
Geleceğin tıbbına
hoş geldiniz

T Ü R K İ Y E



Her bünye kendine has
özellikleriyle tek, kendine özel

ve eşsizdir.

Tedavilerin de kişiye özel olması
kaçınılamaz bir gerekliliktir.

ONDAMED, rezonans terapisinin kişiye özel
olarak şekillendirilebilmesine olanak veren 

benzersiz bir teknolojidir.



PEMF ne demektir… 
Pulsasyonlu elektromanyetik alan (PEMF), darbeli 
(pulsasyonlu) ve spesifik frekanslardaki elektromanye-
tik alanların, dokudaki mikro-elektrik dolaşımı uyarmak 
ve regüle etmek amacıyla kullanılmasıdır. ONDAMED 
cihazı yardımı ile oluşturulan bu mikroelektriksel alan 
amplitüd, frekans ve dalga formu gibi elektromanyetik 
alan parametrelerine bağlı olarak farklı biyolojik tepki- 
lere neden olur. Biomanyetik tedavilerdeki deneyim,
o kişiye özel – o kişiye spesifik bir frekansın doğal 
iyileşme prosesini uyarmak için bir “anahtar” olduğu 
ve bu spesifik parametre kullanıldığında vücutta 
kendini birçok seviyede gösteren bir iyileşme reaksi- 
yonunun başladığı yönündedir. ONDAMED tedavile-
rinde kişiye özel parametrelerde belirlenen elektro-
manyetik alan cihazın aplikatörleri yardımıyla üretilir. 

ONDAMED tedavilerinde adı geçen elektromanyetik 
alan 0,1 Hz ile 32 kHz arasında ve 0,5 ile 50 aralığın-
da bir miliTesla şiddetinde olan ve dokuya (ya da 
hastalıklarla ilişkilendirilmiş vücut bölgelerine) 
fokuslandırılmış elektromanyetik alanlar üreten 
elektrotlar yardımıyla yapılır.

ONDAMED nedir…
ONDAMED teknolojisi Alman mühendis Rolf Binder 
tarafından PEMF ve biorezonans teknolojileri baz 
alınarak yaratılmıştır. Morell ve Rasche ile beraber 
Dünya’daki ilk biorezonans cihazlarının geliştirilme-
sinde aktif rol oynamış olan Rolf Binder 
doksanlı yılların sonlarında çalışmalarını PEMF'e 
yönlendirmiş ve biorezonans teknolojisindeki deneyim 
ile PEMF teknolojisini birleştirmeyi başarmıştır. 

ONDAMED PEMF tedavisini "renk frekanslarının 
oktavları" ile yapan ve bunun yanında biofeedback yolu 
ile verilen frekansın rezonansa girip girmediğini ya da 
hangi frekans grubunun daha çok etkili olduğunu test 
edebilen ve böylece kişiselleşmiş tedaviler sunabilen 
CE sertifikalı ve FDA tarafından da onay almış 
Sınıf 2 tedavi cihazıdır.

ONDAMED-Türkiye 
Geleceğin tıbbına hoş geldiniz



Kolay kullanım
ONDAMED cihazının kullanımı kolaydır. Seanslar 
eğitim almış bir teknisyen tarafından yürütülebilir. 

Tedavi sırasında herhangi bir kıyafetin veya ayak-
kabıların çıkarılması gerekmez. ONDAMED kendi 
çantası ile taşınabilir ve kronik hastalar için evde 
tedaviler sunulabilir. 

Sürekli eğitim
Temel eğitim ve ileri düzey eğitim şeklinde verilen iki 
düzeyli eğitim standarttır. Opsiyonel olarak Dr. Ersal S. 
Işık tarafından düzenlenen integratif tıp eğitimlerine de 
katılmanız önerilebilir. İstanbul dışındaki kullanıcıları- 
mız için, internet üzerinden online yapılan eğitimler de 
sunulabilmektedir.

Tedavi etkinliği
ONDAMED tedavilerinin etkilerinin akut inflamasyon-
lar, akut travmalar ya da diğer akut problemler için 
hemen, o anda görülmesi beklenir. Kronik hastalıklarda 
ise tedavi etkinliğinin ilk değerlendirilmeleri için en az 
5 seans beklenmelidir. 

Literatür - Klinik çalışmalar
Tedavi etkinliğiyle ilgili Pubmed’e geçmiş çok fazla 
sayıda klinik çalışma mevcuttur. Bu çalışmalardan bir 
kısmını sonraki sayfalarda görebilirsiniz. Tüm çalışma-
ların dökümlerini bizden talep edebilirsiniz.

CE ve FDA onayı
ONDAMED Amerika FDA onayını nörolojide kullanılan 
tıbbi cihaz olarak almıştır. Avrupa CE sertifikasyonu ise 
sonraki sayfalarda göreceğiniz endikasyonlar üzerinden 
verilmiştir. 

ONDAMED enerji terapileri sınıfında 
sayılabilecek cihazlar arasında 
FDA onayı almış tek cihazdır.

