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GARIAJEVŮV-MISHINŮV MODULÁTOR 
 

Stručný popis 
 

Fyzioterapeutický přístroj Gariaev-Mishin Modulator je určen k 
provádění procedur pro zlepšení zdraví metodou lingvistiky a vlnové 
genetiky. Přístroj vyvolává regenerační účinek na lidský organismus 
pomocí rezonančního efektu speciálně organizovaného fyzikálního pole. 

Principy lingvistické a vlnové genetiky přímo souvisejí s tzv. torzními 
(vírovými) efekty, které v lidském těle plní důležité regulační funkce. 
Podařilo se nám je využít v Mišinových přístrojích, které jsou založeny na 
využití schopnosti elektrostatického pole pronikat dovnitř patogenních 
útvarů a ničit je. 

Použití obou doplňujících se technologií umožnilo vytvořit nové 
zařízení, které je známé jako modulátor Gariajevovy matrice pomocí 
Mišinových cívek a které obnovuje stav lidí a dalších živých organismů do 
normálu. Vzhledem k tomu, že v těle trvale vznikají zóny s abnormálním 
metabolismem a hromadí se chyby v biosyntéze řady bílkovin, může to 
vést ke zdravotním problémům. Vírové proudy Mišinova přístroje, na které 
se přenášejí analogické proudy z Gariajevových přístrojů, při vzájemné 
kombinaci výrazně zesilují svůj účinek. Pole vytvářené Mišinovými cívkami 
je modulováno Gariajevovými maticemi. 

Metody Mishinovy vírové medicíny vycházejí z výzkumných závěrů 
renomovaných vědců minulého století, jako byl Nicola Tesla a jeho 
následovníci, včetně člena Francouzské akademie věd Arsena 
d'Arsonvala, jeho žáka a spolupracovníka George Lakhovského a 
amerického lékaře, výzkumníka a vědce Royal Raymonda Rifeho. Ti stáli u 
zrodu teorie buněčných oscilací založené na pozitivním vlivu rezonančních 
účinků elektrických polí na rekonstrukci potenciálu buněčné membrány. 
Tento jev se v praktické medicíně dlouho nevyužíval kvůli omezeným 
technickým možnostem. 

Od roku 2016 se systém rezonanční terapie vyvinul ve fyzioterapii 
elektrickým polem a stal se široce používaným. Při této aplikaci se 
fyzioterapie elektrickým polem (vírová fyzioterapie) provádí pomocí 
elektrických induktorů vyvinutých Alexandrem Mišinem (diskové cívky, 
torzní cívky atd.), které se umísťují na určité zóny těla pacienta. Vírová 
medicína je založena na vytváření podmínek, které aktivují autoregulační 
mechanismy. 

Terapeutický účinek sezení je dlouhodobý. Tělo je schopno si 
dlouhodobě zapamatovat zkonzumovaný dopad. 

Za abnormálních podmínek se vodivost membrány mění a 



 

 

membránový potenciál je snížen. To vede k narušení normálního stavu u 
lidí. Uplatnění rezonančního účinku Gariajevova-Mišinova modulátoru vede 
k normalizaci stavu buněk, tkání a různých orgánů. Potenciál buněčné 
membrány se zvýší, oslabené buňky získají dlouhodobé dobití a 
degenerované buňky jsou schopny regenerace. Aktivuje se imunitní 
systém a buňky spouštějí energetické a informační procesy vedoucí k 
uzdravení organismu. 

Aplikace modulátoru nezpůsobuje žádnou bolest a není 
doprovázena žádnými vedlejšími účinky. Pacient může tuto léčbu 
absolvovat doma, vsedě nebo vleže v uvolněné poloze. Oblečení nebrání 
účinku přístroje. Po sezení může pacient zachovat aktivní životní styl. Díky 
této terapii jsou pacienti silnější, aktivnější a veselejší. A cítí se mnohem 
energičtější. 

Užívání modulátoru prospívá i zdravým lidem. Jeho aplikace zvyšuje 
vitalitu a usnadňuje zlepšení zdraví a omlazení organismu. Nejedná se 
pouze o metodu léčby nemocí nebo prostředek k odstranění či zmírnění 
bolesti. Používání modulátoru má léčebný a preventivní účinek. 

