
Informovaný souhlas + souhlas se zpracováním 
osobních údajů (podle nařízení EU, tzv. GDPR) 

 
 
 
 
 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa:  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Datum narození: ………………………………………… 
 
Telefon:  ………………………………………… 
 
E-mail:   ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Rozhodl(a) jste se podstoupit biorezonanci přístrojem BICOM optima II. generace. Jedná se o 
alternativní a preventivní metodu, jejímž cílem je ovlivnění organismu přes akupunkturní 
dráhy a působení biopole. Podstatou účinku je působení biopole na regulační subsystémy 
organismu a cílem je obnovení vnitřní rovnováhy, což se projeví aktivací samoregulačních 
schopností lidského těla. Tělo si nastartuje svoji samoregulaci, lidově řečeno „probudí v sobě 
vnitřního léčitele, který začne k léčbě využívat vlastních zdrojů“. 
 
Biorezonance může vést k návratu ztracené harmonie a k odstranění onemocnění, udržení 
tohoto stavu je ale následně v rukou každého jednotlivce, v přijetí vlastní zodpovědnosti za 
své zdraví, závisí samozřejmě na dodržování nejzákladnějších zásad zdravé životosprávy 
(strava, pohyb, emoce). 
 
Tato metoda má určité omezené možnosti využití, ale při správném provedení zaškoleným 
certifikovaným terapeutem a zvážení celkového stavu nemá nežádoucí účinky. Vzácně může 
dojít ke krátkodobému zhoršení. K tomu dochází častěji u chronických problémů a je projevem 
nastartování regenerace organismu. Toto krátkodobé zhoršení je považováno za pozitivní 
reakci těla na biorezonanci a není důvodem k přerušení terapie. Zhoršení by mělo nejpozději 
do 3 dnů odeznít. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností kontaktujte svého terapeuta. 
 
Nejedná se o léčbu ani diagnostiku v duchu klasické západní medicíny, ale o alternativní 
přístup, který při vzájemném respektování a spolupráci klasickou léčbu velmi vhodně 
doplňuje. 
 
Počet terapií je vždy individuální a závisí na konkrétních potížích a celkové kondici organismu. 
Průměrně se jedná o 5 sezení v intervalech jednoho až pěti týdnů. 
 



V průběhu působení biorezonančního přístroje je třeba, abyste sundali veškeré kovové šperky, 
hodinky a měli vypnutý mobilní telefon. 
 
Tato metoda nenahrazuje ultrazvuk, rentgen, magnetickou rezonanci ani jiné vyšetřovací a 
diagnostické metody klasické západní medicíny, nemůže být proto použita k potvrzení, 
vyvrácení či stanovení diagnózy vycházející ze změny tkáně. 
 
Tato metoda nenahrazuje zdravotnickou péči! Přístrojová biorezonance nepatří v České 
republice mezi metody běžně užívané v klasické medicíně.  
 
Analýza a harmonizace zde uvedenými postupy nemůže nahradit lékařskou pomoc, 
diagnostiku a léčbu kvalifikovanými lékaři a nepředstavuje žádné zdravotní prohlášení. 
 
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) s postupem biorezonance, všemu rozumím 
a souhlasím s navrhovanou metodou. Nezamlčel(a) jsem žádné informace, které by mohly vést 
ke zhoršení mého zdravotního stavu. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………  ……………………………………………………………….. 
                      Datum                                                            Podpis klienta (u dětí a mladistvých 
                                                                                                             zákonného zástupce) 


