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BICOM optima 2.generace obsahuje celé know how z více než 30 let zkušeností s biorezonanční 
metodou. Více než 1176 připravených uložených terapeutických programů a více než 220 osvědče-
ných kombinací programů pro nejrůznější obory pomáhají jednoduše začít s biorezonanční terapií.

Až 4 terapie současně v jednom  
terapeutickém kroku

Frekvenční rozsah 1-25 Hz, který  
umožňuje regulaci a uvolnění blokád 
na psychické úrovni 

Fekvenční rozsah 150-250 KHz umožňující 
odstranit blokády na fyzické úrovni,  
zejména u akutních stavů

Delší časový průběh frekvencí u některých 
programů pro lepší terapeutický efekt,  
zejména u vyvádění virů, plísní, parazitů, 
bakterií a dalších patogenů

Nová funkce dynamické multipulzní terapie 
pro zesílení účinku terapie 

Možnost aplikace Schumanových frekvencí, 
které jsou přirozené v přírodě a jsou  
potřebné pro všechny živé organismy

Rychlé vyhledávání programů, řetězců 
a substancí v nabídce přístroje

Možnost propojení s PC pomocí programu 
Multisoft Pilot

U zjištěných zátěží se provádí léčba přístrojem Bicom s odpovídajícími 
frekvenčními vzorky. Vlastní tělesná regulace může být prostřednictvím 
biorezonanční terapie BICOM podporována a urychlována.

Komunikace mezi buňkami může opět neomezeně probíhat.  
Zátěžové látky mohou tak být uvolněny a vyloučeny.

Po vyloučení škodlivin pomocí přístroje BICOM se organismus  
dostává zpět do rovnováhy a je schopen poradit si se zátěžovými látkami.

Jak metoda BICOM funguje?

Co je nového oproti předchozím generacím přístroje BICOM?

Bezkonkurenční inovace

V čem je BICOM optima jedinečný a nadčasový

Mobilní verze přístroje pro jednoduchost 
přenášení a dostupnosti terapie bez  
připojení do elektrické sítě

Nové programy pro alergie a patogenní 
substance, jako jsou viry, plísně, bakterie, 
paraziti, těžké kovy

548 uložených digitálních substancí  
(TČM, homeopatie, fytoterapie,  
Schüsslerovy soli, neurologie atd.)

Jednoduchost ovládání  pro začátečníky 
díky osvědčeným programovým řetězcům

2 dotykové displeje u stolní a 1 u mobilní 
verze přístroje

Jednoduché aktualizace software pomocí 
USB flashdisku

Vizualizace a možnost ukládání  
naměřených hodnot akupunkturních drah

Vyrobeno v Německu

Již tradičně uživatelská podpora a servis 

... a mnoho dalšího!



Postupem času se medicína dostává do stále jemnějších oblastí. Me-
dicína ranného středověku spočívala převážně v mlhavých předsta-
vách a  domněnkách starověku. Postupně byl prozkoumán vnitřek 
lidského těla, jeho orgány, jejich stavba a funkce, krevní oběh, sou-
části krve, buňky, ale také bakterie, viry atd.

Biofyzikální úroveň je biochemické nadřazená. Řídí ji a určuje 
strukturu hmoty, ale i strukturu orgánů.

Nositel Nobelovy ceny Carlo Rubia (Nobelova cena v .r 1984), ge-
nerální ředitel centra pro jaderný výzkum CERN u Ženevy, to for-
muluje velice názorně: „Sledujeme obyčejně jen hmotu, proto-
že ji můžeme vidět a dotknout se jí. Daleko důležitější jsou kvan-
ta vzájemného působení, která drží hmotu pohromadě a ovlivňu-
jí její strukturu.“ 

Toto dokládá také kvantová elektrodynamika, která kromě jiné-
ho také zahrnuje procesy vysokoenergetické fyziky, jako vytvá-
ření částic prostřednictvím elektromagnetického pole (Nobelo-
va cena za fyziku v r. 1965, R. P. Freynmann, J. Schwinger, S. To-
monaga).

Kvanta střídavého působení, na které se odvolává profesor Carlo 
Rubia, otevírají úplně nový svět pro porozumění řídícímu mechanismu v živém organismu. 

DNA je vláknitá makromolekula, uložená 
u  člověka v chromozómech v jádře většiny 
buněk (molekula je částečka, která se skládá 
z nejméně dvou spojitých atomů). 

Nyní se medicína ubírá dál, proniká do stále jemnějších oblastí a dostáváme se 
k nejmenším chemicky nedělitelným elementům hmoty: atomům. 

Zřeknutí se omezení na substanční, chemickou rovinu a zahrnu-
tí kvantové fyziky do medicíny je jediný logický a důsledný způsob. 
Kvantová fyzika se zabývá vlastnostmi subatomárních částic (elemen-
tární částice). A zde se dostaneme k jednomu z nejdůležitějších po-
znatků kvantové fyziky: 

Existuje dvojitý aspekt hmoty - jednou jako částice a jednou jako zá-
ření (Nobelova cena za fyziku 1929, Louis de Broglie).

To znamená, že ke každé částici hmoty patří také elektromagnetické 
pole, tedy také ke každé buňce, ke každému orgánu, každému pů-
vodci atd. „Stavebními prvky“ elektromagnetického záření jsou fo-
tony. Fotony jsou částice světla (světelná kvanta), která se pohybu-
jí rychlostí světla.

V současné době by se dalo říci, že atom je konečná stanice výzkumu medicíny a je-
jích možností. Přesto to není možné, i v molekulární biologii jsme daleko vzdáleni od 
skutečných řešení - především v oblasti chronických onemocnění. 

Další bádání nás nyní vede do vysoce 
zajímavé a napínavé oblasti, která má rozhodující vliv na živé organismy: do 
oblasti biofotonů. 

V minulých 20 letech se v této oblasti intenzivně bádalo na mezinárodní úrov-
ni ve spolupráci s německým biofyzikem profesorem Albertem Popem. 

Tak mohlo být dokázáno, že buňky fotony vyzařují a známí biofyzikové vychá-
zejí z toho, že buňky komunikují přes „světelné blesky“. Tímto způsobem pro-
bíhá výměna informací, a sice rychlostí světla. 

Při léčení akutních onemocnění a v chirurgii 
dokáže běžná medicína velkolepé věci. Léčba 
chronických onemocnění se vyvíjí většinou slo-
žitěji a mnozí pacienti s ní nejsou spokojeni. 