Referans verilen merkezler
Standartları yerine getiren merkezler için 
www.ondamed.com.tr sitesi üzerinden tanıtımlar 
yapılır. İnternet üzerinden yapılan yönlendirmeler 
yanında,  444 4 957 numaralı hat üzerinden de 
bilgilendirme ve yönlendirme yapılır.

ONDAMED 
Pulsasyonlu Elektromanyetik Alan Tedavisi (PEMF)
ile Biofeedback ve Biorezonans tecrübesinin birleşimi



ONDAMED sisteminde kullanılan elektromanyetik atımlar 
spesifik frekanstaki PEMF atımları olduğu gibi bu 
frekanslar renklerin de oktavlarıdır. Bir frekansın oktavı 
aynı bilginin farklı bir enerji seviyesinde tekrar edilmesi 
olarak da tanımlanabilir. 

Seslerden örnek verecek olursak, “do” notasının farklı 
enerji bantlarındaki karşılıkları farklı oktavlardaki “do” 
sesleridir. Biz farklı oktavlardaki  “do” notalarını daha 
kalın ya da daha ince “do” sesleri olarak duyarız. Aynı 
şekilde bir rengin oktavı da o “renk bilgisi”nin başka bir 
enerji bantındaki karşılığıdır. 

ONDAMED, 20 yıllık tecrübesiyle organlar ve meridyenler-
le ilişkilendirilmiş frekans aralıklarını kullanır. Kullanılan 

frekansların oktavları da aynı zamanda renk (görünür ışık 
frekansları) ile örtüşür.

ONDAMED sisteminde ölçülebilir elektromanyetik 
titreşimler olarak kullanılan  “renk oktavları”  bilgisayar 
yazılımı yardımıyla görülebilmektedir. Bu özelliği ile 
ONDAMED sistemi, PEMF tedavileri ile biorezonans renk 
tedavilerinin kombinasyonu olarak da düşünülebilir. 

Biorezonanstan farklı olarak, ONDAMED 0.1 ile 50 
miliTesla arasında olan ve elektrodun uygulandığı yeri 
maksimum 1 santigrat dereceye kadar ısıtabilen, cihazın 
aplikatörü tarafından üretilen “ölçülebilir” elektromanye-
tik alanlar yaratır. Tedavilerde bu frekanslarda üretilmiş ve 
fokuslanmış elektromanyetik alanlar kullanılır. 

Renklerin oktavları
Meridyen frekans aralıkları

Beyine fokuslanarak  yapılan elektromanyetik  atımların depresyonlar,
psikotik bozukluklar ve benzeri durumlar üzerinde iyileştirici etkisi olduğu 
birçok çalışmayla belgelenmiştir. Transkranial manyetik uyarının psikiyatrik 
problemler için kullanımı FDA tarafından da onaylanmıştır. 

Dokuya yönlendirilmiş elektromanyetik stimulasyon



Biofeedback ne demektir?
ONDAMED latince frekans tıbbı demektir. Teknoloji olarak PEMF’i (pulsasyonlu elektromanyetik alan tedavisi) 
baz alır ancak bu tedavi sistematiğinin merkezinde terapistin o bireyin özel ihtiyacına ulaşmasını ve kişiye özel 
parametrelerin yaratılmasını sağlayan biofeedback "nabız testi" bulunur.

PEMF atımlarının vücuda sinir ağı üzerinden yayıldığı düşünülmektedir. Bundan dolayı da ONDAMED tedavisinde 
boyuna asılan ve beyin köküne doğru yönlendirilmiş boyun aplikatörü standarttır. Sinir hücreleri elektriksel özel-
likleri olan hücrelerdir ve ONDAMED tedavilerinde kullanılan PEMF atımları vücut enerji sistemi ile rezonansa 
girdiğinde, yani kilit ve anahtar birbirine uyduğunda sinir ağı üzerinde yayılan bir “irkilme” oluşur ve vücutta 
yayılan bu sinirsel uyarımı nabız üzerinden kolaylıkla hissetmek mümkündür.

Ondamed seansında, ilk birkaç dakika içerisinde, vücutla en fazla rezonansa giren elektromanyetik frekans grubu 
biofeedback yardımıyla belirlenir, adeta kişiye özel bir program yaratılır. İkinci aşamada ise bu frekanslarla en fazla 
rezonansa giren "zayıf" vücut bölgesi bulunur. Elektrotlar bu bölge üzerine yerleştirilir ve tedavi başlatılır. Nabız 
testi birkaç dakikayı geçmez. Eğitimli yardımcı personel tarafından da yapılabilen bu test tedavileri yönlendirir.

ONDAMED testinde bulunan zayıf vücut bölgesi semptomun ve hastalığın gizli sebepleriyle ilgili başka bir yöntemle 
edinemeyeceği kadar değerli bilgiler verir. Örneğin kulakta çınlaması olan bir kişide böbrekler şiddetli bir şekilde 
rezonans veriyorsa bu hastanın gizli (ve muhtemelen daha önemli) problemi ilgili değerli bir ipucu olabilir ve 
terapist dikkatini böbreklerin durumuna vermelidir. Ya da nabız testi sırasında belli bir endikasyon için yaratılmış 
frekans guruplarının (programların) daha fazla etkileşime girdiği de görülebilir. Nabız testi hastanın önemsemediği 
ya da terapistine ifade etmeyi unuttuğu birçok problemi su yüzüne çıkarabilir. Bunun dışında biofeedback testi 
yapılan tedavinin kişiye özel hale gelmesini sağladığı için tedavi etkinliğini belirgin olarak artırır.

