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ВСТУП //
ЗДОРОВ’Я

Мікроциркуляція, яка відбувається у мережі ніжних надзвичайно розгалужених кровоносних

судин, є функціонально найголовнішим чинником системи кровообігу людини і виконує

життєво важливі функції транспортування: забезпечує киснем та поживними речовинами

тканини та органи людського тіла, виносить з організму шлаки, підтримує імунну систему.

Порушення мікроциркуляції є причиною багатьох уражень, спричиняє різні захворювання,

призводить до швидкого старіння клітин.

ПІДТРИМКА МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ З ПОРУШЕННЯМИ

У Берлінському Інституті мікроциркуляції під керівництвом д-ра Клоппа проводилися багаторічні

дослідження дієвого альтернативного, поряд з медикаментозним, лікування помірного

або важкого порушення мікроциркуляції. У результаті досліджень було розроблено певну

комплексну конфігурацію сигналів, під дією яких відбувається значна стимуляція регуляторних

процесів порушеної мікроциркуляції. За основу цих досліджень було взято розроблені в

попередніх роках лікувальні апарати BEMER, які передавали енергію у вигляді пульсуючого

з невеликою інтенсивністю електромагнітного поля. Лікувальний ефект апаратів вже тоді був

доведений і чітко окреслювалася вірогідність ціленаправленого успішного вдосконалення

апаратів. Отримані в ході багаторічної інтенсивної дослідницької роботи основні наукові

відомості створили нову вихідну точку оптимізації терапії. Нова BEMER-система є не просто

вдосконаленням попередньої, а виявилася кількісним і якісним стрибком, який перевершив

всі очікування на початку дослідження.

Сьогодні в області свого застосування лікувальна система BEMER є найбільш науково

дослідженим ефективним фізичним методом лікування порушень мікроциркуляції! (Др.

мед. Р.Клопп, Інститут мікроциркуляції, Берлін)

Технічній розробці апаратури передувало ґрунтовне наукове дослідження. Відкриття стосувалися

ритмічних процесів відмінних за характером скорочень, що відбуваються у стінках судин

малих і великих артеріол, місцевого (BEMER 3000 plus) та вищого рівня регуляційного

механізму стінок судин, і насамперед, дії цих процесів на розподіл та співвідношення

плазми та кров’янихтілець у капілярних мережах.

На основі отриманих нових наукових відомостей було розроблено у відповідності до біоритмів

комплексну конфігурацію сигналів для стимуляції мікроциркуляції, яка отримала назву

«BEMER-технологія 2010». Комплексний стимуляційний сигнал BEMER є складною за формою

хвилею, особливостями якої є відмінні частоти парціальних хвиль (локальний та вищий рівень

регуляції), огинаюча сигналу певної, відповідної до біоритму, форми, а носієм цього сигналу

є невеликої інтенсивності пульсуюче електромагнітне поле.
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PREFACE  //  
HEALTH 

Microcirculation is functionally the most important part of the human circulation system, which takes 

place in the smallest blood vessels and fulfils vital transport functions: it provides the tissues and organs 

with oxygen and nutrients and removes metabolic waste-products and supports the immune system.   

A limited or malfunctioning microcirculation is the cause of many conditions of poor health as well as 

illness, which leads to a faster aging of the cells.

SUPPORT FOR MALFUNCTIONING MICROCIRCULATION

An expensive research for an effective alternative for the treatment of limited or malfunctioning microcirculation 

using medicinal products was conducted in the Institute for Microcirculation in Berlin, headed by Dr. Klopp, 

which resulted in the development of a specific complex signal configuration allowing for a very effective 

stimulation of the regulatory processes of the malfunctioning microcirculation. These researches were 

based on the BEMER devices developed earlier, which applies a particular pulsating electromagnetic field 

of low intensity. Its effects, already confirmed at that time, were very promising for a targeted development.   

New scientific fundamental knowledge gathered during years of intensive research constitutes a new starting 

point in the optimization of the therapy. This new BEMER system is not only a directly improved version of 

the earlier system, but it is also a quantitative and qualitative leap which has not been considered possible at 

the beginning of this research. 

BEMER therapy system is now the most researched and most effective physical treatment 
method used in limited microcirculation! (Dr. med. R. Klopp, Institute for Microcirculation, Berlin) 

In the case of the new BEMER systems the device improvements have been preceded by a significant gain 

in scientific knowledge. These discoveries involved the rhythmic processes in the small and big arterioles 

with different vibration characteristics, local (BEMER 3000 plus) and higher-level regulatory mechanisms of 

the artery walls, and above all, the distribution of mixture of plasma and blood cell as a result of all these 

processes in the capillary network.

Based on this new knowledge, a complex signal configuration was developed, determined by the biorhythm, 

to stimulate limited microcirculation, which is called the BEMER technology 2010.

The complex BEMER stimulation signal is represented by a composite waveform with the following 

particularities: different frequencies of the partial waves (local and higher-level regulation), specific envelope 

curve of the waveform, defined by the biorhythm, with a low-intensity pulsating electromagnetic field used 

as carrier.
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Мета
Виявлення можливої терапевтичної дії фізичної стимуляції на основі біоритмів та її наслідків з
метою оптимізації профілактичної, реабілітаційної, клінічної терапії при порушенні скорочень стінок
судин.

Матеріали та методи
Дослідження однотипних випадків методом довільного вибору групи реабілітаційних хворих у кількості
28 осіб чоловічої статі віком від 55 до 65 років: особи довільно були розподілені на три підгрупи:
контрольна підгрупа (n=14) - проходили традиційну фізіотерапію
експериментальна група (n=14) - крім традиційної фізіотерапії отримували додаткову стимуляцію
скорочень стінок судин.

Додаткова стимуляція скорочень стінок судин виконувалася за допомогою апарату системи
BEMER (біоритмічний стимуляційний сигнал, що передається за допомогою слабкого
електромагнітного поля). Експериментальна група проходила таку процедуру лікування 2 х 15 хв.
на день. Термін лікування 30 днів, термін спостереження 40 днів (10 днів відслідковування). Однакові,
встановлені через кожні 5 днів, терміни замірів (з чітко встановленими параметрами). Неінвазивні
методи дослідження: кровообіг макрорівня (RR, Hs). Інтравітальний мікроскопічний дослідний
апарат з комп ютернимвиведенням secunder зображення (системи OLYMPUS, ZEISS, ARRI,
KONTRON). віталмікроскопічна рефлексна спектрометрія (система SPEX), комбінована біло-
світлова спектрометрія та лазерне замірювання мікроциркуляції (система LEA).
Було досліджено основні показники мікроциркуляції та клітинну гуморальну імунну реакцію
підшкірного та тонкого шару досліджуваної тканини: функціональний стан артеріального
скорочення стінок судин (ділянка під амплітудо-спектральною кривою), число вузлів,
наповнених кров’янимиклітинами у мікроваскулярній мережі nNP, засвоєння кисню збоку вену
ɅpO2, об’ємнавитрата початкової лімфатичної QL, число лейкоцитів мігруючих у даному тканинному
об’єміnBC/V, ICAM-1 тощо. Біометрія WILCOXON проба суми рангів (α=5%).

Результати
На підставі даних, отриманих за 40 днів досліджень, після застосування досліджуваної терапії у
двох зразках тонкої тканини виявлено такі найбільші відмінності величин:

Показник

Контрольна група Найбільша
величина показника у

порівнянні з даними 0 дня

Експериментальна група
Найбільша величина показника у

порівнянні з даними 0 дня

AVM 8,6 (+/- 2,51) 29,7 (+/- 2,36)

nNP 4,4 (+/- 1,80) 32,8 (+/- 2,50)

∆pO2 3,1 (+/- 1,03) 29,3 (+/- 1,76)

QL 11,6 (+/- 2,56) 42,1 (+/- 3,61)

nBC/V 4,7 (+/- 1,47) 32,5 (+/- 2,60)

ОСНОВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ BEMER

Клінічні дослідженняфізичної стимуляції централізовано керованих скорочень
стінок артерій з ауторитмічним порушенням у хворих з порушенням
регуляції кровообігу

Др. мед. Райнер Клопп, доцент
Інститут мікроциркуляції, Берлін
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Після закінчення 30 днів фізіотерапії на 40-й день у членів контрольної групи, на відміну від
членів експериментальної групи, всі показники змінилися до початкового стану.

Висновки
Терапевтичне застосування системи BEMER при наявності загрози зараження або стресу (фізична
стимуляція недостатніх скорочень стінок артерій) поряд із застосуванням традиційної фізіотерапії
призводить до однозначного підвищення її результативності (відбувається покращення обміну
речовин тканин та імунної реакції.

BEMER ALAPKUTATÁSOK

klinikai vizsgálatok a zavart autoritmikus és központi vezérlésű  
arteriolás rugalmas érfalmozgás fizikai stimulációjáról a szervi vérkeringés 
szabályozásának hiányosságaiban szenvedő betegeknél

Dr. med Rainer Klopp , docens
Mikrocirkulációs Intézet, Berlin

BEMER B.BOX PRO
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Хронічна пневмонія та супутні запалення, викликані слизовою синьогнійної палички, як головні
причини смертності та захворюваності у осіб з кістозним фіброзом.
Видалити слизову синьогнійної палички із легеневої тканини традиційними антибіотиками досить
важко, оскільки клітини в альгінаті біоплівки стають дедалі чутливішиими до антибіотиків. Існують
нові способи для поломки екзополісахаридної структури альгінату з метою підвищення ефективності
лікування антибіотиками, наприклад інгаляції альгінатом ліази та аміноглікозидами, або антибіотики і
застосування in vitro слабких електромагнітних полів (DC, 10-20 V, 20 mA, дистанція 2,5 м).

24-48 годинний полімер слизової синьогнійної палички досліджували в умовах застосування
слабкого BEMER 3000 Signal Plus випромінювання з метою виявлення дії магнітного поля на
структуру альгінату.
Безпосереднє (без дистанції) застосування BEMER електромагнітного поля силою 50 µТ і 100 µТ на
протязі 8 хвилин (24-годинні полімери) зменшило в’язкість полімерів на 55,5 % та 58,3 %. Збільшення
дистанції (5 см) при силі магнітного поля 100 µТ підвищило руйнівну дію на полімери на 65 %.
На ефективність лікування впливало не лише збільшення дистанції, а і тривалість застосування,
постійна зміна сили магнітного поля (60-100 µТ). Значно знизилася в’язкість всіх полімерів (48-годинних
та добре структурованих), які були піддані дії магнітного поля 60-100 µТ на протязі 20 хвилин.

Хоча BEMER магнітне поле може поламати структуру полімерів, однак воно не мало негативної дії
на життєздатність клітин слизової синьогнійної палички. На підставі цього факту живі клітини (КвЕ
108) на протязі 24-48 годин реорганізували альгінат, що призвело до підвищення в’язкості. Після
застосування ципрофлоксацину (2µg/ml) в комбінації з магнітним полем (60-100 µТ, 20 хв., дистанція
5 см) через 24 години живі клітини повністю втратили регенеративну здатність. У цих випадках 100%
досліджуваних полімерів через 24 години втратили свою структуру, 89 % із них перетворилися в
істинну рідину. При застосуванні лише ципрофлоксацину (2µg/ml) 57 % полімерів через 24
години втратили свою структуру, а 67 % їх перетворилися на рідину. В обох випадках заміри
бактерій Pseudomonas aeruginosa складали 102 КвЕ.

Такі результати дослідження показують, що BEMER 3000 Signal Plus терапія за допомогою магнітного
поля, яке має здатність знищувати полімери, в комбінації з класними антибіотиками представляє
собою щадящий додатковий вид лікування для хворих з кістозним фіброзом.

Дія BEMER на утворення біополімерів деяких штамів бактерій

Др. Кешерю Петер, Ph.D. MSc
Директор відділення біоремедіації фонду
прикладних досліджень ім. Баї Золтана,
Інститут біотехнології (Bay Bio)
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Проводилося тестування BEMER терапії в нових індикаційних областях при застосуванні для
лікування шуму у вухах, деяких випадків порушення рівноваги та погіршення слуху. В
подальшому подаємо узагальнення результатів досліджень, проведених в оториноларингологічних
відділеннях різних угорських лікарень.

У дослідженні брали участь 67 хворих, середній вік яких складав 61 рік. Наймолодшому
хворому було 34 роки, найстаршому - 86. Дві третини осіб складали жінки, одну третину -
чоловіки. Всі хворі пройшли повне клінічне обстеження по релевантним напрямкам. В багатьох
випадках медикаментозне лікування виявилося недостатнім, або хворі відмовлялися від нього у
зв’язкуз можливими побічними ефектами, тому після основного лікування або замість нього було
застосовано BEMER-терапію.

BEMER-імпульс є міжнародно запатентованим електромагнітним полем, яке покращує
кровообіг, особливо у капілярах, активізує процеси обміну речовин, сприяє оновленню клітин, їх
енергетизації, покращенню показників засвоєння кисню та кровообігу, розслабленнюм’язів. Причиною
появи шуму у вухах, нейросенсорного зниження слуху або порушень рівноваги часто виступають
недостатній кровообіг, порушення шийних хребців, судоми м’язів, або навіть нервозність,
тому в цих випадках можна очікувати позитивні результати застосування BEMER терапії.
Сеанси лікування проводилися 10 раз по 28 хвилин, перші 8 хвилин на матрасі аплікаторі (програма
Р1), подальші 20 хвилин за допомогою інтенсивного аплікатора (програма Р4), який накладався на
потиличну та позавушну область голови пацієнтів.

