ВЪВЕДЕНИЕ
Известнят френски хирург Р. Лериш е написал: "Болестта е драма в две действия,
първото се разиграва в нашите тъкани при изгасeни свещи, дълбоко в тъмнина, без дори и
намек за болка. Само във второто действие възниква болка, запалват се свещите предвестници на пожара, потушаването на който в едни случаи е трудно, а в други
невъзможно". Обръщането към лекар в повечето случаи става едва от „второ действие на
драмата" и именно с това започва официалният отчет на здравословното ни състояние. Днес в
помощ на съвременния лекар идват нови методи на изследване, които позволяват да се започне
лечение в "първото действие” на болестта.
ОПИСАНИЕ НА КОМПЛЕКСА

Най-напредналата до момента компютъризирана система за електропунктурна
диагностика е хардуерно-софтуерният комплекс Dialog Nova. Тя дава възможност за цялостен
подход при изследването на текущото състояние на човешкият организъм, навреме да се
определи рискът от развитие на патологични процеси преди появата на първите симптоми на
заболяването, да се установи първопричината, да се конкретизират патогенните механизми на
болестта и да се набележи начин за възстановяване на здравето със съставянето на план за
индивидуално лечение.
Dialog Nova е разработен от екип от високо квалифицирани специалисти: лекари,
електронни инженери, програмисти и е резултат от 18 години опит в създаването на медицинско
оборудване. В комплекса са внедрени последните достижения в електрониката, използвани от
водещи световни производители: Atmel, OKW, Silicon Lab, Analog Devices, Fairchild, Maxim
Dallas, Motorola и др. Производителите му гарантират три години работа.
Dialog Nova е най-доброто съчетание за цена и качество.
Диагностичните възможности на Dialog Nova позволяват използването на класическите
схеми на нетрадиционните терапии и тяхната комбинация, както и значително допълват и
оптимизират традиционните методи за лечението на пациенти и с това очертават широки
перспективи за медицинската употреба на Dialog Nova.
Това позволява препоръчването на Dialog Nova като универсално устройство за
непрекъснат контрол на състоянието на здравето, диагностика и профилактика на болестите.
Указаните диагностични критерии разширяват възможностите на методите на
функционалната диагностика, позволяват да се съпоставят резултатите с тези от други методи,
използвани в клиничната практика за задълбочена характеристика и адекватна диагностика на
патологията, което е особено важно в профилактиката, тъй като промените на патологично ниво
могат да се развият преди появата на клиничните симптоми.

ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ПАЦИЕНТА СЕ ИЗПОЛЗВА СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЯ:

1. Регистрация
на пациента

4. Определяне и
преход при
необходимост към
друга система за
измервания

2. Избор на
системата за
измервания
(Фол, Експрес,
Вега)