ONDAMED ile birkaç dakika içinde vücudun zayıf ve güçlü bölgeleri 
hakkında ve bu vücut bölgelerinin hangi frekans guruplarına daha iyi 
yanıt verdiği ile ilgili başka bir yöntemle edinemeyeceğiniz derinlikte 
bilgiler edinilebilir. 

Nogier nabız testi



Standart programlar
ONDAMED yazılımında farklı endikasyonlar için kullanılabilecek 170 standart program bulunur. Ayrıca, bu 
programların çeşitli kombinasyonları olarak açıklanabilecek tedavi protokolleri vardır. Bu standart tedavi protokolleri 
tedavilere yeni başlayan terapistler içindir. Terapistin ONDAMED teknolojisinin tüm gücünden yararlanabilmesi için 
standart protokollerden kişiselleştirilmiş tedavilere doğru ilerlemesi önerilir. Çünkü tedavinin kişiye özel hale 
getirilmesi tedavi etkinliğini belirgin olarak artırır.

Kişiye özel programlar 
ONDAMED’in ayırıcı özelliği kullanılan frekans parametrelerinin dakikalar içinde kişiye özel hale getirilebilmesidir. 
Bunu “kişiye özel program” belirlemek olarak açıklamak daha doğrudur. Kişiye özel program her seansın başında 
ya da birkaç seansta bir belirlenir, tedavi bu kişiye özel seçilmiş frekans grupları üzerinden sürdürülür.

Normal hücresel enerji 80-90 mV’dir. Kanser hücrelerinin elektriksel potansiyeli ise 
20-30 mV’dir. İster kişisel program olsun, ister standart programlar olsun, ONDAMED 
tedavileri asıl olarak hücresel enerjinin veya başka bir deyişle hücrenin elektriksel 
potansiyelinin yükseltilmesidir.



Her tedavide standart olarak kullanılan boyun aplikatörü. Her iki ucunda 
iki adet manyetik alan jeneratörü bulundurur. Kullanımı ONDAMED’le 
yapılan tüm tedaviler için standarttır. PEMF atımlarını beyin köküne ve 
omurgaya odaklanmış olarak üretir. Aynı elektrot eklemler ya da diğer 
bölgeler için de kullanılabilir. 

Boyun Aplikatörü

ONDAMED’in fokuslanmış PEMF atımları dokuda aşağıdaki etkileri yaratır.

+ Anti-inflamatuar (yangı’nın azaltılması)
+ Sedasyon (sakinleşme)
+ Vazodilatasyon (damarlarda gevşeme)
+ Analjezik (ağrının ortadan kalkması)
+ Anti-nöraljik (sinir ağrılarının ortadan kalması)
+ Oksijenasyon (Dokudaki oksijen konsantrasyonunun artması)

ONDAMED in onaylı kullanım alanları (CE)

ONDAMED semptomlara odaklanmaz, semptomların altında yatan 
enerjetik bozukluğa odaklanır. Seans sırasında hasta tamamen giyinik 
olarak, oturur ya da yatar haldedir. Terapist birkaç dakika içinde vücuttaki 
problemli alanı biofeedback ile bulur ve tedaviyi başlatır. Tipik bir tedavi 
30 dakika sürer. Hastalar tedavi sırasında genel olarak ısınma hissi, 
sakinleşme, rahatlama ve canlanma hisseder.

İNFLAMATUAR DURUMLAR
DEPRESYON
ALERJİLER
AĞRI SENDROMU
EKLEM VE OMURGA PROBLEMLERİ

ONDAMED in onaylı kullanım alanları (FDA)

    NÖROLOJİK PROBLEMLER

YARA İYİLEŞMESİ
FONKSİYONEL PROBLEMLER
KRONİK HASTALIKLAR
BAĞIŞIKLIK PROBLEMLERİ
ENFEKSİYONLAR



Michael Galitzer (MD): Sağlık enerjinin eşitidir. Doktor enerjetik olarak dengede olduğunda bundan özellikle 
hastalar olmak üzere herkes faydalanır.  ONDAMED, günlük 15 dakikalık tedavi ile enerjimizi ve sağlığımızı 
dengede tutmamızı sağlar. Anti-aging tıbbı ve kanser üzerine araştırmalar yapan ve eğitimler veren Amerikan
Sağlık Enstitüsü’nde medikal direktör. 

Svetlana Kogan (MD):  ONDAMED hem doktoru hem de hastayı, vücudumuzun enerjetik anlamda ne kadar 
esnek olduğu konusunda eğiten bir araç. Dr. Kogan İç hastalıkları konusunda uzman. New York’taki Doctors at 
Trumph Place (DTP) nin kurucusu.

