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Klinisk manual
Enligt akupunktur traditionen
Akupunktur är en mångtusenårig medicinsk metod. Den vilar på en arbetshypotes om "energi-cirkulation" och
dess reglering i människokroppen. Enligt traditionell akupunktur cirkulerar vital energi inne i människans kropp
efter ett väl definierat program. Huvuddelen av denna cirkulation sker i speciella banor, som utgör
meridiansystemet. Utefter dessa banor finns det platser, akupunkter, där vital energi koncentreras. Om
cirkulationen av vital energi står i samklang med naturens förändringar, är den i rytmisk harmoni och människan
befinner sig i ett gott hälsotillstånd. Men om den avviker från detta samband, uppträder vissa symtom och
sjukdomar. Återställandet av hälsan fås genom reglering av den vitala energins cirkulation, eller bättre uttryckt:
genom synkronisering med naturen. Diagnostisering och behandling av den vitala energin kräver speciella
egenskaper hos terapeuten.

Behandlingsprincip
Behandlingsprincip omfattar behandlingsområdet, punkt (zonernas) egenskap och behandlingsform. Här nedan
redovisas endast basprinciper i samband med BioHarmonizers instrumenter. Du kan lära dig mer på våra kurser
eller vid en bra traditionell akupunkturskola.

Behandlingsområde (nivå)
Behandling sker på tre skilda nivåer, på etiologisk, reflexzons och symptomnivå.

Etiologisk nivå
Vital energi cirkulerar enligt ett bestämt mönster i förhållande till patientens ålder, kön och i förhållande till
geografisk plats och årstid. Energi-diagnostiken uppenbarar den aktuella situationen, och indikerar därefter
lämpliga behandlingsformer (se vidare). Behandlingen innefattar ett urval av speciella punkter och
behandlingsformen av dessa punkter. Antal punkter bör vara under fem. För att få optimalt resultat måste
punkterna behandlas i början av varje behandlingstillfälle.

Avbildningszon (reflexbehandling)
Innebär behandling av de speciella reflexområdena, öronloben, ryggen, bålen, fotsulorna mm. Behandlingen
utförs direkt efter en etiologisk behandling och enligt behandlingsform (se vidare). Antal behandlingszoner
varierar från fall till fall.

Symptombehandling
Symptombehandling innefattar lokal behandling av symptom. Antal punkter är inte begränsat. Behandlingen
utförs enligt behandlingsform (se vidare). I normala fall utförs behandlingen efter reflexbehandlingen som i sin
tur utförs efter etiologisk behandling. Endast i akut fall utförs symptombehandlingen direkt och med den för
tillfället lämpliga behandlingsformen.

Punkternas (zonernas) egenskap
Punkternas eller zonernas egenskaper kan vara stödjande, dämpande och harmoniserande.
Enligt traditionell akupunktur finns vissa punkter som har speciella egenskaper. De viktigaste egenskaper är
stödjande, dämpande och harmoniserande. Behandlingsformen kan också vara stödjande, dämpande och
harmoniserande (se vidare). I tabellen "BioHarmonisering i Tiden" visas punkter med tonifierande och
disperserande egenskaper i förhållande till års tiderna.
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Behandlingsform
Behandlingsform (behandlingssätt) kan vara stödjande, dämpande och harmoniserande.

Stödjande (tonifierande)
Under stödjande behandlingsform menas behandling som syftar till stimulera öka aktiviteten. Effekten är större
om lämplig punkt behandlas och om lämplig nivå väljs, etiologisk, reflexzons eller symptomatisk.

Dämpande (disperserande, skingrande)
Under dämpande behandlingsform menas behandling som syftar till att dämpa aktiviteten. Effekten är större om
lämplig punkt behandlas och om lämplig nivå väljs, etiologisk, reflexzons eller symptomatisk.

Harmoniserande
Punkter med tonifierande egenskap tonifieras och punkter med disperserande egenskap dämpas. Harmoniserande
behandlingsform är mildare, den kan kombineras med punkter och zoner av stödjande, dämpande och
harmoniserande egenskaper. Generellt, kan harmoniserande behandlingsform tillämpas på punkter med
harmoniserande, tonifierande eller disperserande egenskaper.

Behandlingsinstrument
Behandlingsinstrument kan vara av traditionell typ eller modern

Nålar och moxa
Nålar, moxa och massage på punkter och zoner är behandlingssätt enligt traditionen samt då man saknar
effektivare medel (instrument). Om behandling med de traditionella medel läs vidare i lämplig litteratur.

Moderna instrument
Aktuella moderna instrument är i huvudsak punkt- eller zonstimulerande instrument av diverse elektro- eller
elektromagnetisk typ. Olika frekvenser, vågform och intensitet ger behandlingsform av stödjande, dämpande
eller harmoniserande natur. Behandlingseffekten kommer snabbare och kvarstår längre. Det är behändigare att
använda moderna instrument än nålar och moxa. Då finns inte heller någon risk för smittoöverföring.