5. Създаване на
заключение и
препоръки

3. Работа в избраната
система

6. Формиране на
отчети по
резултатите

7. Печат на
отчета

Dialog Nova еднакво добре се използва в долекарския прием и в кабинетите на
специалисти - рефлексотерапевти.
Dialog Nova работи прекрасно и в спортно-оздравителните центрове. Комплексът коренно
облекчава работата на дистрибуторите на хранителни добавки и увеличава обективността на
назначенията им. Dialog Nova позволи коренно да се преразгледа метода за контрол на
ефективността на всички здравни процедури - от пости и медитация до лекарствените
предписания. Dialog Nova успешно премина клиничните изпитания, които доказаха неговите
високи диагностически възможности.
Да разгледаме основните елементи на комплекса Dialog Nova:
ФОЛ – СТАР ПОЗНАТ – НОВИ ВОЗМОЖНОСТИ
Електропунктурната
диагностика
(ЕПД),
разработена от Р. Фол, в днешно време получи
широко разпространение. Р. Фол показва, че
биологично активните точки са способни в
зависимост от функционалното състояние на
вътрешните органи и системи, да изменят
съпротивлението на кожата към електрическия ток.
Въпреки че този метод обикновено се отнася
към алтернативната медицина, в действителност
заема средно положение, съчетавайки в себе си
елементи на древноизточните понятия за функциите
на тялото (системата от меридиани и биологично активните точки - БAT) и традиционните
методи за тестване на състоянието на биологични обекти (измерване на електрическите
параметри на тези обекти в различни режими).
Главната особеност на метода на тълкуване на Фол е доказания от автора постулат, че
електрофизиологичните свойства на една точка не показват състоянието на орган или функция на
системата, а само на ясно определена част.
Принципът на електропунктурната диагностика и медикаментозните тествания е основан
на измерванията на електропроводимостта в БАТ, която зависи от характера и интензивността на
протичането на химични процеси и от характера на химичните връзки в тъканите и органите,
имащи връзка с презентационите точки на съответните канали.
Съчетаването на тези направления предопределя достойнствата на ЕПД: от една страна,
универсалността и цялостността на диагностиката на тъкани, органи и системи на всички нива,
което е характерно за нетрадиционната медицина, и от друга — достъпността и обективността на
диагностиката, основана на общоизвестните физически методи за измервания. Освен това ЕПД
има такива преимущества като дълбочина, бързина и евтина цена на изследванията, безопасност
за пациентите и докторите, практическо отсъствие на противопоказания.
ВЕГА–ТЕСТ - ИЗВЕСТЕН МЕТОД С НОВАТОРСКА РЕАЛИЗИЦИЯ
Методът на резонансното изследване е бил предложен от X. Шимел (1978). Също както в
класическия метод на Фол, във Вега-теста (ВТ) се използва съпоставяне на измененията на
електропроводимостта в точките на измерването и състоянието на организма, но на друга
методична основа.
За ВТ е важно теоретичното положение, че във функционален смисъл човешкият
организъм представлява съвкупност на множество колебателни процеси, които взаимодействат
помежду си хармонично и съгласувано (синхронизиране) и определят хомеостазата (постоянство
на вътрешната среда) на организма като цяло.

В управлението на хомеостазата ключовата роля принадлежи на вегетативната нервна
система, която изпълнява функцията, управлението и интеграцията на всички информационни (в
това число и електромагнитните) сигнали вътре в организма. Отнасяйки се към вегетативната
нервна система като към информационно – енергетична «рамка» или цялостен модел на
организма, може да се регистира нейният отговор на въздействието на небезразличните за
организма колебания. Този отговор се проявява в явлението резонанс.
Съвременните инженерно-технически решения позволяват компактно да се обединят и
двата метода - метода на Фол и ВТ, като всеки от тях се явява незаменимо допълнение за
другия. Тест-лекарствата, по-рано съществуващи под формата на ампули, вече са представени
със своите електронни модели в състава на медикаментозния подбор. Освен това, оригиналното
програмно осигуряване на Dialog Nova значително оптимизира измерването, регистрацията на
показатели и оформянето на диагнозата и придава на метода ВТ ново качество.
Ако за решаването на диагностичните проблеми и медикаментозните тествания в метода
на Р. Фол се използват до 450-600 точки, то във ВТ една единствена репрезентативна (наричана
възпроизводима) точка на измерването представлява виртуален модел на целия организъм и
всеки обект, тестван в нея, придобива глобално значение в контекста на информационновълновия континиум на организма.
Съгласно логиката на изследванията, свързвайки се с резонансния контур, чрез
последователността на резонансните модели от селекционната база на Dialog Nova, отговаряме
на въпросите: каква е причината, къде (кои са поразените органи), какъв е начинът (характерът
на процеса), каква е степента (тежестта на заболяването), с какво да се лекува (препарат или
схемата на терапията) и много други.
Възможностите на ВТ най-ярко се проявяват например в диагностиката на инфекциозните
заболявания. Методът на филтриране позволява с висока точност да се проведе качествена
диагностика за наличието на инфекциозен агент (да/не), а също така да се отдели безвредното
наличие на инфекциозно начало от увреждащите му ефекти върху човешкото тяло чрез
резонансното определяне на активността на честотния модел. Методът на филтриране се състои в
последователното свързване на честотите на моделите от селекторната база за оформяне на
логически връзки, където всеки предишен препарат е честотен филтър за следващия,
оформирмяйки по този начин логическа последователност на честотни модели на състояния,
процеси или обекти, намиращи се в причинно-следствени взаимовръзки.
Диагностиката с метода на ВТ е процес на разпознаване на функционалото или
клиничното състояние на човешкото здраве чрез определяне на характера на
съществуващите взаимовръзки между органите, системите и различните процеси в тях с
използването на тест-указатели.
По този начин методът на ВТ позволява да установят резонансните взаимодействия
между отделните модели информация, обединявайки ги в цялостна картина на взаимовръзка
(причини и следствия) между структурите и функциите в организма.
ДИАГНОСТИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА DIALOG NOVA
позволяват за рекордно кратко време за изследване да се получи следната информация за
организма на пациента:
• изследване на общия енергиен баланс на организма, определят се неговите резерви за адаптация
в текущата ситуация;
• определяне на причините за заболяванията (етиологичния фактор);
• степента на въздействие на организма на биопатогенните фактори на околната среда:
геопатогенно и радиоактивно натоварване, електромагнитно влияние;
• вероятността за проявяване на заболявания, свързани с наследствени предразположения
(диабет, инсулт, инфаркт, хипертония, онкология и т.н);
• скритите психологически причини на заболяването (неувереност, страх, обида, комплекси,
депресия, стрес и т.н.);
• началния стадий на всеки патологичен процес, в доклинично ниво на проява на болестта, когато
симптомите й не са изразени или изобщо отсъстват;
• състоянието на имунната и нервната система, кръвта, лимфата и т.н.;
• състоянието на ендокринната система и нейното корегиране без приемане на хормонални

