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Vi har genom senare årtion-
den presenterats för den ena 
alternativa terapiformen ef-

ter den andra. Alla gör de krav på att 
vara enda vägen till salighet, hälsa och 
ett evigt liv på jorden. För min egen 
del var det första mötet med alterna-
tivbehandling zonterapi. Väldigt po-
sitiva behandlingsresultat med denna 
terapiform väckte intresset för andra 
metoder. Det framstod då ganska klart 
att mycket inom komplementärmedi-
cinen var ganska tveksamt bl.a. bero-
ende på att resultaten för de flesta av 

terapiernas del var “dåliga”, teorierna 
flummiga, ganska vidskepliga och ri-
tuella. Jag anser fortfarande att man 
som “konsument” måste ha ett rimligt 
krav om bot och garanti på resultat ef-
tersom man betalar för en tjänst. 

Då terapierna bevisligen fungerade 
i många fall började jag någon gång 
under 70-talet intressera mig för vad 
som egentligen låg bakom alla dessa 
terapiformer. Ganska snabbt kom jag 
underfund med att de flesta bottnade i 
gammal tradition, livsåskådning samt 
religion. Detta gjorde också att det då 

var omöjligt att undersöka fenomenen 
närmare i laboratorierna. Hur kunde 
man väga yin, ta tempen på yan, sän-
kan på järnelementet (en gruppering 
av meridianer) samt testa elektroly-
ter i chakran? Avstånden mellan våra 
system var helt enkelt för stora och 
bildade tydligen ett oöverkomligt hin-
der. På den ena sidan hade vi ett hårt 
tekniskt system som hade satt oss i 
stånd att flyga, använda atomkraft, 
producera kraftfulla mediciner, byta 
organ, sy fast avsågade fingrar och på 
den andra sidan hade vi mjuka system 

Bicom BioResonans Terapi visar på goda resultat

Bioresonansterapi är en behandlingsmetod som baseras på den kinesiska akupunkturläran, men praktiseras med 
modern västerländsk teknik. Genom att mäta det elektriska motståndet på kroppens akupunkturpunkter kan 
man kartlägga ämnen en person är allergisk mot. Teorin bakom terapin är att allergier inte framkallas på kemisk 
väg, men av svängningsfälten från det allergiframkallande ämnet. Den efterföljande kemiska reaktion framkallar al-
lergisymtom som hösnuva, nässelfeber, astma och eksem. Tas detta svängningsmönster bort uteblir den allergiska 
reaktionen och personen blir frisk. Om denna evidensbaserade behandlingsmetod skriver här Lars Németh, som 
driver kliniken Allergimottagning Bicom Bioresonans Terapi i Malmö.
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som förordade medel som stimulerade 
kroppens självläkande förmåga, bland 
annat genom att tänka positivt. Det ta-
lades kort sagt om en icke materiell, 
men energimässig syn på människan.

Under 80- och 90-talet har det varit 
förunderligt att se hur det ena “hårda” 
området efter det andra har anammat 
gamla läror och applicerat dem i ett 
“hårt” sammanhang – med det para-
doxala resultatet att de igenom proces-
sen själva har blivit “mjukare”. Fråga 
företagsledare, forskare eller elitidrot-
tare som använder sig av afirmationer 
eller någon annan form av mental pro-
grammering? Alla gör det på ett eller 
annat sätt.

Akupunkturpunkterna
Då jag kom i kontakt med företaget 
Regumed i Tyskland var det därför 
ganska chockartat att konfronteras 
med en teknik och ett verktyg – Bi-
com – som plötsligt konkretiserade 
allt det jag hade upplevt, läst och hört 
om. Här arbetade man med kroppens 
kommunikationssystem på ett högst 
handgripligt sätt.

Här diskuterades inte om akupunk-
turpunkterna fanns – de fanns redan 
beskrivna i varje tysk läkares upp-
slagsbok  och numera kan man se dom. 
Dessutom kunde man med Bicom 
mäta på dessa punkter samt kontrol-
lera olika organ och systemtillstånd, 
fånga upp de signaler som flödade i 
kroppen, bearbeta samt skicka tillbaka 
dem igen med resultat att patienter 
blev av med sina sjukdomsbesvär. Här 
fanns en teknik som gav uttrycket In-
formationsTeknologi (IT) en ny inne-
börd. Genom att jobba med kroppens 
egna kommunikationssystem uppnåd-
des en terapeutisk effekt som i vissa 
fall skulle få en mera religiöst sinnad 
person att utropa “Halleluja”. Jag har 
själv uppnått flera resultat där man un-
der pågående terapi ser en mirakulös 

förbättring. Jag skall be att få berätta 
om sådana fall senare.

