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1.0 Használati útmutató 

A MEDICUR®egy mágnesterápiás készülék, mely akkumulátoron keresztül elektromágneses 
jeleket bocsát ki. Kicsi, könnyen kezelhető készülék, mely természetesen módon fejti ki 
hatását. 

A MEDICUR®a természetben előforduló harmonikus és az ember számára fontos 
bioenergetikai rezgéseket állít elő. (lásd: 2.0 a felhasználás alapjai és funkciója). 

A MEDICUR®EU-szerte a gyógyászati termékekről szóló törvény szerint 
fájdalomcsillapítónak minősül. 

1.1 A kezelés és felhasználás alapjai 

A MEDICUR®működésének alapja a gyenge, gyorsan változó elektromágneses mező (mind 
alacsony, mind magas frekvencián – gigahertzig). 

A két frekvencia kombinációja azért ilyen hatékony, mert a testi ritmusokkal áll összhangban. 
A MEDICUR®által kibocsátott frekvenciák serkentik a szervezet endorfin termelését, mely 
csökkenti a fájdalomérzetet. A fájdalomcsillapító terápiára 3 frekvencia alkalmas, melyek a 
zavartalan természetet „leolvassák”, s melyek a MEDICUR®által előállításra kerülnek. 

1. A „Schumann-frekvencia” 
A földfelszín és az ionoszféra alacsony sajátfrekvenciája; YANG-jel (lásd: 2.0 a 
felhasználás alapjai és funkciója). 

2. A „geomágneses frekvencia” 
A Föld mágneses mezőjének modulációja a nyomelem sajátfrekvenciája által; YIN-jel 
(lásd: 2.0 a felhasználás alapjai és funkciója). 

3. A „napfrekvencia” 
(URH-frekvencia) A természetes napfény URH-fekvenciáinak összhangja. 

A három ismertetett frekvencia együtt fejti ki szinergetikus hatását. A MEDICUR®és a piacon 
kapható több más mágnesterápiás készülék között a különbség a frekvenciaspektrum 
komplexitásából adódik. A megfelelő frekvencia a megfelelő kombinációban! 

A Schumann-hullámok, a geomágneses hullámok és a napfény hullámai fontos jelek, melyek 
megfelelő biológiai állapotunkat elő- vagy helyreállítják. 

A HARMONIKUS REZGÉSEK ELŐSEGÍTIK AZ ÖNGYÓGYÍTÁST! 

A mikroelektronikának köszönhetően lehetségessé vált, hogy a természetes, ill. harmonikus 
jeleket és a biológiai sejtrezgéseket meghatározott frekvencia-adagolással stimuláljuk, így az 
emberek és jó közérzetük érdekében alkalmazzuk. 
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Az orvostudományban a beteg állapotot „diszharmonikusnak”, az egészséges állapotot 
„harmonikusnak” tekintik. Ha a test a megfelelő harmonikus jeleket kapja, a szervezet azokat 
használni tudja, és az öngyógyítási folyamat megkezdődik. 

Hogyan kapcsolhatom be a MEDICUR®-t? 

A MEDICUR®három nyomógombbal rendelkezik: egy kék, egy zöld és egy piros gombbal. 
Ezáltal három lehetőség közül választhat és a megfelelő gombot megnyomva hozhatja 
működésbe az eszközt. Az adott lámpa világítani kezd, a megfelelő LED pedig a választott 
frekvencia szerint gyorsabban vagy lassabban villog. Tíz perc után a 
MEDICUR®automatikusan kikapcsol. Az „OFF” gomb segítségével a MEDICUR®idő előtt 
kikapcsolható, ill. másik frekvencia/gomb választható 

A MEDICUR®a gyógyászati termékekről szóló törvény szerint fájdalomcsillapítónak minősül, 
ezt klinikai tanulmányok igazolják. 

