
Прилагане на апарат
БИОМЕДИС М

при гастрит, язвена болест на 
стомах и дванадесетопръстник. 

колит, дисбактериоза.



Какво е гастрит?
 В резултат на много и различни 
причини стомашната лигавица 
се възпалява, набъбва, понякога се 
покрива с ерозии и язви.
Работата на стомаха се  нарушава: 
вместо съгласуваните мускулни 

съкращения се развиват болезнени 
спазми, гадене и повръщане. 
Нарушава се производството на 

стомашен сок и слуз, в следствие 
на което се нарушава усвояването 
на храната, получава се 
интоксикация, разстройва се 
метаболизма.

подуване на корема.



Язвена болест на стомаха и 
дванадесетопръстника

Това е хронично рецидивиращо заболяване, основните
признаци на което са поява на дефектни образования (язви) в

стената на стомаха или двенадесетопръстника.
Причини за развитието на болеста: наследствени фактори, прием 
на редица лекарства – особенно обезболяващи средства,

 бързо хранене, лоши навици, стрес. 
През последните години най-честата причина за развитие на 
язвена болест се счита инфекцията с Helicobacter pylori.

 



Хеликобактер пилори като
първоизточник на язвенна болест

В полза на хеликобактерната теория свидетелстват: честото 
от криване на тези микроорганизми при язвената болест , като 
язвения рецидив се свързва със съхранение на инфекцията. 
Няколко механизми се считат за доказателство на вредния ефект
 на тези бактерии върху лигавицата:

- непосредствено прилепени микроорганизми към епителните 
клетки и ерозирала лигавица.

- амоняк, който се отделя под въздействие на бактериални 
ензими и бактериални токсини.
- образуване на язва.



Язвената болест има чести усложнения 
дори при стандартни антибактериални 
и антихеликобактерни терапии.

Биорезонансната 
терапия на язвената
болест се извършва като
се взема предвид
паразитната природа на
язвите.



Как се образува язва 
на лигавицата?

Образуването на язви става в резултат на  наруше-
ния на физиологичния баланс между агресивните  
кислини (протеолитично активен стомашен сок, 
отделяне на жлъчка, етанол, никотин, нестероидни 
противовоспалителни лекарства, инфекция от 
Helicobacter pylori и др.) и алкални защитни фактори 
(стомашна слуз, слуз на дванадесетопръстника с 
разтворени в нея бикарбонати, клетъчна регенерация, 
нормално състояние на местния кръвен поток и др.).



Водещи симптоми при
язвената болест

Основният симптом на язвената болест е болка, възникваща често в 
областа на епигаструма отляво на срединната линия (при язва на стомаха) 
или отдясно от нея (при язва в пилора на канала и двенадесетопръстника), 
нерядко излъчване към лявата половина на гръдния кош,  в областта на 
мечовидния израстък на гръдната кост, гръдните или лумбални прешлени. 
При локализация на язва в стомаха киселинността на стомашния сок е 
нормална или леко снижена, при язва на двенадесетопръстника — повишена. 
Болката може да бъде остра, режеща, спазматична, тъпа или интензивна.
Тя обикновено се свързва с приема на храна. Така, при язва на стомаха 
болката възниква, като правило, 30-60 минути след хранене (ранна болка), 
при язва в пилора на канала и дванадесетопръстника — след 2-3 часа (по-
късна болка), а на празен стомах «гладна болка»), често през нощта.



Особености на язвената болест
•  характер на болката - гладна, след хранене, 

след определен период на време, през 
нощта.

• Наличие на солна киселина в стомашния сок 

при изследвания.

• Обикновено обостренията са с дълъг 
период, особено през пролетта и есента и са 
под въздействие на неблагоприятни фактори 
(стресови ситуации, хранителни грешки, 

прием на силни алкохолни напитки или 
газирани напитки).

• Усложнения: кървене, перфорация, 
деформации и стеноза, превръщане на язвата 
в рак.



Проблеми на дебелото черво
Функциите на дебелото черво са многообразни, но две основни. 
Абсорбираща - в дебелото черво се абсорбират глюкоза, 
витамини и аминокиселини, произведени от бактериите на 
чревната кухина, а също до 95% вода и електролити. Така от 
тънките черва в дебелото ежедневно преминават около 2000 
грама стомашна каша, а след усвояване остават 200-300 грама 
фекалии. 
Евакуационна - в дебелото черво се натрупва и задържа 
фекална маса до отделянето й навън. Тя бавно се придвижва 
през дебелото черво (в течение на 12-18 часа) и никъде не се 
налага да се задържа.



