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TERÁP|A ELEKTRoMÁGNEsEs JELEKKEL

Hullámok hátán
Saját gyártású, típustól függően 18-30 ezer euróba kerülő
orvostechnikai eszkozével világszerte terjeszkedne a BioLabor Kft.

REKV

f, rdőfi-Szabó Anila 4ó eves biofizikus ta-

Dlán legnagyobb problémája az. hogy at
emberi test által kibocsátott elektromágne-
ses jelek szabad szemmel nem láthatok. Így
az sem látványos' amivel évek óta foglalko-
zik. vagyis az. hogy a lesl által kibocsátottje-
leket hogyan alakltjaát. és hogyanjullalja visz-

sza a pácienseihez. Az Erdőfi-szabó többségi
tulajdonában lévő Biol-abor Biofizikai és La_
boratóriumi Kft.-nél járva az érdeklődő csak
annyit lát' hogy a páciens be_

ül egy kényelmes, hátradönt-
hető székbe' karjaira kapcsol-
nak egy-egy érzékelőt, ame-
lyek egy fehér, DVDJejátszó
méretű berendezéshez futnak
be. ,,Az egyik érzékelő a test

által kibocsátott elektomá8ne-
ses jeleket továbbítja a gépbe,

ott pedig az általunk fejlesz-
tett prcgram megalkotja azok
természetes va ációit. Ezeket
aztán a másikjeladón keresz-
tül a píciens visszakapja, mi
íg1' stirnuláljuk a szervezetét''

ar'at be a részletekbe a bio-
fizikus-cégtulajdonos.

A cég rendszerének igazi
hozzáadott értéke az EMoST_
nak nevezett berendezés, amely
' Erdőfi _Szabó elmondiísa sze-

rint _ interaktív kapcsolatban
van a szervezettel, így egy
45-55 perces kezelés abszolút
testre szabható. ,,Az elgondolás

alapja az, hogy az alapvetően
neurológiai eredetű problémák
kezelésekor a szervezet szabá-
lyozói külső forrásból szembe_

sülnek a folyamatok saját jelei-

vel, így késztetik azt önellen-
őrzésre, konekcióra'' _ magya-
rázza Erdőfi-Szabó Attila.

Az EM0ST készülék tavaly
kapta meg a minősített orvos-
technikai eszköz tanúsítványt.

50 rreveLo zor zr::.

Üzleti szempontból az EMOST egyelőre ha-
sít, a neurológusok minden kü]önösebb mar-
keting nélkül adják kézről kézre a magyar cég
névjegyét. A berendezés két verzióban készül'
ára 18, illetve 30 ezer euró, ezenkívül a társa-
ság havi 100 dollárt (vagy 80 eurót) kér havon_

ta a használatáért. A szolgáltatást ftanchise-
hoz hasonló rendszerben használják a szerző-
dött orvos partnerek a világ több országában.
A magyarországi egységes üzleti modellben

) Mennyi a Biolabor eddigi befekte.
tése?

} Összesen körülbelül60 millió fo-
rintra becsülöm, amit az elmúlt hét
évben munkában és tőkében bele_
tettünk.

> Hol lesz a Riolabor öt év núIva?
) Jelen leszünk mind az öt kontinen-

sen, földrészenként 2-300 készülék_
kel. Egy angolfelmérés szerinta Cég-
ben évi 1,5 milliárd forint potenciális
bevétel Íeitőzik.

az első kezelés minden esetben ingyenes, a
lerápia csak akkor l'olytatódik. ha a páciens
visszatér, vagyis vélhetően javulást érzékel az
állapotában, panasza valószínűleg neuroló-
giai eredetű. Az ügyfél jelentkezhet egészsó-
gesen is' ha azonban panasszal tér be, a cég
saját laborjában egy általános kivizsgáIást vé_

geznek, és csak akkor kezdik
kezelni' ha a cég orvos tanács_
adói úgy vélik, lehet eredmé-
nye a biolaboros terápiának. El_
lenkező esetben szakorvoshoz
in{nltják a beteget. A 30 fónek
munkát adó Biolabornál 19 a
PhD_vegzettségÍek száma'

Az üZlet lényegét adó készü-
léket a többségi tulajdonos tá_
jékoztatáSa Szerint csak manu-
fakturális módszerrel tudják
gyártani. A bejövő és kime-
nő jeleket ugyanis nem lehet
digitalizálni' az emberi szer-
vezettel megegyezően precíZ
analóg jelkibocSátás elérésé-
hez pedig _ a beszerezhető al-
katrészek korlátozott technikai
képessége miatt 7-8 selejtet
is le kell írni, mire egy megfe_
lelő darab elkészül. Szabada]-
maztatva nincs a rendszer, de
Erdőfi_Szabó nem tart attól,
hogy könnyen másolni tudnák
a megoldást' Ugy látja, évi 500
készüléket képes a cég gyárta-
ni, és ene mutatkozik is keres-
let. Befektető bevonását is el_

képzelhetőnek tartja, de mivel
a berendezéseket egyedi meg_

rendelésre' előleg fizetése után
gyárdák, pénzügyi kockázatot
alig futnak, akár önerőből is
boldogulhatnak.
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