Toto je tedy oblast, ve které je potřeba řešení 
více než naléhavá. 

Biorezonanční metoda Bicom je speciální dia-
gnostický a terapeutický postup, se kterým se 
medicína dala novou, směr udávající cestou. 

Díky přístroji Bicom mohou být u mnohých pří-
padů zjištěny a léčeny skutečné – často skryté 
příčiny onemocnění.

Dnes žijeme ve velkém blahobytu.

Četné technické přístroje, neuvěřitelně rychlé 
transportní a komunikační prostředky, nepře-
hlédnutelný počet chemických substancí a velké 
množství hotových potravin ulehčují náš všední 
den. 

Čím víc tyto možnosti využíváme, tím víc za ně 
platíme značnou cenu. 

Takto nějak vypadají nejmenší známé 
elementy hmoty - kvarky, ze kterých 
jsou složeny protony a elektrony. 
Zde můžeme vidět energetickou pod-
statu hmoty.
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Medicína budoucnosti bude jiná

Od pouštění žilou ke genové technologii Ve výzkumu biofotonů existují poznatky, že DNA funguje jako vysílač a přijímač

DNA jako nosič informací

Pozadí chronických onemocnění

Kvantová fyzika

Atom – konečná stanice lékařského výzkumu?

Proč metoda BICOM?

Buněčná komunikace - biofotony
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Stres4

Konzervanty4
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Formaldehyd4

Na dnešního člověka působí mnohá zatížení: chemic-
ké přísady v  našich potravinách a pitné vodě, jedy 
ohrožující životní prostředí, radiační zatížení, bezpo-
čet chemických substancí, používání medikamentů v 
chovu zvířat atd.

Tyto zátěže zapříčiní u mnohých pacientů, že sud pře-
teče. To se projevuje v různých formách. Od  nejas-
ných poruch duševního stavu, chronické únavy až k 
závažným tělesným poruchám.

Je zajímavé, že základem chronických onemocnění je 
většinou více zátěží. Je také možné, že u pacientů se 
stejnými obtížemi lze zjistit zcela odlišné příčiny těch-
to obtíží. Biofyzikální rovina nabízí možnost testování 
těchto individuálních zatížení, což není na biochemic-
ké úrovni (laboratorní parametry) často možné.

V zásadě je třeba říci, že tělo disponuje velkými vlastními silami 
k zotavení.

Tělo má fenomenální regulační systém, s pomocí kterého mohou 
být znovu a znovu vyrovnány mimořádné negativně působící vlivy.

Když však na tělo působí příliš těžké zátěže nebo je jich příliš vel-
ké množství a to delší dobu, může se stát, že regulační schopnost, 
jakož i síly k zotavení těla jsou bržděny nebo dokonce blokovány. 

Biorezonanční metoda Bicom se používá v západní Evropě již 
více než 25 let v lékařství a přes 10 let ve veterinární medicíně.

Patří stejně jako např. homeopatie, akupunktura a jiné meto-
dy přírodního léčitelství do oblasti tzv. „alternativní medicíny“.

Důležité teoretické základy biorezonanční terapie se potvr-
zují prostřednictvím nejnovějších poznatků v kvantové fyzice 
a v biofyzice, avšak nejsou ještě akceptovány současnými ná-
zory „školní medicíny“. 

Podle poznatků kvantové fyziky mají materiální částice jak vl-
nový tak i částicový charakter. To znamená, že hmota je vlast-
ně energie a každá substance - tedy i každá buňka, každá část 

Žijeme v období komunikace a informací. Je na 
čase, abychom si uvědomili, že tělo může fungovat 

a regulovat pouze teh-
dy, když se v něm ode-
hrává správná komuni-
kace a tím i  výměna in-
formací mezi buňkami. 

Výzkum biofotonů vy-
chází z toho, že buňky 
prostřednictvím „světel-

ných blesků“ spolu komunikují (vyzařování fotonů) - 
vyměňují si informace přes určité frekvence. Zatěžu-

Pokud je komunikace mezi buňkami narušena, je 
také ztížena jejich práce, což se může rychle proje-
vit nejprve prostřednictvím více či méně jasných po-
ruch existenciální orientace (duševního stavu), po-
klesu výkonu, chronické únavy a později také orga-

Mimobuněčná tekutina lidského těla není jen vyživovací médi-
um buněk. Slouží také jako „zvláštní skládka odpadu“ pro za-

těžující látky, pokud jsou 
vylučující orgány jako 
např. játra, žlučník, ledvi-
ny, střevo atd. přetíženy. 

Protože voda je kromě 
toho optimální registr in-
formací, ukládají se zde 
také informace zatěžují-
cích substancí. Tato ob-

last není pro laboratorní metody lehce přístupná.

těla, ale také viry, bakterie, pyly, toxiny, nikotin atd. 
- má elektromagnetické vyzařování. 

Každá substance má podle své vlastnosti určitou 
typickou vlnovou délku nebo frekvenci se zcela 
individuální charakteristikou. Ta se označuje také 
jako frekvenční vzorek. 

Buňky spolu komunikují

Individuální a precizní zjištění zátěže pomocí metody BICOM

Narušení buněčné komunikace

jící vlivy nebo substance mohou zabraňovat ko-
munikaci mezi buňkami. Ve zdravém těle fungu-
je tato výměna informací bez překážky. Tak může 
každá buňka popř. každá část těla splnit svůj 
úkol.

Pokud tělo ovlivňují rušivé substance (jedy, viry, 
bakterie atd.) nebo zatěžující záření, mohou za-
braňovat komunikaci mezi buňkami. 

nickými změnami a tomu odpovídajícími sym-
ptomy.

Symptomy se objevují nejčastěji tam, kde - čas-
to také podmíněno dědičností - již nějaká slabi-
na existuje.

Na biofyzikální úrovni mohou být ta-
kové zátěže většinou rychle a bezbo-
lestně testovány. Přístroj Bicom zde 
nabízí cennou pomoc. 

Tak lze v mnoha případech zjistit, jaké 
zátěže mohou vést u pacientů k zdra-
votním poruchám (např. bakterie, 
viry, elektrický smog, materiály použí-
vané v zubní medicíně, alergeny atd.) 
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Pozadí chronických onemocnění

Těžké, vícečetné nebo dlouhotrvající zátěže mohou zablokovat síly potřebné k zotavení těla

Jak metoda BICOM funguje?

