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BEVEZETŐ
Prof. Wolf A. Kafka 1998-ban létrehozta az ún. BEMER jelet;

Ennek az alacsony frekvenciájú elektromágneses rezgésnek a hatása 
kedvezőnek bizonyult az élő szervezet keringésének javítására;

A BEMER 3000VET készülék összetevői:

- 1 db vezérlőegység;
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BEVEZETŐ
Prof. Wolf A. Kafka 1998-ban létrehozta az ún. BEMER jelet;

Ennek az alacsony frekvenciájú elektromágneses rezgésnek a hatása 
kedvezőnek bizonyult az élő szervezet keringésének javítására;

A BEMER 3000VET készülék összetevői:

- 1 db vezérlőegység;

- 1 db intenzív applikátor;

- 1 db fényzuhany;

- 1 db akkutöltő;

- 1 db matracrendszer (2 db tekercses matrac hevederekkel);

- 1 db kontroll egység.

Az összetevők egy táskába vannak csomagolva.



BEVEZETŐ

Bőséges humán tapasztalat (Academy for Bioenergetics) 2031 kórképben 
(42 betegségcsoport, legalább 10 eset);

Minimum 4 hetes kezelés (átlag 6 hét), naponta két alkalommal;

Eredmények: 65 %-ban jó vagy panaszmentes;



HASZNÁLAT MÓDJA



HASZNÁLAT MÓDJA

Kezelés naponta (ha lehetséges), minimum hetente kétszer

Tulajdonosok! 

Gyógyszeres kezelés is (50 %-ban) 



INDIKÁCIÓK
Izületek megbetegedései;

Akut és krónikus ínhüvelygyulladás és sérülés;

Hátizomzat és gerinc megbetegedések;

Degeneratív betegségek;

Csonttörések, disztorziók, bénulások, zúzódások, ficamok;

Pataproblémák;

Vérömlenyek, elhúzódó sebgyógyulások;

Bélrenyheség, emésztési zavarok;

Teljesítőképesség-csökkenés;

Versenyek előtti idegesség;

Bőrproblémák;

Prevenció, például tréning pótlás lovaknál.
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SAJÁT TAPASZTALATOK
Betegek száma:

Mozgásszervi megbetegedések:

Leggyakoribbak a korral járó (9 év fölött) problémák (gerinc, csípő);

nagyállat 10 (9 ló)
kutya 38 (2 visszatérő)
macska 5 (egyik két alkalommal);



13 éves tacskó keverék;

Fejét ferdén tartja, nem meri megrázni, mozgása bizonytalan, lépcsőn nem 
mer felmenni;

10 kezelés után labdával játszik, fejét rázza, lépcsőn jár;



11 éves puli;

Reggel nem kelt föl, végtagfájdalmat nem jelez;

6 kezelés (2-es intenzitás, 12-20 perc);

Mozgása normalizálódott;



12 éves schnauzer (túlsúlyos);

Bizonytalan járás, gyenge hátsó 
testfél;

6 kezelés után a gazda alig tudja 
visszafogni, autóba beugrik;



10 éves németjuhász szuka;

Nehezen áll fel és mozog;

10 kezelést kapott, járása sokat javult, hátulsó testfél kevésbé labilis;



12 éves elhízott ír szetter;

Hátulsó testfél gyengeség, időnként alig tud mozogni;

7 kezelés után mozgása javult;



5 hónapos macska;

Autóbalesetet szenvedett, farok és hátulsó végtagok bénák, de vizelet és 
bélsár ürítés kezdetben normális;

3 kezelés után nem javult, vizelet és bélsár ürítés abnormális, euthanázia;
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Vizelettartási zavar:



Másfél éves keverék szuka;

Tüzelés után bevizel;

2 antibiotikum kúrán túl van, 
nem javult;

Hüvelytükrözés: ödémás hüvelyfal, 
nyálkás váladékkal;

10 kezelést (2-es intenzitás, 
12 perc) kapott;

