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VedaPulse Professional
„VedaPulse Professional“
je přístrojový a programový
systém pro pulzovou analýzu navržený pro jakoukoli
tradiční lékařskou či léčitelskou praxi

Vlastnosti „VedaPulse“:

· Vyhodnocování funkčního stavu pacientů v terminologii a konceptů
dle tradičních medicínských systémů;
· Vzdálený monitoring změn pacientova stavu;

· Tvorba individuálních rehabilitačních programů.

Konfigurace

„VedaPulse“ Basic verze je k dispozici v následující konfiguraci:

· Akademická jednotka - záznam srdečního tepu, analýza proměnlivosti srdeční frekvence (spektrální analýza, indexy časové analýzy).

· Konstituce - vyhodnocení patologického stavu Dosh (Vikruti) a akademických indexů psychofyziologického stavu.
· Synchronizace s přístrojem „VedaPulse Home“ - vzdálená kontrola funkčního stavu pacientů

· Přístrojový a programový systém „VedaPulse Home“ - další zařízení pro snímání dat pacientů v rámci pracovní odborné skupiny či
pro zapůjčení pacientům.

· Základní konfigurace může být doplněna specializovanými expertními moduly.

„VedaPulse“ - posvátná tajemství dostupná každému

www.vedapulse.eu
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Jak se stát naším partnerem?
Zveme odborníky v oblasti tradiční a přírodní medicíny, podnikatele a
obchodní společnosti se zkušeností v nabídce služeb, produktů a zařízení na trhu tradiční medicíny k partnerství a nabízíme přístup na trh v
oblasti Vašich služeb s „VedaPulse“ technologií.

Co nabízíme?

· Jeden z nejpokročilejších systémů v oblasti tradiční medicíny;

· Široký sortiment přístrojů a doplňkového programového vybavení;
· Příznivé podmínky spolupráce;
· Konkurenceschopné ceny;

· Podporu a školení partnerů;
· Rychlou dodávku a servis;

· Přístup k práci orientovaný na zákazníka.
Spolu s našimi partnery po celém světě se snažíme změnit průmysl
tradiční medicíny prostřednictvím uvedení vědeckých metod a nových
technologických přístupů.

Jak začít s partnerstvím?

1. Kontaktujte nás a zašlete informaci o Vašich zkušenostech;

2. Probereme spolu „VedaPulse“ vstupní strategii pro nové oblasti;
3. Vyhodnotíme společně prodejní potenciál ve vaší oblasti;
4. Zahrneme vaše plány do společné obchodní strategie.

Zajímá Vás tato nabídka?

Pošlete nám požadavek na info@coherence.cz
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Základní školení pro práci s přístroji a technická podpora
Každý partner obdrží detailní instrukce o
obsluze VedaPulse prostřednictvím online
vzdělávacího kurzu, který zahrnuje 4
úrovně: technickou, akademickou, diagnostickou a rehabilitační.

Po dokončení dálkového vzdělání, každý
uživatel obdrží individuální konzultaci s
VedaPulse specialistou prostřednictvím
Skype.

Na základě výsledků dokončeného školení je vystaven elektronický certifikát jako
potvrzení kompetence používat přístroj
VedaPulse

Další vzdělávací programy
Pečujeme o profesionální rozvoj uživatelů VedaPulse a nabízíme vzdělávací programy v různých oblastech tradiční medicíny a to osobně či v
online e-learning formátu a to v angličtině či v ruštině.

Ájurvedská
medicína

Tradiční čínská
medicína

Bylinná terapie

Aromaterapie

Dietologie

Fyzioterapie

Psychologie

Dechová cvičení
a jóga terapie

Pulzová analýza

Staňte se špičkovým profesionálem s „VedaPulse“
www.vedapulse.eu
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Expertní moduly

Nabízíme každému specialistovi osobní řešení založené na
jejich individuálních potřebách a cílech

Diagnostika

„Akademie“ - vyhodnocení variability srdečního tepu a vegetativní rovnováhy;
„Konstituce“ - určení psychofyziologické konstituce osoby;
„Meridiány“ (Pulz orgánů) - vyhodnocení 12ti meridiánů dle TCM a
ájurvedy;
„Nidan“ - analýza kondice subdóš, Agni Dhatu a přírodních elementů;
„Bioenergie“ - vyhodnocení energetického pole a čaker;
„Hudba srdce“ - transformace srdečního rytmu do hudby;
„Dynamika“ - grafy a tabulky dynamiky indexů různých modulů;
„Helios“ - Vyhodnocení vlivu helio-geo-fyzikálních faktorů pacienta na
základě dat z NASA.