Jak metoda BICOM funguje?



1. základní modul - terapie s frekvenčními vzorky 
vlastními tělu a substancím:

Používají se frekvenční vzorky z těla pacienta, se-
kretů nebo exkretů nebo 
ze substancí (např. pyly, 
viry, těžké kovy atd.) při-
vedené do přístroje  
Bicom přes vstup. Podle klinického obrazu a pro-
gramu Bicom se tyto frekvenční vzorky modulují 
na terapeutické frekvenční vzorky a přes výstupní 
aplikátor se přenášejí na pacienta.

Nové frekvenční rozsahy 

Nový Bicom optima pracuje jak v nízkých frek-
vencích 1-25 Hz, což 
umožňuje regulaci a 
uvolnění blokád na psy-
chické úrovni, tak i nově 
od 150 KHz do 250 KHz, což umožňuje ještě více 
ovlivnit onemocnění na fyzické úrovni.

Rozšíření modulu 1

Lepší efekt a úspora času – rychlé terapeutické 
účinky

Doplněné programy pro alergie a patogen-
ní substance (viry, plísně, paraziti, těžké kovy 
a léky). Během intenzivní 
práce zkoušení a testová-
ní Dr. Marcel Riffel zjistil, 
že pomocí delšího času 
průběhu frekvencí dosá-
hl lepšího terapeutického efektu. 

Z tohoto důvodu jsou k dispozici nové progra-
my, které mají delší pásmovou propust, která dří-
ve nebyla možná.

Původní programy na alergie a eliminaci 
patogenů pracovaly v normálních frekven-
cích. Nové programy pracují také i v nízkých 
frekvencích.

2. modul magnetické pole:

Dynamická multiimpulsní terapie (DMI) 
k energetické regulaci. S tímto terapeutic-
kým modulem můžete pacienta energetic-
ky stimulovat nebo utlumit. Kromě osvěd-

čených způsobů „zesilující“ a „tlumící“ je nově  

také „střídavý“. Tuto 
terapii magnetic-
kým polem můžete 
používat samotnou 
nebo aplikovat současně s jinými terapeu-
tickými možnostmi.

3. stabilizační modul (kanál 2)

Prostřednictvím tohoto modulu je možné 
aplikovat informace stabilizujících substan-
cí současně s terapií s tělu vlastními frek-
venčními vzorky, např. orgánové ampule ze 
sady 5 elementů. Tak lze za poměrně krát-
kou dobu dosáhnout stabilizace a podpory 
zatížených systémů orgánů.

4. modul pro komplexy substancí

Uložené frekvenční vzorky 548 terapeutik 
lze aplikovat na pacientovi k podpoře tera-
pie s tělu vlastními frekvenčními vzorky.

Rozšíření modulu 4

Databáze digitálních 

substancí je doplněna 

o 148 nových vzorků (TČM, homeopatie, fytote-

rapie, Schüsslerovy soli, neurologie atd.). 

5. potencovací modul:

Pomocí tohoto analogového potencovacího 
modulu můžete vytestovat analogové poten-
ce jakékoliv libovol-
né substance či se-
kretu a provést tera-
pii (např. vlastní krev, 
stolice, alergen atd.)

Více základních terapií

Nové základní terapie byly doplněny o stan-
dardizovaný  systém terapie bez testování. 
Tento systém umožnuje řešit efektivně a rych-
le některé chronické onemocnění bez testová-
ní dle přednastaveného plánu.

Vylepšený II. kanál

Terapie z II. kanálu se nově přenáší  i do vý-
stupních aplikátorů jako další výstupní signál 
a  do výstupního pohárku. Dříve byla terapie 
z II. kanálu přenesena pouze do výstupní mo-
dulační podložky.

Konzole vstupních pohárků

Komfortní Konzole vstupních pohárků u stolní-

Co nabízí Bicom optima už od předchozí generace

ho Bicomu - komponenty byly vylepšeny a vý-
razně zlepšují komfort obsluhy.

3 programové řetězce pro patogeny a stabili-
zující substance - určeno pro práci s testovací-
mi sadami

Každý řetězec obsahuje 3 nové programy 
a dodatečné další 3 programy dle doporučení  
Dr. Riffela. Zvýšení efektu terapie při vyvedení 
zatěžujících látek z těla je umožněno díky pro-
dloužení času pásmové propusti a  průběhu 
zesílení. Toto nebylo u předchozích generací 
BICOM možné.

Druhý barevný dotykový displej

Na pravé stra-
ně předního 
panelu u stol-
ního Bicomu 
je multifunkč-
ní displej pro EAV. Oba displeje lze nově rov-
něž ovládat dotykově. U mobilního přístroje je  
obsluha možná přes jeden displej.

více než 220 uložených programových řetězců (osvěd-
čené kombinace programů) 

na displeji lze zvolit osazení vstupních a výstupních po-
hárků, jakož i polohu přiložení aplikátorů

automatický regulátor intenzity signálu pro uživatele 
aplikace Multisoft

ukládání vlastních programových řetězců

lze zadat šest programů s pauzou pro výměnu aplikátorů

n 

n 

n 

n

n
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Terapeutické moduly Další vylepšení oproti předchozím generacím BICOM



Hlavní menu:
Pomocí tlačítek hlavního menu můžete zvolit požadovanou funkci:

1 - Základní programy
Zadáte-li na číselné klávesnici „1“, objeví se výběr základních programů. Zá-
kladní program je nespecifická terapie a slouží k vyrovnání energií i jako pří-
prava na specifické následné programy a systematický plán terapie bez tes-
tování.

2 - Čísla programů
Stisknete-li „2“, můžete zadat požadované číslo programu a program otevřít.

3 - Programy
Pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit všechny následné terapie seřazené 
abecedně nebo podle oborů a vybrat.

4 - Programové řetězce + alergie
Zde jsou uloženy programové řetězce. U programových řetězců se jedná 
o  osvědčené kombinace programů. V této části můžete zvolit také různé 
programy na alargie.

5 - Jednotlivé parametry
Terapeut má možnost si některé programy vytvořit a uložit pod vlastním čís-
lem programu. K tomu mu budou nabídnuty jednotlivé parametry progra-
mu.

6 - Komplexy substancí
Zde můžete zvolit 548 digitálně uložených komplexů substancí seřazených 
abecedně nebo podle kategorií (oborů).

7 - Testování elektroakupunkturou
Zobrazí se elektroakupunkturní testovací body a naměřené hodnoty.

