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Διάγνωση EIS

Ένα σύγχρονο σύστημα μέτρησης
της κατάστασης του οργανισμού.

Το EIS (Electro interstitial scan) είναι ένα ιατροτεχνολογικό 
σύστημα μέτρησης  που βασίζεται σε μία έρευνα άνω
των 60 ετών. Αποτελεί σήμερα μια εξαιρετική τεχνολογία
στον τομέα της ιατρικής  που χρησιμοποιείται στην
Ευρώπη και την Αμερική. Η δυνατότητα διάγνωσης
του συστήματος EIS το κατατάσσει στα νούμερο
ένα συστήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα
στην προληπτική ιατρική και στην αποκατάσταση.

Το EIS έχει την δυνατότητα να προσφέρει μία συνολική
εικόνα των κυτταρικών διαταραχών στα διάφορα όργανα
και συστήματα οργάνων στο σώμα συντελώντας έτσι
στην ακριβέστερη διάγνωση των αιτιών μιας ασθένειας. 
Ο γιατρός με τους δείκτες και τις ενδείξεις που λαμβάνει 
μπορεί να δει πόσο αποτελεσματική είναι μια αγωγή
ή θεραπεία. 

Το EIS ως μέθοδος.

Η τεχνολογία που εφαρμόζει το , επιτρέπει στο σύστημα να EIS
μπορεί μέσω των ηλεκτροδίων να σαρώνει όλο το σώμα  
παρέχοντας μία τρισδιάστατη απεικόνιση των 
αποτελεσμάτων της σάρωσης. 

Οι παράμετροι που εμφανίζει το σύστημα EIS είναι οι εξής:

Μετρήσεις:
Όλων των οργάνων, αδένων και ιστών για την σωστή 
λειτουργία ή δυσλειτουργία τους.

Γραφήματα Μάζας - ύφους - βάρους: 
Ποσοστό λίπους, υγρών στο σώμα, οστικής μάζας.

Στατιστικοί κίνδυνοι:
Αναπνευστικό σύστημα, καρδιαγγειακό σύστημα, 
γαστρεντερικό σύστημα, ανοσοποιητικό σύστημα, νεφρική 
λειτουργία.

Μεταβολισμός:
Βασικός μεταβολικός δείκτης (υπερλειτουργία- 
υπολειτουργία)

Οξειδωτικό stress

Oξέωση και αλκάλωση:
του μεταβολισμού, του αναπνευστικού συστήματος,
του διάμεσου ιστού, μέτρηση του pH στον ενδιάμεσο ιστό
σε κάθε όργανο.

Στατιστικό γράφημα νευροδιαβιβαστών: 
iAcetylcho, iCatechol,iDopamin, iSerotonin.

Προτεινόμενη διατροφή:
Απαγορευμένα τρόφιμα, συνιστώμενα τρόφιμα και 
μικροδιατροφή (ιχνοστοιχεία, μέταλλα, βιταμίνες).



Πως εφαρμόζεται

Η εφαρμογή είναι τελείως ανώδυνη και χρειάζεται
μόλις 3 λεπτά.

Η μέτρηση του σώματος γίνεται με την βοήθεια έξι 
ηλεκτροδίων. Τα ηλεκτρόδια χρησιμοποιούνται ανά ζεύγη
στο κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια.

Μέσα σε 3 λεπτά το σύστημα αυτό μέσω των ηλεκτροδίων 
σαρώνει τον οργανισμό σε επίπεδο matrix
(διάμεσος χώρος σώματος) παρέχοντας άμεσα 
πληροφορίες για την κατάσταση του οργανισμού
σε επίπεδο κυττάρων, οργάνων και συστημάτων,
τα οποία απεικονίζει σε 3-D εικόνες.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ένα σύγχρονο σύστημα, σύμμαχος στην πρόληψη ενάντια 
σε ασθένεια και πάθηση.

Τα δεδομένα που λαμβάνει ο γιατρός από το σύστημα EIS 
είναι αξιόπιστες, πραγματικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες 
τιμές και έχουν υψηλό βαθμό επαναληψημότητας.

Αυτά τα χαρακτηριστικά δίνουν στον γιατρό τα εφόδια
ώστε να κάνει καταρχήν μία διάγνωση με την μεγαλύτερη 
δυνατή ακρίβεια, εντοπίζοντας την ουσιαστική αιτία μιας 
ασθένειας, ενώ ταυτόχρονα με αυτό το σύγχρονο σύστημα 
μπορεί να ελέγχει με ακρίβεια την εξέλιξη της θεραπευτικής 
πορείας, εφαρμόζοντας έγκαιρα τροποποιήσεις και αλλαγές 
στο θεραπευτικό σχήμα, εάν χρειαστεί, προκειμένου
ο ασθενής να αναρρώσει πιο γρήγορα και σταθερά.







Διάγνωση VEGA

Μία γρήγορη αποτελεσματική
και συνοπτική διάγνωση. 

Είναι ένα σύστημα που προσφέρει έναν έξυπνο, γρήγορο
και ακριβέστατο έλεγχο του οργανισμού, σε περιπτώσεις 
όπου δεν μπορεί να διαγνωσθεί κάποιο μορφολογικό ή 
κλινικό σύμπτωμα, ενώ ο ασθενής παρουσιάζει διαταραχές. 