Rehabilitace

„Dietoterapie“ - doporučení stravy a životního stylu dle konstituce;
„Bylinná terapie“ - formulace personalizovaných bylinných složení;
„Aromaterapie“ - výběr esenciálních olejů na základě pacientovy konstituce;
„Potravní doplňky“ - výběr potravních doplňků z pohledu individuální
konstituce;
„Jóga terapie“ - výběr ásan založený na individuálních charakteristikách člověka;
„Masáž“ - individuální doporučení masáže reflexních zón chodidel;
„Meditace“ - trénink dovedností meditativně spirituálních technik;
„Biorytmy“ - určení individuálních cirkadiánních rytmů;
„Hirudoterapie“ - výběr personifikovaných receptur pro hirudoterapii;
„Kvantová terapie“ - individuální postupy pro kvantově fyzikální terapii;
„EHF terapie“ - osobní receptury pro fyzioterapii velmi vysokými frekvencemi slabého elektromagnetického pole;
„Akupunktura“ - výběr individuálních akupunkturních postupů.

Nové technologie pro tradiční medicínu
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VedaPulse Home
„VedaPulse Home“ - přístroj
pro monitoring zdraví v domácích podmínkách.

Vlastnosti „VedaPulse
Home“:

· Rychlá diagnostika funkčního tělesného stavu. Programové vybavení počítá indexy: zdravotního stavu, úrovně stresu,
rychlosti biologického stárnutí a adaptační úroveň;

· Cvičení dovedností pro řízenou meditaci a relaxaci, pro tělesnou i
psychickou harmonizaci;

· Lékařský vzdálený monitoring stavu vašeho zdraví a získání rychlé
odborné konzultace.

Konfigurace:

„VedaPulse Home“ přístroj a programové vybavení zahrnující následující moduly:
· „Akademie“ - záznam srdeční činnosti, analýza variability srdečního
tepu (HRV);
· Modul pro výpočet celkových zdravotních indexů dle Baevského
(používá se v kosmické medicíně);

· „Meditace“ - modul pro autogenní tréning pomocí meditačních a dechových technik;

· „Synchronizace“ - přenos naměřených dat profesionálům pracujícím
s „VedaPulse Professional“ k interpretaci dat a formulaci individuálních doporučení.

Technologie telemedicíny v systémech tradičního léčitelství
www.vedapulse.eu
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VedaPulse pro potravní doplňky
„VedaPulse Supplements“ expertní systém pro specialisty
prodeje produktů MLM společností a výrobců výživových doplňků a .potravin.

Vlastnosti „VedaPulse
Supplements“:

· Vyvinuto pro individuální schémata užívání dietních doplňků Vaší
společnosti pro různé nemoci a problémy;
· Vyhodnocení funkčního stavu vnitřních orgánů a systémů;

· Vzdálená konzultace se specialistou používající VedaPulse Professional a pracující v kanceláři v místě společnosti.

Konfigurace:

· „VedaPulse Home“ přístroj a
programové vybavení;

· Modul potravních doplňků s
detailními popisy výrobků Vaší
společnosti, aplikačními metodami, indikacemi/ kontraindikacemi.
Vývoj modulu pro výběr doplňků Vaší společnosti musí být prodiskutován a dohodnut s výrobcem zařízení VedaPulse.

Unikátní marketingový nástroj v rozvoji MLM společností
„VedaPulse Supplements“ komplex programového vybavení není vhodný pro
implementaci dalších modulů (viz. VedaPulse Professional)
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VedaPulse Acupuncture
„VedaPulse Accupuncture“ je expertní systém skládající se
z VedaPulse diagnostické jednotky a VedaLaser terapeutického zařízení navržený pro
asistenci v práci profesionálům
v reflexoterapii.

Vlastnosti „VedaPulse
Acupuncture“:

· Individuální diagnostika funkčního tělesného stavu;

· Návrh personalizovaných rehabilitačních programů pro léčbu akupunkturou;
· Provádění léčby prostřednictvím moderního laserového zařízení.

Konfigurace:
·
·
·

VedaPulse technické a programové vybavení;
Programové rozšíření „Akupunktura“;

Fyzioterapeutické zařízení VedaLaser pro
komplexní terapii červeným laserem v červeném spektru, iontoforéza a akupresura stříbrným hrotem působí účinně na biologicky aktivní body (BAP dle WHO).

VedaLaser je možné zakoupit jako součást systému VedaPulse Acupuncture nebo i zvlášť

Nové technologie pro specialisty v reflexologii
„VedaPulse Acupuncture“ komplex programového vybavení není vhodný pro
implementaci dalších modulů (viz. VedaPulse Professional)
www.vedapulse.eu
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GDV Pulse
„GDV Pulse“ kombinuje funkcionality metod GDV a pulzové analýzy. Gas Discharge
Visualisation technologie
(GDV) je počítačová registrace a analýza záře elektrických
výbojů plynů (GDV obrazy) všech biologických objektů umístěných v
elektromagnetickém poli o vysoké intenzitě.