препарати;
• присъствието в организма на какъвто и да е вид вирус, бактерия, гъбички, глисти, едноклетъчни,
локализирането им и степента им на активност;
• недостатъка или дисбаланса в организма на витамини, микроелементи, ензими и хормони;
• наличието на кистозни, фиброзни процеси и др. тумори, за да се определи не само присъствието
на доброкачествени и злокачествени тумори, но и предразположенността към тяхното
образуване;
• патологията на гръбначния стълб и измененията в свързаните с него органи;
• установяването на първично поразения орган, най-поразения орган, идентифициране на цялата
патогенетична верига (механизма на формирането на болестта);
• наличието на вродена или придобита интоксикация, а също и степента на негативното
въздействие на организма от различните патогенни агенти: тежки метали, пестициди, нитрати и
т.н.;
• определянето на вида алергия, идентифициране на причината за нея, а също и тестване за други
алергии;
• степента на ефективност и съвместимост на всички приемани лекарства, хранителни добавки,
витамини, а също и възможност да не се въвеждат страничните им действия в организма;
подбирането на ефективен и с добра поносимост медикамент или схема за лечение в оптимални
дози;
• получаването на препоръки за храни, подходящи за конкретния човек на базата на получените
измервания;
• създаването на комплексен индивидуален препарат на основата на диагностичните данни.
ЕКСПРЕС–МЕТОД – ЕКСПРЕС-ВЪЗМОЖНОСТИ
Жизнената дейност на вътрешните органи осигуряват отдела на вегетативната нервна
система. Периферната част на симпатичната вегетативна нервна система се състои от
нервни влакна и симпатични ганглии (възли). Паравертебралните нервни възли, образуващи
десния и левия симпатичен ствол, които са разположени по протежение на гръбначния стълб и
са свързани към съответните гръбначномозъчни нерви, образуват сегмент и осигуряват
чувствителността на определени участъци от кожата - дерматоми. Именно затова различни
увреждания и нарушения във вътрешните органи могат да се проектират върху
съответстващата биологично активна зона.
Комплекс Dialog Nova, от своя страна, дава възможност да се свалят данни от тези зони и
да се направят изводи за състоянието на вътрешните органи.
Експрес системата на Dialog Novа получава информация за състоянието на органите чрез
бързо многократно електрическо сканиране на шестте зони на тялото и оценка на отклонението
от общата проводимост.
В определени участъци от кожата (чело, ръка, крак) по контактен начин се фиксират
шест електрода и чрез тях се измерва стойността на специалния сигнал от постоянен ток в
тридесет различни равнища в режим на повтарящите се измервания, което позволява
статистически да усреднят измерените параметри в диагностичния процес с цел получаване на
достоверни показатели. Такъв подход позволява напълно да се изключи субективния фактор от
влиянието на ръката на оператора в процеса на измерване, което е не е изключено при методите
за електропунктурната диагностика, и прави възможно възлагането на изследванията на
младшия медицински персонал, например.
Измерването на електропроводимостта на постоянния ток между различните двойки
електроди позволява да се контролират общите качествени
величини на мембранните потенциали и чувствителността на
клетъчните
рецептори,
отразяващи
функционалното
състояние на отделните органи на клетъчно ниво.
По-нататъшният компютърен анализ и обработката на
измерените стойности на зоналната електропроводимост
позволяват да се оцени функционалното състояние на