8 - Potencování
Zde lze zvolit potencovací program, přes který si můžete vytestovat analo-
gové potence jakékoliv libovolné substance a provádět terapii.

Okno displeje pro přiložení aplikátorů

Pro každý uložený terapeutický program si můžete na displeji zvolit funkci 
zobrazení zapojení aplkátorů. U téměř všech programů je přiložení apliká-
torů uloženo včetně obrazové dokumentace.

Vstupní a výstupní pohárek
Ke každému programu a ke každému programovému řetězci se na displeji 
zobrazí obsah vstupního a výstupního pohárku. 

DOTYKOVÝ DISPLEJ1

Displej: Hlavní menu

Abecední seznam programů

Programové řetězce

Komplexy substancí

Testovací hodnoty EAP

Přiložení výstupního aplikátoru

Osazení vstupního a výstupního 
pohárku

n 

 

n 

 

n

n 

 

 

n 

 

n

Hlavní nabídka obsahuje tyto funkce:
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Jednoduchost ovládání a zaškolení

Logické menu, které vysvětluje postup

Menu je strukturováno tak, že navigace je 
logická a intuitivní, takže zaškolení v bio-
rezonanci je velmi snadné a nejsou nutné 
rozsáhlé předchozí zkušenosti.

1176 přednastavených léčebných programů 
pro širokou škálu diagnóz (uspořádána abeced-
ně podle skupiny odbornosti)

220 užitečných programových kombinací (pro-
gramové řetězce), pro oblasti, jako jsou: alergic-
ké, lidské, zubní, veterinární lékařství, atd.

vyhledávání programu

548 uložených komplexů substancí (informace 
z terapeutických substancí) pro stabilizaci paci-
entů, uspořádané abecedně a podle skupin od-
bornosti

Přiložení aplkátorů prakticky u každého léčeb-
ného programu je znázorněno schematicky na 
obrazovce

testování elektroakupunkturou (EAP) je znázor-
něno v grafu

Popis zařízení a příslušenstvíCo nabízí BICOM optima již od předchozí generace

sestupný průběh zesílení

skrytá rukojeť na spodní straně

rozhraní USB pro připojení k počítači

stolní BICOM optima má dva dotykové displeje

nožky přístroje Bicom slouží jako držák kabelů

menu s instrukcemi pro postup při terapii

zdířka pro testovací kabely na přední straně

n

n

n

n

n

n



1 2 43

5 76 8 9

Dotykový displej v češtině

Frekvenční pásmo
V přístroji Bicom se nachází frekvenční pásmo. To 
znamená, že se pro terapii propouští vždy pouze 
určitý frekvenční rozsah. Na frekvenčním pásmu je 
viditelně znázorněno, v jakém frekvenčním pásmu 
se právě terapie provádí.

Druhý dotykový displej 
Na pravé straně předního panelu u stolního Bico-
mu je multifunkční displej pro EAV. U mobilní ver-
ze přístroje je se hodnoty EAV zobrazují na hlav-
ním displeji. 

Terapie magnetickým polem (DMI)
Ovládací prvky pro stimulující, tlumící, nebo stří-
davou dynamickou multiimpulsní terapii.

Spínač k aktivaci druhého vstupního kanálu 

4

5

6

8

9

7

3

době BRT oleje (k potírání) nebo BRT minerálu 
(k užívání).

Software Multisoft Pilot
Připojením software Multisoft Pilot může tera-
peut sám rozhodnout, zda chce svůj BICOM opti-
ma ovládat pomocí softwaru přes externí počítač. 
Software Multisoft Pilot obsahuje také správu pa-
cientů a umožňuje přehledné výtisky testovaných 
hodnot EAP pacienta.

Čipové paměťové zařízení
se připojuje k přístroji zeleným kabelem. K  pro-
dloužení účinku terapie slouží BICOM čip, který se 
po ošetření nalepí na vhodné místo na těle. 

Elektroakupunkturní tester a testovací sada EAV
Pomocí elektroakupunkturního testeru a pomo-
cí testovací sady se měřitelně zobrazuje energe-
tický stav jednotlivých akupunkturních meridiánů. 

1

2
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10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

Testovací zdířka pro test kabelu
Pomocí této zdířky můžete vyzkoušet, zda 
jsou černé vstupní a červené výstupní kabe-
ly funkční.

Vstupní pohárek
slouží pro vkládání sekretů, exkretů, zátěžo-
vých substancí – např. alergenů, těžkých kovů 
apod.

Vstupní pohárek pro druhý kanál
slouží pro vkládání stabilizačních podpůrných 
substancí, např. orgánových ampulí, nebo 
ampulek ze sady 5 elementů.

Výstupní pohárek
Terapeutické frekvenční vzorky můžete k pro-
dloužení terapie uložit také na nosné substan-
ce. Výrobcem jsou dodávané substance v po-

Tak může být terapeut upozorněn na systé-
my orgánů, které nejsou v pořádku. Kromě 
toho můžete vytestovat zatěžující substance 
jako např. viry, bakterie, paraziti, alergeny, 
ale také vhodnost léků.

Deskový aplikátor pro přiložení rukou

slouží buď jako snímač, nebo jako vysílač te-
rapeutických signálů do těla.

Modulační podložka
S pomocí speciální elektroniky a modulační 
podložky BICOM lze frekvenční vzorky z  te-
rapeutické části transformovat do magnetic-
kých frekvenčních vzorků. Tímto způsobem 
pronikají terapeutické frekvenční vzorky skrz 
každou buňku, orgán, či kost a tím vytvářejí 
mimořádně intenzivní hloubkový účinek.

Popis zařízení a příslušenství



Alergie hrají ústřední roli u mno-
ha chronických onemocnění. Aby 
bylo možné celkově porozumět a 
pochopit alergie, lékař Dr. Gerhard 
Rummel  v roce 1997 vyvinul vlast-
ní hypotézu, založenou na jeho po-
zorováních. Tato hypotéza je potvr-
zena jeho úspěchy v léčbě alergie. 
Zavedl termín „Skupiny alergických 
onemocnění“. Tyto skupiny one-
mocnění jsou rozlišeny podle ob-
lastí orgánů.

Teze o vlivu infekce

Důležitou zásadou hypotézy Dr. 
Rummela je jeho práce týkající se 
vlivu infekce. Ta předpokládá, že 
alergici mají vrozený sklon k aler-
gickým reakcím. Avšak k tomu, aby 
začala alergie, obranný mechanis-
mus těla musí být nadměrně vytí-
žen. Důležitou roli hrají zejména vi-
rové nebo bakteriální infekce.