Forskning
Sedan 1970 har Stephan Tomac bedrivit intensiv forskning inom traditionell akupunktur med modern elektronik
och datorteknologi. Syftet var att i vetenskaplig belysning kartlägga akupunkturens teori och praktik.
Forskningen resulterade i upptäckten av elektriska fenomen i nära samband med akupunkturmeridiansystemet.
Den nya upptäckten möjliggör elektrisk diagnostik av samtliga organ i människans kropp som njurar, lever,
galla, mage, urinblåsa etc. Forskningen har klart påvisat att det uppmätta mätvärdet kan grupperas i tre stora
grupper. Den första karaktäriseras av verklig hälsa, den andra gruppen av de som tror sig vara friska (ej närvaro
av symptom) men det ses klart och tydligt av mätresultatet att de avviker från grupp ett. Det tillståndet tolkas
som en sorts inkubationstid, innan sjukdomen bryter ut. Den tredje gruppen är patienter med klara symptom och
sjukdomsbild. Här finns en enorm variation av uppmätta elektriska värden. Det har visat sig möjligt att på
elektrisk eller elektromagnetisk väg korrigera den felande elektriska signaturen och därmed få bot eller lindring.

BioHarmonizer Konceptet
Gammal traditionell läkekonst i kombination med modern teknologi har resulterat i en ny metod som har fått
namnet BioHarmonizer konceptet. Inom BioHarmonizer konceptet används diverse instrument som är direkta
resultat av denna forskning. De nuvarande instrumenten är lämpliga för både diagnos och behandling av
"energierna" (enligt akupunktur-läran) dvs de elektriska fenomen som har samband med hälsa och sjukdom.
Instrumenten är unika i sitt slag, det finns inga motsvarande någon annanstans. Kunskap, diagnos, behandling
och behandlingsteknik förmedlas genom kurser, föreläsningar och olika publikationer.

Instrument, hjälpmedel
Instrument inom BioHarmonizer Konceptet som beskrivs i denna manual är:
BioAcu, BioCombi, BioMulti och BioRadiance.
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BioAcu teknisk manual
BioAcu (BioHarmonizer)

Beskrivning
Instrumentlådan innehåller avancerad elektronik med laddningsbara NC-batterier. På en och en halv meter
flexibel sladd finns en testprob försedd med 16 ID-dioder, brytare S och H, samt en fjädrande spets. På
instrumentlådan finns anslutningskontakt för batteriladdare och ON/OFF brytare. Vid transport skall brytaren
alltid vara i OFF-läge. Vid normal stationär användning skall den vara på ON och texten på lådan ska vara vänd
uppåt. Före använding skall den vändas 180 grader och läggas under patientens knäveck eller i kontakt med
patientens ena hand. Vid avslutad användning skall den åter lämnas (vändas) i ursprungligt läge.

Inställning av BioAcu:
Sätt spetsen på nollpunkten (så vertikalt som möjligt) i örat eller på APC. 3. (YÌN TÁNG) mellan ögonbrynen.
Tryck in S-knappen tills de två röda dioderna blinkar. Släpp nu S-knappen och tag bort spetsen från punkten. Nu
är BioAcu inställd på genomsnittsvärdet av den totala Bio-energin hos patienten.

Punktsökning:
Sätt spetsen så vertikalt som möjligt mot huden på det område där punkten förväntas ligga. Låt trycket vara så
pass att spetsen just börjar fjädra. Flytta spetsen med jämnt tryck höger-vänster, uppåt-nedåt, inom området där
du söker punkten . Högst lysande diod visar var punkten ligger.

Automatiskt behandlinsval:
Sätt spetsen på vald punkt så du får indikering på ID-skalan. Om någon av dioderna under de två röda dioderna
lyser, innebär detta att energin på den uppmätta punkten är under medelvärdet och därmed ska tonifieras. Om så
önskas tryck på styrknappen H och håll den intryckt efter behov. I detta fall väljer BioAcu själv tonifierande
elstimulering. Men i motsatta fall då dioderna över de röda lyser väljer BioAcu automatiskt en disperserande
form av el ström. Det vill säga efter val av behandlingspunkter väljer BioAcu själv automatiskt den riktiga
behandlingsformen (ton. /disp.). Så snart du släpper H styrknappen återgår BioAcu i diagnosläge. Denna
operation tillåter dig att observera effekten av just utförd behandling. Du ser också hur mycket avståndet till det
inställda medelvärdet minskat.
OBS:
Om fler än två dioder lyser samtidigt: Ladda BioAcu genast. Se också testprocedur för BioAcu. Ta för vana att
kontrollera instrumentet en gång i månaden.
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BioHarmonisering i Tiden