клетъчните структури, не само на възбудимите органи и системи (ЦНС, сърдечно-съдовата
система, мускулите и нервните влакна), формиращи потенциала на действие, но и на клетъчните
структури, които не генерират потенциал на действие (черен дроб, панкреас, бели дробове,
бъбреци и др.)
По този начин се получава информация за механизмите на функционалното състояние на
повечето органи и системи, протичането в същото време на патологичния процес и за цялата
взаимовръзка на информационните механизми, поддържащи хомеостазата.
В системата са използвани работите на Х. Пфлаум, Морел и др., а също и
дългогодишният опит при разработването на аналогични системи в областта на функционалната
диагностика и терапия.
Експрес-методът е логично развитие на вече известни методи за електропунктурната
диагностика (Фол, Накатани, Портнов, Нечушкин).
Допълнително в Dialog Nova са използвани алгоритми в тълкуването на функционалното
състояние, представено от лекари в древността (Тибет, Китай).
В резултат Dialog Nova предлага допълнителни възможности при интерпретирането на
резултатите от измерванията: взети са под внимание всекидневните и сезонните колебания на
биоритмичната максимална и минимална активност на органите и взаимовръзката на
циркулацията по системата на взаимодействие Ин и Ян, У – син, енергетическите центрове –
чакрите, създаване на изображение на аурата.
Процесът за сваляне на показателите трае около 1 минута.
Благодарение на огромната селекционна база, Dialog Nova дава възможност да се тества за
наличието на широк спектър от патогени и патологични състояния, да се определи индивидуална
схема за лечение и терапия и да се следи процеса на лечението.
ЕКСПРЕС МОДУЛЪТ DIALOG NOVA ПОЗВОЛЯВА ПРОВЕЖДАНЕТО
СЪСТОЯНИЯ:

НА ДИАГНОСТИКА НА СЛЕДНИТЕ

• глистна инвазия;
• бактериална, вирусна, гъбична инфекция;
• хронична интоксикация;
• новообразувания;
• състояние на храносмилателната система (черен дроб, жлъчния мехур, дисфункция на
панкреаса, стомаха, червата);
• състояние на дихателната система (трахея, бели дробове);
• състояние на пикочно-половата система (бъбреци, уретра, пикочен мехур, матка, яйчници,
простата);
• състояние на сърдечно-съдовата система;
• състояние на ендокринната система (щитовидна железа, панкреас, надбъбречни жлези);
• състояние на имунната и лимфната система;
• състояние на опорно-двигателния апарат (гръбначен стълб и стави).
В Dialog Nova се прилага принципът на индивидуалния подбор и информационното
съответствие на препарати от естествен произход за лечение и профилактика (лечебни растения,
минерали, метали и т.н.), като се вземат предвид функционалните нарушения в едни или други
органи или системи. При това се отчита информационното съответствие на лекарството със
заболяването съгласно индивидуалните особености на всеки човек, което е особено важно за
постигне на максимален ефект. Чрез използването на определени критерии за оценка на
функционалното състояние, Dialog Nova позволява да се определи глистна, бактериална или
вирусна инфекция, а също и предразположението към ракови заболявания.
СЕЛЕКТОР – СУПЕР-БАЗА НА ЧЕСТОТНИ МОДЕЛИ
На всяка молекулярна структура на тествания обект е присъщ свой спектър на вълната. На
това свойство се основава определянето на различни молекулни структури на изследваните
обекти (хелминти, бактерии, вируси, гъбички, болестни състояния, терапевтични средства).

