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بدون وسط تبايني

NO RADIATION
بدون إشعاع

نظام مبتكر لفحص الجسم



Measurable energy states of the body are visualized by means of high-resolution sensors.

الدقة عالية  استشعار  أجهزة  بواسطة  تعرض  للجسم  المغناطيسي  المجال  في  الواضحة  المناطق 

جزيئات  إلى  إضافة  بال ماء   60٪ من  إنسان  ال جسم  يتكون 
 وعناصر أخرى مثل البروتينات والدهون والمعادن. 

ايا من جزيئات  بطريقة متباينة أكثر ، تتكون العديد من الخل
أساسية  ال العناصر  هذه  تحتوي  تنوًعا.  أكثر  العناصرال
ا وتمتص  والعناصر التابعة لها على ذرات مشحونة كهربائيً
الكهروكيميائية.  العمليات  أثناء  إلكترونات  ال تطلق  أو 
لهذه نتيجة  هو  إنسان  ال لجسم  المغناطيسي  المجال 

إلكترونات المتحركة. ال

ايا المصابة على أنها عمليات التهابية يمكن أن  تظهر الخل
ما إرسال  يتم  الجسم،  اج  عل أجل  من  أمراض.  ال إلى  تؤدي 

ايا التصليح إلى قسم الجسم المصاب. يسمى بخل

الجسم منطقة  اح  إصل ل المستخدمة  الطاقة  عرض  يمكن 
ال قياس المجال المغناطيسي للجسم. التالفة من خل

The human body consist of 60 % water as well as 
further molecules and elements such as proteins, 
lipids and minerals.
 
Regarded in a much more differentiated context, the 
human body consists of an enormous number of 
cells and an even larger amount of atoms. 
 
Defective cells manifest themselves as inflammatory 
processes that can lead to diseases. In order to heal 
the organism, so-called repairing cells are sent to 
the affected body section. 
 
The energy utilized to repair the damaged body 
area can be visualized by measuring the magnetic 
field of the body.

التشغيل OPERATING PRINCIPLEمبدأ 

The body areas are indicated in different colors in the 3D representation corresponding to the scan data.



The body areas are indicated in different colors in the 3D representation corresponding to the scan data.

يشار إلى مناطق الجسم بألوان مختلفة في التمثيل ثلاثي الأبعاد المناظر لبيانات المسح.

عدم كفاية في الدورة الدموية
INSUFFICIENT CIRCULATION

غير واضح
INCONSPICIOUS

يحتمل أن تكون في خطر
POTENTIALLY AT RISK

في حاجة إلى إصلاح
IN NEED OF REPAIR

An inflammation increases 
the activity of repairing 
cells significantly, which 
may manifest itself e.g. in 
fever. The increased energy 
effort is signalled in red.

نشاط  من  التهاب  ال يزيد 
ايا بدون خطورة ،  اح الخل إصل
وهو ما قد يظهر نفسه على 
الحمى.  في  المثال  سبيل 
يشار إلى زيادة جهد الطاقة

أحمر. باللون ال

  

Body areas with inflam- 
matory processes cause  
repairing cell effort. The 
increased body energy, 
shown in yellow-orange,  
indicates potential risks.

مناطق الجسم مع العمليات 
اح جهد  التهابية تسبب إصل ال
طاقة  زيادة  تشير  الخلية. 
باللون  الموضحة   ، الجسم 
إلى  ، البرتقالي  أصفر  ال

مخاطر محتملة.

Areas of the body which are 
optimally supplied and show 
no inflammatory processes 
are considered healthy and 
are represented in green.

التي  الجسم  مناطق  تعتبر 
النحو  على  توفيرها  يتم 
ا تظهر أي عمليات  أمثل ول ال
التهابية تعتبر صحية وتظهر

أخضر. باللون ال

الجسم  مناطق  تشير  قد 
التي تعاني من النقص  إلى 
الدموية.  الدورة  كفاية  عدم 
المنخفض الطاقة  جهد 

أزرق. يظهر باللون ال

Undersupplied body areas 
may indicate insufficient  
blood circulation. The low 
energy effort is visualized 
in blue.

3D 3تصورD VISUALIZATION

The measurement can be realized at three different resolution levels. 



The measurement can be realized at three different resolution levels. 

مختلفة. دقة  مستويات  ثلاثة  على  القياس  تحقيق  يمكن 

أبعاد  اثي ال ا ثل يولد برنامج OKM تمثيلً
للحقل المقاسة  البيانات  إلى  استناًدا 

المغناطيسي للجسم.

The OKM software generates a 
three-dimensional representation 
based on the measured data of the  
magnetic field of the body.