Elektroniska fenomen bortförklaras
Att kroppen är underkastad alla fysi-
kens lagar är odiskutabelt – även de 
lagar vi ännu inte känner till. Tyvärr är 
det inom läkevetenskapen fortfarande 
en dogm att alla kroppens aktioner och 
reaktioner styrs av kemiska processer. 
Alla elektriska fenomen i kroppen 
bortförklaras med att de uppstår som 
ointressanta resultat av biokemiska 
reaktioner. Att vi med en pacemaker 
kan stimulera hjärtat elektriskt och 
att vi kan mäta hjärnvågor och andra 
elektriska fenomen i kroppen anses 
vara undantag från regeln om alltings 
biokemiska princip. Detta är också an-
ledningen till att allting kan botas med 
ett piller då alla kroppens reaktioner 
är kemiska kedjereaktioner på olika 
stimuli. Varenda forskande moleky-
lärbiolog vet att detta synsätt inte är i 
överensstämmelse med modern veten-
skap och beprövat erfarenhet.   

Som professor Fritz Albert Popp sa 
vid ett föredrag i slutet av april i år: 
“Så länge läkarvetenskapen inte kan 
förklara hur en cell delar sig i två exakt 
lika stora delar, skall den hålla fing-

rarna från cancerbehandling. Hur kan 
man rota runt i ett system där man inte 
förstår det allra mest elementära?”

Härpå visade han ett par bilder som 
visar hur byggstenarna i en cell följer 
cellens elektromagnetiska mönster, 
ungefär som en osynlig gjutform. Det-
ta förklarar även varför livet uppstod i 
vatten och inte på jorden eller i luften. 
Det krävs betydligt svagare elektriska 
krafter till att förflytta byggstenar i 
vatten, dessutom leder vatten elektri-
citet betydligt bättre än luft eller jord.

Professor Popp’s forskning om bio-
fysik är världsberömd. En kinesisk 
kollega till honom berättade för mig 
att det finns en forskningsavdelning 
IIB i  Kina med 1 200 forskare som 
endast arbetar med biologiska systems 
biofysiska aspekter. I Sverige finns i 
princip ingen.

Kroppens reglersystem
Vi förutsätter alltså att kroppen styrs 
och övervakas av ett ständigt energi/
informationsflöde som inte alltid be-
höver mynna ut i en kemisk process. 
Det vore ett förfärligt slöseri med en-
ergi om varje intryck, känsla, känsel 
eller liknande skulle utlösa en kemisk 
reaktion. Antagligen hade vi varit bio-

“Att vi med en pacemaker kan stimulera hjärtat elektriskt och att vi 
kan mäta hjärnvågor och andra elektriska fenomen i kroppen anses 
varande ett undantag från regeln om alltings biokemiska princip.”

Exempel på sista stadiet av mitotisk 
profas.

Ett elektriskt fält med två poler ger nog 
med fältstyrka till att organisera den mito-
tiska processen.

»
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logiskt utbrända/åldrade redan vid 2-
årsåldern om så hade varit fallet. In-
formationsflödet övervakar tillståndet 
i kroppen och styr kemiska processer.  
Man menar att det föregår cirka 1 000 
olika kemiska processor i cellen per 
sekund. Redan detta faktum visar att 
det måste finnas ett styrsystem som 
inte kan vara kemiskt. Det är därför 
det inte går att simulera kroppsfunk-
tioner i ett reagensglas där det övergri-
pande informationsflödet fattas. En av 
anledningarna till att man inte har letat 
efter dessa signaler har haft sin bot-
ten i det synsätt att mera var liktydigt 
med kraftigt och betydelsefullt, samt 
mindre med svagt och betydelselöst. 
Det vill säga att de mycket svaga elek-
triska fenomen i cellen som man trots 
allt är medveten om har betecknats 
som oviktiga. Men i dessa överord-

nade, mycket känsliga system är kraf-
ten snarare ett hinder. Dessa superfina 
signaler måste vara så svaga att de 
inte stör varandra i onödan. Du kan 
ju föreställa Dig att Du ber någon läsa 
bruksanvisningen högt för dig till Din 
nya dator. Det är fullkomligt likgiltigt 
för din förståelse av informationen om 
texten läses med hög tordönsröst eller 
om Du hör den svagt. Det viktigaste 
är att Du hör och förstår det som läses. 
Om uppläsaren hade skrikit hade du 
antagligen stuckit fingrarna i öronen 
och därmed missat informationen. Det 
kan inte poängteras tillräckligt ofta: 
Det viktigaste är kvaliteten på signa-
len inte kvantiteten.