У 65 % випадків було відмічено покращення стану, тобто зменшення скарг. У 35 % випадків скарги
залишилися незмінними. Не зафіксовано погіршення стану ні в одному випадку. Під час процедури
більшість пацієнтів відчували поколювання, сонливість, розслаблення. Кілька з них відчули прилив
енергії. У більшості хворих відбулося зменшення болю у суглобах, порушень сну, покращення
кровообігу, а також загальне підвищення активності.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

Застосування BEMER-терапії при лікуванні в оториноларинголоічних
відділеннях

Habil. Кіш Гейза Йожеф Ph.D. CSC
Головний лікар аудіо логічного відділення Сегедського Університету Інші

автори: Габорян А.*, Сірмаї А.*, Сіладі А.**, Ярабін Й.
* Університет ім. Семмелвейса, оториноларингологічне відділення, Будапешт
** Оториноларингологічне відділення, Лікарня Сентеш
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Некроз 3 степені нижньої
щелепної кістки, добре видно
велику вільну частину щелепної
кістки, що утворилася внаслідок

На панорамному рентген знімку
добре вимальовується порожнину,
що утворилася внаслідок відмирання
щелепної кістки

Одним із провідних проявів некрозу щелепної кістки бісфосфонатного походження є дефект
слизової рота, вивільнення щелепної кістки, її відмирання. Після стоматологічного втручання
на місці санації зуба виникає невелике безболісне пошкодження слизової, звідки і починається
захворювання.
Поверхня кістки з пошкодженим епідермісом виступає подальшим джерелом зараження, що
може призвести до збільшення некротичної ділянки.
В подальшому розвитку захворювання збільшуються остеонекротичні ділянки щелепної кістки.
У пацієнтів з являєтьсяхарактерний комплекс синдромів: біль, набряк обличчя, гнійний свищ,
в окремих випадках можлива патологічна тріщина.
За рекомендаціями Американського Товариства хірургії обличчя, щелепної кістки та ротової
порожнини (AAOMS) у відповідності до визначених ним стадій на початковому етапі
захворювання рекомендовано консервативне антибіотикове лікування, у важких випадках
неможливо уникнути хірургічного втручання. Після видалення великої некротичної частини
щелепної кістки часто зустрічається дуже повільне загоєння слизової, розкривання рани, а в
процесі одужання може виникнути дегісценція, пов язаназ рецидивом некрозу кістки.
В розвитку цієї хвороби велику роль відіграє той факт, що на відміну від інших кісток організму
щелепну кістку від навколишнього середовища покриває лише тонкий шар слизової, а також
наявність у ротовій порожнині відносно великої кількості різноманітних бактерій. Будь-яке
пошкодження слизової відкриває доступ до кістки, тому здатність щелепної кістки захищатися
від бактерій має велике значення. Тривалість життя бісфофонатів у кістках складає 5-10 років,
і хоча за своїм призначенням вони дійсно результативно укріплюють кістки, однак внаслідок
блокування дії клітин, які руйнують кістки, втручаються у динаміку життєдіяльності кістки і
роблять її вразливою до заражень.
BEMER-терапія результативно застосовується у багатьох областях лікування хронічних
запалень. В основі дії лежить у створенні динамічно пульсуючого магнітного поля, за

Луківання порушень ротової слизової є доволі складним, в багатьох випадках виникають
некрози щелепної кістки бісфосфонатного медикаментозного походження (ОNI). Це
захворювання стало відомим з 2003 року, однак його патомеханізм розроблений
недостатньо, імовірним є вплив багатьох чинників. Бісфосфонатна терапія застосовуєтьсяшироко у
тих випадках, коли наявні пухлинні метастази в кістки, остеопороз, множинна мієлома, інші
захворювання кісткового мозку. Лікарські препарати можуть вводитися внуртрішньовенно
або у формі таблеток. Введення препаратів внутрішньовенно є частиною проколу при лікуванні
множинної мієломи, пухлинних метастаз в кістки. Поява некрозу щелепної кістки спостерігалася
нами у колі тих пацієнтів, які тривалий час перорально або внутрішньовенно отримували
бісфосфонатну терапію, під час якої або одночасно з нею виникала травма ротової
порожнини, яка стосувалася і кістки, або відбулося стоматологічне чи хірургічне
втручання у ротовій порожнині.

Застосування BEMER-терапії в щелепній хірургії - нові можливості лікування
некрозів щелепної кістки бісфосфонатного походження

Др. Чепло Крістіна
Лікарня Гонвед, завідувач щелепно-хірургічного амбулаторного відділення

>> >>
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допомогою якого в організм проникає діюча речовина. Яка покращує мікроциркуляцію, таким шляхом
покращуючи обмін речовин у стінках судин. Особливістю некротичної тканини є відсутність в
ній кровообігу. Відомо також, що наявність мікроциркуляції є основною умовою процесу загоєння
ран. Загоєння тканини з поганим кровообігом є мало імовірним, або взагалі безнадійним.

У нас виникла думка, що після оперативного видалення некротичної частини кістки, покращення
кровообігу здорової частини кістки з метою уникнення рецидиву некрозу можливе шляхом
застосування в післяопераційний період магніто-резонансної терапії.
Погані загоєння слизової, які спостерігалися в ONJ, внаслідок покращення мікроциркуляції за
допомогою BEMER терапії мали би покращитися.
Нами досліджувалася ефективність застосування BEMER терапії у випадках поганих показників
післяопераційного загоєння ран від хірургічного видалення некрозів бісфосфонатного походження, а також
у випадках консервативного лікування згідно рекомендацій ONJ-хворих з дефектами слизової. В
ході дослідження нами встановлено, що застосування BEMER терапії було результативним
у сприянні загоєнню ран слизової в період післяопераційного виздоровлення, а також у перешкоджанні
виникненню рецидиву некрозу у кістковій тканині. Наразі відбуваються подальші дослідження застосування
BEMER терапії в колі пацієнтів на ранній стадії захворювання,  коли ще не виникла потреба хірургічного
втручання,у їх випадку з метою попередження прогресу процесів захворювання за допомогою
BEMER терапії.

Внаслідок рецидиву
декілька разів оперована
ділянка без скарг після BEMER
терапії.

bemer terápia alkalmazása a szájsebészet területén – 
új lehetőségek a biszfoszfonát okozta állcsontnekrózisok kezelésében

Dr. Cséplő Krisztina
Honvédkórház, szájsebészet ambulancia

>>
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Шум у вухах є таким симптомом, який стає дедалі поширенішим серед захворювань за останні
роки. Зарубіжні (на основі британських та шведських досліджень) дані свідчать, що 8-19 %
населення мають вищезгадані скарги. Кількість пацієнтів зі скаргами на шум у вухах за останні роки
дедалі збільшується і в Угорщині. Виникнення шуму у вухах як захворювання може мати різні
причини. Тому пацієнт зі скаргами на шум у вухах потребує ретельного клінічного огляду.

Шум у вухах може бути об’єктивним, коли особа, яка оглядає хворого, теж чує шум
(таке зустрічається дуже рідко), а також може бути суб’єктивним,коли шум чує тільки сам пацієнт.

Після клінічного огляду пацієнтів у більшості з них ми не змогли встановити причини виникнення
шуму у вухах. Лікування таких звих завжди є складною справою для оториноларингологів.
За минулі роки для лікування шуму у вухах ми застосовували різні медикаменти та способи
лікування.

В умовах вітчизняного лікування найбільш поширене застосування препаратів, які покращують
кровообіг та мікроциркуляцію крові у головному мозку (pyracetam, pentoxifillin, vinpocetin). Ці
препарати використовуємо і ми в нашому відділенні для лікування хворих з шумом у вухах.
Приблизно 4 роки тому поряд із традиційними методами ми почали застосовувати і BEMER-
терапію, що призвело до значного підвищення результативності лікування.
З метою наукового доказу ефективності BEMER-терапії у лікуванні шуму у вухах ми організували та
провели клінічні дослідження у довільно відібраних у двох групах - контрольній та плацебо. На
протязі одного року хворих, які зверталися до нас із скаргами на шум у вухах. Ми розподіляли на дві
групи. Пацієнти, які отримували непарний порядковий номер, зараховувалися до І групи, а парний
номер - до ІІ групи. Чисельність першої групи складала 108 осіб, ІІ групи - 106 осіб. Пацієнти І
групи отримували внутрішньовенно 200 мг пентоксифілліну та 2х1200 мг пірацетаму перорально.
Крім цього один раз на день проходили BEMER терапію, яку отримували за допомогою
апарату BEMER 3000 Signal Plus.
Програма процедури була наступною: матрас Р2, інтенсивний аплікатор Р4 на потиличну
область голови. Тривалість цієї терапії складала 8 днів.
Пацієнти ІІ групи отримували таке ж медикаментозне лікування у поєднанні з плацебо BEMER-
терапією, коли апарат був неактивним. Відбувалося чергування пацієнтів, які отримували дійсну BE-
MER-терапію, з пацієнтами, які отримували неактивну BEMER -терапію. Процедури проводив
спеціаліст, який передавав лікареві всі дані про терапію тільки після закінчення обстеження.

Медикаментозна терапія
Препарати судинорозширюючі, для покращення
мікроциркуляції, для зменшення в’язкостікрові, анксіолітики,
заспокійливі, лідокаїн, антагоністи серотоніну та ін.

Способи лікування
Терапія ретренінгу шуму у вухах, гіпербарично-
кисневий тренінг, фізіотерапія

Різні стимуляційні техніки на область вуха Електростимуляція, стимуляція високочастотним УЗ,
електромагнітна стимуляція

Досвід застосування BEMER-терапії при лікуванні шуму у вухах

Др. Сіладі Імре, завідувач відділення, головний лікар
Лікарня ім. Буді Іштвана, Сентеш, оториноларингологічне відділення
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Результати нашого клінічного спостереження подаю у наступній таблиці:

Результати І групи (n=108):
(отримували дійсну BEMER терапію)

Результати ІІ групи (n=106):
(отримували плацебо терапію)

Шум пропав 24 22,20% Шум пропав 9 8,50%

Шум зменшився 51 47,30% Шум зменшився 39 36,76%

Шум не змінився 33 30,50% Шум не змінився 57 53,80%

Шум збільшився 0 0,00% Шум збільшився 1 0,94%

Аналізуючи дані таблиці бачимо, що серед пацієнтів, які отримували дійсну BEMER-терапію (І група),
шум у вухах пропав або зменшився у значно більшій кількості осіб, ніж тих, що входили до плацебо
групи. При підведенні підсумків ми зробили наступний статистичний аналіз. Статистичну сигніфікацію
різниці у змінах стану пацієнтів двох груп ми перевірили за допомогою проби ӽ2, у результаті якої
отримали показник р=0,001. Таким чином, можемо зробити висновок, що різниця між результатами
терапії у двох груп пацієнтів є статистично значимою.

Отже, статистичний аналіз підтверджує, що BEMER-терапія покращує результати
медикаментозного лікування. Наше клінічне спостереження дає підтвердження думки, що
BEMER-терапія може результативно застосовуватися у лікуванні хворих із шумом у вухах.

fülzúgásban szenvedők bemer kezelésével szerzett tapasztalataim

Dr. Szilágyi Imre, osztályvezető főorvos
Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Fül-orr-gége osztály
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Історія
Відомо, що пентоксифілінова терапія та фізіотерапія BEMER мають позитивну дію на
мікроциркуляцію. Під дією BEMER підвищується спонтанне артеріальне vasomotio, число розкритих
капілярів, локальних рО2. Пентоксифілін підвищує деформаційну здатність як червоних, так і білих
кров’яних тілець, знижує агрегативність тромбоцитів. Наше дослідження мало на меті в першу
чергу встановити докази позитивної дії перемінного магнітного поля на мікроциркуляцію в
облітеративних судинах нижніх кінцівок хворих, чи покращиться завдяки цій дії кровообіг кінцівки,
чи збільшиться безболісність та відстань ходьби.

Хворі/способи
До обстеження було залучено 30 хворих на облітерацію судин нижніх кінцівок (Fontaine lla i llb).
Критеріями відбору були: дисбазисні скарги, результати обстежень, рівень АВІ <9, а також підтвердження
артеріального дефіциту за допомогою бідирекціонального апарату Doppler. Було відсторонено від
участі у клінічних спостереженнях хворих з порушенням рухового апарату, з важкими кардіологічними
захворюваннями, із серцевою декомпенсацією.
Спочатку (при зарахуванні) за допомогою апарату бігової доріжки ми заміряли відстань безболісної
ходьби (3,6 км/год, кут підйому 0,0 %). Через тиждень (плацебо- період) нову виконали такі ж заміри.
Хворі отримували BEMER-терапію 8 разів (процедури тривалістю 2х8 хв.). По закінченню лікування
заміри безболісної максимальної відстані ходьби було повторено. Після цього хворі отримували 8
разів (щодня по 2х200 мг розчину пентоксіфілліну внутрішньовенно 2х250 мл), після чого знову було
виконано ті ж заміри.

Результати
У кінці плацебо-періоду відстань безболісної ходьби зросла в середньому на 8,7 %, максимальна
відстань ходьби - на 11,6 %. В подальшому ці результати до уваги не бралися. Завдяки BEMER-терапії
максимальна відстань безболісної ходьби зросла в середньому на 57,4 % (р=0,005), а також на 36,6
% (р=0,042). Застосована після цього пентоксіфіллінова внутрішньовенна терапія сприяла зростанню
максимальної відстані безболісної ходьби на подальші 15,5 % та 20,5 %. Комбінована терапія (BEMER
+реологічна) забезпечила зростання досліджуваних величин на 81,9 % та 84,0 %. Комбінована
терапія у порівнянні зі станом до лікування забезпечила значне покращення ходьби (р=0,000373 та
р=0,00471). Біо-електро-магнітне регулювання показало відмінні і добрі результати у 43 % хворих, в
той же час комбінована терапія дала відмінні і добрі результати у 70 % хворих.

Висновки
Поліпшення стану кровообігу кінцівок відбувається завдяки сприятливій дії BEMER-терапії на
мікроциркуляцію (прекапілярну, капілярну, пост капілярну) кінцівок, а пентоксіфіллінової
внутрішньовенної терапії - на поліпшення гемо реологічних показників (еритроцити, лейкоцити,
тромбоцити). Складові комбінованої терапії добре доповнюють одна одну і забезпечують у 70 %
випадків відмінний або добрий терапевтичний ефект.

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ, ДІАБЕТОЛОГІЯ

BEMER-терапія або дослідження ефективності внутрішньовенного застосування
пентаксифілліну при лікуванні облітерації судин нижніх кінцівок

Др. Бернат-Шандор Іван Ph.D.
Державний медичний центрМВС, І терапевтичне, Ангіологія
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Наявність доброї циркуляції є необхідною при лікуванні трофічного дерматомікозу. Трофічний
дерматомікоз - PTS - є народним захворюванням не тільки однієї особи, але цілої сім’ї. Це
захворювання знаходиться на межі різних областей, тобто ніде.
Лікування захворювання дороге, а завдяки втрати працездатності є ще дорожчим. У зв’язку із
виснаженням кровообігу ефективність застосування BEMER стоїть поза сумнівом.

