.  

          31. Álmatlanság.  

          32. Sokk. Kollapszus. Agyi vérkeringés zavara.    
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6. ábra 
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6. ábra 

A belső szervek testfelületen található vetületei (Hátulnézet) 

1. A gerinc nyaki része 

2. Szívelégtelenség.   

3. Lép.    

4. Gyomorfekély.   

5. Hasnyálmirigy.  

6. Gyomorbetegségek.   

7.  Vastagbél.  

8 .  Veseproblémák.   

8. Gyomorfekély.  

9. Nemi zavarok.  

10. Csípőízület.   

11. Sérülések a húgyvezetékben.  

12. Húgyhólyag.  Fájdalom. 

13. Epehólyag. 

14. Epevezetékek. 

15. Tüdő megbetegedései.  

16. Zavarok a máj működésében.  

17. A mellékvesék működésének harmonizálása.  

18. Vékonybél.  

19. A kismedence szervei.   

20. Térdízület. 

21. A térd kötőszövetei.  

22. Zavarok a végbélben. 

23. Stressz. Hisztéria. Látás. Asztma.  

24. Hipertónia. Diabétesz. Nyaki fájdalmak.  

25. Arcidegek. Kollapszus. Sokk. Krízis.  

26. Agyi vérkeringés zavara.  

          27. Toxikus szövődmények esetén 


