Skuteczna terapia Viofor JPS VET
Terapia systemem Viofor JPS polega na specyficznym
oddziaływaniu na organizm wolnozmiennym polem
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jego naturalną równowagę, co prowadzi do poprawy stanu
zdrowia i złagodzenia lub ustąpienia różnych dolegliwości.
Wieloletnie badania medyczne nad tymi zjawiskami
pozwoliły na określenie skutecznych parametrów
terapeutycznych. W okresie 14 lat metoda określana, jako magnetostymulacja w
Systemie JPS znalazła szerokie zastosowanie w leczeniu, rehabilitacji, medycynie
sportowej, stomatologii, odnowie biologicznej i weterynarii. Zdobyte
doświadczenia, uwagi lekarzy weterynarii i hodowców pozwoliło na stworzenie
profesjonalnego systemu do fizykoterapii polem magnetycznym i energią
światła Viofor JPS VET.
Dystrybucja

Wskazaniem do zastosowania systemu Viofor u zwierząt są: stany chorobowe,
stres, urazy wymagające uzyskania efektów: przeciwbólowych,
przeciwzapalnych, przyspieszających regeneracje, relaksacyjnych,
poprawiających krążenie obwodowe, zmniejszające dług tlenowy.

Zalecenia w następujących schorzeniach i urazach
-

zwyrodnienia stawów i kręgosłupa
reumatoidalne zapalenie stawów i kręgosłupa
zesztywniające zapalenie kręgosłupa
pęknięcia i złamania kości
zwichnięcia, skręcenia stawów
urazy i zapalenie ścięgien i pochewek ścięgnistych
krwiaki i obrzęki
zranienia i niegojące rany
zaburzenia krążenia
zaburzenie perystaltyki przewodu pokarmowego
zespoły bólowe różnego pochodzenia

System Viofor VET skutecznie skraca czas leczenia,
rehabilitacji,
poprawia komfort życia naszych zwierzęcych przyjaciół

Odnowa biologiczna, profilaktyka
- przyspiesza regenerację organizmu po wysiłku
- sprzyja relaksacji, zwalnia częstość rytmu serca,
zwalnia i pogłębia oddychanie
- ogranicza stres związany z treningiem, tresurą,
zawodami sportowymi
- poprawia dotlenienie organizmu poprzez lepsze wykorzystanie tlenu

Co wyróżnia Viofor JPS VET System











wysoka skuteczność terapeutyczna potwierdzona publikacjami naukowymi
produkt personifikowany do zwierzęcia i jego potrzeb (wielkość, cechy
anatomiczne, potrzeby terapeutyczne)
dzięki wymiennym modułom terapeutycznym, możliwa jest
ukierunkowana terapia
możliwa rozbudowa aparatu o nowe elementy
budowa modułowa aparatu zabezpiecza użytkownika przed poważnymi
uszkodzeniami a w razie uszkodzenia obniża koszty naprawy
możliwość zastosowani zasilania niezależnego od sieci elektrycznych,
gwarantuje bezpieczeństwo i uniezależnienie od źródeł zasilania
możliwość zastosowania praktycznie w każdych warunkach i miejscu
dzięki nowatorskiej konstrukcji jeden System Viofor VET przy zastosowaniu
wymiennych nośników modułów terapeutycznych zapobiega przenoszeniu
chorób skórnych między zwierzętami
ułatwione utrzymanie czystości elementów aparatu

Fizykoterapia a zwierzęta
Mechanizmy biologiczne oddziaływania energią pola magnetycznego i światła na
organizm zwierząt, są podobne jak u ludzi. Wykorzystuje się te podobieństwa w
medycynie. Przed wprowadzeniem nowej terapii lub leku wszystkie badania
podstawowe i przedkliniczne prowadzone są na zwierzętach. Celem tych badań
jest wstępne określenie skuteczności, zakresu zastosowań i określenie
ewentualnych zagrożeń, mogących wystąpić podczas leczenia ludzi. Systemy
Viofor przeszły wszystkie etapy badań i certyfikację wymaganą dla wyrobu
medycznego, od 14 lat są powszechnie stosowane w placówkach medycznych,
medycynie sportowej, terapii domowej. Aparatem Viofor JPS VET spłacamy dług,

zaciągnięty u naszych przyjaciół zwierząt. W ręce Lekarza Weterynarii, Hodowcy,
Opiekuna oraz Trenera, przekazujemy profesjonalny aparat z zakresu
fizykoterapii polem magnetycznym i fototerapii. Każdy produkt systemu Viofor
VET jest personifikowany do zwierzęcia, gwarantuje to wysoką skuteczność
terapeutyczną nieosiągalną dla innych produktów z zakresu fizykoterapii.

aparat do magnetostymulacji, ledoterapii

aplikator pierścieniowy

aplikator mata, aplikator poduszka, aplikator eliptyczny

Powstanie Viofor JPS VET
Wspólny projekt Firm Med & Life certyfikowanego producenta aparatury
medycznej z zakresu fizykoterapii oraz Firmy Jarpol wiodącego producenta
akcesoriów dla koni i małych zwierząt. Wykorzystanie doświadczenia obu Firm
pozwala produkować produkt na miarę ( na zamówienie) z uwzględnieniem
osobniczych cech anatomicznych oraz potrzeb terapeutycznych. Viofor VET w
zależności od konfiguracji może być wykorzystywany praktycznie w każdych
warunkach, jakie występują w hodowli, sporcie, klinice weterynaryjnej. Hodowca
ma możliwość tak skonfigurować aparat Viofor VET, aby maksymalnie
dopasować elementy systemu do potrzeb swoich podopiecznych. Zastosowanie
wymiennych, dowolnie ustawianych modułów magnetycznych i produkowanych
na wymiar mocowań aplikatorów, pozwala na skuteczne prowadzenie leczenia.

Pozycja Viofor JPS w świecie medycyny
Viofor JPS VET to najbardziej efektywny system medyczny wykorzystujący w
terapii energię fali elektromagnetycznej. Stosowanie oraz łączenie różnych form
terapii z rodziny Viofor JPS przywraca organizmowi siły witalne, uodparnia na
stres, wzmacnia system immunologiczny. Viofor jest lekiem nie w postaci pigułki,
lecz energii. To element składowy szybko rozwijającej się medycyny fizykalnej.
Wysoka skuteczność terapeutyczna systemów Viofor została potwierdzona w
ponad 170 publikacjach naukowych, 20 pracach doktorskich i habilitacyjnych
oraz 59 pracach niepublikowanych (w tym 17 pracach współfinansowanych ze
środków publicznych w ramach projektów celowych). Systemy Viofor JPS był
wielokrotnie nagradzane na targach i wystawach w Polsce i zagranicą, co
potwierdzają złote medale: Paryż, Bruksela, Genewa, Norymberga itd.

Certyfikaty
Systemy Viofor JPS do terapii i rehabilitacji posiadają Certyfikat Zgodności z
wymaganiami dyrektywy UE o wyrobach medycznych CE0120 i są
zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Medycznych i Produktów
Biobójczych.
Firma Med & Life posiada Certyfikaty ISO 9001:2008 oraz ISO 13485:2003.
Viofor JPS VET dzięki wykorzystaniu 16 lat doświadczeń Med & Life w produkcji
aparatury medycznej, wnosi nową jakość do Weterynarii. Wszystkie opinie i
spostrzeżenia z użytkowania naszych produktów, za które dziękujemy,
przyczyniają się do jego doskonalenia i dalszego rozwoju systemu.