Часто видимий результат
наступає лише після довгого
періоду лікування

Сучасні хірургічні техніки мінімально та оптимально розвиваються у сторону інвазивних методів,
поряд з цим основу лікування складають стандартизовані методи. Основою процесів захворювання
є порушення кровообігу, тому виникає необхідність відновлення його умов. Звичайно, у багатьох випадках
цього недостатньо для лікування, однак у всіх випадках це є обов’язковим елементом лікування.
Судинний хірург - ангіолог є у надзвичайно легкому стані, адже він безпосередньо зустрічається із
порушеннями циркуляції. У щоденній практиці лікування надзвичайно великого значення набуває
відкритість хворого до співпраці з лікарем, безумовне виконання його порад. Разом з цим присутні і
негативні результати некоректних лікувальних чинників.
У цьому терапевтичному розмаїтті стоїть непорушна башта, надійний командний гравець - BEMER-
терапія. Це не просто апарат магнітної терапії, а апарат, який долає виклики цілого організму. Він є
одним із основних засобів консервативного лікування поряд з іншими компонентами, такими як
тренування, фізкультура, рідинна терапія, медикаментозне лікування. Лікування за допомогою steal-
ефекту може мати і негативні наслідки, якщо не маємо достатньої інформації про необхідність виконання
локального лікування. Важке загоєння нижньої кінцівки у стані після багатоступінчатої ампутації.

Порушення кровообігу нижніх кінцівок, ефективна
додаткова BEMER-терапія - п’ятирічний досвід

Др. Рожош Іштван Ph.D.
МВА Центр Тета, Пейч
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Екстремальні спазми судин можуть призвести навіть до ампутації кінцівки, потребують
негайного інтенсивного лікування.
При порушенні кровообігу не проходять без проблем і запальні процеси.
Важкою ділянкою є область ліктя.
Не допомагають багаторазові вскриття, адже вони не покращують кровообіг.

Макро- і мікроангіопатія відповідальна за ускладнення цукрового діабету захворюванням
нижніх кінцівок, однак за їх лікування відповідальність лежить на нас.

ASO і діабетична невропатія
У міській лікарні ампутували би таку кінцівку, однак хворий чоловічої статі 79-річного віку під
власну відповідальність повернувся додому.
Драматичний happy end.
Більш як дворічна історія хвороби чоловіка 54-річного віку.

До порівняння: ми просто хотіли врятувати ногу від ампутації

Яким чином?
BEMER-терапію ми застосовували у комбінації з рідинною та кисневою терапією, поряд з
класичним медикаментозним лікуванням та локальною обробкою ран. Ніколи не по одному чи
по шаблону.

Для чого?
Потрібно наголосити, що поряд з успішними випадками, відсутністю ускладнень та ризиків
лікування, хороших результатів можемо досягти при добре підібраних програмах, а також у тих
випадках коли BEMER-терапія застосовується у лікуванні хворих як «харчова добавка», можемо
втратити ефективність цільового лікування, або ризикуємо достовірністю його результатів.
Діагностика, планування терапії, проміжний контроль, підтвердження або корегування,
відстеження.

Чому?
Для висвітлення проблеми можна навести порівняння: забити цвях у стіну можна і
викруткою. Але це не дуже зручно і результат не забезпечений. Хоча викрутка є прекрасним
інструментом, але вона придумана не для забивання цвяхів.

Тз
ОВ

 "Б
ЕМ
ЕР

 УК
РА
ЇН
А"



17

опис медичних випадків / досліджень

Ми виконали ретроспективний збір даних про дію BEMER-терапії на вуглеводневий обмін, індексу
кісточка/рука та показники каліброваного камертону, больового фактору за VAS- шкалою, а також
темпу загоєння язв. НвА1с знизилося з 7,71 % до 7,325 % (р=0,053) не досягаючи показових рівнів,
однак простежується тенденція до змін. Показового рівня сягнув показник індексу В/К (правий
р=0,037, лівий р=0,048). показники каліброваного камертону дещо покращились, не досягаючи
показових рівнів.
Больовий фактор за VAS- шкалою показав помітне зменшення.
Нами було досягнуто хороших результатів у лікуванні діабетичних язв та ран культі, ні в одного
хворого не було необхідності виконувати подальше хірургічне втручання. BEMER-терапія, яка доказано
покращує мікроциркуляцію, має місце у premier, secunder, tercier профілактиці пізніх ускладнень
цукрового діабету.

Згідно опублікованих у 2003 році даних IGF зачне зростання числа захворювань на цукровий діабет
очікується у цілому світі. Цукровий діабет як для особи, так і для цілого суспільства означає велике
навантаження. Виконані у 2009 році дослідження економічних наслідків для суспільства видатків на
цукровий діабет показали, що вони складають 13 % державного фонду охорони здоров’я та 0,65 %
ВВП.
Цукровий діабет значно погіршує якість життя хворих осіб: сама хвороба та її ускладнення, діагностичні
та терапевтичні втручання, психосоціальні проблеми та матеріальні затрати. Матеріальні затрати
збільшуються при появі пізніх ускладнень хвороби.

У момент діагностування цукрового діабету ІІ типу у 50 % випадків хвороба вже супроводжується
макро- і мікроваскулярними ускладненнями та факторами ризику. Незважаючи на багаторічну суспільну
профілактичну та лікувальну роботу спостерігається зростання кардіо- і цереброваскулярної летальності
хворих. У 1989 році була підписана Saint Vincent заява, згідно якої необхідно зменшити на 30-50 %
випадки втрати зору, ниркової недостатності, ампутації кінцівок внаслідок цукрового діабету.
Однак у наш час у T2DM ампутована кінцівка у кожного 4 хворого, настає інфаркт міокарду у
кожному 5 випадку, ниркова недостатність кінцевої стадії зустрічається у кожному 6 випадку.
З точки зору патофізіології діабетичної кінцівки зустрічаються автономна і периферійна невропатія,
а також утворений внаслідок звуження судин різної степені нижніх кінцівок прогресуючий стан. Він
виступає головним фактором ризику ампутацій нетравматичного характеру.
Діабетичні язви нижніх кінців мають дуже поганий показник виліковування, і навіть при загоєнні у
30-100 % випадків на протязі одного року відбувається їх рецидив, внаслідок чого в Угорщині
щорічно виконують по 3-4 тисячі ампутацій.

Можливості BEMER-терапії при лікуванні пізніх ускладнень діабету

Др.МіледерМаргіт
ЗАТ Веспрем обласна лікарня ім. Чолнокі Ференца
Центр терапії, діабету та обміну речовин

Ампутація кінцівки є величезною травмою
для особи, великими видатками для суспільства.
В області профілактики і лікування цукрового
діабету не вдалося зробити революційних
досягнень. В подальшому подаємо наші результати
застосування альтернативного способу лікування
за допомогою BEMER-терапії, яка покращує
мікроциркуляцію.

Хворий чоловічої статі віком 57 років був
направлений до нас з ревматології, де за
допомогою МРТ у нього було підтверджено
асептичний некроз стегнової кістки.
Після 6-тижневого BEMER-лікування у хворого
припинилися болі, на контрольному МРТ знімку
не видно патологічних змін кістки стегна
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Класичні ознаки ендокринних захворювань (надмірна або недостатня секреція) спричиняють такі
порушення внутрішньої рівноваги організму, які мають видимі зовнішні прояви (збільшення маси тіла,
інтенсивний волосяний ріст, випучення очей, випадіння волос). Завданням ендокринолога є відновлення
гормональної рівноваги, зменшення або повна ліквідація скарг хворого. Серед фізичних методів
лікування дедалі частіше в різних областях зустрічається застосування BEMER-терапії - пульсуючого
магнітного поля малої енергії (захворювання опорно-рухового апарату та судинної системи).
В подальшому дозвольте ознайомити вас з результатами виконаних мною під час приватних прийомів
клінічних спостережень ефекту BEMER-терапії. Поряд з можливостями регулярного застосування
BEMER-терапії у щоденному лікуванні, є ще так звані «гарячі точки» її застосування у майбутньому як
профілактичного засобу. Це стосується захворювань, які за частотою випадків відносяться до
категорії «народних».

І. Недостатня секреція щитовидної залози (гіпотиреоз)
Гіпотиреоз у переважній більшості випадків виникає у зв’язкуз недостатньою секрецієющитовидної залози.
Є дві основні причини: автоімунне хронічне запалення щитовидної залози (Hasimoto-thyreoiditis) з
недостатнім рівнем тироксину та трийодтиронину, а також недостатня секреція внаслідок абляціонних
терапевтичних втручань (операціящитовидної залози, радіойодова терапія). Характерним є захворювання на
гіпотиреоз переважно для 5-10 % жінок віком старше 40 років. У популяції жінок старшого віку (вище
65 років) воно зустрічається у 13 %. Найхарактерніші скарги: стомлюваність, прогресуюче збільшення
маси тіла, випадіння волос, пригнічений настрій, у жінок дітородного віку безпліддя або викидні.
Сигнальним показником лабораторних результатів може служити підвищений рівень холестерину. У
діагностиці можуть бути у пригоді показники TSH i FT4. Показник анти тілець anti-TPO, який засвідчує
активність автоімунного хронічного запального процесу може допомогти у виявленні активного або
неактивного імунологічного стану хвороби. Ми застосовували BEMER-терапію в ролі допоміжного
лікувального засобу для тих хворих, які вже отримували гормональні препарати, у яких, незважаючи на
стан тривалого еутиреозу (рівень TSN нормальний), зберігалися ознаки та певні скарги (стомлюваність).
Звичайно, дози гормональних препаратів ми не збільшували ні під час BEMER-терапії, ні в подальші
три місяці після неї.
Для кількісного аналізу результатів ми використали опитувальник життєздатності типу Rand (висока
кількість балів означає високий рівень енергії). Хворі заповнювали опитувальник перед застосуванням
BEMER-терапії, безпосередньо після закінчення одномісячної терапії та на третій місяць після її
закінчення. У переважній більшості (92 %) хворих спостерігалося підвищення життєвої енергії,
зменшення або навіть повна відсутність стомлюваності. У членів контрольної групи (які лежали на
матрасі BEMER без терапевтичної дії) бали життєздатності не підвищилися або підвищилися в незначній
мірі. Кількість балів життєздатності на третій місяць після терапії не змінилася значно у порівнянні із
результатами, отриманими безпосередньо після завершення курсу терапії. Рівень антитіл anti-TPO,
який показав добру кореляцію з імунологічною активністю, на третій місяць після терапії знизився
або залишився на рівні, який був безпосередньо після завершення терапії.
Узагальнюючи результати дослідження ми можемо зробити висновок, що завдяки BEMER -терапії
у хворих значно знизилося суб’єктивневідчуття стомлюваності, у кращу сторону змінилося ставлення
хворих до гормональної терапії (свідоме дотримання). Здатність сигналу BEMER (як фізичної діючої
речовини імуномодулятора) знижувати рівень anti-TPO дозволяє застосовувати його для лікування
захворювань щитовидної залози автоімунного походження.
Однак, питання впливу на імунологічні процеси потребує проведення додаткових досліджень. У
зв’язкуз тим, що під час застосування BEMER-терапії не відбулася відчутна зміна рівня TSN, обміну
речовин та гормонального рівня, на передній план висувається дія терапії на малі кровоносні
судини, скелетні м’язи та на імунну систему.

Застосування BEMER-терапії при лікуванні ендокринних захворювань
та порушень обміну речовин

Др. Балог Імре. Дебрецен Dentofit 2000, головний спеціаліст
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опис медичних випадків / досліджень

ІІ. Післяродове запалення щитовидної залози (post partum thyreoiditis)
Заслуговує уваги мало відоме післяродове (зустрічається у кожної 15 породіллі) здатне до повторної
появи (рецидиву) запалення щитовидної залози.
Автоімунне запалення щитовидної залози спричиняє. як правило, тимчасове недостатнє її функціонування
(синдром стомленої породіллі), однак досить часто (у 25-50 % жінок) зустрічається перехід у
гіпотиреоз, який вимагає пожиттєвого лікування. Ризик захворювання цією хворобою є високим у
жінок, які до вагітності мали нормальну функцію щитовидної залози, але високий рівень anti-TPO, а
також у тих, які мають цукровий діабет І типу. Рівень РРТ, вказаний у анамнезі, необхідно перевірити
при повторному проходженні аналізів після родів. Здатність сигналу BEMER знижувати рівень anti-
TPO, про яку говорилося вище, дозволяє застосовувати його разом із селеновою терапією (BEMER-
терапія є безпечною при вагітності). У семи випадках (здорові жінки, але з високим anti-TPO, а також
пацієнти, які після попередніх родів перенесли РРТ) під час BEMER-терапії, тривалістю щонайменше
1 місяць, ми ні разу не виявили появу РРТ, або її рецидив. Застосування BEMER-терапії при первинній
та вторинній профілактиці може мати місце для зниження частоти захворювання. Відстеження на
протязі кількох років стану пацієнтів, які перенесли РРТ, можуть дати відповідь на питання. чи здатна
BEMER-терапія знизити ризик переходу на тривалий стан недостатньої функції.

ІІІ. Хвороба Грейвса-Базедова (GB) та ендокринна офтальмопатія (ЕОР)
Хвороба Грейвса-Базедова імунологічного походження часто виникає поряд з надмірною функцією
щитовидної залози (гіпертиреозу). Внаслідок надмірної функції імунної системи вробляються антитіла,
які стимулюють клітини щитовидної залози до незалежного від feedback регулювання вироблення
гормонів (TSHR-Ab або TRAK).
Автоімунне запалення виникає не лише у тканині щитовидної залози, але і в зоні поза очима (retro-
bulbaris) у сполучній та м’язовійтканині очей. Накопичення речовин, що викликає локальний
паракрінний запальний процес (proinflammatoricus citokin TNF-α, IL-2, IFN-γ) створило клінічну
картину, коли до 10-30 % випадків захворювання GB додаються характерні симптоми ЕОР: випучення
очей, колючі-давлячі відчуття інородного тіла в оці, сльозоточіння, чутливість на світло, подвоєння
зору. Користь BEMER-терапії у лікуванні цієї хвороби полягає у здатності сигналу блокувати TNF-α, у
його протизапальній дії (подібно до дії пентоксифілліну в ЕОР терапії). Отже, результативність BE-
MER-терапії можна очікувати лише в активній запальній фазі хвороби.
При легких випадках ЕОР (САS<3) ефективність BEMER-терапії прирівнюється до ефективності
внутрішньовенного лікування пентоксифілліном. Крім значного зменшення суб’єктивних скарг пацієнтів
підтвердилася протизапальна дія на тканини очей, підтверджена МРТ та DTPA SPECT обстеженнями.
У лікуванні ЕОР BEMER-терапія є дієвою додатковою можливістю зменшення негативних наслідків
автоімунного запального процесу (вторинна профілактика).