Колит и дисбактериоза - споделена вина 
за всички проблеми на дебелото черво

Признаци за колит и дисбактериоза
• обложен език;
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

лош дъх;
внезапно главоболие;
виене на свят;
апатия;
сънливост;
тежест в долната част на корема; 
подуване на корема;
болка и куркане в корема;
загуба на апетит;
изолация, раздразнителност, мрачни мисли; 
нарушен метаболизъм.



Дебелото черво и неговата
микрофлора

• Всички отдели на дебелото черво са разположени в коремната кухина.

• дебелото черво е с дължина около 6,5 м и среден диаметър 6,5 см. В края му
 е ануса, чрез който се отделя фекалната маса.

• В дебелото черво обитават повече от 500 различни вида бактерии. Нормалната
микрофлора потиска патогенните и гнилостни микроби, участва в крайното звено
на храносмилателните процеси, от хранителните влакна се произвеждат цяла
редица от важни витамини, аминокиселини, ензими, хормони и други
хранителни вещества.

• Дебелото черво в Източната медицина се счита за огледало на човешкото здраве,
тъй като стените му, както и кожата, краката, ръцете и ушната мида са проекции
на всички жизнено важни органи, а също така, то е тясно свързано с човешката
психика.

• При отклонения в работата на този орган се обострят всички хронични заболявания,
а в поведението на човека започват да преобладават отрицателните емоции.

• Следователно решението на почти всички проблеми на организма трябва да
започват с очистване и заздравяване на дебелото черво.

.



Постепено изтощаване на 
човешкия организъм

• Често още от детска възраст у човека се развива дистония на дебелото
черво.

• Поради отравяне на стената на дебелото черво, а също разтягането й
от фекалните камъни, нервите и мускулите на стената на дебелото
черво толкова се парализират, че престават да отговарят на нормалния
рефлекс, отсъства перисталтика.

• Изследователите са установили, че няма чисто атоничен или спастичен
колит.

• Колитът е едновременно променлив спазъм и атония, а това затруднява
лечението на дадения процес.

• Интоксикация на червото - основна пречка за дълголетие.
• Компресията на стената на дебелото черво, а също продължителния

контакт на изпражненията с чревната стена води до лошо хранене на
дадения участък, слабото му кръвоснабдяване предизвиква застой на
кръв и отравяне с токсини от фекалните камъни.

•
При нарушена пропускливост на чревната стена, заедно с водата
различните токсини и отрови влизат в кръвния поток и  предизвикат
явлението, наречено «чревна автоинтоксикация».



Колитът и нормалната
чревна микрофлора са 
несъвместими

• За нормалното функциониране на червата е 
необходима определена среда за 
микроорганизмите - слабо кисела среда и 
хранителни вещества.

• В повечето случаи на хроничен колит, в 
червата има процеси на гниене и 
ферментация.

• Това създава алкална среда, която насърчава 
растежа на патогенната микрофлора, 
неконтролируем растеж на тъканите и 
дори туморен процес.



Защо са нужни 
микроби в нашите 

черва?
Буквално в първите седмици от живота на новороденото в
неговите черва се заселва нормална микрофлора, която 
то получава от млякото на майката.

Съставът на микрофлората трябва да бъде относително 
постоянен  през целия живот на човека, независимо от 
влиянието на околната среда.

В състава на нормалната чревна микрофлора влиза
основна анаеробна флора: 
- лактобактерии, 
- бифидобактерии, 
- бактероиди.



Флората изпълнява много важни 
функции за всеки организъм 

• Антагонистичната (защитна) функция, благодарение на
която постоянно се контролира състава на условно-
патогенната микрофлора.

• Нормалната чревна микрофлора участва в синтеза на  вита-
мините: В1, В2, В6, В12, В15, К, фолиевата киселина , биотин.

• Ферментиращата (каталитична) функция се проявява чрез
разграждането на нишестето, растителните фибри,
хлранителните остатъци.

• Важна функция — имунизираща: синтез на имуноглобулини,
фагоцитоза и др.



Какво означава дисбактериоза?

Дисбактериоза — това е изменение на количествения
и качествен състав на естествената микрофлора, това е 
свръхрастеж на патогенна микрофлора в чревния 
лумен.



Към днешна дата основна 
причина за дисбактериозата се 
явява безконтролното приемане 
на антибиотици, а и на различни 
лекарствени препарати.

Такива силно действащи препарати, като антибиотици,
аналгетици и т.н., може в максимално най - кратък срок 
да променят състава на микрофлората, тъй като чрез 
унищожаване на патогенните организми, тези вещества в 
същото време унищожават и естествената микрофлора, 
води до пълна стерилизация на червата, което от своя 
страна отваря врати за тежки заболявания (хроничен 
колит, постепенна дехидратация, развитие на хроническа 
автоинтоксикация).