1. Ställ in BioAcu enligt instruktionen på punkten APC. 3. (YÌN TÁNG).
2. Mät sedan mätvärdet på alla ändpunkter på fingrar och tår (se bilden).
3. För in dessa mätvärden i Aku-Energogrammet (se bilden) genom att sätta ett
kryss på motsvarande meridians vertikala linje.
4. Sammanbind kryssen så du får en sammanhängande energikurva.
5. Energitillstånd som befinner sig mellan +2 och -2 betraktas som normala.
De meridianer som befinner sig mellan -2 och -7 skall korrigeras. Detta görs
genom att välja den/de meridian/er som har det allra lägsta värdet. Notera
dessa.
6. I tabellen "BioHarmonisering i Tiden" (se bilden) väljs punkt/erna från
årstiden just före den nuvarande. D v s om det är sommar nu så väljer du
vårpunkter. De utvalda punkterna skall tonifieras.
7. Sök centrum av den valda punkten/erna enligt beskrivningen om
punktsökning.
8. Tryck på H-knappen och håll den intryckt. Observera att
behandlingsströmmen ökar successivt med tiden. Oftast känns inget alls vid
starten, en svag förnimmelse kan kännas efter ett par sekunder och om
behandligen förlängs kan den bli obehagligt för patienten. Strömsensationen
kommer mycket snabbt vid behandling i öronen. Om behandlingen upplevs
smärtsam, avbryt genast genom att lyfta upp fingret från H-knappen.
Informera patienten om att denne själv kan avbryta genom att lyfta
handen/benet från instrumentlådan. Tortera inte patienten! Du får resultat
innan patienten förnimmer smärta. Du kan verifiera detta om du emellanåt
släpper H-knappen och observerar behandlingseffekten på ID-diodskalan.
9. Om du så önskar kan du göra en ny mätning efter 5 min och föra in den i
diagrammet.
Mer avancerad energireglering lärs ut på speciella BioHarmonizer kurser.
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Test-procedur för BioAcu
1. Ladda BioAcu under 24 timmar
2. Frånkoppla laddningssladden
3. Tryck på strömbrytaren
4. Vänd på instrumentlådan:

(obs. : minst en, max två dioder av 16 lyser)

5. Håll därefter S knappen intryckt tills två röda dioder börjar blinka, släpp knappen
6. Lägg spetsen på lådan:
7. Lyft spetsen från lådan:

(obs. : nu lyser högsta dioden +7)
(obs. : nu lyser åter de röda)

8. Lägg spetsen på lådan, tryck och håll samtidigt S knappen, tills de två mittersta röda
börjar blinka, släpp nu S knappen
9. Lyft spetsen från lådan:
10. Tryck nu H knappen:

(obs. : nu lyser lägsta dioden -7)
(obs. : nu lyser de röda)

11. Håll S knappen intryckt tills två röda dioder börjar blinka
12. Låt nu instrumentet vila på bordet, notera tiden (kl och min): (obs. : efter 5 minuter
ska samma röda dioder lysa)
Om ovannämda test kunnat genomföras utan problem befinner sig BioAcu i utmärkt skick.
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BioCombi teknisk manual
Beskrivning
Instrumentlådan innehåller avancerad elektronik med laddningsbara NC-batterier. På ena sidan av
instrumentlådan finns anslutningskontakt för batteriladdare, ON/OFF brytare, och två frekvensinställningsknappar. På motsatta sidan finns kontakt för anslutning av olika dioder.
Dioderna till BioCombi kan enkelt skiftas efter önskemål. Det enda man skall tänka på är att röd punkt på
ljusdioden skall passa mot röd punkt på apparaten och tryckas in. Dioden borttages genom att man tar tag i den
räfflade kragen och drar ut. På den smala längsgående sidan finns brytare som aktiverar/desaktiverar inställt
program.
BioCombi får laddas endast med medföljande NC-batteriladdare. Om instrumentens display börjar blinka
(släckas) vid användnig är det tecken på att batterierna nästan är urladdade. Ladda i så fall instrumentet under
maximum 24 timmar. Använd sedan instrumentet och observera hur lång tid som går tills displayen börjar
blinka. Anpassa ladningstiden därefter. Överladda inte instrumenten.

Funktionsbeskrivning
Strömställaren skall vara i funktionsläge ON, varvid displayen lyser och visar två siffergrupper 0 och 00. Första
nollan markerar 16 olika program från 0 till 15, se tabellen. Varje program består av ett speciellt antal
pulser/sekund. De två andra siffrorna indikerar en ökning/minskning av huvudprogrammets frekvens med 10, 20,
30%.
Exempel: Låt oss anta att första nollan (0) är inställd på program 5 som representerar 10 pulser/sekund. Då kan
man öka densamma med 10 % till 11 pulser/sekund. Ökar man med 20 % blir pulsen 12 och så vidare, sak
samma om man minskar med10 % då det blir 9 pulser/sekund och så vidare.
Följande program kan ses som riktlinjer vid behandling:
Program 5 00 = Stärkande, stödjande, tonifierande
Program 7 00 = Bromsande, disperserande
Program L 00 = Harmoniserande, reglerande
Program - 00 = Spänningslösande, mot inflammationer, sårläkning

Funktionskontroll för instrumenten
Det kan vara lämpligt att ett par gånger per år testa funktion hos instrumenten. För att underlätta detta följ
anvisningar enligt nedan.

