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SHOQATA NDËRKOMBËTARE PËR HULUMTIMIN E
ELEKTROSMOGUT CERTIFIKATA IGEF
IGEF laborator për kërkim dhe dëshmim
DOKUMENTACION I SHKURTËR I ANALIZËS
për vlerësimin e “Mobiçipit PXD” të firmës PXD Sistem – Maqedoni në
pikëpamje të veprimit mbrojtës kundër rrezatimit elektromagnetik gjatë
përdorimit të telefonave celularë.
Në Laboratorin IGEF për kërkim dhe dëshmim u testua veprimi mbrojtës i
“Mobiçipit PXD” i firmës PXD Sistem – Maqedoni, kundër rrezatimit
elektromagnetik gjatë përdorimit të telefonave celularë. Ky dokumentacion i
shkurtër i pasqyron rezultatet esenciale nga ky hulumtim. Analiza më 02.06.2007
vërtetoi se
“Mobiçipi PXD”
i firmës PXD Sistem
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është përkatës për mbrojtjen e organizmit nga rrezatimet e dëmshme
elektromagnetike të elektrosmogut. Me këtë janë plotësuar kërkesat e Shoqatës
ndërkombëtare për hulumtimin e elektrosmogut IGEF dhe është fituar vula për
logon: lejuar dhe rekomanduar nga IGEF.
Dëshmitë për veprimin mbrojtës të “Mobiçipit PXD” janë
fituar përmes procesit të efektit bio-reflektues. Janë testuar
13 persona. Krahas zvogëlimit të potencialit të stresit u
hulumtua edhe ndikimi i “Mobiçipit PXD” ndaj zhvillimit të
proceseve ritmike në organizmin, si dhe përshtatshmërinë e
trupit të njeriut ndaj ndikimeve të jashtme.

Rezultate esenciale nga studimi i realizuar me procesin e efektit bioreflektues
1. Zvogëlimi i potencialit të stresit
Vlera mesatare e potencialit të stresit u zvogëlua tek të gjithë të testuarit për
13%, ndërsa tek disa të testuar zvogëlimi i vlerës së potencialit të stresit arriti
edhe deri në 34%. Lakorja e përçimit të lëkurës gjatë aplikimit të “Mobiçipit PXD”
në mënyrë të konsiderueshme u harmonizua.

0,89
0,87

0,87

[μSiemens]

0,85
0,83
0,81

0,81
0,79
0,77
0,76

0,75

periudha 1

periudha 2

2. Përmirësimi i variabilitetit të rrahjeve të zemrës
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“Mobiçipi PXD” – Zhvillimi i fuqisë së përgjithshme (Total Power) i sistemit
vegjetativ nervor
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Rezultatet e hulumtimit treguan se fusha informative e “Mobiçipit PXD” i
harmonizon veprimet e dëmshme të fushave elektromagnetike gjatë ndikimit të
tyre biologjik ndaj organizmit dhe kontribuon për mirëmbajtjen e balansit të
brendshëm të organizmit të njeriut. Fuqia e përgjithshme e sistemit vegjetativ
nervor zvogëlohet për më shumë se 50% gjatë përdorimit të “Mobiçipit PXD”.
Gjithashtu, vjen edhe deri te ulja e numrit të çifteve të evidentuara të
njëpasnjëshme të intervaleve të rrahjeve të zemrës me diferencë > 50 ms, duke
iu falënderuar fushës informative të “Mobiçipit PXD”.
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