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1. BEVEZETÉS 
Jelen műszaki dokumentáció az Immunotic Kft. által fejlesztett, gyártott és forgalomba hozott Immunotic 
v3.14 készülékre vonatkozik és összefoglalóan tartalmazza a berendezésre vonatkozó követelmények 
teljesítésére vonatkozó információkat. 

 

A gyártó adatai: 

• Immunotic Kft. 

• H4400 Nyíregyháza, Mák u. 68. 

• www.immunotic.eu 

• immunotic@gmail.com 

• Tel: 06-30-722-9393 

 

2. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
A berendezés a következő direktívák hatálya alá tartozik kielégíti a vonatkozó követelményeket: 

• Villamos berendezésekre vonatkozó előírások (LVD) - az Európai Parlament és a Tanács 2006/95/EK 
irányelve a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre 
vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról 

• Elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó előírások (EMCD) - az Európai Parlament és a Tanács 
2004/108/EK irányelve az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről és a 89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

 

Továbbá a következő direktívák előírásai vonatkoznak a berendezésre: 

• 2009/125/EK (ErP) - 2009/278/EK rendelet 

• 2002/95/EK (RoHS) 

• 2002/96/EK (WEEE) 

 

A berendezés kialakítása során figyelembe vett szabványok: 

• EN 55022 Class B:1998 +A1:2000+A2:2003 

• EN 55022:2007/A1:2008 

• EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 

• EN 60950-1+A11:2009 

• EN 61000-3-2:2000 

• EN 61000-3-3:1995+A1:2001 

• EN 61000-4-2:2009 

• EN 61000-4-3:2006/A1:2008 

• EN 61000-6-1:2007 

 

A részletes gyártói megfelelőségi nyilatkozatot az 1. melléklet tartalmazza. 
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3. TERMÉKLEÍRÁS 
3.1. A TERMÉK RÖVID BEMUTATÁSA 

Általános leírás 

Az Immunotic készülék általános immunerősítő eszköz, melyet mindenki saját felelőségére használhat.  

A szervezet védekezőképességének erősítésére változó frekvenciákat használ, melyeket a csuklóra 
helyezhető, állítható méretű, ezüstszállal átszőtt gumis csuklópántok segítségével juttathatunk a 
szervezetbe.  

Három testre ható programja más – más frekvenciatartományban és időtartamban ébreszti fel a szervezet 
saját védelmi vonalát. Az immunstimulációs hatás a készülék használatáig áll fenn, az utána bekövetkező 
változások a szervezet saját immunreakcióját tükrözik. Napi egyszeri használata javasolt.  

Beépített elektromos készülékkel élők (szívritmus szabályozó) és várandós anyák számára a készülék 
használata nem javasolt.  

Felhasználási cél 

Az Immunotic készülék felhasználásakor a cél a szervezet saját immunitásának felébresztése, ennek 
erősítése, a frekvenciákra adott immunválaszok segítségével.  

Felhasználók köre 

Az Immunotic készülék felhasználóinak széles köre lefedi az összes olyan elváltozásban szenvedő személyt, 
akinek állapotában az immunrendszer nem megfelelő működése, legyengülése is okozhatta az elváltozást, 
illetve annak súlyos mértékű rosszabbodását, fizikai szervezetének bármilyen mértékben történő 
leromlását. Mivel a készülék minden biológiai szervezetre hatással lehet, ezért állatgyógyászatban is 
használható kiegészítő terápiaként. A készülék preventív jelleggel is alkalmazható.  

A készülék használata önkéntes, a használati utasítás pontos betartásával, külön végzettséget nem igényel. 
Amennyiben valaki terápiás eszközként alkalmazza más részére, úgy pontos felvilágosítással kell szolgálnia 
a készüléket igénybe venni kívánó személy felé mind a használat, mind a lehetséges mellékhatások, 
felléphető tünetek tekintetében, és amennyire ez lehetséges, ezek enyhítésének módjairól. 

 

3.2. TECFHNIKAI ADATOK 

 
Hálózati tápfeszültség (töltő) 230 V / 50 Hz (+10/-15%) / 15-19 V DC  

Kimenő jelek: 0 – 14 V-ig   1Hz-200.000Hz 

Jel: Négyszög 

Jelek aktív éle: Fix, egyenletes 

Kezelés hossza: 67 , 30, 10, 50 perc 

Jelek hossza: 05 mp - 30 perc  

Impulzus felfutási ideje: 0.0001 mp 

Akkumulátor: 12 V, 1,2 Ah 

Befoglaló méret: 240 mm x 210 mm x 100 mm  
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A csomag tartalma: 

• 1db Immunotic készülék 

• 2 db DLB-100 Antiallergén csuklópánt 

• 1 db SUNNY (SYS1308-2415-W2E) hálózati töltő 

• 1 db hordtáska 

 

További információkat a FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV (lásd 4. fejezet) tartalmazza. 

A termékre vonatkozó MŰSZAKI TERVEKET, KAPCSOLÁSI RAJZOT, BLOKKVÁZLATOTT, STB. a 2. melléklet 
tartalmazza. 

 

4. FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ 
A berendezésre vonatkozó dokumentumok elektronikus és nyomtatott formában a gyártó telephelyén 
találhatóak az alkalmazott belső gyártásellenőrzési rendszer szabályai szerint kezelve. 

A dokumentumok megőrzési ideje: az utolsó forgalomba hozataltól számított 15 év. 

 

A berendezés felhasználói dokumentációját a 3. melléklet tartalmazza. 

 

5. MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS 
5.1. Belső gyártásellenőrzési rendszer 
Az Immunotic Kft a tervezésre és gyártásra és a kapcsolódó folyamatokra is kiterjedő belső 
gyártásellenőrzési rendszert építette ki és működteti.  

A belső gyártásellenőrzési rendszer az alábbi területekre terjed ki: 

• Prototípus tervezés és típusvizsgálat 

• Beszerzések, átvételi ellenőrzések 

• Összeszerelés, ellenőrzés 

• Csomagolás, tárolás 

• Dokumentumok kezelése 

 

5.2. Vizsgálatok 
A berendezés megfelelőségének igazolása részben gyártói, részben független szervezetek általi 
vizsgálatokkal történt. Ezek részleteit a vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyvek tartalmazzák. 

 

A berendezésre vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyvet a 4. melléklet tartalmazza. 
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