
 

Informacja o urządzeniu terapeutycznym dla pacjenta 

 

Urządzenie ADR-4 – aparat do magnetoterapii 

 

Opakowanie 
Firmowe opakowanie zawiera jedną sztukę ADR-4 i instrukcję obsługi  

 

Opis 
Urządzenie to stanowi dysk ceramiczno-magnetyczny, umieszczony w 

specjalnej wodoszczelnej obudowie ze sztucznego tworzywa. Bazę dysku 

stanowi element ceramiczny. Na nim umieszczone zostały elementy 

magnetyczne o zróżnicowanym natężeniu i o określonych wymiarach i 
rozmieszczeniu, które dają pożądany przestrzenny rozkład stałego 

niejednorodnego pola magnetycznego. ADR-4 poprzez działanie gradientowego 

pola magnetycznego – wpływa na wodę zawartą w organizmie jak i wodę 
swobodną postawioną w naczyniu na urządzeniu. Urządzenie to usprawnia 

funkcję organizmu poprzez bliski kontakt z ciałem człowieka – jako aparat do 

magnetoterapii.  
 

Zastosowanie 

Działanie ADR-4 powoduje przywrócenie zaburzonej równowagi energetycznej 

i fizjologicznej człowieka (homeostazy) między innymi poprzez regulujący 
wpływ na autonomiczny układ nerwowy. W ten sposób mechanizmy obronne 

organizmu stają się bardziej efektywne, mogąc w większym stopniu 

zrekompensować szkodliwe wpływy środowiskowe i zaburzenia czynnościowe 
organizmu. Aby wykorzystać działanie urządzenia ADR-4 na wodę, napoje lub 

artykuły spożywcze należy umieścić na dysku na co najmniej 3 minuty, po 

stronie z napisem. Wodę lub napój należy zamieszać. Z ADR-4 można 

korzystać profilaktycznie, nie zachodzi możliwość przedawkowania. 
Dopuszczalne jest stawianie gorących płynów. W przypadku zaparzania herbat i 

ziół zwiększa się ekstrakcja związków czynnych zawartych w herbacie. 

W przypadku używania ADR-4 jako aparatu do magnetoterapii należy 
przyłożyć go do ciała, stroną z napisem ADR-4 w miejscu występowania bólu. 

Czas stosowania 3-30 min dziennie. 

Stosowanie ADR-4 nie zastępuje leczenia konwencjonalnego, lecz je 
wspomaga. Przed rozpoczęciem systematycznego stosowania ADR-4 zalecana 

jest konsultacja z lekarzem. 

 

Działania niepożądane 
Nie stwierdzono 

 

 

Wskazania  

Ocena kliniczna oparta na badaniach własnych urządzenia ADR-4 i badaniach 
urządzeń podobnych dowodzą skuteczności: 

- w zaburzeniach ukrwienia obwodowego (np. marznięcie kończyn, choroba 

Raynauda), 
- w upośledzeniu czynności nerek, 

- w przewlekłych bólach (fibromialgia, neuropatia cukrzycowa, bóle 

kręgosłupa), 
- w przewlekłych bólach powiązanych ze stanami zapalnymi (zapalenie stawów, 

reumatoidalne zapalenie stawów). 

 

Przeciwwskazania 
Nie należy umieszczać na ciele ADR-4 w przypadku obecności rozrusznika 

serca i chorób nowotworowych. 

 

Przechowywanie i konserwacja 

W dowolnym miejscu, w temperaturach otoczenia. Można myć ciepłą wodą z 

dodatkiem typowych płynów do zmywania naczyń. Zaleca się okresowe mycie 
urządzenia przy stosowaniu go do magnetoterapii, przy zmianie osoby 

używającej urządzenie należy je odkazić alkoholem. W przypadku obluzowania 

elementów wewnętrznych i pęknięć obudowy np. po upadku na podłogę, nie 

zaleca się dalej użytkować urządzenia. 
 

Gwarancja 

Gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja nie dotyczy 
uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy klienta. Okres efektywnego 

działania urządzenia ADR-4 wynosi co najmniej 5 lat od początku użytkowania.   

 

Wytwórca i świadectwa produktu 
ADR System, 80-285 Gdańsk ul. Żeleńskiego 18, 

tel./fax 0-58 341 95 41 

www.adr.com.pl     adr@adr.com.pl  
ADR-4 posiada zgłoszenia patentowe P387274, WO2007099106. 

Certyfikat CE PL/DR 009937 

Świadectwo Badania Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. 
Niemieckie świadectwo TUV dopuszczające materiał obudowy ADR-4 do 

kontaktu z żywnością. 
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