
Cukorbetegség esetén alkalmazott erőforrás támogatás   
Használandó készülék: Vitafon-T 
(forrás: www.vsegdazdorov.ru , a magyar összefoglalót írta Bartha Ferenc) 

Okozhatnak gerincproblémák is cukorbetegséget? A válasz igen. 

A gerincvelő szerepet játszik a belső szervek vezérlésében. Arra a következtetésre jutottunk, 
hogy okozhatnak a gerincproblémák cukorbetegséget. A cukorbetegség évek alatt, szinte 
tünetmentesen alakul ki. A betegek sokszor nem is tesznek említést gerincpanaszokról. 
Ugyanakkor ismert az a tény, hogy a vízszintesen tartott karok vonalát meghosszabbítva, a 
napfonat magasságában éppen ott keresztezzük a gerincoszlopot, ahol a máj és hasnyálmirigy 
vezérlő idegei lépnek ki a gerincoszlopból. Terhek emelésekor és cipelésekor a 
gerincoszlopnak éppen ez a szakasza kapja a legnagyobb terhelést a karok felől.  Az esetleges 
apróbb elváltozásokat sem a röntgen, sem a CT, sem az ultrahang nem mutatja ki, de egy 
gyakorlott oszteopata ki tudja tapintani az apróbb duzzanatot.  

Volt olyan eset is, amikor a hangszórókat a derekát fájlaló idős hölgy unokája jóval följebb 
tette, a nyak és mellkas magasságába és egy idő után 12-14-ről 4,3 és 5,2 közé állt vissza a 
vércukra. Megszűnt a zsibbadás is a karjaiban. 11 éven át volt cukorbeteg. 

Nem ritka, hogy a gerincoszlop rehabilitálása 3-9 hónapig is eltart (N.B. sajnos a lassan 
kialakuló betegségek gyógyítása is egy lassú folyamat, kitartást igényel). Feltételezzük, hogy 
a gerincproblémák rontják a hasnyálmirigy területén mikrovibrációt generáló izomrostok 
innervációját. Ezért is fontos a mikrovibrációs kezelés közvetlenül a hasnyálmirigy területén 
is (NB. természetesen a máj, a gerinc és a vese kezelése mellett). 

Különösen hatékony ez a kezelés a 2-es típusú cukorbetegsége esetében. 
  

Minden területet/pontot naponta kétszer kell kezelni   
Terület/pont Üzemmód Első kezelés Kezelési idő növelése Egy kezelés 

maximum 
Vese «К» 2 10 perc Napi 2 perc plusz. 40 perc 
Máj «М» 1 5 perc Napi 1 perc plusz.. 10 perc 

*Hasnyálmirigy «М9» 1 2 perc Napi 1 perc plusz.. Napi 2x15 perc, 
vagy 5-10 perc  
étkezés után. 

Gerinc «Е11»  1 2 perc Másnaponként  
1 perc plusz. 

5 perc 

Gerinc «Е2»   1 2 perc Másnaponként  
1 perc plusz. 

5 perc 

Gerinc «Е21» 1 2 perc Másnaponként  
1 perc plusz. 

5 perc 

     
*Az «М9» pont a hasnyálmirigy vetülete a hason. A legjobb minden étkezés után 5-10 percet 
kezelni. 
 
A nem inzulinos betegek komplex gyógyításának fontos része a mikrovibrációs erőforrás 
támogatás. Így hatékonyabbak lehetnek a nem inzulin alapú készítmények is. A mikrovibráció 
segíti a hasnyálmirigy nyirok és vénás visszaáramlását. Javítja a béta sejtek tápellátását, a 
saját inzulin termelést. Javítja a közérzetet, csökkenti a mellékhatások kockázatát. 
 
Ez a kezelés nem helyettesíti az orvosi kezelést, a diétát, életmód váltást. 



 
A cukorbetegségtől leghamarabb a vesék szenvednek. A veseszövet elhalás egy jellemző 
mellékhatás. A vesefunkció romlás a perifériás vérkeringés romlásához vezet. Gyakori a 
cukorbeteg talp (fekély). Ilyen esetekben nagy a gangréna kockázata. A vese vitafonozása 
javítja a vesefunkciót, így megelőzhetőek a mellékhatások. A veséket tévénézés közben este, 
vagy ágyban fekve is kezelhetik. A párnák, vagy az ágybetét és a takaró kitűnően elnyelik a 
környezetet esetleg zavaró hangokat.  
 
A kezelendő területek/pontok megtalálását az alábbi képek segítik.  
M-M, M9-M9 pontok kezelésénél a két hangszóró között mintegy 3-5 cm távolság van. 
 
 

  
  
  
A vonalak a lapockát és az alsó bordákat jelölik. 


