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Revolutie in de geneeskunde en verwante sectoren

ES Teck Complex
Wat zou u ervan vinden om op twee minuten tijd een volledig overzicht te krijgen van uw gezondheid? Om op de tijd dat u een kop koffie zet een grondige
analyse te krijgen van uw lichamelijke conditie, levensstijl, de werking van
uw hersenen, uw hart- en bloedvaten, uw ademhalingsstelsel, uw spieren- en
zenuwstelsel, uw spijsvertering en nog veel meer? Sinds kort is dat mogelijk,
dankzij het ES Teck Complex Systeem: een revolutionair meetsysteem dat door
Medicavisie op de Belgische en Nederlandse markt wordt gebracht. Voor artsen, voedingsspecialisten, osteopaten, sportdokters, homeopaten, acupuncturisten, … is het ES Teck Complex Systeem een accuraat, efficiënt en tijdbesparend hulpmiddel in hun praktijk.
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ES Teck Complex biedt alleen maar voordelen, zowel voor de onderzoeker (of het
nu een huisarts is, een specialist, een kinesitherapeut, …) als voor de onderzochte
(patiënt, sportman, dieetpatiënt, …). Artsen en behandelaars sparen dankzij ES Teck
Complex veel tijd uit. En niet alleen dat. Het computersysteem laat ook een betere
archivering en organisatie van gegevens toe. Bovendien maakt ES Teck Complex
het erg gemakkelijk om dossier en behandelingen op te volgen. “Uit eigen ervaring
kan ik vertellen dat het meetsysteem mij veel rust gaf,” zegt Paul Rubbens, die kinesist, homeopaat en acupuncturist is. “Vergeet niet dat het erg stresserend is om
patiënten te analyseren. Er is de voortdurende angst om iets over het hoofd te zien.

Het ES Teck Complex Systeem is sinds kort verkrijgbaar. Het werd ontwikkeld door
een Franse arts die zich met zijn bedrijf in Miami gevestigd heeft om het systeem wereldwijd te verdelen. De verdelers voor België, Nederland en Luxemburg zijn Paul en
Katja Rubbens van de firma Medicavisie uit Turnhout. “Laten we om te beginnen duidelijk stellen dat dit meetsysteem de huisartsen of andere specialisten niet overbodig
maakt,” zegt Paul Rubbens. “ES Teck Complex is geen doe-het-zelf-kit en het bevindt
zich ook niet in de kwakzalverij. Het is een hoogtechnologisch, wetenschappelijk onderbouwd en in universiteiten en ziekenhuizen getest meetsysteem. Er zullen altijd
vakbekwame en opgeleide mensen nodig zijn om meetresultaten te analyseren en
correct te interpreteren.” Over de betrouwbaarheid van ES Teck Complex bestaat volgens Paul en Katja Rubbens niet de minste twijfel. Als wij ES Teck Complex voorstellen
bij artsen, hebben wij ook nooit problemen om de hoge efficiëntie van het apparaat
meteen te bewijzen. We doen een test bij een patiënt die we niet kennen en die we
nooit gesproken hebben. De meeste artsen vallen om van verbazing wanneer wij
na twee minuten haarfijn de vinger op de wonde kunnen leggen en zeggen wat de
klachten zijn van de persoon die ons totaal vreemd is.”
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ES Teck Complex is op dat vlak een toestel dat ik nu al, na amper enkele maanden,
niet meer kan missen. Ik herhaal dat het systeem het werk van een specialist nooit
kan vervangen. Maar het is wel een hulpmiddel van onschatbare waarde.” Het geeft
de behandelaar ook de unieke mogelijkheid om niet enkel een bepaalde ‘afwijking’ te
registreren en op te volgen, maar ook de oorzaak en/of het gevolg ervan te bekijken: is
een bepaald klacht te wijten aan bijvoorbeeld een slechte functie van het orgaan, ligt
het probleem bij de stofwisseling, zit de overdracht via het autonoom zenuwstelsel wel
goed of ligt de problematiek eerder bij een slecht voedingspatroon, …?
Dat ook de klant of patiënt alleen voordelen heeft bij het meetsysteem is duidelijk.
“De analyse is grondiger en accurater dan welk ander meetsysteem ook. Het is niet
schadelijk en het is pijnloos. Er is zelfs geen prik voor nodig. Zes elektroden en een
probe zorgen voor de meting die zo veelomvattend is dat je er anders meerdere bezoeken aan specialisten voor nodig hebt. Nog een belangrijk voordeel is dat je preventief kan werken aan je gezondheid: je kan tekorten of overschotten in je lichaam
opsporen voor ze een ziekte kunnen veroorzaken. Anderzijds kan ES Tex Complex
ook perfect aantonen of de medicatie die gebruikt wordt de juiste is en inderdaad
effect heeft.” Dat het systeem in veel sectoren kan gebruikt worden, lijdt geen twijfel.
Vanzelfsprekend zijn er in de eerste plaats de medische toepassingen, maar daarnaast is er ook vanuit de sportsector, revalidatiecentra en de diëtiek veel interesse
voor ES Teck Complex.
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