Hur jobbar Bicom?
Bicom bearbetar patientens frekven-
ser med följande grundinställningar:

Di = Disharmonisk svängning inver-
terad. Den inbyggda filterseparatorn 
delar frekvenserna i disharmoniska 
(störande) och fysiologiska (stärkan-
de). Vid denna inställning leds enbart 
Di till kroppen och eliminerar det 
svängnings- eller informationsskräp 
som avhåller kroppen från att fungera 
optimalt.

H = Harmoniska (fysiologiska) 
svängningar är motsatsen till Di. Har-
moniska svängningar stärker kroppen. 
Genom att tillföra extra harmoniska 
svängningar kan eventuella felinfor-
mationer “spolas” bort.

H + Di är en kombination av ovan-
stående.

A = Alla frekvenser. Hela frekvens-
spektret kan här antingen förstärkas 
eller försvagas. Denna frekvens över-
lagrar de matchande frekvenserna.

När patientens cellkommunikation återställs utsöndras de skad-
liga ämnen - och patienten blir frisk.

Skadade ämnens frekvenser stör cellkommunikationen.Celler kommunicerar med varandra.

När störningen har pågått tillräckligt länge slås cellkommunika-
tionen ut och kronisk sjukdom uppstår.
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Ai = Allt inverterat. Samtliga frek-
venser som uppfångas spegelvänds. 
Den spegelvända frekvensen släcker 
då ut de frekvenser som matchar. 

A+Ai som är en pulseringsfunktion 
som bryter blockerade signaler. 

Bicom bearbetar ovannämnda frek-
venser på olika sätt. Den kan förstärka 
och försvaga signaler samt jobba inom 
olika segment med en “luppfunktion” 
som automatisk kan skanna det valda 
segmentet och även wobla runt fast-
inställda frekvenser. Frekvensområdet 
som bearbetas går från 10 till 150 000 
Herz.

Vad skall vi kunna allt detta för?
Kroppen kommunicerar med hjälp av 
frekvenser på olika våglängder. Inom 
Bicomteknologin har man dessutom 
kunnat fastställa att olika system i 
kroppen kommunicerar på olika frek-
vensband. Inte alls olikt telekommu-
nikationsteknologin där man igenom 
1 ledning kan skicka 100-tals olika 
telefonsamtal på en gång genom an-
vändandet av olika bärvågor. Samma 
funktionssätt används av olika system 
i kroppen som reglerar till exempel 
blodtryck, ämnesomsättning, avgift-
ning, mentala system, immunförsvar 
etc. 

Vi behöver dessutom kort vidröra 
resonansbegreppet. Du har två iden-
tiska stämgafflar som Du placerar 
bredvid varandra. Om Du slår på den 
ena börjar även den andra vibrera - 
den går i resonans. Det är när krop-
pens egna system går i resonans med 
Bicom-signalen som terapieffekten 
uppstår. 

Vad är då sjukdom?
Om vi nu bortser från olycksfall, lä-
sioner, akuta och livshotande tillstånd, 
är alla kroniska tillstånd ett tecken på 
att kroppens självreglerande system 
har kappsejsat. Det vill säga att det 
överordnade styrsystemet har kommit 
ur balans. Om vi då återskapar denna 
balans skapar vi förutsättningar för att 

kroppen återhämtar sig fysiskt utan 
användandet av kemiska läkemedel 
och därmed även utan biverkningar. 
Vi kan alltså hävda att vi stimulerar 
kroppens självläkande förmåga.