Karlene ChinQuee (MD, FACOG): ONDAMED eski dünyanın yaklaşımlarını ileri bir teknoloji ile kullanıyor. 
Heyecan verici, etkileyici. Kadın hastalıkları ve doğum konusunda Amerikan Board diplomate. Fonksiyonel tıp, 
beslenme, sağlıklı yaşlanma ve obezite tedavileri konusunda uzman.

Glokom – Vaka sunumu
66 yaşındaki kadın hasta, progresif açık açılı glukom. Geçirilmiş 
goniotrepanation operasyonuna rağmen T değeri 20 mg Hg 
civarında. Hasta ameliyat sonrası artmış tansiyon ve optik sinir 
harabiyeti ile başvurdu. Ameliyat sırasında yapılan anestezik 
enjeksiyonu harabiyeti arttırmıştı. 
Haftada iki kez, her seferinde yarım saat olacak şekilde 10 
seans ONDAMED önerildi. Elektrot yerleşimleri  (özellikle 

karaciğer üzeri ve bağırsaklar üzeri olmak üzere) kişiden alınan 
biofeedback  yanıtlara göre yapıldı. 
5. seansın sonunda, hasta genel durumu ile ilgili belirgin 
iyileşme olduğunu rapor etti. Gözler çevresindeki siyah halkalar 
ortadan kalkmıştı. Gözlerdeki kızarıklık ve hassasiyet azaldı. 
Sağ göz basıncı 10 civarında sabit kaldı, sol göz basıncı 
18 mmHg idi. 



Myastenia gravis – Vaka sunumu
59 yaşındaki kadın hasta ciddi kas güçsüzlüğü, sağ göz kapağında düşme, yüzün sağ tarafında sarkma, idrar kaçırma şikayetiyle 
geldi. Letarjik durumdaydı ve denge bozukluğundan dolayı sık sık düşüyordu. Ondamed ile 17 tedavi sonrası yüz kaslarının 
mobilitesi tamamen normalleşti, diğer semptomları azaldı. Çalışmanın sahibi Dr. Willam Work - Kalifornia 

Aşağıdaki fotoğraflarda 17 seans içindeki değişimi açıkca görmek mümkün. ONDAMED tedavilerine yılda bir, bazen iki kez yapılan 
6-10 seanslık kürlerle devam ediliyor.

Mark Armstrong (OMD, ND, AC):  “ONDAMED teknolojisi ile enerji tıbbını 
21. yüzyıla taşıdı. ONDAMED hem vücut hem de ruh  için çok şey yapıyor
ve hayatı değiştirebiliyor. Hem çocuklar hem büyüklerde inanılmaz başarılar 

elde ettim ve bunlar şimdiye kadar kullandığım hiçbir yöntemle boy ölçüşebilir gibi 
değil. Akupunktur ve Geleneksel Çin Tıp doktoru olarak 25 yıldan fazla deneyime 
sahibim ve ONDAMED ile şimdiye kadar yapabildiklerimden daha iyi sonuçlara 
ulaştım. Akupunkturla birleştiğinde ise sonuçlar inanılmaz oluyor. Özellikle zor 
hastalıklarda etkili. ONDAMED terapist için hayatı kolaylaştırıyor ve hastalar da 
sonuçları seviyor.” GA Roswell Ahimki Wholeness Center



ONDAMED ile yapılan hede�enmiş PEMF 
atımlarının doku iyileşmesini hızlandırdığı 
ya da kronik dejeneratif durumları geri 
çevirebilme potansiyelinde olduğu bilimsel 
olarak kanıtlanmıştır.

ONDAMED sisteminde vücuttaki 
in�amasyon ya da dejenerasyon alanları 
birkaç dakika içerisinde bulunabilir ve 
tedavi bu alanlara yönlendirilir.

Doku Yaralanması- İnflamasyon

Vaka sunumu; Yaralanma
67 yaşındaki erkek hasta, 3 ay önce ayağının  üzerine 
50 kiloluk bir blok düştükten sonra, ayağında geçirilemeyen 
ağrı ve şişlik şikayeti şile geldi. 30 dakikalık ONDAMED 
tedavisinin öncesinde ve sonrasında termograf kaydı alındı.  
Resimlerde inlamasyonlu alanların (beyaz alanlar) ilk seansın 
hemen ardından azalmaya başladığı görülebiliyor. Kırmızı 
alanların artması ise dolaşımın iyileştiğinin göstergesi. 
Son resim bir hafta içerisinde,  2. seansın hemen ardından 
alınmıştır. 

Vaka sunumu; Lupus, Raynaud sendromu
57 yaşındaki kadın hasta, eski bir lupus hastası, beraberinde 
Reynaud sendromu, ayak ve ellerde kangrenleşme mevcut. 
Cerrahi ayağı ampute etmek istedi . Haftada  3 kez olacak 
şekilde ONDAMED tedavisi önerildi ancak tedavi düzensiz 
aralıklarla yapılabildi. Toplam 9 seans yapıldı. Ayağın 
durumundaki gelişmeyi aşağıdaki resimde görebiliyorsunuz. 