 
MECHANISMUS A PRINCIP FUNGOVÁNÍ 

 
Přístroj pro lingvistiku a vlnovou medicínu je přístroj malých rozměrů 

uzavřený v pevném plastovém těle (obrázek 1). Tělo obsahuje elektronický 
mikroprocesorový řídicí blok a  generátor 

sinusových kmitů, k němuž jsou indukční cívky připojeny ohebným 
kabelem. Těleso modulátoru má vypínač generátoru s indikátorem (1), 
přepínač výkonu pole (2) (na němž o označuje 50% a 1 100% hodnotu 

provozního výkonu zařízení), tlačítka ovládání časovače (3), nad každým z 
nich je indikátor LED. Délka provozu časovače je nastavena na 15, 30 a 60 

minut. K dispozici je také režim nonstop provozu. Indikátor LED (8) 
(Obrázek 2) registruje přítomnost pole. Na těle přístroje je konektor pro 

připojení k cívkám (4) a minikonektor pro připojení k modulačnímu signálu 
z reprodukce. 

zařízení (5), ke kterému je připojen zvukový program (Gariajevova matice). 
Při léčbě se používá buď diskové, nebo torzní pole, v závislosti na 

struktuře postiženého orgánu (viz obrázek 2). 
Doporučuje se, aby byl disk aplikován na dutinové orgány (orgány 

břišní dutiny, hrudníku a hlavy). Torus by se měl používat na pohybový 
aparát a spojovací tkáně (klouby, vazy a svaly a také reflexní zóny těla). 



 

 

 

 

Obrázek 1 
 
 

 

Obrázek 2 
 

V počáteční fázi léčby je doporučená doba aplikace 15 minut. 
Později si pacient sám zvolí požadovanou dobu podle toho, zda se u něj 
objeví smyslové reakce na působení pole cívky, nebo zda tyto reakce 
chybí. 

Při intenzivní léčbě trvá aplikace obvykle jednu hodinu. Pro 
preventivní účely se přístroj aplikuje každý druhý den po dobu 15-30 minut. 
Požadovaná doba trvání se nastavuje na přístroji pomocí tlačítka časovače 
(3). Po zapnutí Gariajevova-Mišinova modulátoru a nastavení doby 
provozu se rozsvítí příslušný indikátor a ozve se zvukový signál. Další 
zvukový signál je vydán po ukončení činnosti časovače. 

Při práci se kotouč nebo torus může pohybovat po aplikační zóně. V 
případě přecitlivělosti na pole 



 

 

účinek, lze zkrátit dobu trvání zákroku. 
Soubor modulátoru Gariajevovy matice Mišinovými cívkami zahrnuje 

dva nepersonalizované programy pro všeobecné použití, tj. Imunitu a 
Detoxikaci organismu. Pro efektivnější použití doporučujeme zakoupit 
modulátor s individuálními programy Gariajevovy matrice. 

Kromě regenerace lidského zdraví lze modulátor použít také pro 
účely chovu zvířat a pěstování rostlin. 

 
POŘADÍ ČINNOSTI GENERÁTORU 

 
Zapojte přístroj do síťové zásuvky 220 V. 
Stiskněte spínač zapnutí generátoru (1) (viz obrázek 1). Nad 

vypínačem by se měl rozsvítit modrý indikátor - modulátor je připojen k 
elektrické síti a je připraven k provozu. 

Připojte ke generátoru jednu z cívek, které jsou součástí sady, v 
závislosti na plánované oblasti použití (viz Obrázek 2). Za tímto účelem 
umístěte zástrčku cívky do konektoru (4). Pomocí přepínače (2) zvolte 
požadovaný (min-max) výkon cívky. Prostřednictvím minikonektoru pro 
propojení s modulačním signálem (5) připojte zařízení ke zdroji 
modulačních programů (počítač, notebook, i-pad nebo mp3 přehrávač). 
Spusťte vybraný program. V případě potřeby lze stejný mini-jack s 
připojenými sluchátky použít pro současný poslech matrice. (Obrázek 3). 

 
 

 

Obrázek 3 
 

Pokud jste se rozhodli nepřipojit zařízení ke zdroji maticové 
reprodukce, bude pracovat v režimu obdobném režimu jednoduché 
Mišinovy cívky. 

Pomocí tlačítek časovače (3) nastavte požadovanou dobu aplikace 
pro pracovní relaci. Modré světelné indikátory budou ukazovat na zvolený 
režim 15, 30, 60 minut nebo ∞. Vnější indikátor pole (8) (viz Obrázek 2). 



