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Rayonex tækin eru hugsuð til meðferða á forsendum tíðnilækninga. Tækin eru
tvö, Rayocomp PS10 og PS1000 polar. Hér er dæmi um samsetningu PS10 fyrir
fjölskylduna eða meðferðaraðilann. Hægt er að velja forrit og jaðarbúnað eftir
þörfum en alltaf hægt að uppfæra tækin og bæta við eftir því sem hver vill.
Tækin koma í vandaðri áltösku sem rúmar jafnframt jaðarbúnað og er því auðvelt að ferðast með það.
Hér eru nokkur dæmi um búnað og verð.

Rayocomp PS10 Evolution. „Litli fjölskylduvinurinn”
Tæki til einkanota. Hentar byrjandanum eða þeim sem vilja nýta sér einföld
forrit til meðferða á sér og sínum. Tækinu fylgir hleðslutæki, leiðbeiningar
um notkun og áltaska.
Tæki með hleðslutæki og tösku:
0,05 tíðnival:
54 meðferðarforrit:
Fótplötur til tengingar:
Armbönd til tengingar:
Flutningur

318.919,31.216,52.308,14.174,9.787,18.100,-

Samtals listaverð með vsk:

444.504,-

Tilboð til 1. febrúar 2016

398,100,-

Verð miðast við staðgreiðslu. Afhending er innan 10 daga frá pöntun með fyrirvara um
afgreiðslu í verksmiðju. Pantanir og óskir um tilboð sendist á vitalis@vitalis.is
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Rayocomp PS10 Evolution. Pakki 2
Tæki til einkanota og fyrir meðferðaraðila. Hentar þeim sem vilja nýta
sér tíðnigreiningartæknina Mental Radiesthesia til tíðnigreiningar og
nálgunar á óþoli. Inn koma viðbætur við Litla fjölskylduvininn.
Pakki 1:
Vingull (Rayotensor)
Bikar fyrir remedíur
Bikar fyrir óþolspróf

444.504,31.216,19.911,36.279,-

Samtals listaverð með vsk:

531.910,-

Tilboð til 1. febrúar 2016

485.719,-

Verð miðast við staðgreiðslu. Afhending er innan 10 daga frá pöntun með fyrirvara
um afgreiðslu í verksmiðju. Pantanir og óskir um tilboð sendist á
vitalis@vitalis.is
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Rayocomp PS10 Evolution. Pakki 3
Tæki fyrir meðferðaraðila. Hér kemur frábært kerfi til viðbótar sem kallast RAH.
Það er samsett úr tæplega 1700 forritum sem mörg hundruð meðferðaraðilar
hafa sent í gagnabanka Rayonex. Byggt á reynslu þaulreyndra og vel menntaðra
lækna og naturþerapista.
Pakki 2:
RAH M9:
Græna minniskortið, 5 stykki:

531.910,455.597,71.714,-

Samtals listaverð með vsk:

1.107.819,-

Tilboð til 1. febrúar 2016

997.037,-

Verð miðast við staðgreiðslu. Afhending er innan 10 daga frá pöntun með fyrirvara um afgreiðslu í verksmiðju. Pantanir og óskir um tilboð sendist á vitalis@vitalis.is

RAH kerfið fæst í þremur mismunandi útfærslum. M8, M9 og M10. M8 er ódýrasta útgáfan en gerir meðferðaraðila kleift að meðhöndla mikinn fjölda flokka fyrir líffæri og
lífkerfi. Í M9 bætast við sundurliðanir á öllum yfirflokkum og er því hægt að meðhöndla
í meiri smáatriðum en í M8. Í M10 bætist við möguleikinn á að tíðnigreina innan RAH
sem er stór plús. Það er einfalt að uppfæra úr einu kerfi í annað.
RAH M8
RAH M9
RAH M10

268.295,455.597,632.773,-
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Rayocomp PS1000 Polar
Þetta tæki er flaggskip Rayonex. Einfalt notendaviðmót með snertiskjá. Hægt að
meðhöndla 5 tíðnir í einu. Tíðnigreining verður fljótlegri og einfaldari. Bikarar
og vingull fylgja tækinu og hægt er að fá mismunandi forrit og búnað til viðbótar
eins og tíðnir nálastungupunkta og fullbúið RAH kerfi. Hægt er að tengja auka
skjá við tækið sem og prentara. Við tækið er síðan hægt að fá tíðnigreiningarkerfið Rayoscan.
Dæmi um uppsetningu fyrir meðferðaraðilann.
Rayocomp PS1000 Polar
Nálastungupunktar:
Minnisgeymsla fyrir allt að 50 eigin forrit
RAH:
Græna minniskortið, 5 stykki:
Flutningur:

2.168.303,69.184,78.465,818.387,71.714,27.000,-

Samtals listaverð með vsk

3.233.053,-

Tilboð til 1. febrúar 2016

2.998.000,-

Hægt er að fá Rayoscan greiningarbúnað sem aukabúnað fyrir Rayocomp PS1000. Þá er
tíðnirófsgreining gerð um hjartalínurita sem gerir mælingu fljótlegri og áreiðanlegri en
býður jafnframt upp á tengingu við RAH kerfið. Þá getur hugbúnaðurinn stillt upp bestu
mögulegu meðferð af gefnum forsendum meðferðaraðila. Rayoscan búnaðurinn kostar
926.980,- kr
RAH kerfið býður upp á myndrænt viðmót þar sem hægt er að kalla fram myndir af því
líffæri eða kerfi sem verið er að tíðnigreina. Þegar frávik finnast í tíðnirófi er hægt að
merkja það og þegar skoðun er lokið er smellt á Harmonise til að fara í meðferð. Einnig
er hægt að geyma meðferðina á græna kortinu eða prenta út lista eða nota til að ræsa
meðferð í PS10.
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