Praktikfall 1
För att illustrera hur det går till i prak-
tiken vill jag beskriva ett fall som är 
ganska typiskt:

Karins händer svullnade oförklar-
ligt, oftast i samband med jobbet. Ef-
ter 5-6 år av resultatlösa utredningar 
på Lunds Yrkesdermatologiska av-
delning kom hon väldigt skeptisk till 
min mottagning - hon hade allt att 
vinna och inget att förlora. En första 
mätning som går från hand till hand 
visade ett högre elektriskt motstånd 
än normalt. Detta är en ren kilo-Ohm 
mätning – ett högt motstånd tillåter 
inte samma elektriska aktivitet i krop-
pen. Den befinner sig i ett kroniskt 
degenerativt tillstånd (ofta sjukdoms-
tillstånd som slutar på -osis). Ett lågt 
elektriskt motstånd däremot tillåter en 
ökad elektrisk aktivitet (t.ex. feber el-
ler akuta sjukdomstillstånd som ändar 
på -itis). 

En mätning av akupunkturmeridi-
anernas terminalpunkter visade på stor 
spridning av värdena. Speciellt visade 
de system som reglerar bindväv samt 
fettvävnader på höga värden men le-
ver och njurar på låga. Detta indike-
rade att kroppen inte kunde avgifta sig 
på ett normalt sätt och detta var troli-
gen upphovet till känsligheterna som 
orsakade Karins problem. 

• Steg 1 var därför att stimulera de 
olika system som hade stannat upp 
samt 

• Steg 2 leta rätt på de ämnen som 
Karin reagerade på samt 

• Steg 3 sudda ut den felinforma-
tion som överreaktionerna - de svullna 
händerna - berodde på. 

Steg 1 utförs enklast genom att 
välja bland några av Bicomens för-
inställda program som utförs enligt 
handboken.

Steg 2 är mera spännande. Här 
skulle man leta rätt på de ämnen som 
Karin reagerade på. Då Karin själv 
misstänkte den industrilack hon ge-
nom sitt yrke dagligen exponerades 
för hade jag bett henne medbringa lite 
av ämnet. Härtill skall berättas att hon 
inte reagerade på lacken enligt yrkes-
medicinens utredning.

Testningen går till så att det ämnet 
som man vill testa placeras i Bico-
mens ingång. Ämnets frekvenser leds 
in i maskinen som speglar samt för-
stärker frekvenserna och överför dom 
till patienten. Nu mätts det elektriska 
motståndet på en lämplig akupunktur-
punkt som avviker från normalvärdet. 
Om nu ämnet ifråga är ett ämne som 
avhåller akupunkturpunkten från att 
intaga sitt normalvärde upphäver den 
spegelvända frekvensen blockaden. 
Detta genom den enkla principen att 
en vågrörelse som träffas av en exakt 
motsatt riktad vågrörelse upphör. Det 
är ganska fascinerande att se och höra 
(mätaren är kopplad till en ljudgene-
rator) hur snabbt kroppen reagerar på 
avlastningen. Ännu mer fascinerande 
är att man kan dubbelkolla sina resul-
tat på andra mätpunkter – det vill säga  
det går att upprepa mätresultaten i de 
fall överkänsligheten/blockaden inte 
har varit av så liten karaktär att själva 
mätsignalen har suddat ut den. Små 
överkänsligheter av denna art behöver 
hur som helst inte behandlas då dom 
endast är sekundära – symptomatiska.  
Vid testning av Karin upptäcktes en 
tydlig reaktion på den lack hon själv 
misstänkte samt en del andra ämnen 

I steg 3 placerades de framtestade 
ämnena i Bicomingången. 

Frekvenserna behandlas i olika 
program och överförs till patienten. 
I Karins fall var hennes händer så 
svullna då hon kom att de inte gick 
att knyta. Under pågående behandling 
syntes hur svullnaden gav vika. Efter 
behandlingen kunde Karin knyta han-
den. Dagen efter gick hon på arbete 
och hennes kolleger undrade vad som 

Bevis för att meridianlikande kommunikationssystem finns i kroppen: http://med.biophotonik.de/meridians.pdf

»
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hade hänt. Där fanns inte ett synbart 
spår kvar av svullnaden. (Bildbevis 
finns på min klinik.) Efter ytterligare 
ett par behandlingar där amalgambe-
lastningen eliminerades och de grund-
läggande allergierna behandlades är 
Karin nu besvärsfri sen cirka 10 år. 

Karins fall är ganska typiskt för 
mina allergi-/överkänslighetspatien-
ter. I ljuset av det ovan beskrivna är 
det därför inte så konstigt att krämpor 
som man normalt inte hänför till aller-
gier i väldigt många fall blir bättre el-
ler försvinner efter behandlingen. 