 

 

obsažený v sadě umožňuje určit přítomnost pole na samotné cívce. Když 
je indikátor umístěn na cívce, jeho LED diody bliká bíle (žlutě). 

 
Pozor! Před prvním použitím by měly být cívky ošetřeny vlhkým 

utěrákem. Před zapojením do sítě by měla být cívka odpojena od 
generátoru a měla by mít čas uschnout. 

 
DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 

 
Modulátor je zdrojem řady významných účinků na lidské zdraví. 

Nejdůležitější je jeho aplikace 
• přináší stabilní zlepšení zdravotního stavu; 
• obnovuje pohyblivost kloubů a páteře; 
• zlepšuje prokrvení a výživu tkání; 
• nasycuje buňky kyslíkem; 
• usnadňuje odtok žilní krve a lymfy; 
• zvyšuje imunitu; 
• zastavuje postup nemocí; 
• obnovuje zdravý spánek; 
• zvyšuje práh bolesti; 
• snižuje projevy alergie; 
• působí proti svědění; 
• působí protizánětlivě a baktericidně; 
• zlepšuje turgor a vnější vzhled pokožky; 
• chrání mozek před nedostatkem kyslíku; 
• snižuje nadměrné vzrušení nervového systému; 
• má uklidňující účinek; 
• umožňuje snížit počet spotřebovaných léků, 
• aktivuje pitnou vodu (na cívku pracovního zařízení lze umístit 

nádobu s vodou); 
• zvyšuje životní energii, 
• odstraňuje funkční poruchy různé geneze. 

 
INDIKACE PRO POUŽITÍ MODULÁTORU GARIAEV-MISHIN: 

 
• neuralgie; 
• neuritida; 
• poruchy citlivosti - hypostézie, parestézie; 
• degenerativní onemocnění disku; 
• ischias; 
• migrény; 



 

 

 
 
 
 

• neuróza; 
• poruchy spánku; 
• úzkostné a panické poruchy; 
• enuréza; 
• neuro-dermatitida; 
• exsudativní diatéza; 
• svědivé kožní onemocnění; 
• zánětlivé infiltráty; 
• sebaceózní hyperplazie; 
• celulitida; 
• trofické vředy; 
• křečové žíly; 
• kožní plísňové a bakteriální infekce; 
• ušní, nosní a krční choroby; 
• záněty ústní sliznice; 
• vazomotorická rinitida; 
• chronická maxilární sinusitida; 
• onemocnění reprodukčních orgánů; 
• prostatitida; 
• zánět ženských pohlavních orgánů; 
• ostatní. 

 
POUŽÍVEJTE OPATRNĚ, POKUD: 

 
• pacient má kardiostimulátor nebo 
• je těhotná. 
• Modulátor by se neměl používat v blízkosti jiných elektronických 

zařízení. 
 
POZOR! 

! Pacienti by neměli přestat užívat léky používané k léčbě hlavního 
onemocnění nebo doprovodných onemocnění. 

! Odstraňte ze zón aplikace cívky všechny kovové předměty (prsteny, 
náušnice, náramky, řetízky, náramkové hodinky, řemínky s přezkami atd.). 
Kovové předměty zkreslují elektrické pole a mohou kompenzovat veškerý 
pozitivní účinek cívek. 

! Pacienti s kardiostimulátorem musí mít na paměti, že elektrická pole 
mohou vybít baterii, proto je třeba zákroky provádět v nemocnici pod 
dohledem zdravotníků. 

! Zařízení lze používat bez jakýchkoli omezení. Je zcela 
bezp
ečné
. 

! Cívky není třeba přikládat na holou kůži. Elektrické pole 

proniká vrstvami oblečení beze ztrát. 



 

 

Společným znakem všech případů je použití diskových cívek. 
Používá se jako počáteční diagnostické hodnocení organismu. 
Je však třeba poznamenat, že cívky lze aplikovat na jakékoli místo 

lidského těla. 

! Přístroj pravidelně přikládejte na ledviny, i když jste si jisti, že 
fungují správně. Připravte ledviny na intenzivní vyprazdňování odpadních 
látek vzniklých v důsledku působení přístroje na organismus. 

