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        Datorită software‐ului aceste rapoarte pot fi printate, prin conectarea la o
imprimantă. 

QUANTUM ANALIZOR DE REZONANTA MAGNETICA

        Semnalele electromagnetice emise de corpul nostru reprezinta o stare specifica 
a corpului si aceste semnale sunt diferite in functie de circumstantele in care corpul 
uman se afla , sanatate, stare preclinica de boala sau boala manifestata.

       Daca putem sa determinan aceste unde unde electromagnetice specifice putem
sa determinam si statusul vital in care se gaseste corpul uman. Pornind de la acest 
principiu acest dispozitiv colecteaza semnale electromagnetice ale corpului pentru a
 analiza starea de sanatate in comparatie cu datele oferite  de computer.    
     După instalarea software‐ului şi conectarea analizorului la computerul dvs. se
 aplică senzorul de rezonanţă magnetică în palma persoanei ce urmează a fi testate.
    Într‐un timp relativ scurt(cca. 1‐2 minute) senzorul colectează, măsoară şi
transmite microprocesorului toate valorile microundelor electromagnetice.
    Cu ajutorul software‐lui special conceput  informaţiile procesate de către 
microprocesor sunt transmise pe computer, unde pot fi vizualizate sub formă de
 rapoarte detaliate în care termenii utilizaţi sunt explicaţi clar, fiind oferite şi soluţii
(remedii) de ordin general. 

     Se introduce CD‐ul de instalare a programului si se ruleaza programul de 
instalare. Dupa citirea CD‐ului computerul va afisa imediat o imagine ca cea din 
figurile de mai jos. Se selecteaza butonul NEXT de fiecare data. 

INSTALARE

FIG.1                                                                        FIG.2

Apoi se va alege un folder unde se poate instala programul si se va selecta INSTALL

    Pentru a edita sfatul expertului se selecteaza butonul SUGESTII, din bara 
principala si se deschide fereastra Editeaza sfatul expertului. Aici se selecteaza 
sistemul unde se introduce alt sfat al expertului prin selectarea textului deja 
existent si inlocuirea cu un nou text. Dupa ce s‐a introdus textul dorit se 
selecteaza tasta SALVEAZA.Atentie! Odata efectuata aceasta modificare nu se 
mai poate reveni la textul anterior.

      Daca doriti rapoarte personalizate pentru setarea antetului si a subsolului 
se folosestete optiunea PAGE SETUP, se fac modificarile dorite apoi se 
selecteaza bine. Aceasta optiune se poate activa si dezactiva ori de cate ori 
doriti.
   Sistemul are o functie de siguranta a bazei de date care este foarte utila in 
cazul in care computerul a fost invadat de virusi sau alte cause care pot compromite 
baza de date. Baza de date are un system BACKUP care porneste odata cu apasarea 
tastei start.  Pentru restaurarea bazei de date se foloseste functia RESTAURARE.  



        Dupa deschiderea programului se va  afisa meniul principal apoi apasati butonul 
DOSAR.  Se selecteaza grupul de clienti. Daca se doreste un singur grup de client 
selecteaza direct ADAUGA si se adauga astfel un nou pacient. Daca se doreste un 
grup nou de client se selecteaza intai GRUPUL a gestiona, se creeaza un grup nou de 
client si apoi se continua cu adaugarea persoanelor spre a fi analizate. Prin grupuri 
de clienti  puteti sorta persoanele analizate dupa diferite criterii precum orase, 
perioade, institutii, ….

La sfarsit se apasa FINISH. 
        Dupa instalarea CD‐ului se fac urmatorii pasi:
1. Se ataseaza cablu de legatura senzor aparat si astfel se face conexia intre aparatul 
central (cutia neagra )si senzor( bara de testare) ,
2.Se introduce stick‐ul  DETECTION EXPERT (cheia programului) intr‐o iesire USB a 
laptopului,
3.Se conecteaza aparatul central prin cablu la unitatea centrala a calculatorului, 
laptopului…

 
   După instalarea software‐ului şi conectarea analizorului la computerul dvs. 
se aplică senzorul de rezonanţă magnetică în palma persoanei ce urmează a fi testate. 
Într‐un timp relativ scurt(cca. 1‐2 minute) senzorul colectează, măsoară şi transmite 
microprocesorului toate valorile microundelor electromagnetice. Cu ajutorul 
software‐lui special conceput  informaţiile procesate de către microprocesor sunt 
transmise pe computer, unde pot fi vizualizate sub formă de rapoarte detaliate în 
care termenii utilizaţi sunt explicaţi clar, fiind oferite şi soluţii(remedii) de ordin 
general. Datorită software‐ului aceste rapoarte pot fi printate, prin conectarea la o 
imprimantă.
       Se ruleaza programul apasand dublu click pe iconul ANALIZATOR DE REZONANTA 
MAGNETICA  sau intrand in meniul START/ALL PROGRAMS/QUANTUM ANALIZOR DE 
REZONANTA MAGNETICA .

      Recomandam la restaurarea bazei selectarea functiei ANEXATA LA BAZA DE DATE 
CURENTA, deoarece in alte cazuri sistemul va acoperi baza de date curenta.