FIGYELEM! A fájdalomcsillapító közvetlen alkalmazására vonatkozó javallatok (lásd: 
táblázat a 8. oldalon) felhasználóink többéves tapasztalataiból vezethetők le. Ez idáig sem 
klinikai tanulmányok, sem a gyógyászati termékekről szóló törvény nem igazolta azok 
alkalmazását. 

Fontos tudni, hogy a MEDICUR®hatótávolsága körülbelül 40 cm.  

Mágneses mezeje ruhán keresztül is hat, annak pedig szintén nincs jelentősége, hogy a 
készüléket milyen irányba fordítja. 

1.2 Beállítások – alkalmazási területek 

A MEDICUR®használata során a következő beállítások lehetségesek: 

Beállítás Frekvencia Felhasználóink tapasztalatai 

piros 7,8 Fájalomcsillapítás* (fejfájás, migrén, ízületi fájdalom), 
arterioszklerózis, főnbetegség, operáció utáni 
gyógyulás gyorsítása, koncentrációkészség hiánya, 
figyelmetlenség, reuma, víztartalmú élelmiszerek 
energetizálása 

kék 3,0 Fájalomcsillapítás* egyúttal pihentető (nyugtató) 
hatással, nyugtalanság, idegesség 

zöld 20,0 Fájdalomcsillapítás* egyúttal élénkítő hatással, 
energiahiány, erőtlenség, gyomorsav, kimerülés 

*Figyelem: A gyógyászati termékekről szóló törvény csak a MEDICUR® fájdalomcsillapító 
hatását ismeri el és engedélyezi. 

Emellett fontos: Nem minden ember reagál egyformán. Ezért előfordulhat, hogy a migrént a 
„piros” beállítás (7,8 Hz) helyett, a „zöld” beállítás (20,0 Hz) enyhíti tartósan. Ezt Önnek 
kell egyénileg kipróbálnia. 
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Általánosan elmondható, hogy az alacsony frekvencia inkább nyugtatólag, a magasabb 
frekvencia inkább élénkítőleg hat. A „piros” beállítás az esetek túlnyomó többségében sem 
élénkítő, sem nyugtató hatással nem bírt, hanem kiegyensúlyozó, stabilizáló hatással volt a 
felhasználókra. 

Hogyan alkalmazzam a MEDICUR®-t? 

A MEDICUR®-ttépőzáras felszereléssel szállítják ki. Ezt az eszközt fájdalom gócpontjánál 
rögzítheti, a MEDICUR®-tpedig a kezelendő területre helyezheti. 

A MEDICUR®40 cm-es távolságon belül hat, ruhán keresztül is. Minden használat előtt 
javasolt 10 percet ülve vagy fekve pihenni. 

A megelőzés érdekében javasoljuk naponta délelőttönként 10 percre a felhasználást 
testközelben. (A MEDICUR®10 perc használat után automatikusan kikapcsol.) Az öngyógyító 
erők alkalmazásához elengedhetetlen, hogy a testből a káros anyagokat kivezessük. Ehhez 
helyezzük a MEDICUR®-taköldökcsakra, illetve a ygomorszáj (solarplexus) közelébe, 
valamivel a köldök fölé. Ugyanez érvényes energiahiány vagy levertség esetén is. Használat 
után javasolt ásványoktól mentes víz kortyonkénti fogyasztása. Ez tudvalevőleg segít a 
méreganyagok szervezetből való kiürítésében. 

Igény esetén (pl.: védekezőképesség aktiválása, feszültség oldása) a MEDICUR® maximum 
háromszor használható naponta. Elsősorban a csecsemőmirigy, a köldökcsakra, ill. a 
fájdalomgóc közelében használandó. A készülék műanyag borítása miatt esetlegesen 
felmerülő (ám elismerten valószínűtlen) allergiás reakció elkerülése érdekében az eszköz 
nem kerülhet közvetlen kapcsolatba a bőrfelülettel. 