! Během léčby byste měli neustále naslouchat svému tělu. Můžete 
mít pocity v různých částech těla, bez ohledu na místa, na která jsou cívky 
aplikovány. Mohou to být například píchání, pulzace, pocity tíhy atd. 
Nejdůležitější je, aby tyto pocity nebyly příliš silné a aby nezpůsobovaly 
žádnou bolest. V opačném případě je třeba sezení okamžitě ukončit. 

! Doba trvání zákroku je přibližná a pacient by si ji měl zvolit 
individuálně. Měla by být korigována podle vnímavosti organismu. Doba 
trvání sezení a aplikovaný výkon jsou voleny tak, abyste je snesli bez 
negativních pocitů. Je třeba vzít v úvahu, že nízký výkon a příliš krátká 
sezení prodlužují dobu do dosažení očekávaných výsledků. Zároveň 
intenzivní aplikace při maximálním výkonu může vést ke zvýšenému 
vyplavování odpadních látek z těla, což může způsobovat nepříjemné 
pocity a být pro organismus škodlivé. Ledviny nemusí být schopny 
zvládnout zvýšené vyplavování toxinů. Někteří pacienti to nepociťují, 
zatímco jiní se cítí tak špatně, že musí používání přístroje na několik dní 
přerušit. V procedurách pokračujte pouze tehdy, pokud snesete 15-
30minutová sezení, jedno ráno a jedno večer, a pouze pokud nepociťujete 
žádné potíže. 

! V případech, kdy je narušena tvorba enzymů trávicího traktu, může 
aplikace cívek způsobit kovovou chuť v ústech. Tyto pocity vymizí přibližně 
do jednoho měsíce. 

 
 

První aplikační zónou kotoučových cívek je 
oblast pupku. 

Doba aplikace je do 30 minut, postupně se 
prodlužuje až na 1 hodinu. Délku aplikace lze prodloužit v 
závislosti na vnímavosti pacienta. 



 

 

Druhou oblastí použití diskových cívek je 
oblast štítné žlázy, konkrétně oblast krčního zářezu na 
krku. 

Přístroj se aplikuje po dobu 15 až 30 minut v 
závislosti na stavu pacienta. 

Pacient by si měl sám regulovat dobu sezení na 
základě pocitů, které v těle během sezení pociťuje. 

 
 

Třetí aplikační zónou kotoučových spirál je 
zadní část krku v oblasti 7. krčního obratle (C7). 

Tento účinek je vyvolán použitím kotoučové cívky. 
Doba trvání sezení je 15 až 30 minut. 

Při aplikaci cívek je důležité zachytit oblast 
hrudníku. V lidském těle se v oblasti mezi C7 a 1. 
sthrudním obratlem (T-1) často "zkratují" vazy a nervová 
zakončení. To může způsobit poruchy průtoku krve do 
mozku. Nedostatek kyslíku vede k bolestem hlavy, 
poruchám spánku atd. a někdy i k problémům s pamětí. 

Během aplikace cívky pacienti často usínají. 
Nervová zakončení se uvolní a zlepší se výživa mozku. 

Doba aplikace cívky na C7 a T-1 se pohybuje mezi 
15 a 30 minutami. Pokud se pacient cítí dobře a nemá 
nepříjemné pocity, lze dobu aplikace prodloužit na 1 
hodinu. 

Zpočátku může dojít ke zvýšení krevního tlaku, ale 
časem se krevní tlak stabilizuje Toho se nemusíte obávat, 
ale je lepší začít aplikaci od 15 minut, aby nedošlo k 
vážnému zvýšení krevního tlaku. 

Zatížení aplikujte postupně, po provedení několika 
postupů přejděte k dalšímu stupni. Pracujte v 
15minutových sezeních, poté, pokud se neobjeví 
závažné vedlejší účinky, postupně prodlužujte sezení na 
30 minut. Přístroj by měl být provozován v klidném a 
pohodlném režimu, bez nárůstu krevního tlaku. 



 

 

 

Čtvrtou oblastí použití diskových cívek jsou 
ledviny. 

Je třeba si uvědomit, že první (pupková) zóna, kde 
jsme aplikovali cívky, ovlivňuje orgány celé pobřišnice. 
Patří sem ledviny, slezina, slinivka břišní, dvanácterník, 
střevo, žaludek a játra. Umístěním cívky na první zónu 
jsme tak trochu poskytli všem vnitřním orgánům počáteční 
vzpruhu. 

