
BIOTRONIKA – NADĚJE V NEMOCI                   
PRO 21. STOLETÍ

Marie
Dg: hemangiom na zádech, astma bronchiale
V 9 měsících věku - hemangiom na zádech, plánována operace k jeho odstranění.
Po biotronické léčbě - postupně se jizvící hemangiom, operace zrušena, zlepšení stavu astmatu vždy po léčbě.
Odkazy: lékařská zpráva  1

Dominika
Dg: meningitis, způsobené mikrobem Haemophillus influenze
V 6 měsících - zánět mozkových blan, přivezena do nemocnice v bezvědomí, rychlé zhoršování stavu, 
špatná prognóza.
Biotronická léčba na dálku - 2x, poté velmi rychlé zlepšení stavu, upuštěno od kontrolní lumbální punkce, 
nemá žádné následky. Dle lékařů je zázrak, že přežila. V současnosti studuje vysokou školu.

ZKUŠENOSTI LIDÍ S BIOTRONIKOU
Další podrobnosti naleznete v přednášce Tomáše Pfeiffera zde v kongresu, ve stánku

Zezulkova Biotronika a v knize Zezulkova Biotronika - https://www.sanator.cz/cs/zezulkova-biotronika

https://www.sanator.cz/cs/zezulkova-biotronika


Šimon
Dg: pilocytární astrocytom
V 6 letech rozsáhlý nádor mozečku. Diagnosa v době, kdy se rozvíjí hydrocefalus a Šimon drží hlavu 
trvale ve vynucené poloze v předklonu. Operován 3/2018 na neurochirurgii Motol. 
Biotronická léčba zahájena na dálku 2 dny před operací. Spádový neurolog, který chlapce vyšetřoval 3 
měsíce od operace, nevěřil vlastním očím, když četl zprávu o rozsahu nádoru a viděl před sebou chlapce 
zcela bez mozečkových a vestibulárních příznaků skotačícího po ordinaci. Příznivý stav trvá, Šimon je i 
nyní bez potíží, sportuje.
Odkazy : lékařské zprávy  2

Aneta
Dg: hemolyticko uremický syndrom, selhání ledvin
V 8 měsících věku hemolyticko - uremický syndrom, po něm trvale poškozené ledviny, hematurie, 
proteinurie, dle sonografického vyšetření ledviny nerovného povrchu se známkami postižení.
Ve 4 letech věku biotronická léčba - po ní obnovení normální funkce ledvin, zmizela hematurie, jen 
mírná proteinurie, dle kontrolního sonografického vyšetření ledviny hladkého povrchu a normální
struktury, fyziologické hodnoty krve.



Novorozenec
Dg: nedonošené dítě, porod ve 30. týdnu gravidity, RS viróza
Novorozenec - porod ve 30. týdnu gravidity, onemocněl RS virózou, ležel 3 týdny na ARO, lékaři mu 
nedávali šanci přežít.
Biotronická léčba na dálku – po ní výrazné zlepšení stavu a úplné uzdravení, dle lékařů se jednalo o 
zázrak.

Valerie
Dg: nedoslýchavost
V 5 letech nedoslýchavost, plánována operace
Biotronická léčba 5 dní těsně před operací – poté natolik zlepšena, že operace byla zrušena.

Michal
Dg: výtok z pravého ucha, velký polyp před bubínkem
V 19 letech plánována operace k odstranění polypu.
Biotronická léčba 5 dnů - po ní polyp zmizel, operace byla zrušena.
Odkazy: lékařské zprávy  3



Petr
Dg: migrény spojené se zvracením
V 10 letech několikrát týdně opakující se migrény se zvracením, léky nepomohly.
Biotronická léčba 5 dní – poté migrény zcela vymizely.

Jan
Dg: vřed na dvanácterníku
5 let nehojící se dvanácterníkový vřed
Biotronická léčba na dálku přes televizní působení – po jednom působení vřed zhojen.

Veronika
Dg.chalazion
Ve 2 letech ½ roku přetrvávající vlčí zrno velikosti 9 mm na dolním víčku levého oka, medicínská léčba 
bez efektu, doporučeno chirurgické odstranění.
Biotronická léčba – po ní postupné zmenšování až následné vymizení bez recidivy nálezu.
Odkazy : lékařská zpráva  4



Vladimír
Dg: epilepsie
Ve 21 letech epileptické záchvaty, dle EEG 10/2000 prokázán epileptický proces.
Biotronická léčba 5 dní – po ní dle EEG 4/2001 epileptický proces neprokázán.
Odkazy : lékařské zprávy  5

Štěpánka 
Dg: glaukom
V 74 letech užívala pravidelně oční kapky na léčbu glaukomu.
Po biotronické léčbě - dlouhodobě snížení nitroočního tlaku, vysazena medicínská léčba, pouze 
dispenzarizace.

Kojenec
Dg: neuzavřená arteriální dučej
Od narození vrozená srdeční vada.
Biotronická léčba na dálku – v 6 měsících věku ( před 26 lety) došlo ke spontánnímu uzávěru arteriální 
dučeje, dle lékařů se jedná o zázrak.