55 Gün içinde 9 seans ONDAMED yapıldı

Birinci Seans Öncesi Birinci Seans Sonrası İkinci Seans Sonrası

TRAVMALI - YARALI

ŞİŞ-KIZARIK-AĞRILI

İNFLAMASYONLU

DEJENERASYONLU

ONDAMED
DOKUYA ODAKLI

PEMF
STİMULASYONU

11 Mart 2011 13 Nisan 2011 5 Mayıs 2011



ONDAMED’in 4 lü ve 8 li matrix aplikatörleri. Bu elektrotların içinde 
8 ya da 16 adet PEMF jeneratörü bulunur. Tedaviler sırasında bütün 
PEMF jeneratörleri aynı anda çalışmaz. Birbirini izleyecek şekilde, 
sırayla çalışır. 

ONDAMED Elektrotları

38 yaşındaki kadın hasta 14 yıldır 
muhtemel pituatory tümör tanısı 
ile Parlodel tedavisi altında idi. 
(Tanı MR ile konfirme edilmemişti) 
Son doğumundan beri, 14 yıldır 
göğüslerden süt geliyordu ve her 
iki göğüste şiddetli ağrısı vardı. 

Tedavi öncesinde ve 3 seans 
tedavi sonrasında çekilen 
termografilerde inflamasyonun 
(kırmızı alanlar) azalmış olduğu 
görülebiliyor. 

3 tedavi sonrası hastanın prolaktin 
seviyeleri normalleşti, şikayetleri 
ortadan kalktı ve Parlodel tedavisi 
bir süre sonra sonlandırıldı.   

Vaka sunumu; Muhtemel 
Pituatory Tumör

Flexible elektrot
Flexible elektrot özellikle kemik ve kıkırdak dokuya 
yönelik tedaviler için üretilmiştir. 

Diğer elektrotlardan farklı olarak odaklanmamış 
geniş ancak gücü azaltılmış manyetik alanlar üretir 
ve bu özelliği ile ONDAMED’inizle klasik manyetik 
alan tedavilerini de yapabilmenizi mümkün kılar.  

Önce

3 ondamed seansından sonra

Vaka sunumu; Osteoporoz
66 yaşında kadın hasta. Lumbar bölge ve her iki kalçada belirgin osteo-
porozu vardı. Hasta haftalık ONDAMED seanslarına başladı. Seanslarda 
kemik problemleri için dizayn edilmiş flex elektrod kullanıldı. 8 tedavi 
sonrasında kemik yıkımını gösteren idrar dpd (uDPD) seviyeleri % 53.6 
oranında düşerek normal seviyeye gelmişti. 8 seansın ardından, ONDAMED 
tedavileri ayda bir şekidle devam ettirildi. (uDPD) seviyeleri 10 ay 
sonrasında dahi düşük devam etmekteydi.
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Stony Brook Üniversitesinde Thomas R. Sexton, Ph.D.et all tarafından 2009 yılında 
yapılan çalışmada standart protokoller kullanılarak yapılan Ondamed sigara bırakma 
tedavileri biofeedback kullanılarak yapılan ONDAMED sigara bırakma tedavileri ile 
karşılaştırıldı. 

1. Grup: Standart ONDAMED tedavi protokolü
103 kişi çalışmaya katıldı. Bu kişilerin % 74.8 ü bir ayın sonunda sigara kullanmıyordu. 
6 ay bitimindeki sigara bırakma oranları ise % 50.5 idi. 

2. Grup: Biofeedback kullanılarak özelleştirilmiş ONDAMED tedavileri
74 kişi çalışmaya katıldı. Bu kişilerin % 73 ü 6 ay sonunda sigara kullanmıyordu. 

Bu sonuçlar Shiffman ve arkadaşlarının nikotin sakızı yardımıyla sigara bırakma 
oranlarını araştırdığı çalışmasıyla karşılaştırıldı. Bu çalışmada nikotinin sakızı yardımıyla 
1 ay bırakma oranı: % 10.6 iken 6 ay bırakma oranı % 9.4 idi. 

ONDAMED Sigara Bırakma Programı



Spor hekimliği
ONDAMED 21. yüzyılın bize sunduğu yeni teknolojiler içinde, spor hekim-
liğinde fark yaratan gelişmiş bir PEMF sistemidir.

ONDAMED birçok spor yaralanması için invasif yöntemlere gerekliliği 
ortadan kaldırabilecek ilk tedavi olabilir. Ayrıca sporcu performansını
artırmak için kullanılabilir.

İşte Dr Jeffrey E. Spencer’ın ONDAMED’in spor hekimliğine getirdikleri 
konusunda söyledikleri:

“ONDAMED in teknolojisi benim klinik pratiğimde çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü ONDAMED 
sayesinde sadece bilinen tekiklerle görebildiğim sorunları değil vücuttaki gizli problemleri de teşhis 
edebiliyorum ve bunları giderdiğimde sporcularımda tepe performansı yakalayabiliyorum”.

Dr. Spencer; Amerika’da Olimpiyatlar, Dünya kupası, PCAS, WTA, Tour de France, triathlon, NASCAR 
motokros, NFL ve MLB atletleri, Formula 1 yarışçıları ve MVP Dünya serisi olmak üzere sayısız 
sporcuya ve takımla çalışmış, 42 şampiyonun hekimliğini yapmış alanında bilinen bir isim.



