
Handy – Cure

Handy – Cure je medicinski pripomoček, namenjen domači uporabi in je kombinacija 
laserskega sevanja na nizkem nivoju, infrardečega sevanja, vidne rdeče luči in 
statičnega magnetskega polja. Združitev teh štirih načinov omogoča sinergijski 
terapevtski učinek. Handy – Cure v relativno kratkem času omogoča učinkovite klinične 
rezultate. Handy – Cure proizvaja Medical Quant, podjetje, ki razvija medicinske 
pripomočke, ki temeljijo na tehnologiji Quantum Medicine Technology.

Quantum Medicine je še posebej učinkovit v primerih vnetega celičnega tkiva. To 
postane vneto zaradi zmanjšane mikrocirkulacije, ki spremeni količino oskrbe s krvjo 
celicam, kar se kaže v ishemični poškodbi. Kateri koli vpliv, ki lahko zmanjša trajanje 
ishemičnega stanja ima koristen učinek na potek bolezni in spremljajoče bolečine.

Quantum Medicine izboljša mikrocirkulacijo, ki odstrani škodljive odpadne snovi iz 
predela in izboljša oskrbo s kisikom hipoksičnim celicam, in sicer v nekaj urah obsevanja 
bolečega predela. Rezultat se bo pokazal v ozdravljenem tkivu in prenehanju bolečine. 
Quantum Medicine je terapija, pri kateri se ne uporablja zdravil, operacij in kjer ni 
prisotne bolečnine, zato prinaša revolucionarne spremembe v zdravljenju moderne 
medicine.

Uporaba Handy – Cura poveča hitrost, kakovost in moč za obnovo celičnega tkiva, 
poškodovanemu območju poveča oskrbo s krvjo, stimulira imunski sistem, stimulira 
živčne funkcije, razvija kolagen in mišično tkivo, pomaga pri proizvodnji novih, zdravih 
celic in tkiva in pripomore k hitrejšemu celjenju ran in zdravljenju strdkov. Ta metoda je 
uporabna tudi za starejše in paciente z dolgotrajnimi boleznimi ali poškodbami celic, 
celo v primerih, ki so se do sedaj zdeli brezupni.

Handy – Cure je proizveden predvsem za domačo uporabo z namenom zmanjšanja 
bolečnine in zdravljenja širokega spektra simptomov. Njegova uporaba lahko pri litijski 
bateriji  traja tudi nad 18 ur.
Handy – Cure omogoča tri programe, ki so sestavljeni za zdravljenje različnih kliničnih 
stanj. Vsak program ima drugačno frekvenco pulza (5 – 250 Hz).
Handy – Cure je ugoden, kvaliteten pripomoček, ki ga je lahko in varno uporabljati. 
Odobren je s strani FDA in CE.

Nekatera stanja, ki jih lahko zdravimo s Handy – Curom:
– Intervertebral disk hernia, post-traumatično bolečino,
– Poškodbe sklepov, kot so artritis, artroza, contractures,
– Mišično napetost in napetost ligamentov, miozitis, športne poškodbe,
– Ahilova tetiva
– Migrene, glavoboli.