      Functia SETARI, cuprinde setari ale rapoartelor ,setari ale parametrilor si ajustarea 
sensitivitatii. 

      REGULI DE TESTARE
1. Verificati laptopul sa fie in priza sau sa indice  necesarul de baterie pentru a 
putea fi efectuata evaluarea. Aparatul se alimenteaza de la laptop prin cablu USB. 
Verificati toate legaturile sa fie facute . Inaintea inceperii efectuati un test asupra 
calculatorului , imprimantei pentru a vedea daca functioneaza in parametri normali.
2.  In timpul rularii programului ANALIZATOR DE REZONANTA MAGNETICA  este 
recomandat sa se inchida celelalte aplicatii.                                                           .
3. Analizati si introduceti corect datele persoanei care urmeaza sa fie testata.
4.C ereti persoanei testate sa stea relaxata dar in acelasi timp sa nu vorbeasca si sa 
nu se miste. Persoana analizata nu va fi atinsa in timpul scanarii.
5.B ara de testare va fi tinuta in mana normal si nu tinuta prea starns, iar dupa 
fiecare utilizare va fi stearsa si tinuta in conditii optime.

CONDITII DE LUCRU 

1. Pastrati camera in care se efectueaza testarea cat mai curata si linistita si evitati 
prezenta electronicelor .
2.I nainte de testare toate metalele de pe corp( bijuterii, curea...) vor fi indepartate. 
Celularele vor fi puse la distanta.
3.A paratul nu va fi utilizat de catre persoanele cu stimulator cardiac si persoanele 
care au implanturi metalice in organism
4.A tunci cand nu este folosit aparatul va fi pastrat inchis, deconectat.

ANUNT IMPORTANT PENTRU PERSOANELE ANALIZATE

1.Nu este indicat sa beti cafea, vin, medicamente sau alte produse stimulente cu 2 
zile inainte de efectuarea scanarii pentru o evaluare cat mai exacta.
2. Incercati sa respectati programul normal de odihna.
3.Dupa o activitate fizica intensa este indicat sa va odihniti 1‐2 ore inainte de a 
incepe evaluarea.
4. Testarea nu se va face imediat dupa masa .
5. Imbracamintea va fi lejera si racoroasa.
6.Indepartati articolele de metal si mijloacele de comunicare de langa dumneavoastra.
7.Fiti relaxati, nu vorbiti si stati nemiscati pe timpul examinarii



       Pentru a adauga o persoana noua selecteaza Testat persoana a gestiona – 
ADAUGA  ‐ si apoi se va deschide FIG. 2.

 FIG 2.

    Se vor completa  campurile corespunzatoare.  Este obligatoriu sa se completeze 
campurile marcate NUME, SEX, DATA NASTERII, INLTIME ,GREUTATE si apoi se selecteaza 
butonul Salveaza. Persoana respectiva este automat adaugata in grupul de clienti.
         Se alege din grupul de clienti persoana pe care dorim sa o analizam si selectam 
butonul din bara de sus TESTARE.

        Rugati persoana sa stea confortabil si sa tina in mana dreapta sau stanga bara de testare
(senzorul) apoi selectati PORNESTE TESTUL si apoi START.                        .
   Aparatul porneste scanarea automat .Bara de testare va emite o lumina rosie 
intermitenta iar daca boxele sunt deschise se va auzi pe timpul testarii un piuit interminent.
       Dupa terminarea scanarii se salveaza raportul iar pentru vizualizarea datelor colectate 

FIG.3

si intra in meniul principal , se selecteaza persoana scanata , se intra in arhiva testarilor 
iar apoi se selecteaza raportul dorit prin bifarea patratului din coloana Selectati. Fig 3 
dupa care se selecteaza Obtinerea raportului.

   Raportul se deschide si se poate vizualiza cate un raport pe rand ,selectand 
raportul dorit din bara de rapoarte unde acestea sunt numerotate. Pentru a vizualiza 
raportul complet se misca cursorul sus‐jos din bara . Pentru a printa raportul dorit se 
selecteaza printeaza. Daca se doreste transferarea  sau salvarea raportului in alta 
baza de date decat cea a programului QUANTUM ANALIZOR DE REZONANTA 
MAGNETICA  se selecteaza Salveaza si intreg continutul de rapoarte al unei persoane  
va fi automat salvat intr‐un fisier arhivat pentru a ocupa mai putin spatiu sau pentru 
a putea fi trimis prin posta electronica.  Daca se doreste evaluarea finala a pacientului 
se selecteaza butonul RAPORT CUPRINZATOR PRIVIND si aici se vor afisa problemele 
cele mai severe si moderate evidentiate si se va prezenta sfatul expertului pentru 
remedierea lor. Pentru a reveni la meniul anterior se selecteaza Intoarcere.
    Daca persoana a fost testata de mai multe ori la intervale de timp diferite se 
poate face o comparare a rapoartelor prin selectarea functiei COMPARATIV.
Daca nu se mai doreste intregistrarea raportului efectuat se selecteaza STERGEREA 
RAPORTULUI.
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