ІV. Цукровий діабет (diabetes mellitus, DM) та резистентність до інсуліну
В утворенні цукрового діабету ІІ типу поряд із дефектом функції β- клітин вирішальну роль грає
резистентність до інсуліну. Основним фактором її виникнення є абдомінальне ожиріння, накопичення
абдомінальної жирової тканини. Для характеристики резистентності до інсуліну в клінічних умовах
застосовуються параметри НОМА-індексу (вираховується із показників глюкози в плазмі та інсуліну в
плазмі). У п’ятих ворих, які мали інсулінову недостатність, але ще не страждали захворюванням на
діабет (пре діабетичний стан) та проходили BEMER-терапію, після першого місяця BEMER-терапії
спостерігалося зниження НОМА-індексу, після чого на протязі подальших 60-90 днів показники
повернулися на рівень, який був до початку терапії. У контрольній групі подібне зниження НОМА-
індексу не спостерігалося. Не відбулися значні зміни фізичного стану хворих, не змінилася маса тіла
та частка жирової маси тіла по DEXA. Подальше дослідження цих процесів дасть можливість впливу
на резистентність до інсуліну як основного чинника виникнення цукрового діабету ІІ типу.

V. Синдром полікістозних яєчників (PCOS, PCOD)
На підставі прийнятих у 2003 році т.зв. Роттердамських критеріїв частота захворювань на PCOS
складає 26%, що означає пів мільйона жінок у нашій країні. Відсутність дозрівання яйцеклітин
ускладнює процес планування сім’ї (порушення менструального циклу, безпліддя), проблеми
естетичного характеру (інтенсивний волосяний ріст, ожиріння тощо), а також створюють значне
психологічне навантаження на хворих. Побічні захворювання (метаболічний синдром, цукровий
діабет, підвищення артеріального тиску, захворювання серцево-судинної системи) створюють умови
підвищення смертності та захворюваності. Ознаки захворювання подібні до ознак цукрового діабету
ІІ типу з резистентністю до інсуліну.Тз
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Ми застосували BEMER-терапію у лікуванні восьми пацієнтів, які щонайменше пів року отримували
метформін-терапію, однак овуляція у них не відбулася. Після BEMER-терапії у трьох випадках було
зафіксовано появу овуляційних циклів, із них в одному випадку відбулася виношена вагітність.
П’ятьжінок отримували BEMER-терапію без застосування іншої терапії, двоє із них мали результативну
вагітність.
Наші клінічні спостереження підтвердили доцільність застосування у лікуванні хворих на PCOS BE-
MER-терапії як одного із видів терапії для досягнення запланованої вагітності завдяки досі ще не
відомому механізму дії.

VІ. Еректильна дисфункція (erectilis diszfunkciо-ED, impotencia)
Причини виникнення еректильної дисфункції можуть бути ендокринного (недостатній рівень
тестостерону, високий рівень пролактину), нейрогенного (невропатія алкогольного та діабетичного
походження, розсіяний атеросклероз), судинного (цукровий діабет, артеріосклероз високий тиск),
урологічного (вроджені захворювання, травми), медикаментозного побічного (препарати для зниження
тиску, для психіатричного лікування), а також психологічного походження. Добре відома дія BEMER
на дрібні кровоносні судини, капіляри дозволяє без сумніву результативно застосовувати її як один
із основних видів терапії. Значна ефективність фізіологічного ефекту BEMER-сигналу може бути
досягнута як у застосуванні її з іншими видами терапії, так і самостійно. Нами була застосована
BEMER-терапія у лікуванні тих хворих, які були вже у стані розпачі та терапевтичного нігілізму, коли
після повного урологічного та гормонального обстеження як хірургічне, так і гормональне
лікування виявилося неможливим, а звична фосфодіестраз-інгібіторна медикаментозна терапія
була неможлива (протипоказана хворому, чи він категорично відмовлявся від неї).
У 16 випадках із 19 хворих BEMER-терапія досягла бажаного результату (ІІЕF > 22). Досягнутий на
кінець терапії результат у хворих зберігався на протязі 3-4 місяців. Після цього значна кількість
хворих потребувала повторення терапії тривалістю щонайменше один місяць.

VІІ. Остеопороз (ОР)
Захворювання людей на остеопороз у цілому світі показує тенденцію до постійного зростання (у
нашій країні їх число досягає 1 млн. хворих). Завдяки появі нових терапевтичних технологій
(періодичний паратгормон- терипаратид, моноклональні антитіла- деносумаб проти RANKL) вартість
лікування зростає, збільшується фінансове навантаження на бюджет медичної галузі. Остеопороз є
первинного (після менопаузи та старечий), або вторинного (який виник внаслідок інших
захворювань: гормональних, кровотворних органів, побічних медикаментозних) типу. У виникненні
остеопорозу після менопаузи велику роль відіграє поряд з недостатністю естрогенів і місцева дія
збільшення цитокінів (TNFα, інтерлейкіни, RANK ligand). Причиною старечого остеопорозу, в першу
чергу, є зниження функції клітин-остеобластів та значний дефіцит кальцію і вітаміну D. Завдяки
легкого у щоденному застосуванні знеболюючого ефекту (переломи), враховуючи теоретичний
потенціал блокування TNFα і активізацію функції клітин-остеобластів, BEMER-терапія по праву може
увійти до групи ефективних додаткових терапевтичних засобів. У хворих, які отримували BEMER-
терапію поряд із традиційною антирезорбтивною (бісфосфонатною) терапією, показник щільності
кісток у деякій мірі перевищив рівень цього показника у членів контрольної групи, в той же час на
даному етапі неможливо встановити зміни іншого важливого показника - зниження фактора ризику
перелому, оскільки ще не пройшов достатній період часу для його відстеження. У порівнянні з
контрольною групою особливо виражено спостерігалася знеболююча дія при лікуванні переломів
хребців. Обов’язково потрібно знайти гідне місце BEMER-терапії не тільки у лікуванні остеопорозу,
але і в його профілактиці, зокрема у забезпеченні кальцієм і вітаміном D при підтримці належної
фізичної активності.
Необхідно визначити групи підвищеного ризику (сімейний спадковий анамнез, тривала фізична
неактивність, захворювання пов’язані з недостатністю статевих гормонів, тривале застосування
лікарських препаратів: кортикостероїди, гепарин, варфарин) - у цих випадках тривале застосування
BEMER-терапії може знизити частоту виникнення цього обтяжливого для особи та суспільства в
цілому захворювання.
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Біль є однією з причин скарг, з якими люди найчастіше звертаються до лікаря. Кожна третя людина на
Землі страждає від постійної або періодично виникаючої болі. Про те, скільки людей страждають від
болі, в Угорщині свідчить число, наприклад, 60-70 % life-time поширеність остеохондрозу, тобто
1000000 хворих. Подібним є і число хворих, які страждають від мігрені чи ГБН.

До больової терапії, поряд із вгамуванням гострих больових синдромів та операційних болів, належить
і зменшення хронічних болів, їх припинення.

При застосуванні BEMER-терапії для знеболення грають роль такі фактори:
>> завдяки стимуляції системи оксид азоту в організмі розширює судини та покращує кровообіг;
>> покращує мікроциркуляцію пошкоджених тканин сприяє виділенню кислот та продуктів 
      метаболізму;
>> з кров’ю доносить до вогнища запалення фагоцити, лімфоцити та антитіла;
>> зменшує набряки, оптимальне відновлення пошкоджених тканин завдяки активізації
      протизапальних ензимів;
>> завдяки покращенню кровообігу сприяє отриманню клітинами кисню в достатній кількості..

Серед всіх видів болю найбільш поширеними є нейропатійні болі, які виникають внаслідок первинних
уражень нервової системи. Ми опрацювали матеріали нашої клініки по застосуванню BEMER-терапії,
отримані за останні 6 років. Була виконана ретроспективна обробка даних, у даній доповіді подано
узагальнені результати 165 пацієнтів, які за визначеним нами протоколом отримували знеболювання.
У 85% хворих були наявні різнопланові болі , які не мали відповідного медикаментозного рішення. На
нашій клініці амбулаторні хворі щоразу по 25-30 хв. отримували BEMER-терапію, фінансовану за рахунок
коштів ОЕР за статею «магнетотерапія». Тривалість лікування складала 2,5 тижні. Ми застосовували
BEMER-матрас аплікатор Р1+ BEMER 3000 МФА (мультифукціональний аплікатор), або подушка Р4.
Застосування апарату BEMER 3000 Signal Plus.
Середній вік пацієнтів складав 43 роки (22-80 років), із них 32 % чоловіків і 62 % жінок.

Подаємо результати застосування BEMER-терапії у лікуванні 43 хворих з різними периферійними
нейропатійними болями (полінейропатія, після герпетична невралгія, невралгія трійчастого нерва),
крім того 24 хворих з неврогенними болями центральної нервової системи (мігрень, SM, постінсультні
болі), а також про покращення стану або одужання 82 хворих. які страждали на болі в попереку різної
етіології.

Більшість людей і, нажаль, більшість лікарів, причиною болі вимушено шукають якусь причину органічного
походження, шукаючи її виписують та просять численні непотрібні обстеження. Панує погляд «щось
там має бути», який приводить до хибних діагнозів та непотрібного медикаментозного лікування.
Відношення хворого до болі, реакція на біль багато в чому залежить від його актуального фізичного та
психічного стану, вихованості, від його поглядів на біль. Без урахування цих чинників, поводячись як
«оператор машини» не можна досягти переконливих результатів у лікуванні хворих від болю.
Наші спостереження показали, що у лікуванні болів нейрогенно-невропатичного характеру, з причини
соматичного розладу та депресії лікування традиційними знеболюючими засобами (аспірин, NCAID-и,
парацетамол) є неефективним, крім того призводять до виникнення побічних реакцій, медикаментозного
звикання.

РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА НЕВРОЛОГІЯ

Знеболювання у неврології за допомогою BEMER-терапії

Др. Чечеї Ева, головний лікар
Центр-Ліпотварош Служба Охорони Здоров‘я - Будапешт
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У 30-45 % випадків позитивного результату у лікуванні болю можна досягти за допомогою
застосування дії плецебо. Лікар поступає правильно тоді, коли поряд із лікуванням у відповідності до
наявних фактів захворювання, у лікуванні болю намагається застосовувати і дію плацебо. Найкращим
плацебо є досвід хорошого лікаря, його позитивне заспокійливе випромінення.

У лікуванні болю вплив ноцебо - слабка професійна підготовка лікаря, його тривожність,
поспішність, зневіреність, може спричинити недієвість навіть добре відомих ефективних
знеболюючих засобів та методів лікування.
З такими випадками ми зустрічалися у 10-15 % хворих.
Подібно до цього відбувалося переривання або припинення BEMER-терапії, яка мала добрий
початковий результат, у випадку виконання її колегами, які давали негативні відгуки про цю
терапію.

Біль неможливо оцінити об’єктивно, тому намагаємося визначити його ступінь за допомогою
різних шкал. Оцінка болю може відбуватися за вербальною, цифровою та візуальною шкалою. За
візуальним видом шкали (VAS) після 2-5 тижневої BEMER-терапії середній показник знизився на 61
%. Крім того, 25 % хворих мали покращення стану опорно-рухової системи, у 5 % зникли соматичні
скарги, у 32 % зникли скарги психічного характеру та початковий депресивний стан, у 75 % хворих
значно поліпшився загальний стан. У 100 % випадків повністю зникли болі пошкоджених
тканин, травматичного характеру (2 особи перенесли травму хребта).
Гострий біль необхідно вгамувати негайно і ефективно. У хворих з люмбаго BEMER-терапія
застосовувалася місцево 5-7 раз на день і вже через 2 дні відбувалося покращення стану на 60 %, цим
самим ставало можливим застосування подальшої фізіотерапії та лікувальної фізкультури.

Біль є складним явищем. Хронічний больовий стан часто поєднується із депресивним
світосприйняттям, емоціональноюнестабільністю, зайняттям позиції «хворого», тому його потребує чіткого
планування комплексного лікування. Зменшення больового відчуття або його ліквідація можливе лише
завдяки комплексного поєднання BEMER-терапії, допоміжної фармакотерапії та психотерапії.

BEMER B.BODY PRO
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Медичною наукою доказано, що магнетотерапія є одним із найбільш ефективних фізіотерапевтичних
способів лікування розсіяного склерозу. У даному дослідженні ми прослідкували дію BEMER-терапії
на силу м’язів-розгиначів нижніх кінцівок при лікуванні розсіяного склерозу. Було проведено
клінічне спостереження 20 осіб без огляду на їх вік, стать, тип SM, стадію хвороби у 0. часі було
виконано фізичне обстеження, спеціальний EDSS тест на інвалідність, функціональний FIM тест на
самостійність для визначення інвалідності, Multicont II комп’ютерне динамометричне обстеження
на визначення м’язовоїсили та відеозапис для презентації рухової координації. М’язовусилу
нижніх кінцівок ми встановлювали ізометрично за допомогою вимірювання примусового крутного
моменту.

Після цього на протязі 6 тижнів ми застосовували BEMER-терапію, після її закінчення повторювали
всі обстеження. На протязі цих 6 тижнів нами не вносилися зміни у встановлену раніше медикаментозну
терапію, частоту занять лікувальною фізкультурою, спосіб життя. Результати порівнювалися із
вихідними даними та думкою хворих. Позитивний вплив BEMER-терапії встановлювався на підставі
зміни показників м’язової сили.

Результати
Узагальнення даних показало, що у всіх 20 хворих спостерігалося покращення результатів. В
середньому у порівнянні із вихідними даними спостерігалося збільшення м’язової сили на слабшій
стороні на 75 %, а на сильнішій стороні - на 32 %. Зменшилася різниця м’язової сили двох нижніх
кінцівок, що позитивно відобразилося на координації рухів та витримці рівноваги. Ми виконали
розподіл хворих за спеціальною шкалою EDSS, згідно якої від 10 до 0 встановлюється діапазон стану
від повної інвалідності до стану руху без використання допоміжних засобів. Цей тест встановлює
співвідношення одночасно використання допоміжних засобів до відстані ходьби, в ході дослідження і тут
спостерігалося покращення результатів. Відстань ходьби збільшилася, використання допоміжних
засобів зменшилося. В середньому показник EDSS знизився із 4,0 до 3,5. функціональний FIM тест
на самостійність вимірює ступінь самозабезпечення хворого, мається на увазі особиста гігієна,
одягання та ін. Тут також спостерігалося покращення результатів., показник FIM зріс із 117 на 122.
Отже, вказані результати показують кореляцію між клінічними даними та думкою хворих. Однозначне
покращення спостерігалося і у показниках, які клінічно не вимірюються, а саме інконтинентність,
стомлюваність, загальний настрій.