Test-procedur för BioCombi:
1. Ladda instrumentet under 24 timmar
2. Frånkoppla laddningssladden
3. Tryck på strömbrytaren
4. Provställ samtliga inställningar
5. Ställ in den på 5 -20 (notera tiden (kl och min)
6. Efter 1 timme ska siffrorna 5 -20 vara stabila (ej blinka)
Om ovannämda test kunnat genomföras utan problem befinner sig BioCombi i utmärkt skick.
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BioMulti teknisk manual
Beskrivning
Instrumentlådan innehåller avancerad elektronik med laddningsbara NC-batterier. På ena sidan av
instrumentlådan finns anslutningskontakt för batteriladdare, ON/OFF brytare, och två frekvensinställningsknappar. På motsatta sidan finns strålningsytan genom vilken det inställda programmet strålar. På smala
längsgående sidan finns brytare som aktiverar/desaktiverar inställt program. På den stora flata sidan är displayen
som visar inställt program. BioMulti får laddas endast med medföljande NC-batteriladdare. Om instrumentens
display börjar blinka (släckas) vid användnig är det tecken på att batterierna nästan är urladdade. Ladda i så fall
instrumentet under maximum 24 timmar. Använd sedan instrumentet och observera hur lång tid som går tills
displayen börjar blinka. Anpassa ladningstiden därefter. Överladda inte instrumenten.

Funktionsbeskrivning
Strömställaren skall vara i funktionsläge ON, varvid displayen lyser och visar två siffergrupper 0 och 00. Första
nollan markerar 16 olika program från 0 till 15, se tabellen. Varje program består av ett speciellt antal
pulser/sekund. De två andra siffrorna indikerar en ökning/minskning av huvudprogrammets frekvens med 10, 20,
30%.
Exempel: Låt oss anta att första nollan (0) är inställd på program 5 som representerar 10 pulser/sekund. Då kan
man öka densamma med 10 % till 11 pulser/sekund. Ökar man med 20 % blir pulsen 12 och så vidare, sak
samma om man minskar med10 % då det blir 9 pulser/sekund och så vidare.
Laddning med NC-batteriladdare bör ske minst en gång per vecka. Om apparaten använts särskilt mycket under
dagen är det lämpligt att ladda den varje natt. Laddningen sker under maximum 24 timmar och minimum
12timmar.
Följande program kan ses som riktlinjer vid behandling:
Program 5 00 = Stärkande, stödjande, tonifierande
Program 7 00 = Bromsande, disperserande
Program L 00 = Harmoniserande, reglerande
Program - 00 = Spänningslösande, mot inflammationer, sårläkning

Funktionskontroll för instrumenten
Det kan vara lämpligt att ett par gånger per år testa funktion hos instrumenten. För att underlätta detta följ
anvisningar enligt nedan.

Test-procedur för BioMulti:
1. Ladda instrumentet under 24 timmar
2. Frånkoppla laddningssladden
3. Tryck på strömbrytaren
4. Provställ samtliga inställningar
5. Ställ in den på 5 -20 (notera tiden (kl och min)
6. Efter 1 timme ska siffrorna 5 -20 vara stabila (ej blinka)
Om ovannämda test kunnat genomföras utan problem befinner sig BioMulti i utmärkt skick.
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BioRadiance teknisk manual
Beskrivning
BioRadiance (#BR500 - mod. 1990):
1st BioRadianceMaster (Styr- och behandlingsenhet)
1st batteripack, 2 Ah (två uttag) med underhållsladdare (115/230V)
1st likriktare 115/230V till 12V likström
1st Klinisk och Teknisk manual (denna manual)
1st Lathund
Tillbehör:
1st BioRadiancePlus (extra behandlingsdel som kopplas samman med BioRadianceMaster)
1st T-kabel
1st batteripack 4,4 Ah (två uttag) med underhållsladdare (115/230V)
Vid beställning väljer kunden batteripack eller likriktare.