ONDAMED terapileri hastalığın ne olduğundan bağımsız olarak insan ya da hayvan her canlı için kullanılabilir.

ONDAMED  semptoma ya da ismi konulmuş hastalığa değil hastalığı üreten enerjetik paterne yani arka planda yatan 
asıl sebebe odaklanır.  Bundan dolayıdır ki bu tedavinin yarattığı lokal etkilerden çok daha fazlasını ve çok daha 
çeşitlisini sistemik-genel etkiler olarak bekleyebiliriz. ONDAMED lokal semptomun 
tedavisinden çok bünyenin iyileşme potansiyelini uyandıran ve tüm sistemi 
dengeleme potansiyeline sahip bir araç olarak olarak algılanmalıdır.

Veterinerlikte kullanım

“ONDAMED”le ilgili çok heyecanlıyım 
çünkü hastalarımla iletişim ve tedaviyi 
özel ihtiyaçlar için yönlendirme 
konusunda bana yeni bir yetenek 
kazandırdı. Ondamed kullandığım 
hastalarımın yaşam kalitesinde drama-
tik düzelmeler görüyorum. “ 
Kim Keller, DVM Hayvan Hastanesi 
Campbell Hall / New York

ONDAMED ile yapılan PEMF
stimulasyonunun etkileri
İnflamasyonun azalması
Ağrının azalması
Sakinleşme
Doku kanlanmasında artış 
Yara iyileşmesinde hızlanma 



ONDAMED Türkiye
Geleceğin tıbbında yerinizi alın

Stephen T. Sinatra (MD): “ONDAMED gibi sofistike bir cihazla üretilen vibrasyonel frekanslar muhtemeldir ki 
aradığımız “doğrunun” ta kendisi. Bu tıbbın geleceği”. New England’da bir antiaging merkezi olan “Kalp Sağlığı ve 
Uzun Yaşam Kliniği”nin kurucusu. Dr. Sinatra kalp hastalıkları için klasik tıp ile tamamlayıcı tıbbı birlikte kullanıyor. 
Kalp hastalıklarıyla ilgili birçok kitabın yazarı.

Steven J. Bock (MD): “Nöropatisi olan hastaların % 90’ı ONDAMED ile ağrılarından kurtuluyor”. 
Dr. Steven J. Bock New York’taki Rhinebeck sağlık merkezinin ve New York Albany’deki progresif tıbba spesifik 
merkezin kurucusu. 

Rashid Buttar, (DO): “ONDAMED sistemi hiçbir biyokimyasal tedavinin işe yaramadığı birçok hastalıkta sıklıkla 
başarılı”. Dr. Buttar Klinik toksikoloji ve koruyucu tıp konusunda yetkili. Kuzey Karolina İleri Tıp Bilimleri 
Merkezi’nde medikal direktör.

John C. Cline (MD, BSc, CCFP): “ONDAMED merkezimizde önemli bir mülk haline geldi. Bizi başka protokollerle 
tedavi edemediğimiz kronik hastalıklarda etkili bir tedavi verebilir hale getirdi. Hastalıklarla uğraşırken, ONDAMED’i 
diğer tedavileri kesmeden kullanabilmek muhteşem”.  BC’de lisanslı hekim ve klinik metal toksikolojisinde uluslararası 
sertifikalı. Oceanside fonksiyonel tıp araştırma enstitüsünde medikal direktör. Kanada, British Colombia, Vancouver 
Island Nanaimo Cline Medical Center medikal direktörü.

James L. Oschman (MD): “ONDAMED Dünya’nın çeşitli yerlerinde yapılan araştırmalardan destek alan dahice 
bir buluş. Ben özellikle ONDAMED tarafından uyarımın rahatsızlık vermeyecek kadar kibar olmasını seviyorum. 
Çalışmalar gösteriyor ki, frekans uyarımı ne kadar ufak ise vücudun buna yanıtı o kadar iyi oluyor”. 
Dr. Oschman: “Enerji tıbbının bilimsel temeli” ve “Tedavi olarak enerji tıbbı”  isimli iki kitabın yazarı.



David Haase (MD): “ONDAMED, vücudun konnektif doku matriksinde benim için önceden ulaşabildiğim seviyenin 
bir seviye altına ulaşabilmemi sağlıyor. Ben önceden hastamın sadece labratuar sonuçlarını, ve fonksiyonel testlerini 
analiz edebilirken (ki bunların hepsi de gerekli) artık kendine has ve görülmeyen bioelektrik alanını da test edebiliyo-
rum. İyileşme süresi her hasta için değişik. Bazıları tedaviye yavaş yavaş yanıt verirken bazılarında, önceden her türlü 
agresif tedavi başarısız kalmış olsa da ONDAMED’le hızlı ve dramatik sonuçlar alınıyor. Çoğunlukla yaşanan şey, 
hastaların şaşkınlığı. Biz artık, nörolojik temelli problemlerin hepsi için ONDAMED’i öncelikle öneriyoruz”.
Dr. Haase, MaxWell Proaktif Tıp kliniğinde medikal direktör. Aile hekimliği, holistik tıp ve beslenme konusunda 
diplomalı. Sertifikalı sağlık koçu. 