Дія BEMER-терапії на силу чотириголового м’яза стегна при лікуванні
розсіяного склерозу (sclerosis multiplex)

Др. Дураї Петер, терапевт, спеціаліст реабілітації органів
опорно-рухового апарату, спортивний лікар, спеціаліст - медичний
економіст
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Досвід ефективного застосування електромагнітного випромінення (BEMER)
при лікуванні деяких ревматологічних захворювань

Др. Гомез Роберто, Др. Гомез Ізабелла

Вивченням дії пульсуючого магнітного поля на живі організми займаються вже давно. Технічний прогрес
у наш час дозволив вивчити механізм цієї дії. Однак отримані дані досліджень часто суперечливі, не
однозначні.

Лікування із застосуванням BEMER-апаратів в Угорщині є загальноприйнятим. Останнім часом воно
застосовується все частіше. Найбільш поширеними показаннями до застосування цієї терапії є
запальні процеси органів опорно-рухового апарату.
Ми провели дослідження ефективності BEMER-терапії у лікуванні трьох видів захворювань: остеоартрит
коліна, пов’язаний із цукровим діабетом адгезивний плечовий капсуліт, бурсит.

Ні перед процедурами, ні під час них, хворі не отримували протизапальні ліки, або інші види
протизапальної фізіотерапії.
Узагальнені результати WAS та WOMAC-score хворих на остеоартрит коліна підтвердила ефективність
терапії, узагальнені результати WAS та ROM хворих на адгезивний плечовий капсуліт та регресію
бурситу також підтверджують її протизапальний ефект.

BEMER B.PAD
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BEMER-терапія у реабілітації

Др. Ковач Матільд, головний лікар
Південно-Пештська лікарня ім. Ян Ференца,
філіал Чепел ім. ВейсМанфреда

Сучасне поняття реабілітації означає процес, який здійснюється у соціальних системах охорони
фізичного та психічного здоров’я, освіти, професійного навчання, перекваліфікації, з метою розвитку
здібностей неповноцінної особи, підтримці їх на певному рівні, залучення особи до участі у
суспільному житті, а також вироблення її самостійної життєдіяльності (закон ХХVІ від 1998 р.)

Мета
На нашому реабілітаційному відділенні з 2003 року використовувався BEMER-апарат першого покоління. У
2010 році ми встановили сучасну терапевтичну систему BEMER Professional, з використанням якої ми
досліджували ефективність та результативність її застосування у реабілітації хворих з множинними
захворюваннями на нашому відділенні.

Хворі та метод
Нами був виконаний аналіз даних обстеження хворих, прийнятих на наше відділення у період з
01.08.2010 р. по 31.01.2011р. та проходили лікування системою BEMER Pro. Узагальнення результатів
відбулося ретроспективно.
Для вимірювання результатів ми використовували шкали визначення стану як при поступленні, так і
при виписці з відділення: Barthel index, VAS, FIM, FNO.
До обстеження було залучено 110 осіб. Всі були прийняті на реабілітаційне відділення з метою
проходження реабілітації у вказаний період. Наше реабілітаційне відділення не є спеціалізованим, а
є структурним підрозділом установи загальної медицини, який займається лікуванням всіх захворювань,
що спричиняють порушення функцій органів опорно-рухової системи та інвалідність. Тому терапія
була застосовувана нами при лікуванні широкого кола захворювань: травматологічні захворювання,
дегенеративні захворювання органів опорно-рухової системи, ураження судин головного мозку,
хронічні неврологічні стани, імунологічні захворювання, захворювання периферійної судинної
системи, порушення обміну речовин, онкологічні захворювання.

Розподіл хворих, які брали участь у дослідженні

Стать
Жінки: 74

Середній вік: 
Жінки: 68,3 (33-98 років)

Чоловіки: 36 Чоловіки: 71,5 (38-90 років)

Для аналізу даних розподіл хворих за групами був здійснений за основним діагнозом при
поступленні.

Цей розподіл виглядає наступним чином:

Дегенеративні захворювання суглобів Всього осіб За статтю

Артроз хребців, дископатія 25  жінки: 20 чоловіки: 5

Первинний коксартроз, гонартроз 10  жінки: 8 чоловіки: 2

Дискова грижа, радикулопатія 10  жінки: 7 чоловіки: 3

Посттравматичний стан 12 

Переломи області стегна 7 жінки: 4 чоловіки: 3

Протези стегна і коліна 5 жінки: 4 чоловіки: 1

Остеопороз: 5 жінки: 4 чоловіки: 1
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Неврологічні захворювання Всього осіб За статтю

Стан після інсульту, односторонній параліч 15  жінки: 10 чоловіки: 5

Стани з головокружінням 16 

Вертебробазилярна недостатність, запаморочення 13  жінки: 7 чоловіки: 6

Розсіяний склероз 3 жінки: 2 чоловіки: 1

Звуження судин нижніх кінцівок 7 жінки: 3 чоловіки: 4

Особливості хворих, які приймали участь у дослідженні - наявність мультизахворювань,
діагностичний розподіл відбувався за головним захворюванням на момент поступлення.
Число супутніх захворювань у деяких осіб перевищувало 3, іноді складало 6-8. У 20 % хворих
крім основного захворювання спостерігалося стійка порушення настрою, яке потребувало
медикаментозної терапії середньої або важкої степені.
Застосовані терапевтичні методи: медикаментозне лікування у відповідності до стану хворого та
діагнозу його захворювання, реабілітаційні заходи у відповідності до потреб, наприклад, лікувальна
фізкультура, лікувальний масаж, ерготерапія та BEMER Professional.

Хворі, залучені до даного клінічного спостереження, які проходили процедури з BEMER Professional
не отримували іншої електротерапії.

Спосіб застосування BEMER-терапії

У відповідності до захворювання за складеною індивідуально схемою, тривалість однієї
процедури мінімально 16 хв, максимально 36 хв. Частота прийому процедур: одна на день, при
гострих станах - 2 рази на день. Тривалість лікування: в середньому 15 процедур, 5 на тиждень,
найкоротша - 10 процедур, 3-5 разів на тиждень, найдовша - 30 процедур, по 5 на тиждень.

Результати: Біль за щкалою VAS 10

Дегенеративні захворювання суглобів

Артроз хребців, дископатія

При поступленні 9 (6-10)

При виписці 4 (1-5)

Первинний коксартроз, гонартроз

При поступленні 8 (5-10)

При виписці 4 (1-5)

Дискова грижа, радикулопатія

При поступленні 8 (5-10)

При виписці 2 (1-5)

Посттравматичний стан

Переломи області стегна при поступленні  7 (6-10)

При виписці 2 (1-5)

Протези стегна і коліна при поступленні 9 (6-10)

При виписці  4 (1-5)

Остеопороз

При поступленні 9 (6-10)

При виписці 4 (1-5)

Звуження судин нижніх кінцівок

При поступленні 9 (6-10) відстань ходьби 50 м (10-100 м)

При виписці відстань ходьби 400 м (60-1000 м)Тз
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Зміни Barthel index за шкалою 100 балів

Дегенеративні захворювання суглобів

Артроз хребців, дископатія

При поступленні 30

При виписці 95

Первинний коксартроз, гонартроз

При поступленні 30

При виписці 85

Дискова грижа, радикулопатія

При поступленні 20

При виписці 100

Посттравматичний стан

Переломи області стегна

При поступленні 15

При виписці 75

Протези стегна і коліна

При поступленні 20

При виписці 80

Остеопороз

При поступленні 50

При виписці 100

Звуження судин нижніх кінцівок

При поступленніLKOR 65

При виписці 100

Неврологічні захворювання

Стан після інсульту, односторонній параліч

При поступленні 20

При виписці 80

Стани з головокружінням

Вертебробазилярна недостатність, запаморочення

При поступленні 60

При виписці 100

Розсіяний склероз

При поступленні 15

При виписці 55
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Зміни показників самостійності FIM та FNO, який є числовим виразом степенів потреби у
допомозі сторонніх осіб в дотриманні особистої гігієни, прийому їжі, життєдіяльності.
У всіх випадках недостатньої самостійності хворих BEMER-терапія сприяла її підвищенню:

Дегенеративні захворювання суглобів

При поступленні потребує допомоги в невеликій мірі

При виписці самостійний

Посттравматичний стан

При поступленні потребує допомоги

При виписці самостійний

Неврологічні захворювання

При поступленні потребує допомоги у великій мірі

При виписці потребує допомоги в невеликій мірі

Посттравматичний стан

При поступленні потребує допомоги

При виписці самостійний

Узагальнення
Система BEMER Professional як першого, так і другого покоління може застосовуватися як
самостійний вид терапії з добрим результатом. За її допомогою реабілітація стає ефективнішою.

Ефекти терапії
Анальгетичний ефект - підвищується рівень вироблення ендорфінів, протизапальний ефект -
гармонізація вегетативної нервової системи, покращення забезпечення клітин киснем, розширення
капілярів, покращення пропускної здатності судин, завдяки покращенню проникності сприяє
швидшому всмоктуванню рідин.
Завдяки покращенню кровообігу сприяє забезпеченню кісток кальцієм. Покращує процеси
обміну речовин, підвищується реактивація провідності рухових нервів, відновлення нервових
клітин, покращується інтенсивність скорочення м’язів.Пришвидшує процес загоєння ран.
Стимулює виділення мелатоніну, чим сприяє покращенню фізіологічногопроцесу сну, регулює цикл
сну- бадьорості.

Переваги застосування терапії
Неінвазивна. Без вікових обмежень - гарно застосовується при лікуванні літніх осіб, дітей. До
теперішнього часу не виявлено побічних реакцій. Добре комбінується із традиційними та
альтернативними способами лікування. Процедура є приємною для хворого. Можливе досягнення стану без
симптомів та відсутності скарг, сприяє виробленню співробітництва хворого, підвищує ступінь його
самостійності, покращує загальний стан хворого, прискорює процес реабілітації. Повторення процедур
для підтримки стану є простим. Дозволяє економити кошти, скорочує термін госпіталізації. Не
перевантажує організм хімічними препаратами. Завдяки передачі енергії в досягається реакція
організму: зникають симптоми не тільки цільового захворювання, але і здійснюється вплив на інші
наявні в організмі зміни.
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Катастрофа головного мозку навіть і у розвинених країнах є третьою із найбільш поширених причин
смертності, переважної більшості випадків інвалідності. Причиною ураження тканини головного мозку у
90 % випадків є спазм судин або їх оклюзія, у 10 % випадків - крововилив. Уражена ділянка головного
мозку не відмирає відразу, функції т.зв. «penumbra» або «сплячих» ділянок за допомогою відповідних
методів лікування можна відновити. BEMER-терапія у поєднанні із традиційними видами терапії здатна
значно покращити результативність лікування.
У лікуванні гострої фази застосовується для стимулювання метаболізму нервових клітин, для розсмоктування
тимчасово утворених дифузних набряків, для зменшення вторинних уражень внаслідок церебрального
тиску.
Як лікар-невролог, виконуючий УЗД сонної артерії, я зустрічалася з багатьма гострими та хронічними
захворюваннями, займалася їх лікуванням. BEMER-терапію застосовую як ефективний спосіб їх лікування.

15-річний хлопець Д.А. вдома після нічних розваг у стані алкогольного сп’яніння знепритомнів, був
доставлений каретою швидкої допомоги інтубований з катетером у правій руці. Без ознак зовнішніх фізичних
травм, зіниці ока звужені. Кінцівки лівої сторони мляво розслаблені, кінцівки правої сторони на больовий
імпульс реагували млявими рухами. Термінова СТ крім незначного набряку головного мозку не показала інших
уражень, тому був прийнятий на неврологічно-токсикологічне відділення. Увечері з’явилися симптоми
стовбура мозку. Наступного дня на контрольному знімку СТ було виявлено на стовбурі головного мозку (міст)
значну пом’якшену ділянку, на мозочку - пом’якшену ділянку розміром 10 мм. УЗ carotis без змін. Черепна
МR таMR- ангіографія поряд з попередньо встановленими ураженнями встановила перекриття основної артерії
на ділянці розміром 8 мм.
На третій день лікування мати хворого звернулася до мене з проханням застосувати BEMER-терапію, яка і була
розпочата починаючи з наступного дня за допомогою апарата BEMER тричі на день. Спочатку хворий став
більш бадьорим, очі почав відкривати як спонтанно, так і на прохання, потім відновилася рухова функція
спочатку правосторонніх кінцівок, а потім примусова рухливість лівої нижньої кінцівки. На кінець 4-ого тижня
лікування поступово відновилася функція ковтання, незважаючи на моторну афазію значно покращилося
розуміння. На 6-ий день терапії МR знімок підтвердив покращення пропускної здатності основної артерії.
Ш-Ц.Дь. 46-річний чоловік був прийнятий на неврологічне відділення у зв’язку із сильними головними
болями, які не вщухають навіть під дією знеболюючих засобів,з порушенням зору, рвотою. Терміновий СТ
знімок головного мозку не виявив уражень, однак кровянистість рідини, отриманої з виконання
поперекової пункції дозволяла робити припущення субарахноїдального крововиливу. Черепна МR та MR-
ангіографія виявила дві дрібні анеурізми задньої сполучної артерії. У нейрохірургічному відділенні було
застосовано ендоваскулярний метод лікування даного ураження. При вираженій ригідності м’язів шиї
з’явилося поступове погіршення свідомості, кінцівки реагували млявим рухом лише на больове
подразнення. На черепному СТ не було виявлено крововиливу, але спостерігалося двостороннє порушення
кровообігу задньої сполучної артерії. Погіршився стан MRSA-інфекції, утворилися пролежні. Після
регенераційного лікування у дещо покращеному стані був виписаний додому, при виписці не міг рухати
нижні кінцівки, перебував у стані нетримання сечі та калу. На сьомий місяць після початку захворювання
розпочав отримувати лікування за допомогою апарату BEMER-Classic. На другий тиждень лікування вдень
припинялося нетримання сечі та калу. На третій тиждень відновилася здатність згинати ноги в коліні, на
четвертий тиждень вже зміг від стегна піднімати ноги.
Дуже рідкісне захворювання, яке на даний час є невиліковно прогресуючим - бічний аміотрофічний
склероз, внаслідок якого відбувається відмирання моторних нейронів. Симптомами цього захворювання
є атрофія м’язів спочатку на характерних ділянках, потім по всьому тілу, мимовільне сіпання м’язів, пізніше
порушення дихання та ковтання.
З.І. 55-річний чоловік з молодих років знаходився на лікуванні у зв’язку із шизофренією та паркінсонізмом.
Його мати приблизно 1 роком раніше помітила, що син у незвичний спосіб тримає ложку та ручку. Кілька
місяців тому почав регулярно просити допомоги в одяганні.
Стан при огляді: розслаблені м’язивсього тіла. З обох сторін атрофія мязів між І і ІІ пальцями руки та плечового
поясу. Спонтанне часте сіпання м’язівплечового поясу. Послаблення стискаючої сили руки. MR черепа та
шийнного відділу без змін. ENG обстеження підтвердило мото-нейронне захворювання. Ми застосовували
амбулаторне лікування апаратом BEMER-Professional. Після двох тижнів терапії мати хворого помітила
припинення нічного нетримання сечі. Після двох місяців лікування у хворого з’явилася здатність правої
руки до стискання, він рідше просив допомоги для одягання, з’явився апетит, зменшилася тривожність..

