ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
АПАРАТ ЗА
ЕЛЕКТРОПУНТУРНА ДИАГНОСТИКА
NOVA type II
(версия за MS Windows 98, Me, XP, Vista)
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УВОД
2. Програмата позволява: в реално време да се наблюдава
процеса на електропунктурната дигностика EXPRESS и да се
визуализират получените резултати; да се записват и архивират в
базата данни сеансите на пациентите; да се разпечатват данните
от сеансите на пациента, да се обобщават резултатите, да се
правят заключения и др.
3. В програмата е предвидена възможност на един апарат да
работят
няколко
ползватели/лекари,
като
се
гарантира
поверителността на данните.
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Глава 1
ИНСТАЛИРАНЕ И ПУСКАНЕ НА ПРОГРАМАТА
2. Изисквания към компютъра - програмата NOVA type II е
предназначена за работа с IBM-съвместими персонални компютри.
За нормалната работа с програмата компютърът трябва да има
следните параметри:
 процесор Intel-Pentium 333 МХц или повече
 оперативна памет не по-малко от 64 мегабита
 твърд диск /не по-малко от 500 мегабита
 устройство за четене на CD-ROM дискове
 наличие на USB-порт
 печатащо устройство (принтер)
 SVGA дисплей с режим на разрешение на видеоадаптер
1024х768 High Color
 операционна система Windows 95 и по-висока.
3. Защита от нелегално ползване - програмата е със
защитени авторски права, т. е. Защитена e от закона. За
предотвратяване на възможността за незаконно тиражиране, тя се
доставя на ползвателя с индивидуален код.
Забележка: при опит да се изпълнят забранени действия, програмата
или няма да изпълнява командите, или ще даде съобщение за липса
на връзка с апарата.
Когато апаратът NOVA не е включен към USB-порта на компютъра,
програмата няма да работи в режим на измерване. Ако апаратът е
включен към компютъра, но не е включено неговото захранване, ще се
появи следното съобщение:

РАБОТА С ПРОГРАМАТА
1. Работа с базата данни на пациентите
СПРАВОЧНАТА СИСТЕМА НА ПРОГРАМАТА
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 Хармонизиране - тази опция задейства процес, аналогичен
на биорезонансния. Хармонизирането на организма подготвя пациента
за провеждане на измерването. Например, ако пациентът е дошъл
силно възбуден или уморен и предварителното измерване е показало
всички стойности с много големи отклонения в червената или в
синята зона - в този случай натискате опцията Хармонизиране и след
около 10 - 20 минути, спрете процеса от опцията Спиране. Желателно
е през това време да пуснете подходяща музика или да поговорите с
пациента. След завършване на хармонизирането, направете повторно
измерване, без да сваляте електродите от пациента.
2. Резултати от измерването
След завършване на сеанса и получаване на резултатите или при
желание да се разгледат предходни измервания, данните могат да се
проследят от следните прозорци:
 Системы/Системи
 Позвоночник/Гръбначен стълб
 Чакры/Чакри
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 Аура
 Динамика
 Прозорец БРТ.

3. Описание на отделните прозорци в програмата
За да проследите даден сеанс, е необходимо в лявата част на
програмата да изберете измерването и интересуващия ви сеанс.
Прозорец Системы/Системи

Този прозорец условно е разделен на четири части.
В долната лява част на екрана са отразени резултатите от измерените
значения за осемте системи на организма - наименованието на всяка
система е изписано под показателите от измерването.
За всяка от системите резултатите са изобразени по аналогичен начин.
Трите епруветки под всяка система са оцветени съответно със син,
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червен и зелен цвят. Височината на стълбчетата в тях дава сведение
за състоянието на дадената система.
При натискане с мишката върху мястото на която и да е от осемте
системи, в долната дясна част на екрана се появява изображение на
съответната система.
В лявата горна част е представена таблица със списък на органите,
влизащи в тази система, като данните от измерването при
диагностиката са дадени в проценти. В таблицата срещу названията на
органите са отбелязани цветово и в числени стойности параметрите от
измерването - Норма и Отклонения от нормата.
Цветно изображение на степента на отклонение:
 стълбчето с обозначение ▼ отразява т. нар. феномен на
падащата стрелка
 стълбчето с обозначение ▲ отразява възникването на рязка
промяна при измерването, т. нар. пиково значение. Това е
сигнал, че в дадения орган или система могат да възникнат
нежелателни проблеми.
При кликване върху наименованието на органа - в горната дясна част
се появява неговото графично изображение.
Прозорец Позвоночник/Гръбначен стълб
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В този прозорец информацията от измерването е представена като
цветно графично изображение на гръбначен стълб. Червеният и
синият цвят отразяват отклонения на параметрите от нормата изобразена чрез зеления цвят.
Когато кликнете върху някой от прешлените на гръбначния стълб, в
горната дясна част от екрана се изобразява органа, който той
инервира. Например при кликване върху С2, вдясно се появява
изображение на очите, а в долната дясна част на екрана - възможните
проблеми с този орган при натоварване или изместване на прешлена.
След подбирането на необходимите лекарствени средства, избираме
вляво Сравняване на измерването и сравняваме получените
резултати от теста. Скалата на процентното съотношение се извежда
от прозореца Системи.
Прозорец Чакры/Чакри
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В прозорец Чакри всички измерени показатели са фокусирани в
системата от основните седем чакри. При доближаване на мишката
върху условното изображение на чакрите (изобразени като
концентрични кръгове на фона на човешкото тяло), в дясната част на
екрана се появява обща информация за дадената чакра:
наименование, свойства, фунции, проблеми.
Интерпретацията на състоянието на чакрите е следната:

 Разкрита чакра - 5 кръга
 Разкриваща се чакра - 4 кръга
 Неутрално състояние на органите, свързани с
неразкритата чакра - 3 кръга
 Закрита чакра със слабо увредени органи - 2 кръга
 Закрита чакра с увреждания на органите, свързани с
нея - 1 кръг.
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От тази интерпретация може да се направи извода, че колкото повече
кръгове има при съответната чакра, толкова по-добро е състоянието
на органите, свързани с нея.
За да сравните резултатите преди и след въздействието с БРТ,
отидете на прозорец Отчети, изберете Чакри и след това изберете
сеанса и времето на измерването и създайте Отчет.
Прозорец Аура

Прозорецът Аура дава визуална представа за състоянието на
енергийното поле на пациента, съответно за здравословното му
състояние, установено по време на диагностиката.
Цялата област около човешката фигура - аурата, е изобразена с
условни цветове и е разделена на сегменти. Всеки сегмент
съответства на определен орган. Маскимално добрите значения се
виждат като изцяло изпълнени сектори от аурата.
Цветното изображение на ауричната елипса дава следната
информация: колкото по-свита към тялото е аурата, толкова по-лоши
са показателите на съответния орган (с по-големи отклонения от
нормата в червената или в синята зона). С други думи, „поизтънената” аура показва по-лошо състояние на органите.
За да получите конкретни данни за състоянието на отделните органи
поставете курсора в интересуващия ви сегмент. Вдясно на екрана се
появява изображението на съответния орган с неговото наименование
и с възможните здравословни нарушения на пациента.
Прозорец Динамика
От този прозорец могат да се проследят резултатите от диагностиката
в три варианта: по всички системи, по отделните органи и в
стълбовидна диаграма.
За варианта по всички системи виж по-горе в описанието на Название
тестуруемого препарата/Наименование на тествания препарат
(стр. 15).
По отделни органи: първо избираме сеанса и времето на
провеждането на Първоначалния сеанс и на Сеанса след
въздействието. След това избираме органа - появява се точка на
скалата. По този начин сравняваме сеансите на появилата се графика.
Всеки орган и система имат свой коридор Норма - изобразен със
зелена линия на графиката. Отклоненията под и над зелената линия
показват в коя от зоните е изместен показателя на органа - в
червената зона (хиперфункция) или в синята зона (хипофункция).
В таблицата по-долу е показано сравняването на измерванията.
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На графиките от прозорец Динамика могат да бъдат съпоставяни
резултатите от различни сеанси. И по този начин да се проследи
динамиката в развитието на здравословното състояние на пациента.

Стълбовидна диаграма за резултатите от състоянието на пациента от
направената Express-диагностика.
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Прозорец БРТ
В лявата колонка е режим Пасивна БРТ. Вдясно - опциите
Автоматично и Ръчно. В режим Автоматично апаратът сам избира
режима и времето за въздействие на базата на резултатите от
диагностиката.
Максималното време за въздействие е 20 минути. Включвате
сеанса чрез опцията Старт и го спирате чрез Спиране. Включете
опцията Контрол, за да проследите показателите след сеанса с БРТ.
В режим Ръчно имате възможност да избирате самостоятелно
определени честоти. Времето на въздействие се избира автоматично 20 минути за общо въздействие.
4. Отчети – това са информациите от измерените резултати,
които можете да дадете в ръцете на пациента.
Отчетът е документ с конкретните резултати от диагностиката. Той
може да бъде представен на пациента на хартиен носител, на външна
компютърна памет (флашка) или на СД.
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За да извадите информацията, която да предоставите на пациента,
преминете в режим Отчеты/Отчети - натиснете опцията
Отчеты/Отчети
и
изберете
Отчет
за
Экспрессдиагностики/Отчет за Express-диагностика. Открива се нов
прозорец, от който можете да отбележите кои страници искате да се
появат в Отчета за пациента. Можете да избирате от следните опции:
 Заглавен лист
 Първи лист (за да го получите, кликнете на Създаване на
отчети. В програмата е заложена възможност за коригиране
на първия лист - от опцията Коригиране)
 По системи
 Аура
 Гръбначен стълб
 Подреждане
 Карта на пациента (можете да въвеждате оплаквания,
анамнеза, препоръки, диагнози)
 Стълбовидни диаграми
 Чакри
 Хранене (по резултати от тестванията; по зодиакална
диета; препоръки за добавки)
При всеки отделен случай трябва да се използва опцията Създаване
на отчети.
Програмата предоставя и други данни, които са свързани с:
 психоемоционалното състояние на пациента - освен
обобщена информация за състоянието на организма, се
определя и степента на натовареност на отдените системи и
устойчивостта към геопатогенните фактори (магнитни бури,
фази на Луната, слънчева активност и др.)
 определяне наличието или липсата на паразитно
присъствие в тялото
 хранителен навигатор - извежда данни за препоръчителни и
вредни за конкретния пациент храни, на базата на снетите
при диагностиката данни
 витамино-минерален навигатор - дава информация кои
витамини, минерали и микроелементи са в недостиг или в
излишък в организма
 астрологичен навигатор - в зависимост от слънчевия знак
на
пациента,
се
извеждат
онези
полезни
и
непрепоръчителни
храни,
които
влияят
върху
здравословното му състояние.
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