При тестването на обект неговият честотен модел се поставя в вътре в измервания контур
чрез свързването му от селектора. Честотните модели се съхраняват в селектора в аналоговоцифров вид.
Dialog Nova съдържа медикаментозен селектор, в чиято памет се съхраняват 27 600 копия
на препарати на различни фирми, което дава възможност за по-подробна диагностика с
откриване на причините за заболяването, патогенезата и симптоматиката, провеждане на
диференцирана диагностика при неясни клинични случаи, т.е. лежи на принципа - от общото
към конкретното, а това значително ускорява времето за провеждането за сеанса.
В селектора се съдържат електронни копия от:
- гъбички, бактерии, вируси, хелминти, едноклетъчни, червеи;
- индикации за нарушения в микробиологичния цикъл, ендокринната система,
вегетативната нервна система, обмяната на веществата, имунната система;
- индикации за наличието или отсъствието на геопатогенно, радиационно, психическо,
опиатно натоварване;
- индикации за състоянието на резервите за адаптация, състоянието на мезенхимни,
биологични и фотон индекси;
- алергени (алергоплекси, растителни и микробиологични алергени);
- тест-препарати за определяне на липсата на витамини, микроелементи и минерали;
- онко-тест и предонко-резонансни хомеопатични препарати;
- FM – комплекси;
- меридианокомплексни и комбинирани меридианокомплексни
лекарства (intox);
- FMА – меридианакорди;
- специални комплекси;
- чакротерапия, петте елемента, цветове, камъни, „Цветята на
Бах”;
- допинг и индикации;
- тъканна хомеопатична серотерапия;
- органопрепарати;
- хетеронозодни заболявания;
- хомеопатични препарати, препарати Floreali Flower Plex фирма «OHOM» и «GUNA» (по
основните симптоми OHOM SIN, дренажи OHOM DRE, дезинтоксикация OHOM DIS,
регенериране OHOM RIGE, биокатаклизми OHOM CAT, петте елемента OHOM AGO, миазми
OHOM M);
- хормони, ендокринология и гинекология, според класификация на болестите;
- индукционна (въвеждаща) програма;
- лекарства Roy Martina: детокс, ендотокс, ендокринотокс.
За удобството на работата със селектора в програмата е създаден «Редактор на
селектора». За да не се прибгва към пълния списък, може да се използвате определен набор от
препарати, създавайки "Личен селектор" под формата на отделни групи или списък с лекарства.
Също така е създадена функция за създаване на текстови списък с препарати, които се
тестват чрез свързване отвън (които не са включени в селектора). В този случай е възможно да се
запази наименованието на лекарствата в рецепта и така се елиминира нуждата от ръчно
въвеждане всеки път.
С помощта на специално устройство (Replikator NOVA) може да се пренесат неговите
информационни свойства на потенциален носител.
БРТ – РЕЗОНАНСЪТ В БИОЛОГИЯТА
В Dialog Nova има модул за пасивна биорезонансна терапия. Въздействието е възможно
както на клетъчно ниво, така и на ниво орган, на ниво системи - органи и на целия организъм.
Основната идея при прилагането на резонанса в медицината е, че с правилния избор на честота и
форма на лечение, може да усилват физиологичните и да се отслабват патологичните колебания в
човешкото тяло. По този начин биорезонансното въздействие може да бъде насочено към