Застосування BEMER-терапії в лікуванні інсультів та
мононейронних захворювань

Др. Семерскі Терезія, спеціаліст невролог
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У квітні 2009 року відкрився наш Дім здоров’я, узагальнення нашого досвіду полягає в
наступному: перевага Дому здоров’яв тому, що хворого намагаємося обстежити цілісно,
нині модний вираз holisztikusan, що означає:
>> в анамнезі вказуємо додаткові та супровідні захворювання, окремо визначається
      соматосенсорна психологічна складова;
>> таким чином BEMER-програма визначається індивідуально;
>> за допомогою програми простежуємо зміни стану актуальної хвороби та супровідних
      захворювань;
>> зміни стану завжди мають індивідуальний характер, при однакових захворюваннях,

ураженнях протікання хвороби відбувається по різному, працювати по інструкції
неможливо;,

>> участь досвідченого лікаря у веденні терапії значно підвищує її результативність, а напів-
освічений спеціаліст лише зіпсує репутацію терапії;

>> виконуючи цілісне лікування людини, Дім здоров’я не замінює класичну академічну
медицину, а доповнює її.

На нашу думку, BEMER стимулює закодовану в нас регенеративну здатність, змінює погляд на стан
здоров’я - хвороба, а його застосування привносить зміни у якість життєдіяльності навіть у випадку
здорової людини.
Розширює можливості консервативного лікування, результативність післяопераційного лікування значно
підвищується, результат настає швидше. Крім того, є новою терапевтичною можливістю у лікуванні
хронічних захворювань, зокрема такого як больовий (Sudeck) синдром.
Сьогодні на основі власних спостережень та досвіду можемо заявити, що застосування BEMER
змінило основи лікувальної справи.

ТРАВМАТОЛОГІЯ

Лікування та якість життя, з досвіду застосування BEMER-терапії

Др.Шереш Дьєрдь, спеціаліст-травматолог
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Захворювання центральної нервової системи в основному не належать до хірургічних захворювань.
Потреба у хірургічному втручанні виникає у тих випадках, коли добре описано виділяється
вогнищеве ураження, яке за своєю природою руйнує, ушкоджує, перешкоджає функціонуванню
нормальної нервової тканини, або своїм об’ємом притискає розміщені у закритому середовищі
нормальні нервові тканини (мозкова тканина, кров, церебральна рідина), спричиняючи спочатку
місцеві симптоми, потім внутрішньочерепний тиск. створюючи загрозу життя хворого. Также
характеризуються і захворювання спинного мозку.
Потреба у хірургічному втручанні визначається за типом, розміщенням, швидкістю прогресування
захворювання, термін операцій коливається у широких рамках. Наприклад, 70-80 % гриж
міжхребцевого диска не підлягають операції, або відтерміновується на роки, тоді як, наприклад,
травматичні внутрішньочерепні крововиливи, гостру гідроцефалію, пухлину, яка вклинюється,
необхідно оперувати негайно.
Встановлюючи за будь-яким алгоритмом чи заперечуючи показання до хірургічного втручання, сам
факт операції не дорівнює одужанню, часто стає лише точкою відліку часу початку процесу
регенерації. На цьому шляху виникають численні перешкоди, велику частину яких здатне подолати
покращення кровообігу та обміну речовин за допомогою BEMER.

Останнім часом відбувся величезний розвиток нейрохірургії. Діагностична апаратура, яка надає
зображення та функціональні дані - стрибок у розвитку комп’ютерних технологій та надточного
технічного інструментарію - надають лікарям ніколи раніше не бачену детальну інформацію. Можливості
комп’ютерних технологій дозволяють інтегрувати дані, подаючи у реальному часі багатовимірне
синхронне їх зображення та презентацію. Все це до найменших деталей відповідає стану хворого.
Цей розвиток створив більш точні інструменти, як і підвищив точність самих оперативних втручань.
Використовуючи цей потенціал нейрохірург може вибрати найоптимальніший підхід, по можливості
повністю, з найменшою деструктивністю, ліквідувати хвороботворний процес. Хоча масштаб розвитку
є великим, якщо вдумаємося, ми все ще можемо лише «забрати», а не «дати» щось. Причиною
цього є те, що відновлювальна здатність високо диференційованої нервової тканини є надзвичайно
обмеженою, система функціональних зв’язків складна, особлива.
Перераховані вище можливості служать меті: видалення хвороботворного процесу без нанесення шкоди
здоровій нервовій тканині, щоб зберегти якомога більше тканини та її функціональної здатності.

Коли хірург зробив своє діло мозок залишається «на самоті з собою». Починається боротьба за
напівтіньові ділянки, тобто за ті, які в області повністю знищених тканин залишилися ще здатними
до функціонування. З метою відновлення в них системи корисних нервових зв’язків. Основну роль у
цьому процесі відіграє забезпечення відповідного обміну речовин та ефективного кровообігу. Все інше
мозок зробить сам. В цій фазі не має значення хірургічний чи не хірургічний характер захворювання.
Важливим залишається застосування не операційних методів лікування до хірургічного втручання,
після нього чи замість нього, комплексна реабілітація була і залишається максимально потрібною.
Ключовою потребою є забезпечення мікроциркуляції, для покращення якої ми застосовуємо чудові
властивості професіонально створеної пульсуючої магнітної енергії.

Хребет є не лише «домівкою» спинного мозку, але і одним із головних опорно-рухових органів, з
усіма характерними для цієї групи захворюваннями: артроз, запалення, утворення гриж, пухлин,
переломи та інші травми, остеопороз, нестабільність, стеноз та ін.. нейрохірург більшу частину свого
часу проводить з хворими, які страждають на згадані захворювання. Із цього численного кола хворих
на підставі медичних принципів визначаються випадки, які потребують хірургічного втручання, як і у
міжнародній практиці їх число не перевищує 30 % віз загальної кількості. Тобто 2/3 хворих повинні
позбутися болів хребта не хірургічним шляхом. Тому важливим залишається поряд з хірургічними
пошук інших методів, які вгамовують біль, забезпечують найоптимальніший шлях одужання,
попереджують виникнення ускладнень, уповільнюють прогресію.

Застосування BEMER терапії в нейрохірургії.

Др. Неметі Золтан,
спеціаліст нейрохірург

Лікарня Кенезі, нейрохірургія відділення хірургії руки та травматології,
Дебрецен
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За свій 15-річний період роботи я зустрічався з великим числом випадків, у яких я не мав змоги
пропонувати нейрохірургічне рішення, або на вирішення проблем, що виникали в до- чи
післяопераційному періоді не було відповідних ефективних способів, препаратів, або наявність
залишкових симптомів та скарг не давала можливості повної нормалізації життєдіяльності пацієнтів.
Тому, з метою доповнення та розширення можливостей нейрохірургічного лікування, я розпочав
займатися BEMER магнето-терапією.
Вважаю особливо важливим констатувати, що захворювання центральної нервової системи,
головного мозку, хребта найчастіше мають значний вплив на весь організм людини, тому не можна
їх розглядати окремо, вирваними з цього контексту. Наприклад, захворювання або травма головного
мозку, що супроводжується значним порушенням свідомості, втратою рухомості, зміною гормонального
фону, може мати стільки ускладнень, що із-за їх наявності виникають безповоротні погіршення стану
хворого, або навіть втрата пацієнта, незважаючи на те, що основне захворювання було виліковним.
Якщо за допомогою лікувального ефекту магнітного поля значно знизимо можливість виникнення цих
ускладнень, або міру їх важкості, то значно підвищимо якість лікування та одужання наших хворих.
А тепер переходимо до чисел!
За 3 роки більш як 300 хворих отримували BEMER-терапію. 50 % із них мали порушення шийного та
тазового відділу хребта. У 10 % цих хворих відбулися первинне хірургічне втручання або зроблене
пізніше внаслідок безрезультатного консервативного лікування. Значні групи складали хворі, які отримали
травми внаслідок нещасних випадків (14 %) та хворі, які мали нейрохірургічні ускладнення внаслідок
інших захворювань (12 %). Декілька пацієнтів повністю втратили довіру до класичного лікування, для
них воно довгий час не приносило ніякого покращення стану, шанси на одужання вважали повністю
втраченими. Дозвольте навести такі повчальні приклади. Необхідно зазначити, що у деяких випадках
не вдалося досягти результативності лікування (8 %).

Захворювання Пацієнти (осіб) У відсотках (%)

Захворювання
хребта (10% операція (12 осіб)

Тазовий відділ 82
115

71
50

Шийний відділ 33 29

Trauma
хребта 21

32
65

14
черепа 11 35

Неврологічне ускладнення 28 12

Інші захворювання 85 24

Всього: 232 100

Кожного разу було забезпечено повне обстеження та відповідний догляд. Процедури магнето-терапії
проводилися як окремо, так частиною комплексного лікування. Крім об’єктивного спостереження
симптомів та скарг, ми застосовували суб’єктивне оцінювання хворими свого стану та задокументовували
його за допомогою популярної Visual Analog Scale, тобто за VAS- показниками шкали, у якій від 1 до
10 оцінюється зміна стану, болів та симптом на кінець процедури у порівнянні з її початком.

відсутність болю незначний біль незручний біль
тривожний

біль

сильний,
інтенсивний

біль

нестерпний
тяжкий біль

Із практичних міркувань ми виділили 4 групи, на початку терапії у всіх групах VAS - показники були
вищими за 7 (найкращий показник 1-відсутність болю, найгірший - 10 нестерпний прояв болю).  
 >> кількість пацієнтів, у яких зникли скарги, одужали - 40%;
>> значне покращення стану, залишилися незначні скарги - 36%;
>>  скарги зменшилися на половину - 16%, зменшилися витрати на ліки, легше проходить

лікування, витримує більше навантаження, зменшуються лікарняні виплати;

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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>> не спостерігалося покращення стану у 10 випадках (8%), причиною чого було захворювання
крижово-клубовий артроз, спондилолістез, важке багаторазово опероване захворювання
хребта, у цих випадках значне механічне ураження не може зникнути навіть під дією терапії;

>> у двох випадках спостерігалася негативний ефект. Після перенесеного міокардиту внаслідок
процедури з’явилася тахікардія. У другого пацієнта під час процедури з’явилося висипання по
всьому тілу, тому прийшлося відмінити результативну для нього терапію. 

Описи клінічних випадків
Спочатку хочу розказати, що успіхами, які були досягнуті при генеративних захворюваннях хребта
можу поділитися читачем з любими випадками моїх пацієнтів. Тут замість конкретного прикладу
нехай говорить статистика. Наведені нижче приклади спеціальні історії, але спільною в них є те, що
в моїй практиці вони не унікальні, при іншому хворому так само була результативна BEMER-терапія.
1 випадок
Хворий чоловічої статі, 46 років, історії хвороби немає, про ураження шиї не знає. Впав з
велосипеду, отримав перелом носової кістки, звихнув шию. Через кілька годин відчув оніміння всіх
чотирьох кінцівок, потім стався тетрапарез, втратив здатність ходити, ледве рухав руки. На знімку
термінового СТ на С.IV-V шийному хребці виявлено лише вапняне загострення. Однак на знімку MR
було виявлено, що у цьому місці була грижа міжхребцевого диска, яка до цього не виявилася, а під
час падіння нанесла удар на спинний мозок і так виникли названі симптоми. Була застосована
стероїдна терапія, декомпресійна операція, потім активна реабілітація. При виписці з відділення хода
хворого була спастично-атаксична, руки рухалися незграбно, але у стані поступового покращення,
після двох тижнів розпочав BEMER-терапію. Стан хворого покращувався надзвичайно прискорено, і
замість звичного довготривалого лікування, результати якого зазвичай важко передбачувані, наш
пацієнт за 6 тижнів повністю одужав і повернувся до роботи.

2 випадок
Хворий чоловічої статі, 64 років, після фізичного навантаження через кілька днів помітив, що права
рука відчутно слабшає, це незабаром перейшло в стан паралічу, втрати маси м’язової тканини. Не
міг припідняти плече, згинати в лікті руку, частково простягнути руку. За 10 місяців верхня кінцівка
стала контрактурною, її функція ще погіршилася. На знімку ENG було виявлено ураження плечового
сплетіння, ні лікування, ні фізичні вправи не принесли покращення навіть за кілька місяців. Розпочав
BEMER-терапію, продовжуючи вправи. З другого тижня розпочалося як об’єктивно виміряне, так і
суб’єктивно відчуте покращення, припинилося оніміння руки, збільшився діапазон руху, за 5 тижнів
завдяки збільшенню маси м’язовоїт канини обхват руки збільшився на 2 см.

