
Прилагане на апарат 
БИОМЕДИС М 

при жлъчна дискинезия.

Жлъчно - каменна болест



Жлъчката е специална 
храносмилателна течност,

която се произвежда в черния дроб

 
Основна задача на жлъчката — усвояване на
мазнините и активизиране движението на храната 
през червата



Преди жлъчката да попадне в 
червата, тя преминава по сложен

път по жлъчните пътища
Отначало - от черния дроб - тя попада в 
чернодробните канали, а от там в общия жлъчен 
канал, който се свързва с жлъчния мехур. Крайният 
пункт на жлъчката е дванадесетопръстника. 
Общият жлъчен канал в мястото на сливане с 
дванадесетопръстника има собствен заключващ 
мускул (сфинктер на Оди), който регулира постъпле-
нието на жлъчка в червата.



Сфинктерът на Оди влияе общо на жлезите на 
черния дроб и панкреаса. Между тези органи 
често възниква конкуренция и се формира или 
застой на жлъчка, или застой в панкреаса с 
възпаление и инфекция.



Дискинезия на жлъчните пътища -
това е заболяване, при което поради нарушение
на тонуса на гладката мускулатура на 
жлъчния мехур и неговите пътища,  както и 
дефекти в работата на сфинктера на Оди,
възникват проблеми с жлъчната екскреция.
Според статистиката, от дискинезия на жлъч-
ните пътища често страдат жените.



• нерационално хранене (много мазнини, пикантни храни, 
дълги паузи между отделните хранения);

• заболявания на стомашно-чревния тракт (гастрит, 
дуоденит, язвена болест, панкреатит);

• хормонални нарушения;

• климакс;

• паразити;
• хранителна алергия;

• нервни преживявания, стрес.

Какви са причините за дискинезия на жлъчните 
пътища?



Има две основни форми
на дискинезия

При хиперкинетичната форма тонусът на 
жлъчния мехур е повишен и неговото 
свиване се случва прекалено бързо и силно.
Сфинктерът (мускулната врата) в този 
случай не се отваря достатъчно.Това 
предизвиква остра болка в дясното под- 
ребрие. Пристъпите на болка обикновено 
са  кратковременни и  рядко  продължават 
повече от един час. Като правило 
възникват, не от  нищото, те са 
провокирани от негативни емоции, нервни 
претоварвания.

При жените изострянето на болестта е 
свързано с менструалния цикъл, като по 
време на менструация секрецията на 
жлъчния мехур обикновено се увеличава. 
Хиперкинетичната форма на дискинезия 
по-често се среща в млада възраст.

Хипокинетичната форма  обикновено 
засяга по-възрастни хора.
Причина за нея — недостатъчно 
интензивно свиване на жлъчния мехур.
Тя също се проявява с болка в дясното 
подребрие. Истината е, че болката не е 
силна, но е продължителна,  тъпа, не-
рядко с извиващ  характер. Дискинезия-
та на жлъчните пътища се състои от 
поредица обостряния и подобрения. След 
известно време в жлъчния мехур и жлъч-
ни пътища може да възникне възпали-
телен процес (холецистит, холангит) 
или да се образуват жлъчни камъни

(жлъчно-каменна болест).



симптоми за наличие на дискинезия 
на жлъчните пътища

• Ако сутрин чувствате горчив вкус в устата, ако сте
постоянно в лошо настроение и нямате сили, не е
изключено, причината за всички проблеми да се крие в
нарушената работа на жлъчните пътища.

• Ако чест сте разтревожен и раздразнителен, чувствате
тъпа болка в дясното подреберие или обратно, остри,
резки спазми , веднага отидете на преглед при
гастроентеролог. Седемдесет на сто е шансът, да
имате дискинезия.

• Предупредителни признаци: запек или диария, лош сън и 
намален апетит, намалено полово влечение и нарушен 
менструален цикъл (при жените).

Emachines
Typewritten Text



Жлъчно-каменна болест  - 
закономерно следствие при дискинезия

• Камъни и пясък се образуват  в жлъчните канали, 
жлъчния мехур и жлъчните пътища.

