
TRIOMED COMPACT – 
PROGRAMBESKRIVNING & PROGRAMVAL 
Detta blad beskriver i korthet alla program och deras användning. Baksidan visar dig hur du 
ställer in dem på din apparat. 
Tiden för användning på ett område eller biologiskt aktiv punkt är 3 till 15 minuter. Total tid för 
användning bör inte överstiga 30 minuter per dag. För utförligare instruktioner se 
Användarmanualen. 
Samtidigt med lysdioder slås summerljudet på. Vid programmets slut stängs apparaten av 
automatiskt. Det är möjligt att stänga av apparaten halvvägs genom att dubbelklicka på 
kontroll-knappen. 

Program 0 – Harmoni. Allmän stärkning av kroppen. Detta program skyddar kroppen från negativ inverkan från omgivningen,
t ex elektronik och stress. Minskar trötthet, förbättrar sömn, ökar uthållighet, ökar stresstålighet. Sänker elektromagnetisk 
strålning från diverse elektroniska apparater (t ex mobiltelefoner, datorer mm). Rekommenderad daglig användning 1-3 
ggr/dag. Håll apparat 30-50 cm från kroppen. Kan påverka en hel grupp av människor i ett rum på 50-70 m3. 

Program 1 – Universal. Avgiftning av kroppen, immunkorrigering, normalisering av ämnesomsättning, förbättring av inre
organs funktion. Används lokalt på problemområden, vid akuta och kroniska hälsoproblem. Användning 10 min, 3 ggr per 
dygn. Kan även användas för FRI-terapi (Frekvens Resonans Inspelning) och förflyttning av information från kroppen eller 
andra objekt till vatten. Vid FRI-inspelning, håll kristallen mot objektet i minst 15 sek och stoppa programmet. Går att spela in 
från naturprodukter, örter, homeopatiska medel. Vätska kan droppas direkt på kristallen. Pulver måste först lösas i vatten. Den 
inspelade informationen kan flyttas till akupunkturpunkter, till vatten eller annan informationsförmedlare, t ex olja, kräm, vax etc. 

Program 2 – Terapeut. Minskar inflammatoriska processer och smärtor. Snabbar upp läkningsprocessen vid sår. Vid akuta
situationer kan man använda detta 15 min program flera ggr efter varandra. Vid kroniska problem kan programmet användas i 
flera månader. Lägg apparaten mot problemområde och låt verka i 15 min. Då läkningstillståndet förändras kontinuerligt, så spelar 
också apparaten in ny information varje minut, vilket är den mest optimala behandlingsmetoden med FRI-terapi. 

Program 3 – Antistress. Vid posttraumatisk stress, övertrötthet, irritabilitet, psykoemotionell irritation och utmattning,
överansträngning, extrem irritabilitet, dåligt humör, sömnstörningar. Programmet kan användas på distans eller i kontakt med 
kroppen. Vid kontakt förbättras mikrocirkulation i blodkapillärer, blodförtunnande effekt, förbättring av cirkulation i lymfan. Vid 
distansbehandling förbättras centrala och vegetativa nervsystemet, samt antidepressiv effekt. Vid akut behov av hjälp lägger du 
apparaten mot sjunde kotan i nacken eller mot öronlocket. 

Program 4 – Fenix. Påskyndar regeneration av skadade vävnader. För behandling av sår, skrubbsår, brännskador, brutna
ben och olika inflammationer (inkl leder). Placera apparat på problemområde och flytta runt i cirkelrörelse. Använd högst 10 
min, 3 ggr/dag, ej mer än två veckor. 

Program 5 – Edelweiss. Används vid vävnadshypoxi (syrebrist) och som antioxidant. Programmet ökar vävnaders uthållighet
vid syrebrist. Förbättrar mikrocirkulation i kapillärer/små blodkärl. Förbättrar andningssystemets funktion. Ökar cellers 
syreupptag. Ger antioxidanteffekt – för eliminering av fria radikaler. Rekommenderad användning vid kroniska sjukdomar 
relaterade med förgiftning eller dålig mikrocirkulation, samt problem med andningsorgan.  

Program 6 – Föryngring. Används för föryngring av kroppen. Normaliserar ämnesomsättningen, förbättrar blodcirkulationen
som gör att cellerna och deras receptorer förbättras och återställs. Därför förbättras alla inre organs funktioner, vilket leder till 
föryngring av kroppen. Detta program optimerar nivån av könshormoner. Rekommenderad användning på 
akupunkturpunkterna; solar plexus, sjunde kotan i nacken och armvecket. Varje punkt behandlas i 12 min och kan användas 
kontinuerligt i 2-3 mån. Programmet kan även användas för kosmetiskt ändamål i ansiktet. För apparaten från mitten av 
ansiktet och utåt i pannan, från näsan, mungiporna, hakan och runt ögonen. 

Program 7 – Fotonljus (infraröd). Apparaten har även en IR-stråle bredvid kristallen. Denna fotonterapi optimerar cellernas
energetiska och övriga inre funktioner. Blodförtunnande effekt, normaliserar mikrocirkulation, optimerar kroppens 
immunstatus, regenererar celler, optimerar produktion av hormoner. Används vid kroniska inflammatoriska processer, problem 
med perifera nervsystemet, olika smärtor, störningar i bukspottkörtel. Används 5 min per område eller punkt. Kan ha 
kontraindikation (ska inte användas) vid cancer, tuberkulos och rekommenderas ej vid ögonen. 



Programval 
Apparaten slås på genom att välja ett program att köra. Detta gör du genom att trycka och hålla nere kontroll-knappen i 
mitten av apparaten. För varje 2 sek knappen hålls nertryckt bytes program och visas genom olika ljusdioder som lyser, 
enl bilderna nedan. T ex: Om du vill köra Program 1, håll nere kontroll-knappen tills ljusdiod lyser enl bild Fig. 5. Om du 
vill köra med eller utan summerljud, bläddra genom programlistan en gång – varannan gång är det med ljud, varannan 
utan ljud. Detta kan vara praktiskt om du t ex inte vill störa någon på natten eller vid användning på örat. 

Program Tid 
Program 0 – Harmoni (Distans) 30 min 
Program 1 – Universal 12 min 
Program 2 – Terapeut 15 min 
Program 3 – Antistress 10 min 
Program 4 – Fenix 10 min 
Program 5 – Edelweiss 12 min 
Program 6 – Föryngring 12 min 
Program 7 – Fotonljus   5 min 