Vlastnosti „GDV Pulse“:

· Více variant analýzy výbojů následované vyhodnocením energetických stavů různých systémů a orgánů;
· Všechny základní funkčnosti VedaPulse Professional;

· Individuální poradenství v oblastech dieto-terapie, bylinné medicíny,
aromaterapie, fyzioterapie (magnetoterapie, laserová terapie), akupunktury (aurikuloterapie, hirudoterapie, reflexo-terapie), ájurvedy a
celkového životního stylu.

Konfigurace:

„GDV Pulse“ technické a programové vybavení obsahující následující
moduly:
· Capture - program registrující signály GDV;

· GDV diagram - program zpracovávající data z GDV;

· Akademie - záznam srdeční frekvence, analýza variability srdeční
frekvence (spektrální a časová analýza, Baevského indexy).

Systém „GDV Pulse“ můžete doplnit o dalších 34 programových modulů
pro specialisty v různých oblastech tradiční medicíny.

Současné vyhodnocení funkčního a energetického stavu
organismu.
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VedaPulse Quantum
„VedaPulse Quantum“ je expertním systémem skládajícím
se z VedaPulse diagnostické
jednotky a VedaQuantum terapeutického přístroje a přídavného profesionálního nástroje vytvořeného pro praxi specialisty
tradiční medicíny.

Vlastnosti „VedaPulse Quantum“:

· Vyhodnocování funkčního stavu vnitřních orgánů a systémů;

· Rozvoj individuálních programů kvantové fyzioterapie, zahrnující
charakteristiku funkčního stavu pacienta;

· Provádění kvantově-fyzikální terapie s pomocí specializovaného zařízení zejména pro akutní případy.

Konfigurace:

· „VedaPulse Home“ technické a programové vybavení;
· Programový modul kvantové terapie

· VedaQuantum přístroj pro kvantovou
fyzioterapii prostřednictvím pulzujícího
laseru a současně světla v IR oblasti
spolu s vlivem konstantního magnetického pole.

Využijte úspěchů moderní kvantové medicíny.
„VedaPulse Acupuncture“ komplex programového vybavení není vhodný pro
implementaci dalších modulů (viz. VedaPulse Professional)
www.vedapulse.eu
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VedaPulse EHF terapie
„VedaPulse EHF terapie“ expertní systém obsahující
VedaPulse diagnostickou jednotku a VedaEHF terapeutický přístroj pro vybavení pracoviště profesionálů v oblasti
„Vysokofrekvenční fyziologické terapie“.

Vlastnosti „VedaPulseEHF“:

· Vývoj individuálních fyzioterapeutických programů na základě znalosti funkčního stavu pacienta;
· Vyhodnocení funkčního stavu vnitřních orgánů a systémů

· EHF - terapie s přenosným VedaEHF přístrojem zejména v aplikacií
chronických diagnóz. .

Konfigurace:

· VedaPulse Home“ technické a programové
vybavení;
· Programové rozšíření EHF terapie;

· VedaEHF přístroj pro fyzioterapii prostřednictvím aplikace extrémně vysokých frekvencí
(EHF) na biologicky aktivní body (BAP) a
oblasti.

EHF fyzioterapie v tradiční medicíně.
„VedaPulse Acupuncture“ komplex programového vybavení není vhodný pro
implementaci dalších modulů (viz. VedaPulse Professional)
11

Vnímání VedaPulse ve světě
„Jste první vědec, který vytvořil tak přesný algoritmus.
Všechno, co jsem zjistil u tohoto pacienta, váš přístroj zaznamenal. Viděl jsem mnoho zařízení o kterých se říkalo, že
jsou založeny na principech ájurvedy, ale žádný z nich nebyl dostatečně dobrý.“

Dr. Vasant Lad
praktikující mistr ájurvedy
prezident Ayurveda Institute a spisovatel

¨

„Co je tak zvláštního na tomto zařízení? Dobře, poprvé v
historii pulzové diagnostiky najednou existuje neuvěřitelně
citlivý systém, který umí přeložit pulzovou diagnostiku do
čitelné informace, kterou každý umí pochopit. Subjektivní
prožitek je nyní objektivní diagnózou a to je vynikající pomoc“.

Dr. Cornelis Peters
ředitel Evropského centra ájurvedy

„….jakmile pocítím srdeční pulz klientů a zaznamenám pozorování, okamžitě u tohoto klienta použiji VedaPulse. Přišel jsem na to, že záznamy VedaPulse jsou velmi podobná
a často téměř shodná pozorování. Je to užitečné pro praktiky ájurvédy používat VedaPulse v jejich praxích pro interpretaci pulzových nálezů pro své klienty“.
Prof. Dr. Shekhar Annambhotla
BAMS,MDAyu, LMT, prezidet Asociace ájurvedských profesionálů USA
Ájurvedský ředitel Mezinárodní univezity jógy a ájurvedy, USA

Votum s.r.o.
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