
Informacja o urządzeniu terapeutycznym dla pacjenta 

 
Urządzenie ADR Protect – aparat do magnetoterapii 

 

Opakowanie 

Firmowe opakowanie zawiera jedną sztukę ADR Protect i instrukcję 

obsługi.  

 

Opis  

Urządzenie ADR Protect jest aparatem do magnetoterapii. Wykonane 

jest z elastycznej folii magnetycznej o specyficznym przestrzennym 

rozkładzie pola magnetycznego. 

 

Zastosowanie 

ADR Protect jest urządzeniem usprawniającym funkcję organizmu 

poprzez bliski kontakt z ciałem człowieka (odległość do 3 mm). Czas 

stosowania: 3 min do kilkunastu godzin dziennie. Stwierdzono w 

badaniach medycznych i laboratoryjnych, że działanie ADR Protect 

powoduje przywrócenie zaburzonej równowagi fizjologicznej człowieka 

(homeostazy) m.in. poprzez regulujący wpływ na autonomiczny układ 

nerwowy.  

ADR Protect można zamocować w opasce (stroną graficzną w kierunku 

ciała), którą zakłada się np. na przegub dłoni, wewnątrz butów, 

względnie powinien być przyklejony do urządzenia elektrycznego na 

zewnętrznej stronie obudowy w miejscu, gdzie styka się ono z ciałem, 

np. na telefonie komórkowym, na myszce komputerowej. Każdy 

egzemplarz jest zaopatrzony w specjalną warstwę samoprzylepną.  

Stosowanie ADR Protect nie zastępuje leczenia konwencjonalnego, lecz 

je wspomaga. Przed rozpoczęciem systematycznego stosowania ADR 

Protect zalecana jest konsultacja z lekarzem. 

 

Przeciwwskazania 

Nie należy umieszczać na ciele ADR Protect w przypadku obecności 

rozrusznika serca i chorób nowotworowych. 

 

Działania niepożądane 

Nie stwierdzono 

 

Wskazania  

Ocena kliniczna oparta na badaniach własnych urządzenia ADR Protect 

i badaniach urządzeń podobnych dowodzą skuteczności: 

- w zaburzeniach ukrwienia obwodowego (np. marznięcie kończyn, 

choroba Raynauda), 

- w przewlekłych bólach (fibromialgia, neuropatia cukrzycowa), 

- w przewlekłych bólach powiązanych ze stanami zapalnymi (zapalenie 

stawów, reumatoidalne zapalenie stawów). 

 

Przechowywanie i konserwacja 

W dowolnym miejscu, w temperaturach otoczenia. Unikać zbliżania do 

źródeł silnych pól elektromagnetycznych i magnetycznych jak np. 

transformatory, magnesy trwałe, w szczególności magnesy neodymowe. 

Naklejone urządzenie powinno się co pewien czas przemyć gąbką 

nasyconą ciepłą wodą z płynem do zmywania naczyń aby usunąć 

gromadzące się bakterie, można też odkazić alkoholem. Urządzenie 

należy chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą. Ze względu na 

małe wymiary nie należy urządzenia dawać do zabawy małym dzieciom. 

 

Gwarancja 

Gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja nie dotyczy 

uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy klienta. Okres 

efektywnego działania urządzenia ADR Protect wynosi co najmniej 2 

lata 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 Protect posiada 

Certyfikat CE PL/DR 009936 

Świadectwo Badania Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. 
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