Pro práci s nadledvinkami a ledvinami by měl být 
přístroj přikládán přímo na záda. 

Nejčastěji jsou postiženým orgánem ledviny, a 
proto v důsledku toho trpí i močový měchýř. Tento 
problém je typický spíše pro ženy, ale vyskytuje se i u 
mužů. Ledviny a močový systém tvoří část těla, která 
dodává člověku energii a podílí se na procesu látkové 
výměny. 

Proto by aplikace zařízení na tuto zónu měla 
probíhat odděleně. 

Kotoučová cívka by měla být umístěna na obratli v 
oblasti dolního páru žeber po dobu 30 minut. Je možná i 
delší aplikace, protože trvá určitou dobu, než ledvinové 
usazeniny sestoupí močovými cestami až do močového 
měchýře. 

Mohou se objevit bolestivé pocity a tíha nebo 
nepříjemná bolest po stranách těla. Když se objeví 
příznaky bolesti, nesnažte se náhle prodloužit dobu 
aplikace, protože to může způsobit nežádoucí účinky. 

Neměli byste panikařit, nepříjemné bolesti obvykle 
po dvou až třech dnech zmizí. Doporučuje se, aby pacienti 
spolu s aplikací přístroje užívali přírodní bylinné léky, které 
detoxikují ledviny, močový měchýř a močové cesty. 

 

Pátá oblast použití kotoučových cívek je 
řitní zóna. 

Cívka disku je umístěna vsedě. Pacient si na ni 
pouze sedne a zachytí řitní otvor a zóny tlustého střeva, 
jak je znázorněno na obrázku. 

Aplikace v této zóně může trvat 30 až 60 let. 



 

 

minut. 
Pacient může pociťovat tíhu v oblasti konečníku a 

tlustého střeva. To znamená, že další aplikace by měla být 
provedena pomocí tor cívky (viz obrázek 2). 

Řitní zóna je spojena s křížovou kostí a kostrčí, 
protože inervace (zásobování orgánů a tkání nervy) 
vychází z páteře. Vzhledem k tomu, že většina lidí má 
degenerativní ploténky a určitý stupeň osteoartrózy, 
mohou se tato onemocnění vyhrotit. Člověk by se toho 
neměl bát, je to zcela normální. 

Pokud se objeví cizí pocity, ukazuje tato skutečnost 
na problémový orgán. Je jasné, na čem je třeba pracovat. 
Také nelze vyloučit, že se v závažnějších případech 
mohou objevit silné bolesti a křeče. 

Po zóně konečníku se přesuneme do zóny dolních 
končetin. 

 
Šestou oblastí použití diskových cívek jsou 

dolní končetiny. Touto zónou procházejí dva cévní 
systémy a lymfatický systém. 

Fenomén kongesce je nejčastěji pozorován na 
dolních končetinách. Pokud vám slábnou nohy a svaly 
jsou hypotrofované, je důležité je reaktivovat. 

Aplikace na dolní končetiny se provádí umístěním 
cívek pod kolena, do oblasti kolen a mezi kolena. Pod 
kolena se diskové cívky umísťují nejprve pod pravou a 
poté pod levou nohu. Je důležité, aby se to provádělo s 
pacientem v poloze vleže. 

Doba aplikace je 15 minut. 
Další oblastí použití jsou chodidla. Obě chodidla 

umístíme na cívku disku. To lze provést vsedě nebo vleže. 
V poloze vleže je třeba proceduru provádět s pokrčenými 
koleny. 

Pokud máte artritidu a patní ostruhy, musíte 
aplikaci provést nejprve dvěma chodidly a poté každé 
chodidlo položit do středu disku. 

Je lepší provést zákrok symetricky, i když je orgán 
zdravý. 

Pokud máte pocit, že máte v kloubech 
osteoartritické, solné nebo kyselé usazeniny, je nutné 
aplikovat spirálu na každou nohu zvlášť. Chodidlo je 
místem, kde začínají a končí tepenné a žilní systémy. 
Krevní oběh v 



 

 

nohou je příčinou mnoha onemocnění dolních končetin. 
Doba aplikace na každé chodidlo je15 

 m
inut. 

 
Kromě toho lze doporučit aplikaci přístroje na 

hlavu v oblasti fontanely. 
Doba aplikace je 15 minut. 
Poté doporučujeme aktivovat zónu 1. stobratle, 

atlantis, cívku umístíme na základnu lebky. Tento 
způsob aplikace zintenzivňuje krevní oběh a prokrvení 
mozku. 