Esténként, ill. éjszaka csak a „kék” beállítás (3 Hz) használata ajánlott AMEDICUR®az 
elalvás, ill. az alvás idejére a párna alá helyezhető. 10 perc használat után a készülék 
automatikusan kikapcsol. 

A csecsemőmirigy a mellkas közepén található, pontosan a mellcsont felső része mögött. A 
köldökcsakra, a szimpatikus idegrendszer csakrája – a vegetatív idegrendszerhez tartozik – 
a köldöktől körülbelül két ujjal feljebb található. A csecsemőmirigy a test védekező 
rendszerének fontos szerve. Szintén felelős a nyirokáramlásért a testben. A nyirokrendszer 
idegen anyagokat, sejtmérget, és hulladék anyagokat vesz fel, és szállít a véráramba, hogy 
azok kiválaszthatóvá váljanak. 

A csecsemőmirigy felügyeli és szabályozza az energia áramlását a szervezet 
energiarendszerében, azonnali kiigazításokat végez a kiegyensúlyozatlanságok 
kiküszöbölése és a test energiája egyensúlyának helyreállítása érdekében. 

A csecsemőmirigy teremt kapcsolatot a szellem és a test között, hiszen ez az első szerv, 
amelyet a szellemi-pszichikai tényezők és a stressz befolyásol (lásd: Dr. J. DIAMOND: „A 
test nem hazudik” «der Körper lügtnicht»). 

Figyelem – ellenjavallatok 

Az egyes felhasználások között többórás terápiás szünetet kell beiktatni. Tartósabb 
felhasználás gyengítheti a készülék hatását. 
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Használata nem ajánlott: szívritmus szabályozót használó, szívelégtelenségben szenvedő 
pácienseknek (szívgyengeség / szívizomgyengeség) és terhesség alatt. 

Természetesen a MEDICUR® nem minden esetben és minden személy esetén vezethet 
eredményre. Amennyiben a MEDICUR® többszörös használata sem segít, a mélyebb ok 
kivizsgálandó és kezelendő. 

Ebben az összefüggésben hangsúlyozandó, hogy a gyógyászati termékekről szóló törvény 
szerint a termék csupán fájdalomcsillapítónak minősül. Az általunk javasolt további 
felhasználási lehetőségek (táblázat a 8. oldalon) csupán felhasználóink tapasztalatait 
tükrözik. 

1.3 Víztartalmú élelmiszerek energetizálása és harmonizálása 

A víztartalmú élelmiszerek – beleértve az italokat (pl.: ásványvíz)– energetizálása és 
harmonizálása a MEDICUR® piros gombjának megnyomásával, és egyszerűen 10 pernyi 
közvetlen közelbe helyezéssel történik (ne feledkezzünk meg a 40 cm-es hatótávolságról). 

Az energetizálás tartósságának biztosítása érdekében a kezelés után közvetlenül erősen 
rázzuk meg kb 20 alkalommal a vizes üveget (lásd: Homeopátiás anyagok előállításának 
eljárása). 

Amennyiben az italt azonnali fogyasztásra szánják (20 percen belül), a rázás kihagyható. 

1.4 Technikai adatok 

0459 

A termék megfelel a következőknek: IEC 417 (B típus), EN 60601-1:1990. 

Gyártó: 

SnowdenHealthcare, 37 AbbeyRoad, West Bridgeford, GB-Nottingham NG2 5NG 

Besorolás: 
 
A MEDICUR® gyógyászati eszköz (II.b osztály), amely gyógyászati eszközökre vonatkozó 
követelményeknek megfelel (93/42/EGK) és a 0459 CE jelölést viseli. 

Méret:  25 x 76 x 110 mm 
Súly:  108 g 

Alacsony frekvenciájú tekercs: (LF): 2 kHz-jel maximum 50 kHz-es felhullámmal, választás 
szerint 3 Hz-es, 7,8 Hz-es vagy 20 Hz-es bázisfrekvenciával modulálva. 