Αυτές οι διαταραχές ονομάζονται λειτουργικές διαταραχές και 
αρκετές φορές έχουν σαν αίτια λανθασμένη διατροφή, 
διάφορες δηλητηριάσεις από το περιβάλλον, μύκητες, 
παράσιτα, stress, φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα κ.α.

Οι λειτουργικές διαταραχές οδηγούν σε ελάττωση της 
αμυντικής ικανότητας του οργανισμού με την εμφάνιση μιας 
σειράς συμπτωμάτων (κόπωση, αυπνία, κ.α). Αυτές λοιπόν 
τις διαταραχές εντοπίζει με ακρίβεια το VEGACHEK ελέγχοντας 
τον ασθενή από την κορυφή έως τα νύχια.  

Τo VEGACHECK ως μέθοδος.

Ένας περιοχικός ηλεκτρογράφος που καταγράφει τις 
λειτουργικές διαταραχές.

Ελέγχει τον ασθενή από την κορυφή μέχρι τα πόδια στην 
κυριολεξία. Δίνει στον θεραπευτή πληροφορίες για την 
γενικότερη κατάσταση του ασθενούς.
Δείχνει με γραφήματα λεπτομερώς σε ποιο μέρος
του οργανισμού υπάρχουν λειτουργικές διαταραχές. 
Το σύστημα συντάσσει πληροφορίες για διάγνωση
και θεραπείες οι οποίες μπορούν να αποτυπωθούν.
Στην ουσία πρόκειται για ένα μηχάνημα που είναι το 
αποτέλεσμα ιατρικών ερευνών, το οποίο δίνει νέες 
δυνατότητες στην προληπτική ιατρική και την αντιμετώπιση 
διάφορων ασθενειών. 

Το μηχάνημα αυτό είναι σε θέση να δίνει λεπτομερείς 
πληροφορίες για διαταραχές οι οποίες δεν θα μπορούσαν 
να διαγνωσθούν με τις κλασικές μεθόδους εξέτασης,
όπως ακτινογραφίες, υπέρηχοι, αξονικές ή μαγνητικές 
τομογραφίες, καθώς και μικροβιολογικές εξετάσεις. 

Με την μέθοδο αυτή μπορούν να διαγνωσθούν, 
φλεγμονώδη πεδία, λανθάνουσες ή χρόνιες παθήσεις, 
αλλεργίες και δυσανεξίες, μπλοκαρισμένες αρθρώσεις, 
επιβάρυνση από ηλεκτρομαγνητικά πεδία κ.α.



Πως εφαρμόζεται.

Τελείως ανώδυνη και απλή εφαρμογή με αποτελέσματα που 
αλλάζουν ζωές.

Το VEGACEHCK χρειάζεται 6 ηλεκτρόδια τα οποία 
εφαρμόζονται ανά ζεύγη στο κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια. 
Μέσω αυτών των ηλεκτροδίων κατευθύνονται θετικά και 
αρνητικά παλμικά ηλεκτρικά φορτία 13Hertz σε 4 
επακολουθούσες πορείες.

Το VEGACHECK  αποτυπώνει τις ηλεκτρικές παραμέτρους
των επί μέρους περιοχών. Η μέτρηση λαμβάνει χώρα μέσω
7 οδών μέτρησης (απαγωγές), οι οποίες αντιστοιχούν
σε ειδικά όργανα. Τα αποτελέσματα της μέτρησης κάθε
μιας απαγωγής δίνουν πληροφορίες για την ενεργειακή 
κατάσταση, αλλά και την λειτουργία των οργάνων,
ομάδων οργάνων, καθώς και την επιρροή που ασκούν. 

Το VEGACHECK  στην ουσία μετράει ηλεκτρικές 
παραμέτρους σε προεπιλεγμένες περιοχές.
Κάθε απόκλιση από το φυσιολογικό σηματοδοτεί
μια διαταραχή. 

Τι πρέπει να γνωρίζετε.

Στο vegacheck βρήκαμε έναν νέο σύμμαχο για την πρόληψη 
και την αποκατάσταση.

To vegacheck είναι ένα σύγχρονο μηχάνημα το οποίο
θα μας δώσει όλες τις απαραίτητες ενδείξεις που 
χρειαζόμαστε. Αυτό φυσικά μας βοηθάει να έχουμε
την πολυτέλεια του χρόνου, εντοπίζοντας παθήσεις
και ασθένειες που με τις κλασικές μεθόδους δεν θα 
μπορούσαμε να εντοπίσουμε, πολύ πριν εμφανιστεί
κάποιο σύμπτωμα.

Μην διστάσετε να αναφέρετε στον γιατρό σας οτιδήποτε
σας απασχολεί στον οργανισμό σας με την μορφή 
διαταραχής. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτός ο χρόνος
είναι πολύτιμος και μπορεί να αλλάξει την ζωή μας.



Τ. 210 9658303
info@prevital.club
Γρηγορίου Λαμπράκη 13
Γλυφάδα τ.κ. 16 674

ος3  Όροφος

JPS 6s

Ναυάρχου Νοταρά 117
6ος όροφος 
Πειραιάς   τ.κ. 18 535
Info@prevital.club
www.prevital.club
Τ. 2104529875
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