Leta Mason (ND): “Ben ONDAMED’i ilk önce kendi fibromyalji, kronik yorgunluk ve Lyme hastalığım için kullandım. 
Seviye olarak 10 üzerinden 10 verebileceğim çok kötü ağrılarım vardı. Bu durumu 20 yıldır çekiyordum ve bu şekilde 
ne kadar yaşayabileceğimden emin değildim. Benim kendi doktorum genetik profilimi incelemiş ve benim durumu-
mun olabileceklerin en kötüsü olduğunu söylemişti. Şimdi sağlığım yerinde, ağrı seviyem 3 civarında ve hiç ilaç 
kullanmıyorum. Hastalarımda kullanmak üzere ikinci ONDAMED’imi aldım ve ONDAMED’i şiddetle tavsiye ediyo-
rum”. Naturopati doktoru, Colombus, OH ve Lily Dale New York 

Michael Torosian (MD)
“ONDAMED ile aldığımız sonuçlar biofiziksel tıbbın birinci sınıf teknolojinin elindeki başarısı ile ilgili açık bir kanıttır. 
Hastaların, kronik sağlık problemleri yaşıyor olsalar bile, ONDAMEDin hayatı değiştiren etkilerinden nasıl faydalan- 
dığını görmek çok heyecan verici”. Dr. Michael Torosian en çok bilinen kanser cerrahlarından biri ve birçok tıp 
kitabının yazarı. Eşi Dr. Veruscka Torosian ise  bir International Wellness Kliniği’nin kurucusu. Hastaları daha 
uzun ve sağlıklı yaşamak, kanser ve kalp problemlerinden korunmak, stresi azaltmak ve daha aktif bir yaşam  
konusunda eğitiyor.

Keith R. Holden, (MD): “Ben ONDAMED’i anksiyete, depresyon, kronik yorgunluk, fibromyalji, otoimmun 
hastalıklar,  irritabl barsak sendromu, parazitik disbiyoz, inflamatuar bağırsak hastalıkları, osteoartritler, dejeneratif 
omurga problemleri, alerjiler, kronik akciğer hastalıkları, reflex sympathetik distrofi, otonomik disfonksiyon ve diğer 
sağlık problemlerinde kullanıyorum”. Dr. Keith R. Holden Florida Jacksonville Beach’te bulunan Resonance Center 
integratif tıp kliniğinin medikal direktörü



Dr. Wolf-Dieter Kessler (“Tıpta yeni bir yaklaşım” isimli kitabından çeviri)
“ONDAMED, yaşayan organizmaların, aslında enerji sistemleri olduklarını kabul eden “Enerji Tıbbı” kavramından 
temellenir ve tıp tarihinde ilk defa olarak, bu kavramı açıklanabilir ve tekrarlanabilir sonuçlar alarak kullanır… 
Bu yaratıcı konsept, birkaç dakika içerisinde hastanızın kişisel hikayesini anlamanızı sağlayacaktır… ve hastanız 
tedaviyle birlikte hemen, o anda iyi hissetmeye başlayabilir. Ne fazla, ne eksik! İçinde yaşadığımız gerçekten 
inanılmaz bir dönem!!! Hayat fonksiyonlarımız ağırlıklı olarak “fizik” tarafından kontrol ediliyor. 21. yüzyılın 
hepimize cevabı budur”. Dr. Kessler Kuzey Almanya’da akut ve kronik hastalıkların tedavi edildiği bir enstitünün 
kurucusu. New York Montefiero hastanesi akciğer transplant takımının eski bir üyesi. 

Stres – Kan kortizonu

Prof. Dr. Charles Palmer, MB, ChB
Pediatri profesörü - Yenidoğan Neonatal perinatal 
doktora programının direktörü.
Penn State Çocuk Hastahanesi USA

ONDAMED’in fareler üzerinde yapılan pilot 
çalışmasında stres altında tutulan farelerde 
ONDAMED in spesifik frekanslarının farelerdeki 
kan kortizon seviyelerini azalttığını (stresi 
azalttığını) gördük. Daha büyük bir çalışma yolda.

Mevsimsel duygulanım bozukluğu

Prof. Dr. D. Ebert (MD)
Freiburg üniversitesi Almanya

ONDAMED ile yaptığımız pilot çalışmada hastalar-
da belirgin düzelme gördük. Daha büyük bir 
çalışma yolda.    

ONDAMED ağrı tedavisi

Prof. C.A. Schroeter, MD, PhD
University Clinic Maastricht

- ONDAMED muhteşem bir değerlendirme aracı
- ONDAMED kendi başına kullanılabilen ya da 
başka tedavilerle kombine edildiğinde etkinliği 
arttırdığını gördüğümüz bir  tedavi modalitesi. 
Yaptığımız pilot çalışmada bize değişik ağrılarla 
başvuran  hastaların (n:27) % 90’ının ağrısı 2 ila 
12 seans arasında ortadan kalktı.