BioRadianceMaster:
BioRadianceMaster omfattas av en svart instrumentlåda byggd av en speciell plast som släpper igenom
IRstrålning. Lådan har följande dimensioner: 10*19,5*3,5 cm vilket ungefär motsvarar VHS videokassetbands
storlek. Den väger 400gr och är lätt att hålla i en normalt stor hand. Lådan innehåller elektronik (med två
mikroprocessorer), en display, samt IR dioder som strålar genom botten på lådan. På toppen av lådan finns ett
tangentbord som styr elektroniken. I nedersta delen av instrumentet finns två T kontakter (för anslutning av
BioRadiancePlus) och en mycket böjlig sladd med kontakt för anslutning till batteri. På översta delen av
instrumentet finns en indikationsdiod som blinkar om IR strålningen är påslagen.
Om BioRadiance används vid stationärt bruk ansluts underhållsladdaren till batteriet och BioRadianceMaster
batterikontakt till batteriet. Om den däremot används vid icke stationärt bruk kopplas batteri laddaren från
batterier. BioRadianceMaster kan transporteras tillsammans med batteriet men låt inte batteriet vara utan
laddning längre än 7 dagar. Vid stationärt bruk kan också BioRadianceMaster direkt anslutas till likriktarens
uttag 12V

Batteri och batterilladdare:
Sträva alltid efter att ha batteriet under kontinuerlig laddning, det kan ej överladdas. Batteripaketet är
sammansatt av 10 NC celler och ger 12V, 2 Ah. Ett tomt batteri får laddas endast med den medföljande laddaren.
Batteriet är försett med två uttag som medger samtidig anslutning av BioRadianceMaster och batteriladdare. I de
fall BioRadiance används utan att batteriladdning samtidigt pågår, räcker ett fulladdat batteri för ca 100 effektiva
behandlingsminuter.

Anslutning av BioRadianceMaster:
Anslut BioRadianceMaster styr- och behandlingsenhet till valfri kontakt på batteriet eller direkt till likriktaren.

Anslutning av BioRadiancePlus:
Anslut T-kabeln med ena ändan i BioRadiancePlus och andra ändan i valfri kontakt på BioRadianceMaster.

Funktionbeskrivning
Du sätter på BioRadiance genom att trycka på tangenten ON/OFF. Observera att tangenterna är av speciell typ
som kräver ett snabbt och kvickt tryck på tangenten. I annat fall kan den uppfattas som en dubbel tryckning. Det
första som dyker upp på LCD displayen, är BioHarmonizer Copyright meddelandet, årtalet och versionsnumret.
Efter att dessa meddelande har visats, är BioRadiance klar att användas.
COPYRIGHT 2014-1
BIO-HARMONIZER
PROG. 20 HALTED
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Att välja program:
BioRadiance innehåller en mängd program för olika syften. Se Kliniska delen av denna manual. BioRadiance
innehåller 24 olika basprogram. Under varje programnummer finns redan automatiskt inställda frekvenser. 1 till
15 är program med frekvens från ca 1 till 10000 Hz. Program 20 har harmoniserande effekt, 30 tonifierande och
40 disperserande effekt. Vilket program du skall välja kan du lära dig på BioHarmonizer-kurser. Du kan också
själv hitta lämpliga program för dina patienter om du har kunskaper inom akupunktur.
LCD display visar det aktuella programmet som är klart att starta. Du bläddrar genom programmen genom att
använda piltangenterna, uppåt eller neråt. Du kan också hålla piltangenten intryckt så kommer du snabbare
genom programbanken.

Att starta valda program:
Du startar det program du valt genom att använda START/STOP tangenten. Då du startat ett program hörs en
pip-ton, samtidigt förändras också texten på LCD displayen från HALTED till RUNNING och indikationsdioden
på översta delen av BioRadiance blinkar.
PROG. 20 HALTED
PROG. 20 RUNNING

Automatiskt stopp av behandlingstiden:
Efter ca 60 sekunder avbryter BioRadiance-behandlingen och piptonen ljuder tre gånger. Texten på LCD
displayen ändras tillbaka till HALTED och indikationsdioden slutar blinka. Du kan nu påbörja en ny
behandlingscykel med samma program eller välja ett annat om så önskas.
PROG. 20 RUNNING
PROG. 20 HALTED

Manuell avbrytning av pågående program:
Om du önskar kortare behandlingsperiod än den inprogrammerade (60 sekunder) tryck på START/STOP
tangenten. Att programmet har blivit avbrutet bekräftas på LCD displayen, genom en pip-ton och genom att
indikationsdioden slutar blinka.
PROG. 20 RUNNING
PROG. 20 HALTED