Praktikfall 2
I praktikfall 2 vill jag gärna berätta om 
Åke 80 år gammal. Han kom därför att 
hans minne hade börjat svikta. Ungdo-
marna i bridgegänget (de som var runt 
70) hade börjat klaga på honom. Åke 
hade ett kolesterolvärde som var sky-
högt. Hela hans släkt hade höga koles-
terolvärden. Han hade så höga värden 
så att det hade bildats kolesterolknu-
tor på knogarna. Hans kolesteroltal 
låg runt 11-11,5 mycket sällan under 
10. Han medicinerades mot högt ko-
lesterol och hade behandlats för denna 

åkomma under de senaste 50 år av 
sitt liv. Han är alltså medicinskt gan-
ska väldokumenterad. Under Bicom-
behandlingarna där han behandlades 
cirka 6 gångar under lika många må-
nader blev det dags för kontrollbesök. 
Hans läkare berättade då att nu hade 
medicinen äntligen börjat göra ver-
kan. Nu hade hans värden praktiskt 
tagit halverats och var så normala som 
man kunde önska. Åkes goda koleste-
rol låg på 5,0 det onda på 4,2. Övriga 
kommentarer är väl överflödiga. För-
resten slutade hans bridgekompisar 
klaga på honom. 

Praktikfall 3
Handlar om Krister - bonde från Skå-
ne. Klagar över ofta återkommande 
huvudvärk, medicineras flera gånger 
dagligen mot astma med bland annat 
Pulmicort. Krister är mjölk- och svin-
köttsproducent och misstänkte själv 
att han var allergisk mot svinen då 
huvudvärken oftast började i svinstal-
let. Testen visade att Krister inte rea-
gerade på svinen men på korna samt 
mjölk. Krister blev efter 6 behand-
lingar symptomfri - även för astman 

och har upphört med all medicinering. 
Kontrollbesök hos läkaren visar att 
han har full lungkapacitet.

Praktikfall 4
Handlar om Anders som vid 14-års ål-
der bröt höften i en bandymatch. Han 
var spikad i tre års tid då man tog bort 
spikarna och konstaterade att en spik 
hade brutits av och satt fast inne i höf-
ten - det var för riskabelt att ta bort den 
så den fick han leva med. Vid 25 års 
ålder utvecklades våldsamma allergier 
mot allt möjligt. För att inte tala om en 
invalidiserande värk som hade två lä-
gen – mycket ont och för dj- ont –  en-
ligt Anders själv. Olika läkare hade sagt 
att enda vägen ur värken kunde vara en 
konstgjord höftkula men att det inte var 
säkert att det skulle hjälpa. Han levde 
på värktabletter och magen hade tagit 
stryk. Testen visade att Anders bland 
annat hade en överkänslighet mot ti-
tandioxid (E171). Titta i FASS och 
räkna de tabletter som inte innehåller 
E171 det är mycket snabbare än att 
räkna dem med. Anders drog sig då till 
minnes att alla allergierna hade börjat 
efter värken. Idag är Anders smärtfri 

Det bedrivs fortlöpande forskning på olika institut i Europa. Här följer några forskningsresultat:
• 14. Machowinski, R und Gerlach, I: Prospektive, randomiserad Studie för  att kontrollere behandlingseffektivitet med 
patientegna  svängningar (BICOM) vid levercellsskador
• 15. B. J. Bapcz und Primarius J. Parovic: Klinisk studie om användadet av Bicom BioResonansTerapi  vid överbelast-
ningsskador hos toppatleter 
• 16. 0. Osadscha, D. Sakharov, G. Lednyiczky: Zusammenfassende Darstellung der In-vitro-Modulation der Phagozy-
tose-Aktivität von menschlichen polymorphkernigen Leukozyten durch BICOM Bioresonanz-Therapie.(positiv effekt 
på vita blodkroppar).

Företaget Regumed är ISO9002-certifierat och har genom ett idogt arbete fått Bicom godkänt enligt EU-reglerna för 
elektromedicinsk utrustning i klass 2A. Detta innebär att Bicom är kontrollerat av en utomstående myndighet, pre-
sterar det den hävdar att göra, samt i Sverige fritt får distribueras samt användas till det ändamål den är godkänd för. 
Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för medicinteknisk utrustning. 