неутрализиране на патологичните, както и към възстановяването на физиологичните колебания,
нарушени от патологични състояния. Ендогенната или пасивна биорезонансна терапия, заложена
в Dialog Nova, е терапия със собствените електромагнитни колебания на човешкия организъм след
тяхното филтриране. Всяка структурна единица на организма съответства на определен честотен
спектър, който се използва успешно при лечение (терапия). Развитието на патологични процеси
води до промяна на честотния спектър под формата на появата на дисхармонични трептения. БРТ
може да се използва за лечение на широк спектър от патологични състояния, в стационарни и
амбулаторни условия, като монотерапия и в състава на комплексни процедури. Големият избор
от програми в БРТ позволява да се състави максимално ефективна и комплексна схема за
лечение с отчитане на индивидуалните особености на пациента.
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХРАНИТЕЛЕН НАВИГАТОР
Тази функция помага да се състави индивидуална схема за хранене и препоръки за
употребата на едни или други продукти на базата на получените измервания.
Базата включва в себе си около 1000 различни наименования в следните категории:
• бобови растения, ядки, семена;
• мазнини;
• картофи, картофени продукти;
• зърнени храни и култури;
• мляко, млечни продукти, сирене;
• зеленчуци и варива;
• подправки (пример: червен пипер, чубрица и др.);
• птици, месо, месни продукти;
• риба;
• сладкиши, захарни изделия;
• сокове и напитки;
• билкови чайове;
• плодове и ягоди, малини, къпини;
• хляб и тестени изделия.
Въз основа на получените резултати се формират отчети, в които резултатите от теста са
разделени на групи - " Препоръчителни продукти" и "Изключи от рациона”.
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА КОМПЛЕКСА DIALOG NOVА
Диагностика, терапия и профилактика на хроническите заболявания:
- стимулиране на защитните сили на организма, повишаване на умствената и физическа
работоспособност, премахване на физическата и психическа умора, детоксикация след отравяне,
включително и алкохолни;
- възстановяване на хомеостазата;
- заболявания на периферната нервна система: радикулити, плексити, неврити, невралгии,
полиневрити, полиневропатии и т.н.;
- неврологични прояви на остеохондроза на гръбначния стълб: рефлекторни мускулнотонични и
невродистрофични синдроми, компресионни коренови синдроми;
- неврози и невротични разстройства;
- заболявания на кръвоносната система: невроциркулаторна дистония, артериална хипо- и
хипертония;
- заболявания на дихателната система: ринити, трахеити, бронхити, пневмонии, бронхоспазъм,
бронхиална астма;
- заболявания на УНГ органи: - полисинузити (синузит и т.н.), ларингити, аденоидни вегетации,
тонзилити;

- заболявания на храносмилателната система: функционални заболявания на хранопровода,
стомаха, червата, жлъчния мехур, гастрити, дуоденити, язва на стомаха и на
дванадесетопръстника, хронични колити, панкреатити, холецистити;
- заболявания на пикочно-половата система: цистити, алгоменореи, аднексити, простатити,
доброкачествени тумори и т.н.
- определяне на функционалното състояние на органите и системите, свързани с биологично
активните точки и зони (БАТ, БАЗ);
- разгадаване на клинично неясни случаи, предклинична диагностика на латентните (скрити)
огнища на инфекция и въздействието им върху организма;
- определяне на етиологията (причината) и темата на заболяването с помощта на тестване на
нозоди, биологични продукти и т.н.;
- индивидуален подбор на лекарствени средства, биологично активни добавки, фито-,
хомеопатични, хомотоксилогични препарати и т.н., тестване на алергени, храни, козметични
средства и т.н. без въвеждането им в тялото (феномена на дистанционното действие);
- идентификация на отрицателното въздействие на патологични агенти (радионуклиди,
пестициди и т.н.);
- назначаване и контрол на ефективността на проведените сеанси с биорезонансната терапия,
физиотерапия и т.н.;
- контролиране на ефективността на лекарствата, използвани за лечение и профилактика на
болестите;
- определяне на състоянието на системата от меридиани, използвани в традиционната китайска
медицина, с оглед изготвянето на индивидуална акупунктурна рецепта при лечение с методите
на рефлексотерапията и оценка на ефективността на лечението.
Противопоказания за използване:
- индивидуална непоносимост към електрически ток;
- наличие на имплантиран пейсмейкър;
- бременност;
- епилепсия;
- злокачествени новообразувания;
- нарушения в кръвосъсирването;
- остри нарушения на мозъчното и коронарното кръвообращение;
- състояние на остра психическа възбуда.