Skupiny alergických onemocnění podle Dr. Rummela

Kožní orgány:
neurodermititida 
- lupénka, akné, 
ekzémy, alopecie

Nervové orgány:
migréna, 

neuralgie, tinitus, 
bolesti zad 

Dýchací orgány:
astma, polinóza, chronická bronchitida, 

sinusitida, recidivující infekce

Zažívací orgány:
ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, gastritida, koli-

tida, dráždivý tračník, alergie na potraviny, celiakie

FORMY
ALERGIE

Typ infekce pravděpodobně určuje typ alergie. Příklad: člověk se 
sklonem k alergii onemocní chřipkovým virem. V blízkosti jsou bří-
zy v době květu. Nosní sliznice je vystavena těžké infekční zátěži, což 
vede k senné rýmě způsobené břízou, neboť ta současně vyvolává 
silnou reakci.

Dr. Rummel vyvinul standardní způsob léčby pomocí přístroje Bi-
com, který je velmi jednoduchý na používání a umožňuje ihned začít 
s léčbou bez testování a bez vyhýbání se určitým alergenům.

Biorezonanční metoda je založena na předpokladu, 
že fyziologické procesy v těle jsou kontrolovány a re-
gulovány nejen chemickými procesy, ale do značné 
míry také elektromagnetickými impulsy substancí 
a systémů. Navíc předpokládá, že orgány, orgánové 
oblasti a orgánové systémy ve zdravém těle vykazu-
jí charakteristické frekvenční vzory a že každý zásah 
do těchto frekvenčních vzorců může vést k význam-
nému narušení v těle a nakonec k nemocem.

Burrův výzkum na Yale University ve třicátých letech 
ukázal, že zdravé orgány a orgánové soustavy vyza-
řují elektromagnetické vlny s charakteristickou frek-
vencí a charakteristickým frekvenčním vzorkem. Na-
víc nedávné výsledky testů z jiných mezinárodních 
renomovaných výzkumných center, jako je skupina 
profesora H. Hämäläinena na Vysokém učení tech-
nickém v Helsinkách, prokázala existenci endogen-
ních bioelektrických oscillací. *

Prof. PA Anninos Democritus (University of Thra-
ce v Alexandroupolis, Řecko) prokázal v sérii opod-
statněných výzkumných studií souvislost mezi pato-
logickými procesy a změnami ve frekvenčních vzo-
rech. **

Více než 25 let zkušeností s biorezonancí
Po více než 25 letech biorezonanční terapie má in-
stitut Regumed k dispozici nejen velký počet zpráv 
o případech terapeutů a pacientů, kteří dokládají 
úspěšné nasazení biorezonanční terapie, ale také 
početné studie lékařských ordinací a vědeckých 
prací.

Praktické studie a výzkumné práce
Institut Regumed pro regulativní medicínu je jedi-
ná organizace, která může v oblasti biorezonanční 
terapie předložit vědecké práce a studie v tomto 
rozsahu. Na dalších stránkách Vám předkládáme 
malý výběr z předložených studií.

Základní výzkum

* H. S. Burr, F. S. C. Northrop: The Electro-Dynamic 
Theory of Life, The  uaterly Review of Biology, Vol 
10, No. 3 (Sept. 1935), pp. 322-333;

** P. A. Anninos et al.: Nonlinear Analysis of Brain 
Activity in Magnetic Influenced Parkinson Patients, 
J. of Maternal-Fetal Investigation, Springer Verlag 
New York (1998) and P. A. Anninos and N. Tsagas: 
Localization and cure of epileptic foci with the use 
of MEG measurements, J. of Neuroscience, 1998, 
Vol 46, pp. 235-242

Alergeny - pylová zrnka pod mikroskopem
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Dr. med. Peter Schumacher, dětský lékař z Innsbrucku, byl velmi fas-
cinován výsledky získanými ve své praxi s přístrojem Bicom, kdy vedl 
studii 200 případů závažné alergie a neurodermatitidy.

Vědecký výzkum byl proveden od března do září 2006 na celkem 626 pacientech za účasti 31 praktikantů 
na žádost společnosti REGUMED pod vedením Dr. Volkera Rahlfse a Dr. Andrease Rozehnala - IDV (Institut 
for Data Analysis & Study Planning)

Údaje byly zaznamenány v souladu s pokyny pro správnou klinickou praxi (ICH-GCP Guidelines, 1997).

(IDV Data analysis and study planning, Dr. Volker W. Rahlfs, C. Stat. (RRS),  
Certifikát “Biometry in Medicine“ (GMDS), head biometrician Dr. med. Andreas Rozehnal, specialista  
ve všeobecném lékařství, vedoucí klinického výzkumu, Wessobrunnerstraße 6, D-82131 Gauting)

Retrolektivní průběžná kohortní studie o účinnosti a toleranci léčby Bicom zkoumající 13 indikací.

Kombinované výsledky analý-
zy všech zkoumaných indikací:

Tabulka ilustruje projev různých 
forem alergií u těchto 200 případů.

Níže vlevo uvedené alergeny byly 
testovány jako příčina těchto one-
mocnění. Za použití biorezonanční 
metody Bicom byly získány násle-
dující výsledky:

Výsledky léčby v % 
Šest měsíců po provedení a ukon-
čení terapie

V kombinované analýze všech 13 indikací byla 
zkoumaná účinnost terapie Bicom  vyhodnocena 
jako „velmi dobrá“ v 53,8% případů, jako „dobrá“ u 
26,9% případů. Ve 20 případech (3,7%) byla účin-
nost posouzena jako „nevyhovující“. V 21 přípa-
dech (3,9%) nebyla zjištěna žádná účinnost.

Toto celkem pozitivní hodnocení se vztahuje sou-
hrnně na všechny zkoumané údaje bez ohledu na 
možnou nižší účinnost v rámci dané indikace.

Jiná onemocnění nebyla brána v úvahu. Všichni lé-
čení pacienti v době provádění studie byli průběž-
ně dokumentováni. Jedinou výjimkou byly přípa-
dy, které nebyly vhodné pro vědeckou dokumen-
taci. Tyto výjimečné případy musely být zkoumá-
ny zvlášť.

závěr:
Tato studie popisuje léčbu Bicom jako účinnou 
a dobře tolerovanou terapii pro celou řadu indikací.