• Всяка пета жена и всеки десети мъж страдат от тази 
болест.

• Всяка година в Русия се извършват почти един милион 
операции за отстраняване на жлъчния мехур, като по 
честота те заемат второ място след отстраняване на 
апендикса.



Защо се образуват камъни в жлъчния 
мехур и жлъчните пътища?

При здрави хора жлъчката съдъра жлъчна киселина и 
холестерол. Холестеролът и жлъчната киселина се 
произвеждат в черния дроб, като жлъчната киселина 
способства за разтваряне на холестерола и неговото 
извеждане през жлъчния мехур в червата. Една от 
причините за жлъчно-каменна болест е нарушение на 
здравословния баланс между холестерола и жлъчните 
киселини. Появяват се холестеринови камъни или пясък.



Причини за жлъчно – каменна болест

• Храненето е основна причина за появата на жлъчно-каменна 
болест. Не само преяждането, а и рязкото отслабване може 
да предизвика развитие на процеса. Ако се «подложите» на 
диета с планирано рязко намаляване на теглото, си струва 
да си припомните, че организма с цялата произведена енергия 
започва да разбива подкожно - мастната тъкан. В този случай 
от тъканите бързо се образува голямо количество 
холестерол, който сгъстява жлъчката и измества 
равновесието в полза на образуване на камъни.

• Има значение и продолжителността на живота – вече към 50 
години всеки трети мъж и всяка трета жена в Русия страдат 
от жлъчно-каменна болест.

• Трябва да се отбележи наличието на паразити, травмирани 
жлъчни пътища и сгъстяване на жлъчката.



Как може да протече жлъчно 
каменната болест?

При 60-80% от хората заболяването не причинява дискомфорт. У 
останалите- типична проява на болестта е жлъчната колика.
Това е остър пристъп на болка, който се причинява от 
периодично блокиране на жлъчните канали с камъни.

 
Коликите продължават от 15 мин. до 5-6 часа.
Боли в областта на стомаха, нерядко към дясното рамо, между 
лопаткате.
Като правило, болките възникват вечер или  през нощта. 



Биорезонансната терапия
не само ще помогне да се избавите от 
дискинезия на жлъчните пътища, но също така 
и от самата жлъчно – каменна болест. С нея 
постепенно се разтварят и безболезнено се 
извеждат пясък и камъни, като по този начин се 
предотвратява повторение на  тази опасна 
болест.



Всички тези проблеми не могат да 
не засегнат панкреаса. 

Може да се развие реактивен панкреатит.
От панкреаса излиза канал, който се съединява с жлъчните 
пътища, образувайки ампула. По нея жлъчката и сок от панкреаса 
влизат в дванадесетопръстника. Ако  съществува  жлъчно – 
каменна болест , то камъни или пясък от жлъчния мехур могат да 
влязат в ампулата и да я запушат.И тогава, жлъчката и сокът от 
панкреаса, съдържащи ензими, не могат да се придвижат в 
дванадесетопръстника, възниква обратно изливане на активните 
ензими от канала назад – в панкреатичната тъкан, неизбежно ще 
се развие застой и възпалителен процес – реактивен панкреатит.



Реактивнят панкреатит винаги се развива на фона на сериозни 
заболявания на редица органи: черен дроб със стомашната система – 
отделителния тракт, дванадесетопръстника, стомаха, жлъчния мехур. 
Адекватното лечение трябва да включва пълния комплекс мерки, 
помагащи за възстановяване на цялата храносмилателна система и 
стомашно-чревния тракт.
Задачата изглежда малко изпълнима. Но, не забравяйте комплексното 
възстановяване на храносмилането - ние не опитваме да коригираме 
функциите на отделни органи. Ние извършваме систематична и пълна 
храносмилателна корекция. И сега системно възстановяваме здравето на 
основния стомашно-чревен тракт, където се включва и панкреаса.