Ultrarövidhullámú tekercs (URH) (kiegészítőleg) 250 MHz-cel (a fent említett alacsony 
frekvenciával modulálva) és felhullámokkal 

Az elektromágneses sugárzás jel-intenzitása az EN 60601-1-2: 1993 EMC szabvány szerint 
megengedett értéken belül marad. 
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Áramellátás: beépített elem 
Elemtípus: 9V-os elem 
(pl.: Varta 3022/4022) 

Elem élettartama: 3 hónap normál használat esetén (napi 3 terápia) 

Első engedélyezés IPXO szerint 
Elektrosokk elleni biztonsági fok: B típus 
Megengedett környezeti hőmérséklet: + 10 °C-tól + 40 °C-ig 
Megengedett relatív páratartalom: 30 %-tól 75 %-ig 

Felhasználás: 10 perces terápia (automatikus kikapcsolás). Közvetlen megismétlése 
lehetséges, de nem ajánlott. 

1.5 Elemcsere 

Túl alacsony teljesítmény esetén a „LOW BATTERY” felirat felvillan. Nyissa fel az elemtartó 
rekeszt a készülék hátoldalán és cserélje ki az elemet. Figyeljen a pólusokra, és helyezze be 
az elemet helyesen. 
Elemtípus: Varta 3022/4022, GP1604G vagy EverReady PP3 (9V-os elem) 

1.6 Garancia 

A vásárlás dátumától számított 2 év garancia szakszerű használat esetén. Az elemre nem 
vonatkozik a garancia. 

1.7.1 Szállítás terjedelme 

A MEDICUR®csomag tartalmazza az elemet, a tépőzárat, és a használati útmutatót. 

1.7.2 Karbantartás / kezelés / biztonságtechnikai ellenőrzés 

A MEDICUR®alapvetően nem igényel karbantartást, a gyógyászati termékekről szóló törvény 
szerint azonban a készüléket legalább kétévente a megfelelő biztonságtechnikai 
ellenőrzésnek kell alávetni. Ezen előírás be nem tartása a készülék engedélyének 
visszavonását vonja maga után. 

Természetesen ez akkor is érvényes, ha az eszköz hibás működésére utaló jelek merülnek 
fel, vagy ha az eszköz a megengedettnél nagyobb eltérést mutat a helyes működéstől. A 
biztonságtechnikai ellenőrzés elvégzése érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot 

AMS gmbh, Hauptstr. 26, 

D-97990 Weikersheim. 

Fon +49 (0) 79 34 – 99 34 89-0 

A MEDICUR®tisztításához használjon nedves törlőt és lágy szappant. 
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1.8 Vigyázat 

 A bekapcsolt eszközt ne helyezzük mágneses szalaggal ellátott bankkártya vagy 
telefonkártya mellé, mivel az kárt tehet azokban. 

 A MEDICUR®nem kerülhet közvetlen kapcsolatba folyadékkal, nyílt lánggal vagy 
forrósággal. 

 Ne alkalmazza a készüléket könnyen gyulladó anyagok jelenlétében. 

 Ne kapcsolja be az eszközt repülőút során fel- és leszálláskor. 

 Ne kapcsolja be az eszközt reptéri ellenőrzés stb. során. 

 A készülék tisztításához használjon nedves törlőt és lágy szappant. 

 Vigyázat! Elektromágnesesen zavart környezetben a MEDICUR® jele romolhat. 

 A szivárgás, és a készülékben okozott kár elkerülése érdekében távolítsa el az elemet a 
készülékből (lásd: 1.6), ha a MEDICUR®-tvárhatóan hosszabb időn keresztül nem kívánja 
használni. 

A MEDICUR® nem tartalmaz veszélyes anyagokat és élettartama végén elektronikus 
hulladékként kezelhető. 
A készülék műanyag borítása miatt esetlegesen felmerülő (ám elismerten valószínűtlen) 
allergiás reakció elkerülése érdekében az eszköz nem kerülhet közvetlen kapcsolatba a 
bőrfelülettel. 