СОФТУЕР
Към компютъра, работещ с комплекса Dialog
Nova, няма никакви специални изисквания. Той трябва да има USB порт, система за видео с
резолюция поне 1024х768. Операционната система е Windows 98 SE, Me, XP, Vista, Win7(32).
Нашите дизайнери създадоха модерен софтуер, който позволява в процеса на диагностика
нагледно да се представи цялостна картина за общото състояние на организма и на отделни
органи.
Софтуерният комплекс Dialog Nova е снабден с богат набор от обслужващи функции за
лекаря и пациента, включително и информационни прозорци за локализацията на БАТ по
меридианите Р. Фол, лесна за ползване система върху меридианите и точките, бази данни и
прозорци за сравнение на данните на различните измерения, цветни интерпретации на
цифровите резултати и т.н., с които комплексът максимално подобрява точността на
диагностиката. Освен това значително е опростен процесът на изследването и резултатите се
съхраняват в базата данни, и ако е необходимо, могат да бъдат отпечатани като доклади.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПРОГРАМАТА
• Определяне на функционалното състояние на органи и системи, свързани с биологично
активни точки.
• Определяне на етиологията (причината) и данни за заболяванията чрез тестване с нозоди,
органопрепарати и т. н.
• Индивидуален избор на лекарства, БАД, фито-, хомеопатични, хомотоксикологични препарати
и т. н.
• Сравнение на резултатите от измерванията.
• Създаване на доклади и печат.
БАЗА ДАННИ НА ПАЦИЕНТИТЕ
• С помоща на Базите данни на пациентите Вие получавате бърз достъп към който и да е от
проведените по-рано сеанси, съхранени в паметта на програмата.
• Вие можете да следите динамиката на състоянието на пациента.
• В допълнение към данните за състоянието на организма, в
базата данни се съхраняват личните данни на всеки пациент.
• При работа с базата можете да добавяте, редактирате и
изтривате всеки запис.
• Програмата дава възможност за множество потребители. Това е
удобно за големи медицински институции, в които всеки лекар
има достъп само до базата данни на своите пациенти

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА

НА ДИАГНОСТИКАТА В РЕЖИМ EXPRESS

• По време на диагностичния процес, който трае 3 - 3.5 минути, на екрана се появява
видеокартина, интерпретираща процеса.
• В горния десен ъгъл има скала, която информира за хода на измерването в проценти.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА ДИАГНОСТИКАТА В РЕЖИМ VOLL/VEGA
• Прозорецът «Диагностика» е разработен максимално информативно за лекаря. Избирайки
точка от картата на меридианите, виждате в горния десен прозорец изображение на органа,
съответстващо на избраната точка. В долния десен ъгъл на прозореца са разположени точките на
тялото на човека. Под картата на меридианите се намира динамичен дисплей за процеса на
измерване за дадена точка.
• Всяка точка на картата на меридианите е оцветена в съответстващ на измерването цвят, което
позволява нагледно да се оценят резултатите от изследването.
• В програмата съществува и възможност за избор на точки от маршрута (предварително
определена последователност за измерването на точки) по меридианите, на всяка страна на
меридиана, по КТИ, както е предоставена и функция за създаване и редактиране на маршрути
след записването им в паметта на програмата.
ОТЧЕТИ В РЕЖИМ EXPRESS
• Главната страница;
• Картон на пациента;
• Оплаквания и анамнеза;
• Заключения и препоръки;
• Резултатите от измерванията, както следва:

-

Отчет на системите;
- Гръбначен стълб;
- Чакри;
- Аура;
- Динамика;
- Колонобразни диаграми

ОТЧЕТИ

В РЕЖИМ

VOLL / VEGA

• Главната страница;
• Картон на пациента;
• Оплаквания и анамнеза;
• Заключения и препоръки;
• Резултатите от измерванията, както следва:
– Обща картина на състоянието;
– Колонообразни диаграми по КТИ, Колонообразни диаграми по меридианите;
– Отчет по патологичните точки с възможност за илюстриране на органите;
Подобреният графичен интерфейс улеснява усвояването на софтуера за по-неопитни
потребители.
Потребителите на Dialog Nova имат възможност да актуализират софтуера.

VOLLNA NOVA
Уредът за изследване на функционалното състояние на организма чрез метода за
електропунктурна диагностика. Има три режима на диагностика:
VOLL - VEGA-TEST - SELEKTOR.

Измерването се извършва с помощта на включените в комплекта активни и пасивни
електроди. Свързването на устройството с компютерната програма «Dialog» се осъществява през
високоскоростен USB порт. Габаритните размери са 160х120х45 мм.
REPLIKATOR
Устройството е предназначено за провеждане на енерго-информационнен пренос на
лекарствените свойства препарата на различни носители.
Възможно е да се извършва пряк и обратен трансфер, както
и усилване на лечебните свойства на лекарства, които се
съдържат в медицинския селектор, а също и свързване с
външни източници.
С репликатора може да се направат автонозоди, нозоди,
органопрепарати.