 



Симптоми на реактивния 
панкреатит

• Едни от най-явнете симптоми  се явяват режещите и тъпи болки. Техният
център се намира под ребрата, но по-често те имат опасващ характер.

• Други  признаци за панкреатита:
- жлъчния привкус в устата; 
- оригване и хълцане;
- сухота в устата.

• Реактивнят панкреатит е  хронично заболяване с периодични обостряния

• Хроничната  форма на панкреатита може да бъде латентна (т.е. преминава 
без явни симптоми) и боленена. Болката при хроничната форма на 
заболяването обикновено е локализирана под ребрата от ляво или
от дясно, но по-често опасва тялото, тя се излъчва и в плешката и  лявата 
половина на торса.



Етапи на биорезонансната терапия за 
овладяване на дискинезия на жлъчните 

пътища, жлъчно-каменна болест и 
реактивен панкреатит

• Противовъзпалителна и противоболкова корекция.

• Възстановяване на двигателната моторика и баланс на
вегетативната нервна система.

• Възстановяване структурата на повредените от 
болестта клетки, както  и възстановяване на 
оптималната им работа в рамките на системата.

• Антипаразитна и антитоксична корекция на организма.



Лечебен комплекс за корекция на дискинезия на жлъчните 
пътища, жлъчно-каменна болест, реактивен панкреатит с

апарат БИОМЕДИС М (DELTA)

Първи етап- 14 дни
156 Хепатотоксичен синдром
258 Жлъчен мехур (заболяване)
157 Хепатохолецестит
259 Жлъчен мехур и жлъчни пътища
229 Дискинезия на жлъчнит е път ища хиперкинетична-

хипертоничена форма
230 Дискинезия на жлъчнит е път ища хипокинетична-хипотонична

форма
260
486
165 

Жлъчен мехур, дистония с образуване на камъни 
Остро възпаление

Хиперхолестеринемия
87
207

Болка обща 
Дванадесетопръстник

256
257
747

Жлъчно - каменна болест  
Жлъчни камъни, резорбация 
Холангиолит



Втоори етап – 14 дни
261 Жлъчка
262
462
520 
540
211
542

Жлъчка, регулация
  Образуване на жлъчка (регулация)
Черен дроб

  Поддържане на черен дроб (дренаж при химическо   натоварване) 
Дегенерация на панкреаса 
Панкреас

498 Панкреатит
291
67

Индигесция (нарушено храносмилане) 
Аутоинтоксикация

363
496
703

Лимфа и детокс
Очистване на кръвт а
Токсини, нат рупване на т оксини

7 Активна защита
289   Иммунна система
461 Обновяване клетките на органите
478 Отслабнали защитни функции на организма
530 Лош лечебен процес
679 Стабилизация на имунитета
610
5

Регенерация на клеткит е 
Активация функцият а на черния дроб

268 ЖКТ, корекция



Трети етап – 14 дни
1029 Паразити ЖКТ
1030 Паразит лимфа
1035 Паразити основна алтернатива
1036 Паразити черен дроб
1043 Фасциола хепатика
1000 Амеба (абсцес черен дроб)
1001 Амеба хистолитика
1002 Амеба вторична хистолитика 
1037 Паразити панкреас
1038 Паразити тънки черва
1016 Елементарен
1017 Токсоплазма

Общи курс – 6 седмици с повторение след месечна почивка.



Лечебен комплекс за корекция на дискинезия на  жлъчните 
пътища, жлъчно-каменна болест, реактивен панкреатит с апарат 

БИОМЕДИС М (Universal)

Първи етап- 14 дни
Първи етап- 14 дни
Заболявания черен дроб/жлъчен мехур.
10000; 5000; 1550; 880; 832; 802; 787; 727; 465; 100
Възпаление и оток 138 142 177