1.9 Funkcióellenőrzés 

A lüktető mágneses mező működésének ellenőrzése érdekében járjon el a következők 
szerint: 

Vegyen egy rádiót, állítsa be az „MW” funkcióra, helyezze a MEDICUR®-ta beépített 
antennák közelébe, és nyomja meg a piros, a zöld, vagy a kék gombot. A frekvenciák 
felhullámai a küldő-fogadó elv alapján hallhatóvá válnak. 

Miért nem villog a LED a készülék bekapcsolásakor? 

ok: lemerült az elem 
megoldás cserélje ki egy új elemre 

Kicseréltem az elemet, de a készülék ennek ellenére sem működik. 

ok: rosszul helyezte be az elemet 
megoldás helyezze el megfelelően az elemet 

Amennyiben a MEDICUR® továbbra sem működik, hívjon fel minket, vagy 
küldje el nekünk az eszközt a megfelelő hibaleírással és a garancialevéllel 
együtt a következő címre: AMS GmbH, Hauptstr. 9, D-97990 Weikersheim, 
Germany. Azonnal felvesszük önnel a kapcsolatot! 
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2.0 A felhasználás alapjai és funkciója 

Mágnesterápia – gyógymód vitathatatlan jövővel 

A MEDICUR®mágnesterápiás eszköz, melynek fejlesztője a világhírű biofizikus, Dr. rer. nat. 
W. LUDWIG. A mágneses terápia egy elektromágneses mezőnek köszönhető, mely a 
zavartalan természetet „olvassa le”, és amely ezt megfelelő viszonyok közt leképezi. 

A zavartalan természetben az ember számára bionergetikai szempontból fontos jelek 
találhatók: Schumann-, geomágneses-, ésnapfrekvencia. 

Schumann-frekvenciák 

A földfelszínt az ionoszféra veszi körül kb. 100 km magasságban. Mint a hangszerek 
esetében, sajátfrekvenciák jönnek létre ebben a hatalmas üregrezonátorban, az ún. 
Schumann-frekvenciák (nevét feltalálójáról, W. O. Schumann fizikusról kapta) 

 

Ionoszféra(100 km magasságban) 
vezetőréteg 

Schumann‐frekvenciák 

A Schumann‐frekvenciák

kiterjedése 

1. ábra: Schumann-frekvenciák 
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Az alaprezgés mértéke 7,8 Hz. Az emberi agy, a hippokampusz / hipotalamusz ugyanezzel a 
frekvenciával rezeg, ez testünk azon része, mely a figyelemért és koncentrációkészségért 
felelős. Véletlen vagy evolúció? 

Geomágneses frekvenciák 

A földkéreg többek közt 64 elemet tartalmaz, melyek nyomelemekként létfontosságúak. Ezen 
nyomelemek mindegyike sajátos, jellegzetes rezgési mintával rendelkezik. A föld mágneses 
mezeje ezen rezgési mintákat veszi fel. A rezgési minták felvételét ún. modulációnak 
nevezzük, a modulált mágneses mezőt pedig geomágneses frekvenciának (2. ábra). A 
földkéregben megtalálhatók ugyanazok az életfontosságú ásványi anyagok („nyomelemek”), 
mint az emberi test vörösvérsejtjeiben. Egymás közti viszonyuk szinte ugyanolyan. 

 

Dr. rer. nat. W. Ludwig felfedezései alapján épített a NASA például Schumann- és 
gemágneses frekvencia-generátorokat legénységgel felszerelt műholdjaiba. Az évezredes 
korú klasszikus kínai gyógymód is kimondta már: „Az embernek legalább két környezeti jelre 
van szüksége, egy Yang-jelre fentről (Schumann-frekvencia) és egy Yin-jelre lentről 
(geomágneses frekvencia), melyek egyensúlyban állnak. 