Тз
ОВ

 "Б
ЕМ
ЕР

 УК
РА
ЇН
А"



34

3 випадок
44-річний пацієнт чоловічої статі під час серпневої бурі у лісі отримав травму голови від падіння
важкої гілки. Отримав важку відкриту травму головного мозку, імпресивний перелом черепа з
просочуванням церебральної рідини, множинні переломи кісток обличчя.
Не міг відкривати рота, не міг говорити. Виникла небезпека ураження зору, менінгіту та стійкого
ураження головного мозку. З колегою щелепно-лицьовим хірургом разом ми оперували хворого.
Було виконано виїмку травмованої черепної кістки, оброблено травму головного мозку,
репластику мозкової оболонки, реконструкцію лицьових кісток. Після операції сталося тимчасове
погіршення стану, а саме просочуванням церебральної рідини продовжувалося і утворився набряк
мозку, з’явилося уповільнення мислення, дратливість, послаблення пам’яті. Відновилися рухові
функції роту, хоча при жуванні ще відчував біль, припинилося просочування, менінгіт не виник. Був
виписаний додому.
В процесі одужання відчував головний біль, біль при жуванні, прикре погіршення пам’яті,
депресію, запаморочення, слабкість. Його жінка скаржилася, що «вдома живе напівзомбі». BEMER-
терапію розпочинали з мінімальною надією.
Однак на протязі 6 тижнів терапії поступово зникли ВСІ СКАРГИ.
Спочатку пропав головний біль, запаморочення, а насамкінець і біль при жуванні. Сьогодні чоловік
працездатний, прекрасно справляється з кросвордами, не має ніяких болів, «зомбі виселився».

У всіх трьох випадках за допомогою BEMER вдалося зрушити лікування з мертвої точки і, у
порівнянні з тривалістю лікування подібних випадків, за короткий час досягти покращення стану,
одужання як у клінічному, так і у суб’єктивному розумінні.

Узагальнення, оцінка
Поряд з отриманням цифрових даних, на основі власного накопиченого досвіду я прийшов до
важливих в практичному плані висновків.
Виявилося, що при лікуванні із застосуванням BEMER-терапії хребта як органу опорно-рухового
апарату не має значення якого відділу стосується лікування. Набагато важливішим є характер
захворювання, період його тривалості, ступінь дегенерації та прогресування, співвідношення
первинних механічних та вторинних симптомів. Керуючись цими чинниками будемо результативними
та ефективними у лікуванні, зможемо підготувати хворого до очікуваних змін, до покращення
стану та до необхідного для цього часу.
При травмах, ураженнях головного мозку, спинного мозку найбільшою перевагою BEMER-терапії
у моєму розумінні є її здатність без ускладнень та побічних ефектів проникнути до найбільш
вразливих ділянок, не допустити утворення т.зв. порочного кола circulus vitiosus, завдяки чому
підвищується результативність застосованих методів лікування та самозцілюючої дії організму.

На сьогодні BEMER стало частиною моєї роботи та мого переконання, опираючись на свій зростаючий
досвід я сміливо, з вірою у максимальний успіх. пропоную його хворим, які потребують операції,
і тим, для яких вона не потрібна, на наше спільне превелике задоволення.
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Лікувальний ефект BEMER-терапії, який покращує мікроциркуляцію, має імуномоделюючу дію,
позитивно впливає на самозцілюючу дію організму пропонує чудові можливості додаткової терапії у
лікуванні дерматологічних захворювань. Особливе місце роль відіграє терапія у лікуванні гострих та
хронічних язв.
Результативне лікування язв різної етіології є важливим в епідеміологічному відношенні, адже
стосуються 2-3% населення. Ускладнені випадки можуть причиняти і загрозу життю людини
(тромбоз, сепсис, ампутація кінцівки). Медичний супровід цих ускладнених захворювань є
великим навантаженням як на систему охорони здоров’я, так і на хворого.
75% хронічних язв нижніх кінцівок є наслідком хронічного недостатнього венозного кровообігу.
Інші етіологічні фактори: цукровий діабет, стеноз, хронічна лімфедема, невропатія, васкуліт та ін. У
багатьох хворих одночасно з’являлося декілька причин захворювання. З точки зору подальшої долі
хворого вирішальну роль грає правильно поставлений діагноз і відповідно до нього визначене
комплексне, адекватне лікування. Відновлення кровообігу у хворих, у яких неможливо застосувати
хірургічне втручання, є надзвичайно складним завданням. Як правило, їх ефективне лікування
буває ускладнене порушенням обміну речовин в організмі хворого (цукровий діабет), обмеженість
руху (вік, надлишкова вага, раніше виконана ампутація), або відсутність бажання хворого
співпрацювати з лікарем (спротив зі сторони хворого носити компресійну пов’язку при хронічній
венозній недостатності).
При будь-якій етіології причиною утворення язви є недостатність кровообігу ураженої ділянки, як
її наслідок порушення тканинних обмінних процесів цієї ділянки та зниження імунітету.
Підтверджений клінічними спостереженнями ефект BEMER-терапії (унікальний судинний ефект,
покращення мікроциркуляції та забезпечення киснем, підвищення біологічно доступного
енергетичного рівня, стимулювання білкового синтезу) відіграє вирішальну позитивну роль у
загоєнні язв на всіх етапах процесу.

На нашій клініці вже 5 років використовуємо BEMER-терапію в якості додаткової терапії при лікуванні
різноманітних дерматологічних захворювань. Найчастіше застосовуємо в таких областях:
>> хронічні язви ніг, діабетичні язви стоп, язви пролежнів, лікування культей; 
>> лікування гострих уражень шкіри та травм м’яких тканин;
>> допоміжна терапія при лікуванні післягерпесної невралгії;
>> усунення почервоніння, свербіння, набряку при алергічних проявах
Наші пацієнти при амбулаторному лікуванні отримували BEMER-процедури тривалістю 60 хв. по
2-3 рази на тиждень. Для хворих, які були обмежені у пересуванні, або лежачих, процедури
проводилися нашим спеціалістом на дому. При необхідності для тривалого користування ми
забезпечували апарат BEMER для домашнього використання.
Опираючись на п’ять років досвіду впевнено констатую, що регулярне застосування системи
магнетотерапії BEMER у якості додаткової терапії у всіх без винятку випадках позитивно впливало на
процес лікування язв, одужання хворих та покращення якості їх життя. За допомогою поданих
знімків демонструємо наші клінічні випадки.
Хворі з хронічними язвами постійно знаходяться у стані «очікування чуда», роками шукають
чудо-доктора, чудо-мазі, чудо-терапію.
Звичайно, BEMER-терапія сама по собі не є таким чудом. Але вона є ефективною, безболісною,
без побічних ефектів, придатною для домашнього застосування, додатковою терапією їх
комплексного лікування.

Опис клінічного випадку 1 (жінка, 82 роки)
6 місяців тому утворена (при недостачі венозного кровообігу внаслідок рожі) на зовнішній
стороні правої ноги вище стопи язва, яка при адекватному дерматологічному лікуванні ставала
все глибшою. Ліковані супутні захворювання: цукровий діабет ІІ типу, гіпертонія, тяжкі дегенеративного
характеру скарги на органи опорно-рухової системи.

ДЕРМАТОЛОГІЯ

Застосування BEMER-терапії при лікуванні хронічних язв та інших
дерматологічних захворювань.

Др. Горват Ілона, спеціаліст-дерматолог, приватна клініка Bio-Med,
Геделле
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У зв’язку із обмеженістю до пересування хвора отримувала процедури вдома двічі на тиждень 
(базова терапія+інтенсивний аплікатор на ділянку ноги та стегно + SLA світлова терапія на зону 
язви). Після 30 процедур була вилікована язва, значно покращився руховий статус, хвора, яка до 
терапії, була прив’язана до ліжка, після терапії у супроводі медперсоналу вже могла прогулюватися 
у дворі.

Опис клінічного випадку 2 (жінка, 58 років)
У 40-річному віці після апендектомії на лівій нозі утворився глибокий венозний тромбоз та
невелика язва. Через декілька років на цій же нозі знову утворився тромбоз. До застосування
BEMER-терапії за 1,5 років на нозі відновилася язва. Язва , що знаходилася на зовнішній стороні
лівої ноги вище стопи, навіть попри лікування у лікарні та регулярний дерматологічний догляд не
зменшувалася, навпаки за 18 місяців зросла у кілька разів. Супровідне захворювання: гіпертонія,
лік рвана на протязі 5 років.
Спочатку отримувала BEMER-терапію 3 рази на тиждень, потім по 2 рази, за 9 місяців язви повністю
були виліковані. В даний час скарг та симптомів не має, отримує підтримуючі процедури 1 раз у
тиждень, носить компресивні панчохи.

Опис клінічного випадку 3 (жінка, 72 роки)
За кілька місяців до BEMER-терапії на обох ногах утворилося декілька (всього 9) глибоких,
некротичних язв.
Супутні захворювання: обмеженість руху обох тазостегнових суглобів, гіпертонія, яка на протязі
30 років важко регульована, 8 років DM II типу, 5 років глибокий венозний тромбоз, ISZB, стеноз
обох ніг.
BEMER-терапія надавалася хворій вдома 2 рази на тиждень. Із-за супутніх захворювань язви
лікувалися погано, для епітелізації язв було потрібно три роки. Хоча періодично відбувався
рецидив язв, все ж якість життя хворої значно покращився, вона могла самостійно забезпечувати
свою життєдіяльність вдома та отримала шанс на встановлення протезу тазостегнових суглобів.

Опис клінічного випадку 4 (хлопець, 16 років)
BEMER-лікування травматичного перелому носової кістки одразу після колекційної операції на
протязі 7 днів.
Зазвичай термін лікування подібних травм складає 2-3 тижні, а у нашому випадку значно скоротився,
хворий отримував 1 раз у день лікування інтенсивним аплікатором B.PAD, гематоми зникли на 7-
ий день, біль вщух.

Латеральна поверхня
лівої ноги на початку процедур
BEMER

>> Після 30 BEMER процедур>> Підтримка теперішнього
стану при двох процедурах на
тиждень

>>

Збільшувана на протязі
півроку язва зовнішньої
сторони правої кісточки

>> після 10 процедур>> після 20 процедур>> після 30
процедур загоєна
>>
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опис медичних випадків / досліджень

Більшу частину інформації, що поступає із середовища, ми сприймаємо через зір.

В одному із досліджень людям запропонували теоретично вибрати те, що в похилому віці більш
потрібне на їх погляд: здатність рухатися або зір. Переважна більшість учасників вибрала зір.
За даними WHO у світі живе приблизно 314 млн. людей із порушеннями зору, із них біля 45 млн. - сліпі.
У країнах з високим суспільним розвитком із 1000 чоловік сліпими стають 3. В країнах Африки
таке співвідношення складає 10 із 1000 чоловік. До втрати зору найчастіше призводять дві причини
(характерні для розвинених країн) - це побічні захворювання цукрового діабету - діабетична ретинопатія
(Retinopathia diabetica) та вікові зміни гостроти зору - дистрофія жовтої плями ока (Degeneratio
maculae luteae). Анатомічна ділянка, що відповідає за гостроту зору, надзвичайно мала. В діаметрі її
розмір складає 2 мм, товщина в області фавеоли - 185 мікрон, навколо в середньому 250 мікрон.
В багатьох випадках першопричина захворювання maculae luteae залишається невідомою, але
наступною обов’язково є недостатність забезпечення киснем. Тут можна вплинути завдяки покращення
кровообігу.

Ефект BEMER як фізичної терапевтичної дії дозвольте представити на трьох прикладах.

1. Б.Дь-не, 66-річна жінка
Направій стороні візус 0,7, на лівій стороні читає зблизька. За словами хворої, на лівомуоці зір погіршується з дня
на день. Корекція не допомагає. Очне яблуко нормальне, чисте. Очне дно: сосочок з чіткими краями,
блідий, артерії дещо звужені, вени середньої наповнюваності, з обох сторін у місці жовтої плями
сітківка тонка, на рівні пігментного епітелію сітківки неоднорідність, друзи. Ексудації немає. Щодня
проходила процедури базової терапії на матраці та інтенсивний аплікатор на потиличну область, за три
місяці візус з правої сторони став 0,9, з лівої покращився до 0,15. ОСТ (оптичний когерентний томограф)
знімок показав, що товщина сітківки не змінилася. Функції покращилися. Додатковим ефектом виявилося,
що більшу частину медикаментів для покращення кровообігу можна було відмінити. Стан залишається
незмінним на протязі 8 місяців.

2. С.Г-не, 79-річна жінка
На правій стороні візус з корекцією 0,7, на лівій стороні читає зблизька. Очне яблуко нормальне, з
обох сторін кришталика незначний факосклероз. . Очне дно: сосочок з чіткими краями, блідий,
артерії дещо звужені, з правої сторони у місці жовтої плями, навколо неї та розсіяно на периферії
друзи, з лівої сторони у місці жовтої плями неоднорідної пігментації атрофічний шрам, під ним де-не-
де хоріоїдальні судини, периферія виглядає неушкодженою. Найбільше скаржиться на те, що дедалі
гірше бачить читати. Щодня проходила процедури базової терапії на матраці та інтенсивний аплікатор
на потиличну область, за 6 тижнів візус з корекцією став 0,6 та 2 m o.u. За цей час стан дна
залишається незмінним. Функції покращилися, відчуває деяке полегшення при читанні, впевненіше
орієнтується у просторі. Додатковим ефектом виявилося припинення закрепів.

3. Б.М, 50-річний чоловік
На правій стороні візус з корекцією 0,4, на лівій стороні недостатній 1,0. Скаржиться на те, що
правим оком зовсім не розрізнює кольори, на ліве око бачить гірше, слабе праве око дуже заважає
дивитися обома очима. За словами хворого, цей стан утворився за півроку. Після першого обстеження
за два тижні далі погіршився зір на праве око. Очне яблуко нормальне, чисте. Очне дно: сосочок з
чіткими краями, неушкоджена, phys судини. З правої сторони умісці жовтої плями неоднорідна пігментація,
спостерігається плоске відшарування сітківки. З лівої сторони під фовеолою мале плоске відшарування.
Щодня проходив процедури базової терапії на матраці та інтенсивний аплікатор на потиличну область,
за три місяці візус з правої сторони відновився до 0,4 та на превелику радість знову почав розрізняти
кольори, а з лівої сторони став
0. Очне дно: з правої сторони збереглася неоднорідність пігментації, відшарування не спостерігається.
З лівої сторони за допомогою біомікроскопу не спостерігається РЕ неоднорідність. Додатковим
ефектом виявилося припинення серцевої аритмії. Стан хворого не погіршувався з березня 2009 року.