183 210 222 233
436 534 626 723
835 875 981
3176 5226,5 7058,5
9999,5

Хепатотоксичен синдром 0,9 2,5
3,3  9,8

Хиперхолестеринемия 25,5 25,5 26
26

Дискинезия на жлъчни пътища, хипер форма
9,19

Дискинезия на жлъчни пътища, хипо форма
2,65

Дистония на жлъчния мехур.
2,65; 3000; 5000; 880; 787; 727; 20
Застой на жлъчка в чернодробния канал 21; 34
Активация на функцията на черния дроб 69; 79

Образуване на жлъчка, регулация.
38; 38,5
Жлъчка, регулация. 74,5
Жлъчно-каменна болест.  3,5 
Хепатохолецистит.0,9; 2,5; 3,3; 9,8
Жлъчни камъни 1.
2,2; 10; 12,5; 19,5; 26; 49; 55; 92,5
Образуване на жлъчка , регулация.
38; 38,5
Жлъчни камъни 2.
7; 9,4; 19,5; 40,5; 46; 50
Жлъчни камъни, резорбация.
17; 27; 84; 85; 88,5; 94,5; 96
Жлъчни камъни 3.
2,65; 3,5; 3,8; 5,9; 7,7; 9,19; 17; 27; 38; 63,5; 66,5; 
74,5; 84; 85; 88,5; 90,5; 94,5; 96



Втори етап – 14 дни
Холецистит, холангит.
3,3; 9,8
Жлъчни камъни 4.
2,8; 3,3; 8,1; 9,19; 54; 54,25; 54,5
Жлъчка 38
Жлъчни камъни 5.
0,7; 0,9; 2,5; 2,65; 3,3; 9,8; 56; 69
Жлъчни камъни 6.
2,5; 3,6; 3,9; 5; 6,3; 8,1; 34; 92
Токсическо поражение на черния дроб.
0,9; 2,5; 3,3; 9,8
Панкреас.
3,3; 4; 9,19; 9,69; 26; 52
Панкреас - контролни честоти.
25; 27,5; 30; 47,5; 50; 52,5; 94
Панкреас дегенерация  26,5
Реактивен панкреатит.
650; 625; 600; 465; 444; 26; 2720; 2489; 2170; 2127; 2008; 1800; 1600; 1550; 1500; 880; 832; 787; 776; 727; 
690; 666; 20
Панкреатит (възпаление на панкреаса).
Честоти: 4; 26,5
Панкреатит.
15; 440; 464; 600; 624; 648; 1552; 727; 787; 880
Панкреатопатия.
2720; 2489; 2170; 2127; 2008; 1800; 1600; 1550; 1500; 880; 832; 802; 787; 776; 727; 690; 666; 650; 625; 600; 
465; 444; 250; 26; 20; 15; 10



Трети етап -14 дни
Панкреас заболявания. 4
Черен дроб.
Честооти 0,9; 2,5; 2,6; 3,3; 6; 8,5; 9,8; 56; 56,25
Лош лечебен процес.
12,5; 23
Паразити панкреас
Честоти: 1850; 2000; 2003; 2008; 2013; 2050; 2080; 6578
Клетки регенерация.   97,5
Па.разити детокс
20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 442; 465; 524; 651; 688; 728; 732; 751; 784; 800; 854; 
880; 1864
Пааразити черен дроб
143; 275; 676; 763; 238; 6641; 6672
Па разити ЖКТ.
6766; 6672; 6641; 6578; 2150; 2128; 2082; 2013; 2008; 2003; 2000; 1850; 945; 854; 846; 830; 763; 676; 651; 
524; 435; 275; 142
Трематоди (плоски червеи), черен дроб
143; 275; 676; 763; 238; 6641; 6672 
Черен дроб.
0,9; 2,5; 2,6; 3,3; 6; 8,5; 9,8; 56; 56,25

Ламблия интестиналис.
5768; 5429; 4334; 2163; 2018; 1442; 829; 812; 721; 407; 334
Паразити детокс.
20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 442; 465; 524; 651; 688; 728; 732; 751; 784; 800; 854; 
880; 1864
Общ курс- 6 седмици с повторение след месечна почивка.



Бъдете здрави с БИОМЕДИС!




