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Nowe technologie dla medycyny i weterynarii
oraz środowiska ludzi i zwierząt

TELE  - VET – CONSULT 
To pierwszy w Polsce system konsultacji internetowych mających na celu pomoc lekarzom 
weterynarii oraz hodowcom zwierząt, trenerom koni sportowych i wyścigowych ale także 
zakładom produkcyjnym, jak np. wylęgarniom drobiu  w ustalaniu stanu zdrowia jaj do 
wylęgu jak i wyklutego materiału do dalszej hodowli / tuczu. Szczególnie ważna jest 
możliwość monitorowania cennego genetycznie materiału jak stada rodzicielskie, 
reproduktory, itp.

Metoda przyspieszyć może ustalenie przyczyn chorób zwierząt domowych: psy, koty, ptaki 
ozdobne, czy gospodarskich: konie, krowy, drób, pszczoły, ryby - ukierunkowując zakres 
badań metodami konwencjonalnymi.

Szczególne zastosowanie ma w monitoringu gospodarstw eko- rolniczych, gdzie może 
pomóc w określaniu stanu zdrowotnego poszczególnych etapów wytwarzania, dających 
produkt końcowy.

Oferta dla hodowców koni obejmuje zarówno diagnostykę stada matek i przychówka jak i 
konie w treningu sportowym i wyścigowym. Właściciele koni użytkowych mogą sami 
sporządzić materiał do analizy i ustalić z nami zakresy badań i wspomagania, uwzględniając 
np. wg. terminów startów w zawodach, wyścigach.

Materiał demo z wyścigu w Hiszpanii dobitnie wskazuje na efektywność wspomagania 
procesów tlenowych w trakcie wyścigu, dzięki czemu przeciętna dotąd klacz wygrała wyścig 
na 2400 m. 

Zasada działania:
Lekarz weterynarii, hodowca, właściciel wylęgarni, pszczelarz,   mający trudności w 
ustaleniu przyczyny choroby, przysyła do laboratorium diagnostycznego materiały : 
zdjęcia cyfrowe obiektu, obrazy rtg czy usg.

Dane pacjenta: gatunek, płeć, wiek, opis stanu zdrowia.
Laboratorium określa w tzw. „czasie rzeczywistym” możliwe przyczyny choroby lub tzw. 
obciążeń toksycznych, także na poziomie subklinicznym, trudnym do ustalenia metodami 
konwencjonalnymi (posiewy, wymazy etc.).



Zakres analizy obejmuje: 
 bakterie, wirusy, grzyby, środki chemiczne, szczepienia, obciążenia geopatyczne,
 wady genetyczne widoczne w chromosomach
 alergie – w mniejszym (ok. 30 alergenów) lub większym zakresie (50 alergenów),
 dla celów sportowych - jeździectwo/wyścigi - opracowaliśmy specjalny algorytm 

obrazujący stan układu krążenia,  oddechowego i przemiany materii.  Mamy 
doświadczenia w badaniu / monitoringu treningu w sportach jeździeckich i wyścigach 
metodami konwencjonalnymi. 

 mamy też możliwość wykonywać badania screeningowe na zawartość substancji 
zakazanych, co może zainteresować komisje techniczne na zawodach jeździeckich i 
wyścigach. 

Laboratorium wyznacza po badaniu skan naprawczy, który może być wysyłany drogą 
radioniczną do pacjenta (grupy zwierząt), obiektu w celu „naprawy stanu energetycznego”, 
którego zaburzenia są podstawą choroby / złego stanu.
Pomiary wykonane w laboratorium umożliwiają niemal natychmiastowe wprowadzenie 
postępowania naprawczego: antybiotyki-gdy trzeba ratować życie, suplementy- w 
niedoborach składników odżywczych:witamin, makro- i mikroelementów. Wszystkie 
preparaty są dobierane indywidualnie, co podnosi efektywność terapii.

Koszty badania: 300 zł - pojedynczy pacjent, 500 zł – stado / grupa zwierząt, 
zakłady, jak np. wylęgarnia - w zależności od ilości skanów (ok. 1000 zł).

Aktualnie wykonujemy badania jaj konsumpcyjnych,  produktów garmażeryjnych, w 
celu określenia wiarygodności jakościowych dostawców surowców do produkcji: 
gołąbków, wędlin, sałatek itp.
Wykazujemy zagrożenia powodowane przez chore osoby, zatrudnione w procesie 
produkcji żywności. Np. wykazaliśmy obciążenia jednodniowych piskląt, przez 
chorych wietnamczyków, którzy są zatrudnieni w seksowaniu jednodniówek. W 
drugim przypadku ustaliliśmy infekcję różycą świń w stadzie indyków, po 
zastosowaniu na ściółkę słomy, przechowywanej w pustej chlewni. Podobno indyki są 
najbardziej wrażliwe ze wszystkich zwierząt na różycę, która może zniszczyć stado.

Więcej informacji na życzenie: agrobiotech@interia.pl

Nasza aktywność wpisuje się w zakres telemedycyny, znanej w medycynie ludzkiej od 
ponad 10 lat,, wykorzystując przekaz telewizyjny / internetowy od obiektu badania do 
punktu konsultacyjnego,  oddalonego o setki  kilometrów.  Analiza radioniczna 
wykorzystuje informacje zawarte w zdjęciu cyfrowym, (zbiór kwantów energii) do 
rozpoznania odchyleń w stanie zdrowia fizycznego i emocjonalnego.

Więcej informacji na stronie Ruperta Sheldrake'a (ang i de).

Naprawa następuje w wyniku wysyłania programu regulującego pole morfogenetyczne 
obiektu i przywrócenie homeostazy w organizmie, aktywizacji  własnych sił naprawczych / 
odporności.

Więcej informacji na stronach 
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