Bronislav
Dg: ulcerozní kolitida vysoce aktivní
Ve 32 letech dle histologie diagnostikována ulcerozní kolitida, ve 34 letech dle kolonoskopie - obraz vysoce 
aktivní ulcerozní kolitidy do poloviny příčného tračníku s proliferačními změnami a bakteriální infekcí .
Biotronická léčba – po ní dle kolonoskopie jen pozánětlivé změny.
Odkazy: lékařské zprávy  6

Pavel
Dg: cévní mozková příhoda embolického původu při otevřeném foramen ovale
Ve 31 letech při cévní mozkové příhodě zjištěna vada síňového srdečního septa.
Biotronická léčba opakovaně – spontánní uzávěr foramen ovale , ověřeno jícnovou sonografií.
Odkazy: lékařské zprávy  7

výpis z lékařských zpráv  8

Ivana
Dg: ekzém
Ve 34 letech silný ekzém, nereagující na medicínskou léčbu.
Biotronická léčba – jen 1 působení, poté ekzém vymizel do několika dnů a ani po 17 letech se znovu 
neobjevil.



Zdeňka
Dg: fibrilace síní, oboustranné srdeční selhání, postižení mitrální a trikuspidální chlopně, tachykardie 
kolem 190 tepů za minutu
V 73 letech hospitalizována na JIP se srdečním selháváním, tachykardie nereagující na léčbu, stále 120 
tepů za minutu, pacientka vážila jen 50 kg, plánována operace srdce, která odložena pro kachektický stav .
Biotronická léčba na dálku – po 1 léčbě snížení pulsu na 80 tepů za minutu, pak 62 tepů,  po 10 dnech 
propuštěna domů, šlo o záchranu života pacientky. Po roce absolvovala operaci srdce, žije dodnes, je jí 78 
let.
Odkazy: lékařská zpráva  9

Jaroslava
Dg: regresivně změněný fibrilární astrocytom C páteře
V 57 letech operace nádoru krční páteře, který utlačoval míchu a vedl k částečné spastické kvadruparese, 
nádor nebylo možné odstranit zcela.
Biotronická léčba – opakovaně, postupné zlepšování stavu, po 4 letech magnetická resonance C páteře –
hypodenzní ložisko délky 20mm a prům.6x5mm,  po 10 letech MR C páteře a míchy – na míše jen gliová 
jizva.
Odkazy : lékařská zprávy  10



Jindřich 
Dg: covidová pneumonie
V 82 letech hospitalizován pro covidovou pneumonii se známkami sepse a respirační insuficience, vysoké 
CRP, dilatace srdce, stálé zhoršování stavu, ležící pacient.
Biotronická léčba na dálku – postupné zlepšování stavu, přeložen k doléčení na plicní oddělení. Po 
propuštění biotronická léčba 5dní. Dle posledního RTG plic normální nález na plicích, pacient znovu 
chodí a trénuje i jízdu na kole.
Odkazy : lékařské zprávy  11

Eva
Dg: herpes zoster
V 53 letech herpes zoster přes celou pravou polovinu trupu (na břiše i na zádech), vzhledem 
k polyvalentní alergii nebylo možné podat žádná antivirotika, snášela jen borovou vodu, alergie i na 
tekutý pudr, nesnesitelné bolesti nereagující na žádná analgetika.
Biotronická léčba 5 dní – první 3 dny ještě větší bolesti, ale poté postupné zahojení a úplné vymizení 
bolestí během velmi krátké doby. Na těle nezůstaly žádné jizvy. Vzhledem k rozsahu onemocnění je to 
zázrak.
Odkazy: foto  12



Vojtěch 
Dg: tříštivá zlomenina pravého bérce
Ve 15 letech při autonehodě utrpěl tříštivou zlomeninu bérce pravé dolní končetiny. Konzervativní 
léčba sádrovým obvazem neúspěšná, proto po 6 týdnech operován – vychýlení úlomků z osy rovnáno 
nitrodřeňovým hřebem zajištěným 4 šrouby. Noha po 2 měsících nebyla rovná.
Biotronická léčba 2 měsíce od operace - noha se narovnala a došlo k ohnutí kovového materiálu 
zavedeného při osteosyntéze, což je vidět i na RTG snímku. Po 3 měsících bylo nutné vyjmout 2 
zajišťovací šrouby, jeden byl vcelku, jeden zlomený.
Odkazy: lékařské zprávy  13

Jan
Dg: nehojící se rána po operaci břišní kýly, stafylokoková infekce v ráně
Ve 35 letech po operaci břišní kýly v pooperační ráně stafylokoková infekce, nehojící se břicho, hnisavá 
sekrece z rány i po 3 měsících, kdy 2-3x týdně pravidelně absolvoval převazy na chirurgii, měl silné 
bolesti.
Biotronická léčba 3 měsíce od operace – po 1.působení se rána zklidnila a přestala bolet. Za dva dny 
proběhlo 2.působení, po kterém z rány vyteklo velké množství hnisu a zbytky stehů. Poté se rána velmi 
rychle zahojila.



Jiřina
Dg: urolithiasa
Žena 64 let, vyšetřována pro nevolnosti a bolesti břicha vpravo. Při sonografii zjištěn 1cm veliký 
kámen v ledvině. Nasadila speciální čajovou kůru, kterou dodržovala celý rok. Po roce sonografie 
prokázána kámen beze změny.
Biotronická léčba poté – 8 působení. Kontrolní sonografie po léčbě je bez nefrolithiasy.
Přílohy: lékařské zprávy  14

Marie
Dg: lymphoedem dolních končetin
75 letá žena, celý život trpící lymfatickými otoky a varixy dolních končetin.
Biotronická léčba indikována z důvodu artrózy – po prvním působení chodila opakovaně močit po 
celou noc a ráno se probudila s dolními končetinami oplasklými na polovinu objemu. Tak to zůstalo až 
do konce jejího života. Dožila se 90 let.
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