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

Можливості BEMER-терапії в офтальмології

Др. Гараї Борбала, спеціаліст-офтальмолог, приватний лікар
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У перших двох випадках було визначено діагноз Degeneratio maculae luteae l.u. AREDS 3
стадії на правому оці та AREDS 4 стадії на слабшому лівому оці. У третьому випадку діагноз
Diffuz pigmentep-itheliopathia l.u. (Chorioretinopatia centralis serosa?) Неоваскуляризація
(проростання новоутворених судин) ні в одного із хворих не спостерігалася.

Узагальнення
У трьох клінічно описаних випадках не вдалося однозначно визначити причину погіршення
зору. Завдяки BEMER-ефекту, який покращує кровообіг, функції (гострота зору, розрізнення
кольорів, периферійний зір) покращилися.
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Цей вираз для достатньо широкого кола став загальним терміном для назви численних уражень нижньо
щелепового суглобу та сусідніх з ним утворень. Є достатньо поширеним симптомом, зустрічається у
кожної третьої людини, а при клінічних обстеженнях імовірність серед населення зростає до 40-50%.
Оскільки дуже мало є добре структурованої інформації, однозначно зрозуміло, що більшість лікарів,
які працюють у різних сферах медицини, мало знайомі зі впливом нижньо щелепового суглобу на
організм в цілому.
Скронево-нижньощелепний суглоб (temporomandibularis)
Скронево-нижньощелепний суглоб є одним із найскладніших суглобів організму. Його складність
зумовлена складністю руху суглобу, а також з його будовою: мищелкові відростки з нижньощелепною
ямкою утворюють ніби два суглоби і з щелепною кісткою, утворюючи парний суглоб. Тому кожен
рух, виконаний суглобом з однієї сторони, прямо діє на процеси, що протікають у суглобі з іншої
сторони. Дисфункція скронево-нижньощелепний суглоб
Немає конкретного етіологічно визначеного фактору. Сьогодні найбільш поширеною є біопсихосоціальна
модель, у якій дисфункція є наслідком багаторівневих фізіологічних, психологічних соціальних
факторів.
Проблеми:
>> погіршення жувальної здатності;
>> черепно-нижньощелепні м’язові болі та болі пов’язані з порушенням постави (голова, шия, обличчя),

за характером болі подібні до міофасціального больового синдрому. Біль проектується, часто
посилюється при жуванні чи руху нижньої щелепи;

>> рухливість нижньої щелепи обмежена, її рух асиметричний;
>> поява звуків у суглобах (хруст, тріск, крепітація);
>> парафункції (скреготіння зубами, стискання зубів), гладкі, блискучі або матові касети на зубах,

стирання шийок, відділення пружних ясен від шийок зубів. Скреготіння зубами та стискання зубів
і є злими гномами стоматології, які при численних стоматологічних лікуваннях є відносними
протипоказаннями;

>> високий рівень стресу: жування та скреготіння зубами впливають на активність центральної
нервової системи, на поведінку, на стрес та соматичні симптоми. Багато десятиліть нам відомо,
що стрес може відігравати роль у появі рецидивуючого герпесу, окремих форм гінгівіту, у
рецидиві молочниці. У таких випадках стоматолог є не просто ремісником, який виготовляє зуби.
Важливим нашим завданням є правильне лікування (стресознижуююча функція), догляд, викликання
або відновлення у пацієнтів скреготіння. У цьому велику допомогу надає BEMER-терапія.

Ефект BEMER-лікування:
>> зменшення вегетативного напруження;
>> зменшення надмірної дратівливості, покращення настрою, життєрадісності, рухливості;
>> покращення засинання та якості сну;
>> зниження відчуття фізичної та психічної стомленості;
>> ліквідація, значне зменшення болів та спазм м’язів.
Лікування ми проводили часто у вигляді монотерапії, або у поєднанні з іншими стоматологічними,
гомеопатичними методами лікування, у різні періоди дня, у вигляді процедур за базовою програмою
на матраці у поєднанні з MFA лікуванням. Повний цикл лікування складався з 6-12-18 процедур. У
кожного із хворих поліпшення стану спостерігалося уже після 5-6 процедур, для виразного поліпшення
необхідно було 10-12 процедур. Покращений стан (спокійний сон, зменшення денної та нічної частоти
скрежету, відсутність болів та спазмів, підвищення стресостійкості, подальше зменшення скарг на
стан суглобу, або їх відсутність) стабілізувався на кінець 3-го тижня і зберігся тривалий час - більше
3 місяців, практично у всіх пацієнтів. Для постійної стабільності необхідно проводити підтримуючі
процедури, частота яких визначається за індивідуальною потребою кожного пацієнта.
Враховуючи мультикаузальність захворювання, а також принцип психосоматичної кругової причинності,
розглядаючи людину в цілісності, комбінуючи різнорівневі лікувальні методи, це захворювання
можна результативно вилікувати.

СТОМАТОЛОГІЯ

Злі гномики стоматології та BEMER-терапія

Др. Цако Аннамарія, спеціаліст-стоматолог
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Апарат BEMER 3000 Vet я застосовую уже більше 4 років. Це класичний апарат першого покоління.
Переважна більшість тварин, які були ліковані цим апаратом (всього 117), це - собаки (91). Решта
тварин були коти, коні та три інші тварини. Цю кількість клінічних випадків неможливо порівняти із,
скажімо, кількістю клінічних випадків реабілітаційного відділення якоїсь лікарні, однак все ж можна
зробити на їх основі певні статистичні висновки.
Найперший висновок полягає в тому, що BEMER-терапію, як спосіб лікування без побічних ефектів,
можна з успіхом застосовувати у ветеринарній медицині.
На цьому конгресі я розповідатиму не про лікування найбільш поширеного захворювання собак,
пов’язаногоіз слабкістю задньої половини тіла у старому віці, а краще ознайомлю вас із курйозними,
з точки зору виду тварин або типу захворювання, іншими випадками.

Параліч задньої частини тіла бурундука.
Бурундук є дедалі більш поширеним гризуном, якого залюбки тримають вдома, у квартирі. 3-річну
самку принести на прийом тоді, коли після народження 6 дитинчат, у неї віднялися задні лапки.
Досвідчений хазяїн забезпечував тваринку всім необхідним. Умови її утримання були бездоганними.
Тваринка була надзвичайно рухливою, жвавою, тому оглянути її було важко. Для цих тваринок
характерний високий фактор стресочутливості. Ми відкинули можливість обстеження під наркозом.
Опираючись на свій досвід застосування BEMER-терапії при лікуванні інших тварин я застосував цей
метод лікування. Мною було обрано процедуру тривалістю 12 хв. при інтенсивності 2. Уже після 3-ої
процедури тваринка підібрала лапки під себе, почала пересуватися. Всього за 5 процедур функції
кінцівок нормалізувалися, хоча звична швидкість руху дещо знизилася.

Бурсит ліктьового суглобу сторожового пса Берні
Хазяїн приніс 3-місячне щеня із бурситом ліктьового суглобу. Це доволі рідкісне ураження, виникає
переважно внаслідок механічної травми (удару). У розширеній порожнині бурси накопичується
рідина, вона може зрости до розміру курячого яйця. Збільшена бурса не болить, є лише естетичним
недоліком. Зазвичай таку бурсу видаляють хірургічним методом.
Вивчаючи матеріали попередніх конференцій я ознайомився із доповіддю спортивного лікаря д-р
Бабіндак Ельвіри про лікування бурситу ліктьового відростка у спортсменів із застосуванням BEMER-
терапії. Власник собаки не заперечив проти застосування терапії. Спочатку для лікування бів
застосований інтенсивний аплікатор, однак через кілька днів розпочався запальний процес бурси з
іншої сторони. Тоді я застосував подушки, щоб діяти на обидві сторони одночасно. Поряд із терапією
кілька разів я робив зондування бурси, спускаючи з неї накопичену рідину та вводячи всередину Aloe
First та дексаметазон.
Після спускання рідини я намагався наносити здавлюючи пов’язку на кінцівку тварини, однак при
цьому відбувався набряк дистальних частин кінцівок і пов’язкунеобхідно було зняти.
Видалася можливість 2 рази по 1 тиждень проводити лікування вдома, проводячи процедури 3 рази
в день по 20 хв. з інтенсивністю 2. У підсумку успішне лікування було досягнуто на 50%, оскільки
утворений раніше бурсит вдалося вилікувати, а пізніше утворений не вдалося. Дійсну причину
невдалого лікування при однаковій терапії не вдалося встановити. Однак вважаю за успіх те, що для
лікування достатньо було однієї операції, замість двох.

Двостороння дистрофія жувальних м’язів німецької вівчарки
У 2,5-річного собаки виявилася двостороння повна дистрофія жувальних м’язів. Собака міг їсти, але
мав поганий апетит, не міг відкривати рота, щоб схопити м’яча.
При анамнезі виявилося, що раніше на ньому було знайдено кліща. Так виникла підозра, що
симптоми ураження нервів голови могли бути спричинені хворобою Лайма. Позитивний серологічний
тест підтвердив це припущення.
На початку лікування пес був дуже нервозний, однак в ході процедур ставав все спокійнішим, стан
його покращився.

ВЕТЕРИНАРІЯ

BEMER-терапія в деяких областях ветеринарії

Др.Мезеші Ласло, ветеринар
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Отримав усього 6 процедур по 20 хв.
Після закінчення терапії у нього з’явився апетит, поліпшилося самопочуття. Повністю нормалізувалися
функції рота, він знову міг захоплено гратися улюбленим м’ячем.
За моїм припущенням у інших трьох випадках причиною захворювання нервів голови також могла
виступати хвороба Лайма. У ховаварта віком 1,5 років поступово відбулася атрофія великих
жувальних м’язів, і хоча пес міг їсти, апетит у нього значно погіршився. Завдяки BEMER-терапії
апетит нормалізувався, повністю зміг відкривати рота.
У двох інших випадках - бельгійської вівчарки 6 років та собаки змішаної породи 14 років, спостерігалися
слинотеча, незвичні рухи язика, була порушена функція пиття. У випадку старшого собаки Лайм-тест
виявився негативним, інші собаки не проходили Лайм-тест. У всіх випадках завдяки BEMER-терапії
нормалізувалися функції рота та апетит.

Параліч задньої частини тіла 5-річного кролика
За словами власника у кролика кілька днів тому почалися розлади задньої частини тіла, невдовзі
його паралізувало. При обстеженні тваринки виявилася повна відсутність реакції на біль задніх ніг.
Рентгенівський знімок виявив спонділоз в області пахових та спинних хребців.
Власник приносив кролика на терапію три дні підряд, двічі на день приймати процедури по 20 хв.
при інтенсивності 2. На третій день у кролика відновилася чутливість до болі, він ледь не вистрибнув
із своєї коробки, повернулася рухливість.
Дуже вразливим є людський фактор цього випадку, адже хазяїн кролика приїхав аж із м.Дьєр і на
кілька днів поселився з ним в Будапешті у знайомих. Ніде ближче він не знайшов BEMER-терапії.

BEMER 3000 VET
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BEMER CLASSIC-SET 
Фізично судинна терапія

BEMER (вимова: Бéмер) система за допомогою спеціальної фізичної активної речовини в екстремальний спосіб покращує кровообіг

BEMER CLASSIC АПАРАТ УПРАВЛІННЯ (B.BOX)
Керує роботою підключених елементів системи, забезпечує
одночасне підключення двох матраців (однакова процедура),
для швидкого, простого користування магнітні роз’єми.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рівень інтенсивності 10

3 визначені програми

Денний режим

Нічний режим

Модуль для чіп-карти (можливість

розширення програми)

Можливість обновлення ПЗ

СИСТЕМНИЙ ЕЛЕМЕНТ МАТРАЦ (B.BODY)
Дія на все
Пружний, легко складається
В середній ~ 35 µТ
Розміри: 180х60х2 см
Магнітні роз’єми

Комплектуючі:

Апарат управління (B.BOX CLASSIC), Системний елемент матрац (B.BODY) Системний точковий елемент (B.SPOT), Апарат

сканування (B.SCAN), Модуль- підставка для B.SPOT (B.GRIP), фіксатори для B.BODY та B.GRIP, мережевий адаптер

СИСТЕМНИЙ ТОЧКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ (B.SPOT)
В середній ~ 100 µТ
Розміри: 13х13х3 см
Магнітні роз’єми

ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ (B.PAD)

В середній ~ 100 µТ

Розміри: 111х13х1,5 см

Магнітні роз’єми

ФОРМИ ІНМУЛЬСУ:
BEMER III покоління
Signal Plus (судинний)
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BEMER CLASSIC-SET 
fizikai érterápia (elektromágneses mező terápia)

A BEMER (ejtsd: BÉMER) rendszer egy speciális fizikai hatóanyag segítségével extrém módon javítja a mikrokeringést!

СИСТЕМНИЙ ЕЛЕМЕНТ МАТРАЦ (B.BODY)
Дія на все тіло, ексклюзивний чохол

преміум-класу

Пружний, легко складається

В середній ~ 35 µТ

Розміри: 180х60х2 см

Магнітні роз’єми

Комплектуючі:

Апарат управління (B.BOX PROFESSIONAL), Системний елемент матрац (B.BODY), Системний точковий елемент (B.SPOT), Елемент для світло

терапії (B.LIGHT), Гнучкий елемент для інтенсивної терапії ( B.PAD), Апарат сканування (B.SCAN), Модуль- підставка для B.SPOT (B.GRIP),

фіксатори для B.BODY та B.GRIP, мережевий адаптер, автомобільний адаптер, настінний тримач, килимок для ніг, захисні окуляри

СИСТЕМНИЙ ТОЧКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ (B.SPOT)

В середній ~ 100 µТ

Розміри: 13х13х3 см

Магнітні роз’єми

ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ СВІТЛОТЕРАПІЇ (B.LIGHT)

ƛ=660 nm

Розміри: 13х13х3 см

Магнітні роз’єми

ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ (B.PAD)

В середній ~ 100 µТ

Розміри: 111х13х1,5 см

Магнітні роз’єми

BEMER PROFESSIONAL-SET 
Фізично судинна терапія

BEMER PROFESSIONAL АПАРАТ УПРАВЛІННЯ (B.BOX)

Керує роботою підключених елементів системи, подвійне

управління - забезпечує одночасне підключення двох різних

апаратів, для швидкого, простого користування магнітні

роз’єми

ФОРМИ ІМПУЛЬСУ:

BEMER ІІІ покоління

Signal Plus (судинний)

Нічна конфігурація

сигналу

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рівень інтенсивності 10

9 довільно визначених програми

Денний режим

Нічний режим

Модуль для чіп-карти

(можливість розширення

програми) Можливість

обновлення ПЗ
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