Az első kezelés után már nem 
vizelt be, később volt kevés 
csöpögés, végül teljesen 
megszűnt (petefészek 
diszfunkció);



10 éves bolognese szuka;

Mindkét paraproctalis mirigyében extra mennyiségű gennyes váladék;

Álvemhesség, hüvely normális;

15 kezelést (2-es intenzitás, 12-20 perc) kapott;

Vizelettartás normalizálódott (pszichés háttér);



SAJÁT TAPASZTALATOK
Betegek száma:

Mozgásszervi megbetegedések:

Leggyakoribbak a korral járó (9 év fölött) problémák (gerinc, csípő);

nagyállat 10 (9 ló)
kutya 38 (2 visszatérő)
macska 5 (egyik két alkalommal);

Vizelettartási zavar:
Sebgyógyulás:



9 éves dog;

Fartájékán ökölnyi duzzanat – Idült tályog?

Műtéti seb szétvált;

5 kezelés fényzuhannyal;

Demodicosis, gyomorcsavar, elhullás;



Péra környékén visszatérő sipolyozó sebek 7 éves hobbikancán:

Valószínűleg összefügghet a sárlással;



SAJÁT TAPASZTALATOK
Betegek száma:

Mozgásszervi megbetegedések:

Leggyakoribbak a korral járó (9 év fölött) problémák (gerinc, csípő);

nagyállat 10 (9 ló)
kutya 38 (2 visszatérő)
macska 5 (egyik két alkalommal);

Vizelettartási zavar:
Sebgyógyulás:
Allergia:
Tudatzavar, idegrendszeri tünetek:



11 éves westie;

Szemölcsös hallójárat-gyulladása is van;

6 kezelést kapott, mérsékelt javulás;



3 éves németjuhász;

Egy hónap alatt háromszor volt epilepsziás rohama, tudata zavart;

Viselkedése a kezelés hatására megváltozott;

Sevenal-t szed, viselkedése normálissá változott;



SAJÁT TAPASZTALATOK
Betegek száma:

Mozgásszervi megbetegedések:

Leggyakoribbak a korral járó (9 év fölött) problémák (gerinc, csípő);

nagyállat 10 (9 ló)
kutya 38 (2 visszatérő)
macska 5 (egyik két alkalommal);

Vizelettartási zavar:
Sebgyógyulás:
Allergia:
Tudatzavar, idegrendszeri tünetek:
Műtét utáni rehabilitáció:
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2 éves balesetes macska;
Combcsont felső harmadában 
szilánkos törés;
Műtét: velőűrszegezés;
Hat hét után nem volt kellő 
kallusz;
Két héten keresztül 7 kezelés;
Megfelelő kallusz képződik, 
velőűrszegek eltávolítása;



2 éves balesetes macska: visszatérő beteg

5 hét múlva sántaság, medencecsonttörés
Párnás kezelés, 2 hét múlva jól jár



SAJÁT TAPASZTALATOK
Betegek száma:

Mozgásszervi megbetegedések:

Leggyakoribbak a korral járó (9 év fölött) problémák (gerinc, csípő);

nagyállat 10 (9 ló)
kutya 38 (2 visszatérő)
macska 5 (egyik két alkalommal);

Vizelettartási zavar:
Sebgyógyulás:
Allergia:
Tudatzavar, idegrendszeri tünetek:
Műtét utáni rehabilitáció:
Daganat:



9 éves kaukázusi juhász;
Jobb elülső végtagra sántít;
Gyógyszerre nem reagált;
Röntgen: kezdődő 
csontdaganat a radius
distalis végén;



9 éves kaukázusi juhász;
Jobb elülső végtagra sántít;
Gyógyszerre nem reagált;
Röntgen: kezdődő 
csontdaganat a radius
distalis végén;
1 kezelést kapott;
Másfél hónap múlva 
euthanázia;



SAJÁT TAPASZTALATOK
Betegek száma:

Mozgásszervi megbetegedések:

Leggyakoribbak a korral járó (9 év fölött) problémák (gerinc, csípő);

nagyállat 10 (9 ló)
kutya 38 (2 visszatérő)
macska 5 (egyik két alkalommal);

Vizelettartási zavar:
Sebgyógyulás:
Allergia:
Tudatzavar, idegrendszeri tünetek:
Műtét utáni rehabilitáció:
Daganat:
Kétoldali rágóizom sorvadás:



8 éves spaniel;
Nyálfolyás, szájzár, egyoldali 
rágóizom sorvadás;

11 kezelést kapott, a 
negyedik kezelés után már a 
„sünit” is szájába tudja venni;

Jól eszik;

A kezelés alatt a másik oldali 
rágóizom is lesorvadt;

Három hónap múlva 
ismételten szájzár, nyálzás;

5 kezelés után a szakadt 
„sünijét” már a szájába tudja 
venni;

Második alkalommal kissé 
lassabban javult, de a száját 
már teljesen ki tudja nyitni;



SAJÁT TAPASZTALATOK
Betegek száma:

Mozgásszervi megbetegedések:

Leggyakoribbak a korral járó (9 év fölött) problémák (gerinc, csípő);

nagyállat 10 (9 ló)
kutya 38 (2 visszatérő)
macska 5 (egyik két alkalommal);

Vizelettartási zavar:
Sebgyógyulás:
Allergia:
Tudatzavar, idegrendszeri tünetek:
Műtét utáni rehabilitáció:
Daganat:
Kétoldali rágóizom sorvadás:
Emésztőszervi és idegrendszeri zavar:



1 éves ivartalanított nőstény macska;

Szőrét tépkedi, széklete nincs (röntgen);

Két nap után műtét: bélsár darabok bélből eltávolítva;

Néhány napig jól volt, utána visszaesett;

7 kezelést kapott – paraffin adagolással széklete normális;



SAJÁT TAPASZTALATOK: LÓBETEGEK
Savós patairha gyulladás

Patkolás utáni pataérzékenység

Praecarpalis bursitis

Csüdízület-gyulladás

Sebgyógyulás

Kehesség (idült légsejtes tüdőtágulat)

Szezámcsont törés műtét utáni rehabilitáció



SAJÁT TAPASZTALATOK: ELEFÁNT

Összeesett, bonyolult felállítás;

Ázsiai elefánttehén (54 éves)

Gyógyszeres kezelést kapott;

Matrackezelés: a csípőtájékra, illetve a mellkasra téve, 20 perces 
időtartam, 3-as intenzitás, naponta 2-szer;





Összeesett, bonyolult felállítás;

Ázsiai elefánttehén (54 éves)

Gyógyszeres kezelést kapott;

Matrackezelés: a csípőtájékra, illetve a mellkasra téve, 20 perces 
időtartam, 3-as intenzitás, naponta 2-szer;

Általános gyengeség, étvágytalanság tünete jelentkezett, két hét
múlva elesett, végleges elaltatás.

SAJÁT TAPASZTALATOK: ELEFÁNT
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kutya
macska
ló
elefánt

ÖSSZEFOGLALÁS

Összes beteg megoszlása



23; 53%

8; 19%

3; 7%

9; 21%

Lényeges javulás
Enyhe javulás
Változatlan
Eltűnt

ÖSSZEFOGLALÁS

Kisállat betegek kiértékelése



ÖSSZEFOGLALÁS

Kutya betegek kor szerinti megoszlása
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ÖSSZEFOGLALÁS

Kutya betegek kezelésének száma
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ÖSSZEFOGLALÁS Kutyák fajta szerinti megoszlása

1ír szetter
1argentin dog
1schnauzer
3németjuhász
1kaukázusi
1bolognese
1puli
2westie
1tacskó
1dog
1uszkár
1Tibet terrier
1cairn terrier
1pekingi palotapincsi
2magyar vizsla
2rottweiler
1mopsz
1boxer
2Yorkshire terrier
1chihuahua
2spaniel
2dobermann
8keverék



BEMER Medicintechnika Kft., Budapest

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hanga Zoltán