ONDAMED ağrı tedavisi

J. Edman PhD, 
Thomas Jefferson University Clinic Phledelphia USA

Fibromiyalji, migren baş ağrıları, Interstisial sistit, 
polymiyalji romatizma, bel ağrısı, omurga, boyun ve
el ağrılarında yaptığımız pilot çalışma neticesinde, 
3 seans ile belirgin düzelme gördük. Daha büyük 
bir çalışma yolda.



PUBMED’e geçmiş çalışmalar

Kronik bel ağrısı 
Plasebo kontrollü, randomize, double blind 
çalışma. (n:36)
Pubmed PMID: 16749411 
Sonuç: Plasebo grubu ile karşılaştırıldığında 
tedavi alan grupta ağrıda belirgin azalma, 
hareketlilikte belirgin artış. İstatistiksel 
anlamlı.

Fibromyalji ve kas iskelet sistemi ağrıları
Plasebo kontrollü, randomize, double blind 
çalışma (n:32)
Pubmed PMID: 18080043 
Sonuç: Plasebo ile karşılaştırıldığında visual 
analog skalasında ve ağrıda belirgin azalma. 
Sonuçlar istatistiksel anlamlı.

Diz ve boyunda osteoartrit
Plasebo kontrollü, randomize, double blind 
çalışma (n:167, n:34)
Pubmed PMID: 7837158 ve PMID: 
15986086
Sonuç: Plasebo grubu ile karşılaştırıldığında 
ağrı ve hassasiyette belirgin azalma, 
hareket yeteneğinde belirgin düzelme, kas 
spazmında azalma. İstatistiksel anlamlı.

Tedaviye dirençli depresyonlar 
Plasebo kontrollü, randomize, double blind 
çalışma 
Pubmed PMID: 20385376
Sonuç: İlaç tedavivine dirençli hastalar 
çalışmaya alındı. Plasebo grubuyla 
karşılaştırıldığında “Hamilton depresyon 
skalası” ndaki düzelme belirgin ve tedaviye 
yanıt ilk hafta içinde görülmeye başladı. 
İstatistiksel anlamlı

Fibromyalji
Plasebo kontrollü, randomize, double blind 
çalışma (n:56)
Pubmed PMID: 19920724
Sonuç: Plasebo grubu ile karşılaştırıldığında 
ağrıda ve  halsizlikte azalma, fonksiyonlarda 
artış ve genel durumda belirgin düzelme. 
İstatistiksel anlamlı.

Multiple skleroz
Plasebo kontrollü, randomize, double blind 
çalışma (n:117)
Pubmed PMID: 12868251
Sonuç: Plasebo grubuyla karşılaştırıldığında 
“hayat kalitesi skalası” ve halsizlikte 
belirgin düzelme. İstatistiksel anlamlı.

Artroskopik diz cerrahisi sonrası 
Randomize, double blind çalışma (n:31)
Pubmed PMID: 17333120
Tedavi alan gruptaki ilaç kullanımı daha 
düşük, iyileşme ise daha iyi idi. 
3 yıl sonrasında da, tamamen iyileşme 
tedavi almış grupta daha yüksek. İstatistik-
sel anlamlı.

Nöropatik ağrı – periferal nöropati
Pilot çalışma (n:24)
Pubmed PMID: 15035963
Sonuç: Diabetik nöropati, kronik inflamatu-
ar demyelinize nöropati, civa zehirlenmesi, 
paraneopalstik sendrom gibi sebeplerle 
nöropatisi olan 24 hastada yapılan pilot 
çalışmada hastaların % 50’sinde ağrı 
9 gün içinde içinde kesildi. Ciddi ve kronik 
hastalardaki etkinin daha fazla olduğu 
izlendi.  

Rotator cuff tendinit
Kontrollü, randomize, double blind çalışma 
(n:29)
Kortizon tedavileri almasına rağmen 
düzelme sağlanamayan hasta grubu seçildi. 
PEMF alan grup   kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında belirgin düzelme 
görüldü. Tedavi alan grubun % 65’inde 
sepotomlar tamamen ortadan kalktı.

Hipertansiyon
Double blind çalışma, (n:55)
Pubmed PMID:23675619
Sonuç: Tedavi alan grupta sistolik basınçta-
ki düşme istatistiksel olarak anlamlı şekilde 
belirgindi. Diastolik basınçta bir değişiklik 
olmadı. 

Alzheimer
Plasebo kontrollü, randomize, double blind 
çalışma (n:15)
Pubmed PMID: 23076723
Sonuç: Plasebo grubu ile karşılaştırıldığın-
da, tedavi alan grupta kognitif  skorlarında-
ki düzelme özellikle belirgin. 
İstatistiksel anlamlı 

Panik atak ve majör depresyon
Randomize, plasebo kontrollü çalışma 
(n:25)
Pubmed PMID: 22858212
Sonuç: Plasebo grubu ile karşılaştırıldığında 
tedavi alan grupta depresyon ve panik 
bozukluğu belirgin olarak azaldı. İstatistik-
sel anlamlı.
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