Csak a Dr. rer. nat. W. Ludwig által kifejlesztett mágnesterápiás eszközök 
termelnek olyan elektromágneses mezőt, mely a zavartalan természetet „olvassa 
le”, és amely ezt megfelelő viszonyok közt leképezi. 

A 64 létfontosságú nyomelem frekvenciaspektrumát a világon egyedülálló eljárással állítják 
elő. Mágnesterápiás készülékeink mindegyikébe speciális antennát építettünk be mely egy 
tekercs hatására ezt a frekvenciaspektrumot kibocsátja. 

Figyeljen ezért a fenti nyíl szimbólumra, a nemzetközileg elfogadott védjegyre. 

geomágnesesfrekvenciák 

nyomelemek 

földfelszín 

statikus mágneses mező 

2. ábra: Geomágneses frekvenciák 



‐11- 
 

2.1 A bioenergetika rezgések a megelőzés és a gyógyulást segítik elő 

Az orvostudományban, mindenekelőtt a természetgyógyászatban a beteg állapotot 
„diszharmonikusnak”, az egészséges állapotot „harmonikusnak” tekintik. Ha a test a 
megfelelő harmonikus jeleket kapja, a szervezet azokat használni tudja, és az öngyógyítási 
folyamat megkezdődik. 

2.2 Mágneses mezővel a természet és környezet zavarai ellen 

Az emberiség sokféleképpen avatkozik bele a természet összhangjába, úgy mint az 
alapvízszint csökkentésével, szigetelő aszfalttal, vagy árnyékoló vasbetonházakkal, ezáltal a 
természetes Schumann- és geomágneses frekvenciák gyengülnek. A mesterségesen 
előállított hullámok, pl.: radar, rádió, TV állomások, mobiltelefon és szinte minden elektromos 
és elektronikus munka- vagy háztartási eszköz hullámai ezen természetes frekvenciákat 
elfedik, torzítják, ill. zavarják. 
Számos állapotzavar („mikro-stressz”) összefügghet azzal, hogy manapság a természetes, 
harmonikus rezgések torz spektrumát kapjuk. 
Ezek természetes lefolyásai, melyet mindannyian ismerünk, az időjárás olyan jelenségei, 
mint a főn vagy a viharok; itt is megfigyelhetők a Schumann- és geomágneses frekvenciák 
zavarai. Következménye pedig az, hogy feltűnően sok ember panaszkodik migrénre, 
dekoncentráltságra, fej- és végtagfájdalomra. Egyre gyakrabban fordulnak elő manapság 
közlekedési balesetek is. 
A mikroelektronikának köszönhetően lehetségessé vált, hogy a természetes, ill. harmonikus 
jeleket és a biológiai sejtrezgéseket meghatározott frekvencia-adagolással stimuláljuk, így az 
emberek és jó közérzetük érdekében alkalmazzuk 
U.i.: Workshopokat és szemináriumokat is szervezünk. Kérje tőlünk programot és időpontot! 

Az ön terméke a legjobb minőségű alapanyagok és alkatrészek 
felhasználásával készült, melyek újrahasznosíthatóak. 
Amennyiben az alábbi szimbólumot találja a terméken, akkor a termékre a 
2002/96/EK irányelv vonatkozik a termékre. Kérjük, érdeklődjön a helyi 
elektromos és elektronikus eszközök számára kijelölt gyűjtőhelyekről. 
Kérjük, vegye figyelembe a helyi előírásokat és ne kezelje együtt készülékét 
e normál háztartási hulladékkal. A készülék helyes kezelésével 
hozzájárulhat a negatív környezeti következmények elkerüléséhez és az 
emberi egészséghez. 

 

 ADVANCED  AMS GmbH  TEL:+49 (0) 79 34 / 99 34 89-0 
 MEDICAL  Hauptstr. 26 TEL:+49 (0) 79 34 / 99 34 89-44 
 SYSTEMS  97990 Weikersheim, Germany E-MAIL: info@ams-ag.de  
 www.ams-ag.de 

Készült 2011/01 