Биорезонансна терапия
с апарати БИОМЕДИС

• Тя е насочена към премахване на възпалението 
и увреждането на лигавицата, лечение на язва.

• В допълнение към програмите, насочени към 
гастрит, колит, язвена болест, не трябва да 
забравяме противопаразитната и очистваща 
програма.



Комплекс за «БИОМЕДИС М» (DELTA)
Първи етап – 14 дни
250 Стомах, стомашни проблеми
254 Стомашни ензими
255 Стомашен сфинктер

149 Гастрит

810 Язва на стомаха
150 Гастрит, хеликобактер и ешерихия коли 
708 Гадене
285 Киселини
288 Хълцане
304 Стомашна киселина
207 Двенадесетопръстник
241 Дуоденит

809 Язва на дванадесетопръстника

Втори етап- 14 дни
63 Атоничен колит

108 Подуване, метеоризм

123 Възпаление на червата
231 Дискинезия на дебелото черво хипермоторна форма 
232 Дискинезия на дебело черво хипомоторна форма 
137 Възпаление на ректума
140 Възпаление на лигавицата
144 Възпаление на дебелото черво
317 Колит

319 Констипация (запек)

811 Язва на червата
812 Язва на ректума
813 Язвен колит

391 Метеоризъм

403 Моторика на червата
148 Халитоза (лош дъх – неприятен дъх в устата) 
234 Диспепсия (ферментация в червата)

316 Колики

516 Перисталтика

532 Увреждане на чревната лигавица
547 Полипи в областта на червата
597 Разстройство (нарушение) на храносмилането
664 Слабително (но, то е много по-хубаво)

667 Слабост на  сфинкстера в червата
676 Спастичен колит

704 Дебело черво
707 Тънки черва



Общ курс – 2 месеца

Трети етап – 14 дни 
291Индигетия (лошохраносмилане) 
613Регулатор на апетита 
761Център на храносмилането 
178 Очистване на организма 
7 Активна защита 
461Обновяване на клетките на 
органите 
478Отслабнали защитни функции 
на организма
530Лош непрекъснат процес на 
лечение

Четвърти ета п -14 дни 
1031Общи пааразити1 
1032Общи пааразити2 
363Лиимфа и детокс 
798Елиминиране на токсини



Комплекс за «БИОМЕДИС М» (Universal PRO)

Етап 1 – 14 дни
Гастрит 1-2 

880;832;802;787;727;676;422;20

Гастрит 2-2 
2127;2008;880;787;727;659;450;400;1
25;95;72;20;4

Гастрит 3-2 
2127;2008;1552;880;832;802;784;727;
690;676;664;450;422;125;95;72;20;3,9

Стомашни спазми    20;727;787;880;10000

Етап 2 -14 дни
Язва на стомаха

142;566;676;232;769;760;1000

Язва база 
676;664;802;784;2489;2170;2127;1800
;1600;880;832;802;787;776;727;73

Язва – паразити 3;3,5;4;6,8;9,9

Заздравяване на язва
2489;2170;2127;1800;1600;880;832;78
7;776;727;1,2;73



Общ курс- 2 месеца

Етап 3 – 14 дни 
Ентероколит

20;440;727;787;800;832;880;802;1550;105;7
91

Колит   10000;1550;880;832;802;800;440;100;20
Дисбактериоза 465;880;787;727;95;125;20
Паразити ЖКТ

6765,5;6671,5;6640,5;6577,5;2150;2128;208
2;2013;2008;2003;2000;1850;945;854;846;8
30;763;676;651;524;435;275;142

Етап 4 – 14 дни
Базова ЖКТ-1 

143;238;175;128;104;1372;101;164;187;847;
867;9888,5;329;2008;440;68;8394,5;2167;72
8;880;2950;695;2779;705;2819;8767,5;1012,
9;172;105;8847,5;8855,5;1188,9;136;144;43
5;634;7634,5;45;6653,5;6346,5;5630,5;5543,
5;2962;2642,2;1876;1413,4;1344,4;1902;317

Базова ЖКТ- 2
555;337;321;254;132;3767,2;625,5;318;425;5170

;2720;1550;1094;1043;1036;832;646;190;95;
60;48;1800;1600;727;444;440;125;20;8146;2
489;2222;2167;2128;1550;1403;1276;1106;1
153;1151;465;464;450;442;427;422;414;412;
381;348;254,2;240;232;225;152;125;116;58;
60

Паразити детокс
20;64;72;96;112;120;125;128;152;240;334;4
22;442;465;524;651;688;728;732;751;784;80
0;854;880;1864

Детокс матрица
10000;3176;3040;880;787;751;727;625;522;
465;444;440;1505;1035,9;3176;676;635;146;
250;304;306;148;152;63

Елиминиране на токсини    0,5;522;146;1552;800