Doba aplikace je také 15 minut. 
Přiložení kotoučové spirály na tyto dvě zóny 

obvykle zlepšuje spánek, zmírňuje bolesti hlavy a 
překonává únavu. 
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE: 
 

Gariajevův-Mišinův model modulátoru 
 

Výstupní frekvence:  Délka 
terapeutického sezení: 200 - 450 kHz: ∞ Vstupní frekvence 
síťového adaptéru   50/60 Hz 
     Síla od základu,ne 
překročit:   

20 BA 

Elektrické 
třída:   
 Stupeň 
elektrické  ochrany: 

Třída I 
 

IP54 

 Velikost zařízení, 
mm   

185 х 150 х 100 

      
 Provozní podmínky:okolní teplota:+10°С-+30°С, relativní 
vlhkost do 80 %. 

 
DORUČOVACÍ SADA: 

 

Dodávková sada obsahuje: 
1. Gariaev-MishinModulátor 

Model   

 
1 
jednotka 

2. Cívky 2 
jednotky 

3. Indikátor pole 1 
jednotka 

4. Audio kabel Mini jack 3,5 mm 1 
jednotka 

5. Uživatelská příručka 1 
jednotka 

6. Balíček nepersonalizovaných programů P.P.Gariaev 1 
jednotka 

7. Balení 1 
jednotka 

 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 
• Mechanismus zařízení poskytuje uživateli dostatečnou 

bezpečnost. 



 

 

• Je zakázáno používat přístroj bez předběžného prostudování 
návodu k obsluze a lékařského návodu. 

• Je zakázáno zapínat zařízení s otevřeným tělem. 
• Demontáž a opravy zařízení smí provádět pouze odborníci s 

dostatečnou kvalifikací. 



 

 

 
 
 
 

• Je zakázáno používat vadné zařízení. 
• Je zakázáno používat přístroj v prostorách s vysokou vlhkostí 

(např. v koupelnách) a v případech, kdy do jeho těla proniká 
vlhkost. 

• Pokud dojde k přerušení provozu zařízení a pokud dojde k 
nouzovému vypnutí. 
situace, je nutné přístroj okamžitě vypnout. 

 
 

PRAVIDLA SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVY 
 

• Přístroj by měl být skladován ve skladech při teplotách vzduchu v 
rozmezí +5 C až +45 C a při relativní vlhkosti vzduchu 
nepřesahující 80 %. Přítomnost par kyselin, zásad a jiných 
škodlivých nečistot ve vzduchu není povolena. 

• Přeprava zařízení v přepravním obalu může být 
prováděné v rámci uzavřené přepravy v souladu s přepravními 
předpisy, které se na ni vztahují. Při letecké přepravě musí být 
přístroje umístěny ve vyhřívaném uzavřeném prostoru. 

 
ZÁRUČNÍ ZÁVAZKY 

 
• Výrobce zaručuje bezporuchový provoz zařízení při dodržení 

pravidel používání, přepravy a skladování. 
• Záruka platí 12 měsíců od data prodeje. 
• Záruční servis poskytuje společnost IUKOND Medical Research 

and Development Firm po předložení pasu výrobku s razítkem 
ověřujícím nákup a datum prodeje. 

• Pokud během záruční doby zařízení nefunguje z důvodu 
okolností, které nejsou zaviněny spotřebitelem, je opraven nebo 
vyměněn na náklady výrobce po předložení pasu výrobku s 
razítkem ověřujícím nákup a datum prodeje. 

• V případě potřeby záruční výměny nebo opravy zařízení je třeba 
se obrátit na místo nákupu. 

• Záruční povinnosti zanikají v následujících případech: porušení 
neporušenost zařízení a přítomnost známek poškození 
způsobených vniknutím vlhkosti dovnitř jeho těla. 

 
OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ 

 
  Fyzioterapeutický přístroj Gariajev-Mišinův 

modulátor byl  vyroben a prošel kontrolou kvality v souladu 
s normou TU-4237-. 



 

 

 
007-40958670-2018 requirements. Byl schválen pro využití. 

 
Řídicí jednotka 

 
Výrobce: IUKOND Lékařská výzkumná a vývojová firma pro 

BIOKVANT 
 

Datum vydání 
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