4,5% 
beze změny 
nebo recidiva

11% 
zlepšení

11,8% 
uspokojivé

26,8% 
dobré

53,8% 
velmi dobré

3,7% slabé 3,9% žádné

1,5% 
nemohlo být
hodnoceno

83% 
tolerance alerge-
nů a bez příznaků

Alergie - praktická studie

pšenice
kravské mléko

konzervanty
azobarvivo

kakao
cukr

rajčata
brambory
husí peří

roztoči
epitelová tkáň dobytka 

ovčí vlna
koňská epitelová tkáň

králíci
epitelová tkáň koček

andulky
morčata

nikl
polyester

včelí / vosí žihadlo
kousnutí muchničkou

droždí
gliadin

Počet případů:

Testované alergeny (200 případů)

astma
spastická bronchitida

chronický kašel
chronická rýma

podráždění sliznice
edém

kožní vyrážky
kontaktní ekzém
chronický ekzém

neurodermatitida
lupénka

zažívací potíže
celiakie
kolitida

hyperaktivita
hypertermie

alergie na bodnutí hmyzem

Lékařské diagnózy (200 případů)

Počet případů:

P. Schumacher: Biophysikalische Therapie der Allergien [Biophysical allergy therapy], Sonntag Verlag Stuttgart, 1994 

Terapie se nezdá být úspěšnou, 
nebo se po počátečním zlepše-
ní vracejí stejné příznaky aler-
gie. Tato skupina se během lé-
čebné fáze striktně nedržela 
abstinence.

V mezidobí zde nebyl žádný 
další kontakt s alergeny.

Alergen je tolerován dlouhodo-
bě bez reakce.

Známky alergie mohou být ještě 
patrné. Nicméně byly postupně 
méně výrazné.

Výzkum třinácti medicínských indikací

Efektivita léčby - výsledky výzkumu

Byly zkoumány následující indikace:

akutní a chronické infekce

respirační poruchy

kardiovaskulární 
onemocnění

revmatická a autoimunitní  
onemocnění

gastrointestinální poruchy

poškození jaterního  
parenchymu

n

n

n 

n

n

n

n

n

n 

n

n

n

n

onemocnění ledvin

poruchy kosterního a po-
hybového aparátu

endokrinologické poruchy

zranění a jejich následky

bolest obecně

menstruační potíže

zubní problémy

BICOM optima
®
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Účinnost metody BICOM - příběhy pacientů

Po šesti měsících byly výsledky léčby  
klasifikovány takto:

1. Viditelný efekt (bez příznaků astmatu) 
2. Zlepšení 
3. Účinná (mírný pokles) 
4. Neúčinná

Úroveň průkaznosti: 3

Případový řízený nenáhodný pokus se dvěma skupinami:

213 pacientů léčených Bicomem, 87 pacientů léčených kortikoidy a antialergiky.  
Pokus proběhl u pacientů s astmatem.

Jednoskupinová studie s jasně definovanými kritérii pro 
účinnost. Klinická pozorování 79 případů léčby alergic-
kých kožních onemocnění pomocí metody BICOM

Studie byla poměrně velká, protože se jednalo o 79 
pacientů. Jeho součástí byli pacienti s ekzémy, atopic-
kou dermatitidou, kopřivkou, vyrážkou a lupénkou.

Účinnost byla hodnocena pomocí čtyřbodové stupni-
ce. Roční soustavné období je nadprůměrně dlouhé 
a zvyšuje objektivitu výsledků v rámci medicínské stu-
die založené na důkazech.

Dr. Du Xia, Liu Yuanxia, Yang Jinzhi: klinická pozoro-
vání 79 případů léčby alergických kožních onemoc-
nění pomocí metody BICOM, čínský časopis Praktické 
lékařství, 4. ročník, 3. března 2005 (certifikovaný pře-
klad)

Existují další studie v dané oblasti léčby alergie. Vy-
jímečnost těchto studií je v tom, že byly provedeny 
v Číně ve státních nemocnicích s velkým počtem paci-
entů, a přesto nejsou zmíněny v databázi PubMed. Vý-
sledky u evropských pacientů by se mohly mírně lišit.

Celková harmonizace Bicomem, 10 ošetření kojence 

i matky vč. eliminace alergenů v mateřském mléku. 

Ta pak mohla i nadále kojit.

Před a po terapii, 12 ošetření 

Terapie byla prováděna u MUDr. Mariána Šucha 

Bioharmonia Bratislava 

Terapie byla prováděna u MUDr. Koželuhové 

viry, bakterie, plísně, porucha vylučování,  

porucha mezibuněčné tkáně 

metoda BICOM 3x po sobě a 1 měsíc 

3 týdenní léčba alergie spolu se změnou stra-

vování.  Po třech týdnech došlo k zahojení ran 

a strupů. Následující 3 roky bez recidivy.

Výsledek: Vyléčeno bylo 74,7% paci-
entů. Viditelný účinek byl pozorován u 

89,9% sledovaných případů.

Úrovneň průkaznosti: 5

Test prováděn: Yang Jinzhi a Zhang Li, výzkumné centrum pro prevenci a léčbu astmatu v dětské nemoc-
nici ve městě Jinan v provincii Shandong, Čína.  
Certifikovaný překlad: Maternal and Child Health Care of China, 2004, CN 22-1127/R

Léčba pomocí BICOM 2000 Léčba medikamenty

Ekzém, atopický ekzém, kopřivka a lupénka

Ekzém

Lupénka

Bradavičnaté výrůstky

Kožní alergie 

Astma

Alergie - studie účinnosti
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Pacienti hledají alternativy 

Stále méně pacientů je ochotno brát tabletku hned 
při potížích. Kdo chce opatrně a ve vlastní odpo-
vědnosti zacházet se svým zdravím, ten hledá al-
ternativy. Tak je to uvedeno na německém serve-
ru DAKPresse (DAK-Gesundheit - sdružení němec-
kých pojišťoven).

Místo toho, aby se nechali pasivně léčit léky, chce 
stále více pacientů spolurozhodovat o svém osu-
du. Podle ankety Allensbach „Němci a jejich vztah 
k nemocem a zdraví“, z roku 2000, si 70 % dotazo-
vaných stěžuje na to, že školská medicína se pří-
liš málo zabývá přírodním léčitelstvím a alternativ-
ním léčením.