“Testen visade att Krister inte reagerade på svinen men på korna 
samt mjölk. Krister blev efter 6 behandlingar symptomfri - även för 

astman och har upphört med all medicinering.”
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och kan gå mer än en mil utan besvär. 
Värktabletterna behövs följaktligen 
inte längre. Hans hyperreaktiva slem-
hinnor gjorde dessutom att han blev 
socialt isolerad och hade svårt att träffa 
andra människor. Jag hade senast kon-
takt med Anders för cirka 3 år sedan. 
Då var han fortfarande frisk, gift och 
hade en son på 5 år.

Praktikfall 5
Handlar om en hästtokig patient med 
hästallergirelaterad astma. Andnings-
prov visade på kraftigt nedsatt lung-
kapacitet och patienten behandlades 
med sedvanliga astmamediciner. Rid-
ning var förbjuden av läkarna men 
patienten fortsatte ändå att rida utom-
hus och ökade då sin medicinering för 
att motverka astman. Mamman fick 
rykta hästarna. När patienten försökte 
hjälpa till slutade det precis så illa som 
läkarna varnade för. 

Redan de första inledande behand-
lingarna förbättrade patientens status 
subjektivt. Efter ett år är patienten fort-
farande frisk utan astmamedicin, rider 
och ryktar sin häst själv, även inomhus. 
En miljö som förr var livsfarlig. Upp-
följning på sjukhus visar att patientens 
tillstånd är normalt och läkarna är 
mycket nöjda med att medicineringen 
har lyckats! Problemet är bara att pa-
tienten inte tar någon medicin längre. 
Detta vågar hon förstås inte berätta då 
en försiktig förfrågan om Bicom Bio-
ResonansTerapi vid ett tidigare tillfälle 
hade utlöst en ganska föraktfull reak-
tion från behandlande läkares sida, 
varför patient håller tyst om detta. 

Detta ser jag som ett problem då det 
förstör seriös utvärdering av behand-
lingsmetoder. Men för mig är patien-
ten viktigare än statistiken. Det hade 
varit intressant om det hade funnits 
en nationell bas där patienter som har 
botats utanför “systemet” hade kunnat 
rapportera sina fall till. Som det är nu 
försvinner denna viktiga information. 
Med tanke på alla de patienter som 
botas eller behandlas parallellt med 
andra än de läkarvetenskapligt basera-
de behandlingsmetoderna torde deras 
statistik för botande antagligen vara 
betydligt lägre. 

Bicoms värld
Avslutningsvis vill jag bara berätta lite 
om den värld som jag genom Bicom 
har fått inblick i. Det finns i Tyskland 
cirka 7 000 Bicom-terapeuter huvud-
sakligen läkare. I Kina är det numera 
en etablerat behandlingsform som er-
bjuds vid mer än 200 statliga sjukhus 
varav de flesta har flera maskiner då 
behandlingsresultaten är outstanding. 
Det finns ett antal kinesiska studier 
där till exempel astmabehandling med 
Bicom jämförs med cortisonbehand-
ling. Resultatet av denna studie utfört 
på cirka 300 patienter visade att resul-
taten med Bicom var några procent 
bättre än med cortisonbehandling. 
Uppföljningen visade ännu bättre siff-
ror för Bicom-gruppen. Det skall här-
till bemärkas att den färdigbehandlade 
Bicom-gruppen inte fick ytterligare 
behandling. Resultatet visar alltså att 
patienterna botades från astma där 
den cortisonbehandlade var tvungen 

Intressanta länkar:
• http://www.regumed.de/
• www.biophotonen-online.de/home.htm
• www.biophotonen-online.de/
• www.bicom.se

att ta cortisoner för att undertrycka 
astmasymptomen. Jag vill överlåta till 
läsaren att avgöra vilken behandlings-
metod som är bäst för patienten och 
billigast för samhället.

 Studien  heter : “Clinical Observa-
tions of 300 Children Suffering from 
Asthma Treated with BICOM 2000 
Bio-Resonance Device” By Yang 
Jinzhi and Zhang Li The Asthma 
Research Center of Jinan Children’s 
Hospital

Abstract: From May to December 
of 2003, the Asthma Research Center 
of Jinan Children’s Hospital introdu-
ced the Germany-made BICOM 2000 
to treat 415 children suffering from 
asthma, 300 of whom were treated 
with the desensitization method. The 
total effectiveness rate reaches as high 
as 93.3 procent. 

Lars Németh
Bicomterapeut

“Det finns i Tyskland cirka 7 000 Bicom-terapeuter huvudsakligen 
läkare. I Kina är det numera en etablerat behandlingsform som 

erbjuds vid mer än 200 statliga sjukhus.”