البيانات تحليل 
DATA ANALYSIS 3

على  الفعلي  الجسم  قياس  إجراء  يتم 
أمامي  ال الجزء  فحص  يتم  خطوتين: 
والخلفي من الجسم – دون إشعاع ودون

استخدام وسط تباين.

The actual body measurement is 
performed in two steps: the front 
and the back of the body are  
scanned – without radiation and 
without the use of a contrast medium.

الجسم مسح 
BODY MEASUREMENT 2

ما  أو   ، بشري  جسم  بدون  مسح  إجراء 
تجرى   ، الصفرية  بالمعايرة  يسمى 
أجل  من   Body Screener® ال  اعداد  ل
التحليل في  ات  التدخل على  القضاء 

القائم على الكمبيوتر.

A scan without human body,  
the so-called zero calibration,  
is conducted to set up the Body  
Screener® in order to eliminate  
interferences in the computer- 
based analysis.

القياس مرجع 
REFERENCE MEASUREMENT 1

بدون وسط تبايني
NO CONTRAST MEDIUM

بدون إشعاع
NO RADIATION

القياس MEASUREMENT PROCEDUREإجراء 



 يساعد ®Body Screener في تحسين التدريب ويساعد في 
التعرف على المخاطر الصحية. وبالتالي ، فإن نظام القياس 
في البدنية  اللياقة  ومدربين  والمدربين  الرياضيين  يدعم 

أندية الرياضية. ال

والتحسينات التدريب  تحليل 

The Body Screener® assists in training optimization 
and helps to recognize health risks. Thus, the  
measuring system supports athletes, coaches and 
fitness instructors in sports clubs.

TRAINING ANALYSIS & OPTIMIZATION

The Body Screener® was developed to localize  
anomalies such as reduced blood circulation or  
inflammatory processes in the body. Hence, the 
measuring system contributes to patients‘ overall 
health and to preventive healthcare in general.

مثل  الشاذة  ات  الحال لتحديد   Body Screener® تطوير  تم 
التهابية في الجسم.  انخفاض الدورة الدموية أو العمليات ال
وبالتالي ، يساهم نظام القياس في الصحة العامة والرعاية 

الصحية الوقائية بشكل عام.

PREVENTION & RISK AVOIDANCE

المخاطر وتجنب  الوقاية 

In physiotherapy and rehabilitation the Body 
Screener® allows to evaluate the progress of the 
therapy. Hence, exercises and treatments can be 
targeted more accurately.

 Body Screener® اج الطبيعي وإعادة التأهيل يتيح لك في العل
التمارين استهداف  يمكن   ، وبالتالي  اج.  العل تقدم  تقييم 

اجات بشكل أكثر دقة. والعل

THERAPY & REHABILITATION

التأهيل العلاج وإعادة 

التطبيق FIELDS OF APPLICATIONمجالات 



OKM Emirates FZE 
SAIF-Zone - Bldg. Y1/68 
P.O. Box: 120 216 
Sharjah / UAE 
 
+971 6 557 4437 
+971 55 751 3507 
 
info@bodyscreener.ae 
bodyscreener.ae

The Body Screener® uses high-resolution sensor 
technology developed and manufactured by OKM. 
Thanks to the 360° scan range, the complete body 
can be measured. The specially developed OKM 
software is used to evaluate and visualize the  
measurement data in 3D.

صحتك  | Your Health Advisorمستشار 

يستخدم ®Body Screener تقنية استشعار عالية الدقة تم 
تطويرها وتصنيعها بواسطة OKM. بفضل نطاق المسح ° 
 OKM 360 ، يمكن قياس الجسم بالكامل. يستخدم برنامج
في القياس  بيانات  وتصور  لتقييم  خصيًصا  المطّور 

.3D أبعاد ال

The Body Screener® can detect body areas that are  
potentially at risk. The non-invasive measuring system 
allows scans without radiation and without the use of  
a contrast medium. Thus, the Body Screener® is  
also applicable for pregnant women, persons with 
pacemaker and persons with allergies.

„يمكن ل ®Body Screener  الكشف عن مناطق الجسم التي 
اجتياحي  يحتمل أن تكون معرضة للخطر. نظام القياس غير ال
التباين.  وسط  استخدام  ودون  إشعاع  دون  بالمسح  يسمح 
النساء  على  أيًضا  ينطبق   Body Screener® فإن   ، وبالتالي 
أشخاص الذين يعانون من منظم ضربات القلب الحوامل ، وال

أشخاص الذين يعانون من الحساسية. وال

الرياضي التدريب 
PASSIVE MEASURING SYSTEM

  