BioRadianceMaster III med nytt program 2014-1:
Ny programvara med uppdatering av program från 1990-1 och senare. Tidigare instruktioner är giltiga och du
kan fortsätta använda BioRadiance precis som tidigare. Program 20 har utökats med 21, 22, 23, 24 och 25.
För att få optimal harmoniserande och vitaliserande effekt använd program 20 till 25 i ett svep. Det tar
sammanlagt 6 minuter och inverkar generellt harmoniserande och vitaliserande oberoende av vad klienten lider
av.
För att få den nämnda effekten får du inte avbryta behandlingen, du måste göra den i ett svep i 6*1 minut.
(Du kan välja tre min pass med något svagare effekt. Då används 20, 22 och 24 eller 21, 23 och 25).
Om du vill testa enskilt lämpligt program för ett specifikt tillstånd har du alla andra program att tillgå.
Lämpligaste program för testning är program 1 till 15.
OBS
BioRadianceMaster från 1990 och senare kan uppdateras om du så önskar till 2014-1 program version utan extra
kostnad..
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Test protokoll för BioRadiance
1. Anslut BioRadiance till ett laddat batteri eller likriktaren. Observera LCD display presentationen som avslutar
med:
PROG. 20 HALTED
2. Tryck ett par gånger på tangenten ON/OFF och observera på LCD displayen av- och påslagningen av
BioRadiance.
3. Tryck igen på tangenten ON/OFF tills meddelande PROG.20 HALTED visas på LCD displayen. Vänta och
observera om automatisk avstängning sker efter ca 60 sekunder.
4. Tryck igen på tangenten ON/OFF tills meddelande PROG.20 HALTED visas på LCD displayen. Tryck nu
enstaka gånger på piltangenterna uppåt och sedan nedåt.
5. Välj valfritt program och tryck på tangenten START/STOP. Observera att texten HALTED ersätts med
RUNNING.
6. Tryck åter igen på START/STOP tangenten och texten RUNNING ersätts med HALTED.
7. Tryck ett par gången på START/STOP tangenten. Vid varje tryck på tangenten START/STOP hörs en
ljudsignal.
8. Starta nu igen med tryck på tangenten START så texten RUNNING visas. Observera nu att RUNNING
perioden avslutas efter ca 60 sekunder och 3 ljudsignaler.
9. Välj nu ett annat program med en av piltangenterna och upprepa enligt testprotokollets punkt 8.
10. Om allt fortlöper enligt testprotokollet fungerar din BioRadiance enligt specifikation.
11. Om texten LOW BATTERY visas under pågående test, måste du ladda batteriet omgående enligt
instruktionerna och sedan upprepa hela testen igen.
12. Om inte någon text i LCD displayen visas och batteriet är garanterat laddat kontaktar du närmaste
BioHarmonizer representant som hjälper dig att återställa din BioRadiance i funktionsdugligt skick.

Automatisk urkoppling:
Om BioRadiance är i läge HALTED och inte används igen inom en tid av 60 sekunder urkopplas den
automatiskt för att spara batterierna.
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Jämförandestudier:
BioAcu, BioCombi, BioMulti och BioRadiance
BioAcu:
BioAcu är det enda instrumentet i världen idag som finner akupunkterna eller energipunkterna utan att samtidigt
förändra deras egenskaper och därigenom eventuellt blockera behandlingen. Stimulering av dessa energicentra
måste ske mitt i centrum, alltså där punkten är känsligast och där behandlingen blir mest effektiv. Dessa
energicentra hittas enkelt och snabbt. Efter utförd behandling kan du direkt se och verifiera resultatet av
behandlingen tack vare BioAcu. BioAcu är ett utmärkt instrument att göra diagnos över den totala fördelningen
av energin i en människas kropp. Vid terapi kan den användas för att stimulera akupunkterna, reflexpunkterna
vid öronterapi samt lokala punkter. BioAcus främsta fördel är att den klart och tydligt kan diagnosticera
energitillståndet och verifiera effekten av behandlingen efteråt.

BioCombi:
BioCombi behandlar med hjälp av pulserande ljus. Hela ljusspektrat från blått till rött och även till infrarött ljus,
som är osynligt, innefattas av sju olika dioder: blått, grönt, gult, orange, rött, infrarött och infraröd LASER.
Varje diod eller ljuskälla har sin egen våglängd mellan 400-950 nanometer. Dessutom pulsas dessa våglängder.
Det finns 112 olika pulsformer som kan kombineras och därmed anpassas precis efter patientens behov.
Behandlingen innebär att en vald våglängd, dvs färg, pulsas på en viss punkt eller på ett visst område. Fördelen
med BioCombi är den bekväma behandlingen av punkter och reflexzoner i t. ex öronen, generella
akupunkturpunkter samt fotzonsterapi. Detta gör den speciellt lämplig att behandla barn och känsliga personer
med.

BioMulti:
BioMulti är lämplig vid behandlingar av större ytor. BioMulti behandlar endast med infrarött ljus 950 nm. Detta
ljus pulsas på samma sätt som med BioCombi. Den främsta fördelen med BioMulti är att den behandlar stora
ytor, t. ex ansiktet, öronen, händerna och fotsulorna.