Švýcarská akademie lékařských věd SAMW zjisti-
la v rámci projektu „Nová orientace v  medicíně“, 
že se stále více lidí odvrací od přírodovědecky ori-
entovaného lékařství a hledá pomoc u alternativ-
ní medicíny. Studie Emnid „O budoucnosti zdraví“ 
ukazuje, že 2/3 obyvatelstva považují nekonvenční 
léčebné metody často za lepší než školní lékařství, 
ačkoliv tyto metody nepovažují ve srovnání se škol-
ní medicínou za vědecky podložené. 

Placení vlastními prostředky? 

Platit za průměrné výkony vysoké ceny se nechce 
nikomu. Ale zaplatit za nadprůměrnou práci při-
měřený honorář, to udělá každý rád. Kromě toho 
zkušenost ukazuje, že právě pacienti, kteří hodně 
trpí a už vyzkoušeli „všechno“, zaplatí rádi za sku-
tečnou pomoc. 

To jde samozřejmě ruku v ruce se schopností te-
rapeuta dosáhnout terapeutických úspěchů. Když 
pomůže pacientovi, kterému předtím nikdo správ-
ně nepomohl, tak ten má pak většinou velkou po-
třebu se nějak revanšovat. Vedle finanční odměny, 
se tak terapeutovi často dostane hodně vděčnosti 
a zpětné reakce od pacientů, což představuje další 
důležitý bonus. Často od terapeutů slýcháme, že je 
jejich práce skutečně těší od doby, kdy začali pou-
žívat biorezonanční terapii Bicom.

Základem ekonomického úspěchu je terapeutický 
úspěch. 

Obojí je navzájem propojeno, protože spokoje-
ný pacient, který dostal odbornou radu a cítí se 
být dobře ošetřen a jehož potíže jsou bez škodli-
vých vedlejších vlivů zmírněny nebo vyléčeny, je 
většinou také připraven sám nést náklady na léče-
ní a toto dál doporučit. Tím spíše, když pacientovi 
předtím nikdo nedokázal pomoci. 

Vlivem zdravotnické reformy se očekává stále více 
ordinací s nabídkou výkonů pro samoplátce, což 
vede k tomuto efektu:

příjmy nezávislé na úhradách zdravotních 
pojišťoven a proto zlepšení finanční situace

zlepšení konkurenceschopnosti

narůstající nezávislost s ohledem na měnící 
se systém zdravotnictví

Pacient chce být informován 

Brožura pro pacienty vysvětlí pacientovi snad-
no a srozumitelně základy biorezonanční metody 
a upozorní ho na to, jak může ošetření ještě účin-
ně podpořit.

Ústně šířená reklama

Terapeuti často hovoří o velkém efektu zpětné vaz-
by, protože pacienti, kterým tato terapie pomohla, 
ji také dále doporučují.

Rostoucí nezávislost

Terapeutický a ekonomický úspěch

Dosažení cíle 

Pokud jste si vážně nastavili cíl, dosáhnout výše 
uvedeného a vytrvale se ho držíte, pak to s biore-
zonanční metodou Bicom zvládnete. 

Nečekejte však, že to půjde samo a ze dne na den. 
Abyste svého cíle dosáhli, potřebujete hlavně:
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n
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rychlé a efektivní vzdělání

dobrý marketinkový koncept

pozitivní postoj

elán a odvaha ke změnám

vůli a úmysl to zvládnout

trpělivost a výdrž

tým, který za Vámi stojí a Vaše cíle účinně pod-
poruje – tým Biomed CZ je tu pro Vás!

BICOM optima
®

Jak pacienti přijímají metodu Bicom Budoucnost Vaší ordinace

Zvýšené uvědomění zdraví 

Uvědomění si zdraví mezi obyvatelstvem v po-
sledních letech velmi stouplo. Ještě nikdy ne-
bylo za zdraví a wellness utraceno tolik peněz.  

Mnoho pacientů se děsí chemicko-syntetických lé-
čiv nebo chirurgického zásahu a hledají alternativ-
ní pomoc. Tato informace ovšem neznamená, že 
léky a ope-race nejsou pro mnoho pacientů důleži-
té, neboť často zachraňují život a jsou nutné. Chro-
nicky nemocní pacienti se však stále častěji ptají, 
jaké následky má trvalá medikace a jestli přece je-
nom neexistují nějaké jiné způsoby léčení.

Příjemná a šetrná terapie

Pacient vnímá ošetření jako příjemné. Jsou přiklá-
dány aplikátory a pacient může uvolněně sedět 
nebo ležet. Délka terapie činí běžně osm až 30 mi-
nut. Počet ošetření se řídí podle závažnosti klinic-
kého stavu a délky onemocnění, a může činit dvě, 
ale i 20 ošetření.

Zaměření na příčinu onemocnění

Anketa Allensbach v Německu také dokládá, že 
polovina dotazovaných je názoru, že lékaři často 
pátrají po důvodech nemoci jen povrchně a léčí 
pouze příznaky.

Jelikož se u biorezonanční terapie Bicom jedná o 
biofyzikální metodu, spočívá způsob léčby na pří-
činné úrovni. Každý týden se jen v samotném ústa-
vu Regumed hlásí 80 až 100 pacientů, kteří se do-
tazují na adresy terapeutů. V Německu je přibliž-
ně 4000 ordinací Bicom a většina ordinací má na 
týdny dopředu obsazeno. Toto platí již i v České a 
Sloveské republice, kde se metoda začala využívat 
teprve nedávno.



Zaškolení a ukázka praxe v ordinaci 
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Základní motivace 

Základní motivací terapeuta pro aplikování biore-
zonanční metody Bicom ve své praxi by mělo být, 
přání pomoci lépe pacientovi – především chronic-
ky nemocnému.

Úspěšná praxe BICOM

KONCEPT a podpora terapeutů

Přístroj Bicom nabízí mnoho možností použití a  čas-
to může pomoci pacientům, kterým běžná medicí-
na nepomohla. Současně potřebuje jak zkušeného 
terapeuta, tak i koncept pro úspěšné použití v pra-
xi, který se bude cíleně a důsledně prosazovat.

Podpora a servis pro naše terapeuty BICOM

Naším cílem je podporovat naše terapeuty Bicom 
tak, aby měli radost z práce a hodně úspěchů s bio-
rezonanční terapií a mohli plně vyčerpat celé spek-
trum možností aplikace. Nabízíme rozsáhlý servis 
pro usnadnění začátků s tímto způsobem terapie:

5 individuálních školení, kde Vám poskytneme po-
drobný přehled o základech a možnostech aplika-
ce biorezonanční metody. Kromě toho máte mož-
nost i prakticky pracovat s přístrojem Bicom. 

