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نجاعة  لفحص  ايطاليا  يف  trial,اقيم 

جهاز يب كيور ليزر يف تقليل الوجع أوجد 

أن نسبة الوجع انخفضت ب%50- خالل 

الرقابة- مجموعة   8% مقابل  أسبوعني 

إحصائية  داللة  هناك  كان  "فلتسبو". 
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الطبيعي  والعالج  األدوية  من  ييإسوا  وقد  آلالمهم  حل 

والعالجات البديلة.  متعالجي يب كيور ليزر يشريون أن 

الجهاز متكن من تخفيف األمل الحاد واملزمن يف غضون 

أسابيع أو حتى أيام.

 كيف يعمل؟
جهاز يب كيور ليزر هو منتج تم تطويره يف البالد مبجال 

امنا  فقط  ليس  املستوى.  منخفض  والليزر  التكنولوجيا 

لالستخدام، هو الجهاز البيتي الوحيد الذي فحص من 

واثبت  عيادة  قبل 

من  يقلل  بانه  علميا 

ليزر  كيور  يب  جهاز  االوجاع. 

موافق عليه من قبل وزارة الصحة، يسبب 

اإلفراج عن اإلندورفني وتخفيف األمل، ويحسن 

بها  يشعر  التي  املنطقة  إىل  واألكسجني  الدم  إمدادات 

تحارب  التي  اإلنزميات  إنتاج  عىل  ويشجع  بالوجع، 

االلتهاب. النتيجة: الحد من األمل وااللتهاب يف حني 

تحفيز آلية الشفاء الطبيعية للجسم.

أنه  األمل،  تخفيف  يف  فقط  ليس  ناجع  ليزر  كيور  يب 

يساعد يف عالج جذر املشكلة .

استخدامه  ينتج عن  امن وال  الجهاز  ان  االشارة  تجدر 

اي عوارض.

التعرف  املهم  من  وقت مىض،  اي  من  وأكرث  اليوم 

عىل جهاز يب كيور ليزر، الجهاز الوحيد الذي سخر 

بوسيلة سهلة،  فعالة  قوة  بنجاح مع  الليزر  تكنولوجيا 

مريحة وامن ملستخدمني ومتاح لكل بيت. الكرث من 

االطباء يوصون بجهاز يب كيور ليزر لعالج آالم الظهر 

وآالم يف الركبة ومشاكل العظام ويقولون بأن هذا هو 

العالج الفعال لكال من آالم العظام وااللتهاب - 

مصدر املشكلة.

املستوى  منخفض  الليزر  بإستخدام  العالج 

يُحفز آليات العالج الطبيعي يف الجسم، عىل 

الجسم.  أنظمة  الخلية وعىل مستوى  مستوى 

الطاقة  عىل  خلية  كل  حصول  هي  النتيجة 

املطلوبة لتنشيطها وللقيام بعملها للتغلب بشكل ناجع 

الجسم،  يف  عنها  مسؤولة  هي  التي  املشكلة  عىل 

فيام إذا كنا نتحدث عن عالج آالم العمود الفقري، 

اإللتهابات، إلتئام الجروح أو تجُدد الجلد وإستعادة 

شبابه. يف الواقع، يزيد اليزر منخفض املستوى من 

لقيام  املطلوب  الجسم،  خاليا  الـ ATP يف  مستوى 

بوظيفتها بشكل سليم ولتحسني عملها يف  الخاليا 

عمليات العالج املختلفة. لهذا تقنيات الليزر منخفض 

األوجاع،  من  للتخفيف  للشفاء،  ُمهمة  املستوى 

للعالج الطبيعي.

الجهاز،  استعملوا  الذين  االشخاص  من  الكثري 

قاموا بفعاليات يومية مل يستطيعوا مسبقا القيام بها، 

وشعروا انهم اصغر بسنوات.

فرتة  خالل  رائع  تغيري  عن  املتعالجون  يتحدث 

لفعال  الجهاز  ان  يشيدون  األطباء  قصرية، 

ملعهد  جديد  بحث  وفق  ايضا  واليوم  األمل،  لعالج 

الذين  املتعالجني  ان  يظهر  الجيوكارتوغرافيا 

 3 بني  يقيمونه  ليزر  كيور  يب  جهاز  استخدموا 

بعد  الشديد.  لألمل  فعالية  األكرث  العالجات 

االستخدام للجهاز املتعالج ينشغل بحياته بدال من 

االنشغال باالمل.

من  املثرية  الشهادات  مئات  ايجاد  ميكن 

توجهوا  الذين  ليزر  كيور  يب  جهاز  مستخدمني 

أي  عىل  العثور  عدم  بعد  الجهاز  استخدام  إىل 

تطويــر جهاز محـيل يف مجـال الليـزر 
لعـالج أالمل مـن كف القـدم حتى الرقبة

بسبب أهميتها وأفضليتها، تقنية العالج بالليزر منخفض املستوى تُستخدم يف عيادات عالج 

واملُزمنة،  الحادة  اآلالم  عالج  مجال  يف  وخاصة  العامل،  أرجاء  يف  الطبيعي  والعالج  األمل 

الغرضوف وعالج  والحركة يف حاالت  الحالة  التوَّرُم، مام يحسن  تخفيف  الحركة،  لتحسني 

األلتهابات واألنسجة اللَينة واملُصابة.

عالج بيتي لكل أبناء العائلة

أغلبية  يف  الطب  فرع  مر  األخرية  السنوات  يف 

املدن يف العامل بتغيريات هيكلية أدت اىل زيادة 

الوعي لرضورة خفض أسعار الخدمات الطبية دون 

املساس باملهنية بحرفيتها . يف هذا النطاق، يزداد 

وأيضاً  املستشفى،  خارج  بالعالجات  للقيام  التوجه 

اىل تطوير صناعة األجهزة الطبية البيتية.

لجهاز  الخاصة  التكنولوجيا  مبساعدة  لهذا، 

باإلضافة  الجهاز،  يناسب  الـ B-CURE ليزر، 

يقومون  الذين  األشخاص  االخرى،  االمور  اىل 

اإلجهاد  عن  الناجمة  املشاكل  لعالج  بالرياضة- 

الزائد ولعالج اإلصابات الرياضية نفسها. كذلك، 

العظام،  مشاكل  عالج  يف  الجهاز  يساعد 

التآكل  عن  الناتج  املزمن  األمل  مثل 

الركبينت،  آالم  عالج  السن،  كبار  عند 

الفقري  العمود  أسفل  آالم  الظهر،  آالم 

يدور  املختلفة.  الجلدية  واملشاكل  والرقبة، 

الحديث عن جهاز آمن وسهل اإلستخدام، 

أبناء  ولكل  البيت  الشخيص يف  لإلستخدام 

وما  سنة  جيل  من  األطفال  ذلك  يف  مبا  العائلة، 

فوق.

يتم إستخدام الجهاز يف مستشفى هداسا، رامبام، 

ترصيح -CE0120 ترصيح  عىل  وحاصل  وشيبا 

باإلضافة  الطبية.  لألجهزة  األورويب  اإلتحاد 

فرنسا،  إنجلرتا،  لدول-  الجهاز  تصدير  يتم  لذلك، 

إيطاليا، أملانيا، إسبانياـ الربتغال، دمنارك، سويرسا، 

أوسرتاليا وجنوب أفريقيا.