BioRadiance:
För behandling av riktigt stora ytor, som t ex rygg, axlar, stora muskelytor, är BioRadiance det bästa
instrumentet. BioRadiance är lämplig för behandling av stora hudytor vid brännskador, eksem samt bidrar till ett
snabbare återställande efter operationer. Den är också mycket bra vid all idrottsträning samt vid bot och lindring
av uppkomna skador. Förinställda behandlingsprogram gör detta instrument lätthanterligt. I jämförelse med
BioMulti behandlar BioRadiance samma yta tio gånger snabbare. Den är också lämplig för behandling av stora
djur, som t ex stora hundar, kalvar, kor och hästar.

Gemensamt för alla instrument:
Varje instrument är framställt med största möjliga omsorg med syfte att garantera en praktik utan avbrott och
störningar. Laddningsbara batterier gör att instrumenten hat låg vikt och kan användas överallt även där det inte
finns tillgång till elektricitet. Dessutom tål instrumenten en rätt omild behandling.

OBS - VIKTIGT:
Laddaren för BioAcu, BioCombi och BioMulti är densamma för alla tre instrumenten.
Laddaren för BioRadiance är underhållsladdare och kan ladda batteriet kontinuerligt utan att överladda det.
För stationärt bruk kan en likriktare levereras istället för batteri och batteriladdare. (gäller endast BioRadiance).

ANSVAR:
Använd nämnda varor (instrument, batterier, laddare…) endast enligt instruktioner i denna manual. Vid annan
användning ansvaras ej.
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BioAcu och BioCombi för diagnos och punktbehandling
© Copyright 1970-2006. Stephan Tomac. Med ensamrätt.

Bild_01

BioHarmonizer® Konceptet
BioAcu, BioCombi, BioMulti, BioRadiance

BioMulti och BioRadiance för behandling av stora ytor
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JNG – mätpunkter enligt de fem elementen och BioHarmonisering i Tiden
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Svenska Akupunktur Institutet
BioHarmonizer® Konceptet
Stephan Tomac
Sveavägen 49, 5tr.
113 59 STOCKHOLM
Tel.: +46-8-31 44 56

Namn:
1. Datum:
2. Datum:
3. Datum
4. Datum:

http://www.correctus.se
e-mail: info@correctus.se

BioAcu Energogram
Våren
7
6
5
4
3
2
1
MV
MVU
-2
-3
-4
-5
-6
-7
IG

C

TR
MC GI
Höger hand

V

R

VB
E
Höger fot

P

P

GI
MC TR
Vänster hand

C

IG

F
E
VB
Vänster fot

R

V

7
6
5
4
3
2
MVN
MV
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
F

RP

RP

Vårens optimala energivärden för VB, F, GI, P; RP och E har medelvärde;
IG, C, TR och MC tendera uppåt och R och V energivärden tenderar neråt.
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2. Datum:
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BioAcu Energogram
Sommaren
7
6
5
4
3
2
MVU
MV
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
IG

C

TR
MC GI
Höger hand

V

R

VB
E
Höger fot

P

P

GI
MC TR
Vänster hand

C

IG

F
E
VB
Vänster fot

R

V

7
6
5
4
3
2
1
MV
MVN
-2
-3
-4
-5
-6
-7
F

RP

RP

Sommarens optimala energivärden för IG, C, TR, MC, R och V;
RP och E har medelvärde; P och GI tenderar uppåt och VB och F tenderar neråt
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BioAcu Energogram
Hösten
7
6
5
4
3
2
MVU
MV
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
IG

C

TR
MC GI
Höger hand

V

R

VB
E
Höger fot

P

P

GI
MC TR
Vänster hand

C

IG

F
E
VB
Vänster fot

R

V

7
6
5
4
3
2
1
MV
MVN
-2
-3
-4
-5
-6
-7
F

RP

RP

Höstens optimala energivärden för P, GI och VB, F; RP och E har medelvärde;
R och V tenderar uppåt, och IG, C, TR, MC tenderar neråt
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BioAcu Energogram
Vinter
7
6
5
4
3
2
1
MV
MVU
-2
-3
-4
-5
-6
-7
IG

C

TR
MC GI
Höger hand

V

R

VB
E
Höger fot

P

P

GI
MC TR
Vänster hand

C

IG

F
E
VB
Vänster fot

R

V

7
6
5
4
3
2
MVN
MV
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
F

RP

RP

Vinters optimala energivärden för R, V, IG, C, TR och MC;RP och E har medelvärde;
VB och F tenderar uppåt och P och GI tenderar neråt
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BioAcu Energogram

7
6
5
4
3
2
1
MVU
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
IG

C

TR
MC GI
Höger hand

V

R

VB
E
Höger fot

P

P

GI
MC TR
Vänster hand

C

IG

F
E
VB
Vänster fot

R

V

7
6
5
4
3
2
1
MVN
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
F

RP
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JǏNG YǏNG SHŪ YUÁN JĪNG HÉ och LÙO punkter
Meridian YÁNG
VB
IG
TR
E
GI
V

