Till vb läkare: Prova BEMER
BEMER® fysikalisk vaskulär terapi
BEMER teknologi används som prevention och som komplement till ordinarie medicinska behandlingar och
rehabiliteringsinsatser. BEMER är en godkänd medicinteknisk apparatur, klass II a (MDC 0483) och har med
utgångspunkt från senast inlämnad Clinical Evaluation (dec. 2014) erhållit en unik certifiering i en helt ny
kategori, som stimulerande apparatur för fysikalisk vaskulär terapi.
BEMER® fysikalisk vaskulär terapi överför en målinriktad biorytmisk definierad signal till kroppen som
stimulerar och aktiverar en nedsatt vasomotion hos prekapillära kärl. Detta medverkar till en ökad perfusion
och bättre fördelning av blodet i mikrocirkulationens kapillära nätverk. Kroppen ges en bättre försörjning av
syre och näringsämnen till organ och vävnad samt får en mer effektiv bortforsling av ämnesomsättningens
restprodukter.
Därför kan BEMER terapin tillämpas som kompletterande vårdform med stor framgång inom många
indikationsområden, i de fall där sjukdom eller dess biverkningar medfört störningar i mikrocirkulationen eller
då en försämrad mikrocirkulation gett upphov till symptom pga. bristtillstånd.

Tillvägagångssätt för att prova BEMER-terapi
Du ges möjlighet att utan kostnad använda BEMER Professional - Set under tre månader. Du väljer själv
tillvägagångssätt hur du vill prova BEMER-terapi, på dig själv, din familj i hemmet eller på patient inom vården,
eller andra.
BEMER-terapi innebär helkroppsbehandling 2 x 8 min. dagligen, ev. med tillägg lokalt på problem-/
smärtområden. Provperioden ska på varje person, omfatta minst sex veckor.
Den person/de personer som ska prova BEMER-terapin fyller i en hälsoenkät, före start av BEMER-terapi och
efter sex veckors genomförd terapi. Denna dokumentation ger dig som läkare möjlighet att kontrollera och
stämma av BEMER-terapins effekter.
Du kryssar i villkoren på bifogad intresseanmälan, fyller i dina kontakt- och personuppgifter, som signeras av
dig och aktuell BEMER Partner som är den som ger information och vägledning om användning av produkten.
Till ditt förfogande finns även BEMER´s användarrådgivning att tillgå.
Detta erbjudande förbinder inte dig som läkare till något annat än att prova produkten. Du får tillgång till ett
BEMER Professional Set, som omfattar en styrenhet, helkroppsunderlag, två applikationsmoduler för lokal
behandling och ett rött ljus för hudrelaterade åkommor. Se bild nedan.
Intresseanmälan lämnas till den BEMER Partners som kontaktat dig. Senaste dag för anmälan, 31/12-17.
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INTRESSEANMÄLAN - PROVA BEMER
 Ja tack, jag vill prova BEMER Professional - Set under 3 månader - med möjlighet att själv välja att
prova på mig själv, min familj i hemmet eller patient inom vården eller andra.
 Jag tar emot introduktion, produktinformation, användaranvisning, avstämning och avslut från min
kontaktperson.
 Jag förbinder mig till att prova produkten och lämna in hälsoenkät för den/de som provar BEMER.
 Jag har tagit del av information avseende erbjudandets utformning, enligt ovan angivna punkter
och åtar i och med min intresseanmälan, att följa detta under min provperiod.

OBS! Dina kontaktuppgifter används endast internt i projektet och lämnas inte ut till annan part.
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