Naučíte se obsluhovat přístroj, provedete kromě ji-
ného terapii odvykání kouření a poznáte systema-
tiku terapie u akutních a chronických onemocnění 
vč. nauky  práce s testovacími sadami. Navíc dosta-
nete cenné informace, jak můžete tuto terapii eko-
nomicky a smysluplně integrovat do svého běžné-
ho ordinačního dne.

Základní a pokračovací semináře

V Česku a Slovensku  nabízíme ročně přibližně 20  
seminářů na různá témata. Semináře jsou prak-
tické a hlavním přednášejícím je zkušený lékař 
MUDr. Josef Pekárek. Součástí těchto seminářů 
jsou i studijní materiály.

Brožura „Metoda BICOM” 

Pro podporu získávání klientů jsme vytvořili brožuru, 
která obsahuje informace pro pacienty. Objasňuje bi-
ofyzikální pozadí a způsob účinku biorezonanční me-
tody jednoduchým a snadným způsobem. Je dobrým 
nástrojem, jak vzbudit u pacienta zájem. Pro terapeu-
ty Bicom jsou k dostání nejen informace pro pacienty, 
ale i plakáty do čekáren ordinací.

Internetové diskuzní fórum 

Pro naše terapeuty je k dispozici diskuzní fórum, 
které vede MUDr. Josef Pekárek. Zde můžete klást 
svoje konkrétní dotazy našim odborníkům, nebo 
procházet spoustu dotazů, které již byly zodpově-
zeny.

Poradnu najdete na adrese:

www.bicom-optima.cz/poradna

Kdo získá nový přístroj Bicom, obdrží navíc k indi-
viduálnímu školení i bezplatné zaškolení v ordinaci 
MUDr. Stanislava Rösslera v Olomouci.

Pro terapeuty Bicom se koná jednou ročně mezi-
národní kongres ve Fuldě v Německu. Zde se se-
tkávají stovky uživatelů Bicom z celého světa, aby si 
mohli vyměnit získané zkušenosti z praxe. 

Vedle nejnovějších výsledků výzkumu, je zde také 
mnoho odborných studií z praxe, kde jsou uvede-
ny osvědčené i nové terapeutické možnosti. Před-
nášky z kongresů jsou k dispozici v tištěné podobě.

Budoucnost své ordinace máte ve svých rukou.  
Vy se rozhodnete, zda budete pokračovat jako 
doposud, nebo jestli půjdete novou cestou, kte-
rá Vám nabízí lepší perspektivu do budoucnosti.

Technické kontroly přístrojů BICOM provádějí naši 
technici na každém semináři.

Technický servis

Mezinárodní kongres BICOM ve Fuldě

CELOSTNÍ PŘÍSTUP
VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST
BEZ LÉKŮ
NEINVAZIVNÍ 
EFEKTIVNÍ

Metoda BICOM 
Chceme, abyste se cítili dobře.

®



Diagnostické a léčebné využití  
biorezonanční metody BICOM

Celostní přístup

Terapie BICOM respektuje principy západ-
ní, ale také tradiční čínské medicíny. Tradiční 
medicína založená na zkušenostech vychází z 
celostního pohledu, kde celek není jen pros-
tým součtem jednotlivých prvků.

Člověk není tvořen jen buňkami, tkáněmi 
a orgány, ale i rozumovými a emočními pro-
jevy. Celostní medicína tedy léčí jiným způso-
bem, a to tak, že najde a řeší příčiny nemoci, 
které mohou  být rozprostřeny různě po těle, 
ale i v psychice. Na rozdíl od západního lé-
kařství neléčí jen příznaky nemoci. Nenutí pa-
cientovi závislost na lécích, které mohou ško-
dit vedlejšími účinky a tím mohou u pacienta 
vyvolat jiné potíže.

Proto i správný BICOM terapeut na pacienta 
pohlíží jako na celého člověka a nejen kom-
plex buněk a biochemických procesů. Je tak 
schopen najít a následně odstranit fyzické 
i psychické nedostatky. 

Možnosti analýzy metodou BICOM:
•	 Potravinové intolerance, alergeny, testování aler-

gických reakcí na běžné potraviny;
•	 všeobecné alergeny - pyly, prach, zvířecí chlupy;
•	 nedostatek minerálů a vitamínů v těle;
•	 napadení viry, bakteriemi, plísněmi a parazity;
•	 psychická zátěž, zátěž toxiny a těžkými kovy;
•	 zátěž geopatogenních zón a elektrosmogu;
•	 zatížení orgánových systémů;
•	 poruchy pohybového aparátu;
•	 psychosomatika.

Terapeutické možnosti:
•	 Eliminace alergických zátěží;
•	 akutní a chronické záněty sliznice trávicího systému, 

včetně tenkého a tlustého střeva;
•	 revmatické potíže;
•	 potíže v orgánech;
•	 migrény a veškeré druhy bolestí;
•	 odstranění virů, bakterií, plísní a parazitů z těla;
•	 neurodermatitida;
•	 autoimunitní poruchy;
•	 hormonální nerovnováha;
•	 nedostatečná imunita různého původu;
•	 neinvazní odstraňování bradavic;
•	 problémy akutní i chronické;
•	 eliminace závislosti, včetně kouření a alkoholismu;
•	 potlačení chuti na sladké;
•	 hubnutí;
•	 posílení energetické a psychické rovnováhy;
•	 harmonizace, detoxikace;
•	 psychosomatika.

Využití ve stomatologii:

•	 Testování vhodnosti zubních materiálů;
•	 doprovodné ošetření paradentózy, onemocnění 

čelisti, čelistního kloubu a potíží se svalstvem  
v oblasti čelistí;

•	 předoperační a pooperační ošetření;
•	 záněty dásní;
•	 bolesti po vytržení a broušení zubů;
•	 nesnášenlivost protetického materiálu.

Přejeme Vám hodně úspěchů v léčbě 
pomocí terapie BICOM.

BIOMED CZ spol. s r. o.
Štolbova 2886, 53002 Pardubice,  
tel. +420 606 761 470
výhradní zastoupení firmy Regumed 
pro Českou, Slovenskou republiku  
a Maďarsko
www.bicom-optima.cz (.sk) (.hu)