Galla
Tunntarm
Trippel-värmare
Magen
Tjocktarm
Urinblåsa

Meridian YĪN
xx
xx
xx
xx
xx
xx
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C
MC
RP
P
R

Lever
Hjärta
Maître Coeur
Mjälten
Lunga
Njurar

xx
xx
xx
xx
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JǏNG YǏNG SHŪ YUÁN JĪNG HÉ och LÙO punkter
Meridian YÁNG
VB
IG
TR
E
GI
V

Galla
Tunntarm
Trippel-värmare
Magen
Tjocktarm
Urinblåsa

Meridian YĪN
xx
xx
xx
xx
xx
xx
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Hjärta
Maître Coeur
Mjälten
Lunga
Njurar
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Ob.
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Energivariation under 24 timmar
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Energivariation under årstiderna
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BioHarmonisering i Tiden
meridian YN
årstid

Vår
Sommar
Sommar-slut
Höst
Vinter
meridian

YÁNG

lever
01-03

hjärta
11-13

Mc hjärta
19-21

mjälte
09-11

lunga
03-05

njurar
17-19

lever 1
lever 2
lever 3
lever 4
lever 8
galla
23-01

hjärta 9
hjärta 8
hjärta 7
hjärta 4
hjärta 3
tunntarm
13-15

Mc. 9
Mc. 8
Mc. 7
Mc. 5
Mc. 3
Tr-värmare
21-23

mjälte 1
mjälte 2
mjälte 3
mjälte 5
mjälte 9
mage
07-09

lunga 11
lunga 10
lunga 9
lunga 8
lunga 5
tjocktarm
05-07

njurar 1
njurar 2
njurar 3
njurar 7
njurar 10
urinblåsa
15-17

galla 44
galla 43
galla 41
galla 40
galla 38
galla 34

tunntarm 1
tunntarm 2
tunntarm 3
tunntarm 4
tunntarm 5
tunntarm 8

Tr värmare 1
Tr värmare 2
Tr värmare 3
Tr värmare 4
Tr värmare 6
Tr värmare 10

mage 45
mage 44
mage 43
mage 42
mage 41
mage 36

tjock-tarm 1
tjock-tarm 2
tjock-tarm 3
tjock-tarm 4
tjock-tarm 5
tjock-tarm 11

urinblåsa 67
urinblåsa 66
urinblåsa 65
urinblåsa 64
urinblåsa 60
urinblåsa 40

årstid

Höst
Vinter
Vår
Sommar
Sommar-slut

© Copyright 1970-2006. Stephan Tomac. Med ensamrätt.

Tabell 1

BioHarmonizer® Konceptet
BioAcu, BioCombi, BioMulti, BioRadiance

Livets utstrålning genom BioRadiance®
Åkomma
Muskel
1 spänning
2 inflammation
3 sträckning
4 stukning
5 slag
6 blodsutgjutelse
7 svullnad
8 förebyggande
Leder
1 inflammation
2 reumatism
Knä
1 vätskeansamling
2 ledbandsskada
Armbåge 1 vätskeansamling
2 tennisarmbåge
Sår
1 blödande
2 skavsår
3 operationssår

1:a beh.
20 + 50
20 + 40
20 + 50 el 51
20 + 50 el 51
20 + 40 el 50
20 + 40
20 + 40 + 30
20 + 30
(20) + 40
(20) + 40
20 + 40
20 + 30
20 + 40
20 + 40 el 50
40
40
20 + 30

2:a beh.
20 + 51
20 + 50
20 + 50 el 51
20 + 51
20 + 51
20 + 40 el 50
20 + 40 el 50
20 + 30
(20) + 41
(20) + 50
20 + 40
20 + 30
20 + 40
20 + 40 el 50
20 + 30
20 + 31

3:dje beh.
20 + 50
20 + 50 + 30
20 + 50 el 51 + 30
20 + 50 el 51 + 30
20 + 40 el 50 + 30
20 + 30
20 + 40 + 30
20 + 30
(20) + 41
(20) + 50 el 51
20 + 50 el 51
20 + 30
20 + 40
20 + 30
20 + 30

4:de beh. osv.
20 + 30
20 + 30
20 + 30
20 + 30
20 + 30
20 + 30
20 + 30
20 + 30
(20) + 50 el 51
20 + 30
20 + 30
(20) + 30
(20) + 30
20 + 30

Brännskada

40
40 el 50
20 + 30
20 + 30
40
20 + 30
20
20 + 30

40 så länge infl.
20 + 31
20 + 31
40
20 + 30
20
20 + 30

20 + 30
20 + 31
20 + 31
40 + 51
20 + 30
20
20 + 30

20 + 31
20 + 31
20 + 31
20 + 40
20 + 30
20
20 + 30

Hud

1 före blåsbildn.
2 efter blåsbildn.
3 sår ej infl.
4 ärr
1 Acne aktiv inflammerad
2 acne "gammal"
3 eksem
4 rynkor
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