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INTRODUÇÃO

sse aparelho tem tecnologia fundamentada na física
quântica, baseada nos estudos de Royal Raymond
Rife, e na máxima de que tudo no Universo vibra e oscila.
Ele definiu uma linha de pesquisa sobre frequências
oscilatórias, ondas contínuas, ondas amortecedoras,
tubos a vácuo de Ordin, criando um novo tipo de terapia.
Construiu aparelhos que detectavam essas frequências,
e por ressonância, através de um gerador de rádio frequência, destruía bactérias, vírus, fungos, corrigindo as
doenças apresentadas.
O ELETRONIC KILLER é o aparelho feito para eliminar
parasitas e microrganismos através de uma corrente
eletromagnética, com frequências vibracionais específicas
previamente gravadas, o E.K. é composto por uma unidade portátil, com dois eletrodos de borrachas condutoras.
Conectadas a unidade, criam um campo fechado de
energia, que quando colocados em contato com as extremidades do paciente passa uma corrente eletromagnética
(que se transforma em corrente iônica ao entrar em
contato com a pele) que vibra as frequências preestabelecidas, gerando excelentes resultados com uma abordagem terapêutica não invasiva e segura.
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ORIENTAÇÕES PARA O USO

Esse aparelho pode ser utilizado em domicílio, em consultórios
ou clínicas terapêuticas, e não requer pessoal especializado para
operá-lo. De acordo com o livro de Nina Silver, Ph.D., “The
Handbook of Rife Frequency Healing”, na América do Norte, mais
especicamente nos Estados Unidos, essa terapia somente pode ser
usada pelo paciente, como auto tratamento. Porém, é fundamental
que haja um diagnóstico e um plano de tratamento, portanto,
consulte seu médico ou um terapeuta sendo indispensável para as
corretas indicações.
1.
Ao receber o produto, verique as condições do aparelho.
Certique-se que contenha o material listado no manual, em caso
de falta de algum item, entre em contato com a empresa pelo (31)
3789-7789 ou (31)9 9952- 7788, não abra o aparelho.
2. A sala deve estar com uma temperatura amena, o local
onde o paciente vai repousar para receber o tratamento deve
ser confortável, assim como suas roupas, que devem ser soltas.
Deverá também retirar todos os metais como celular, brincos,
anéis, pulseiras, relógios e até piercings, se possível. Não será
permitido atender ao celular enquanto estiver fazendo a
sessão terapêutica e nem o uso de outros equipamentos
eletroeletrônicos, que deverá car em outra sala de preferência.
3. O tempo de cada sessão é de aproximadamente 104 minutos.
Para efetiva desparasitação, será preciso fazer 5 sessões, e vericar o
bem-estar do indivíduo.
4. A recomendação é de fazer as sessões diariamente, a sugestão
é fazer 01 vez ao dia ou de acordo com a disponibilidade, fazendo
alternância dos membros aplicados, braços ou pernas.
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5. As gazes usadas devem ser umedecidas com soro siológico,
sendo que a gaze deve cobrir completamente o espaço em que
os eletrodos condutores serão colocados, evitando contato
direto com a pele. Sugere-se que no decorrer do tratamento as
gazes sejam reumedecidas, para um melhor resultado.
6.
Evite conectar o aparelho a extensão ou adaptador “T”,
dando preferência a tomada.
7.
Mantenha o equipamento em sua embalagem, higienize
o mesmo sempre que terminar uma sessão de tratamento.
8.
Não exponha o aparelho a umidade excessiva e/ou raios
solares, nem utilize com outros equipamentos eletrônicos quaisquer
que sejam.
9.
Jamais desconecte a fonte de alimentação da tomada
puxando pelo cabo de energia.
10.
Desconecte a fonte de alimentação da rede elétrica
quando o aparelho não estiver em uso.
11.
Limite-se a usar somente nosso equipamento, evitando assim adversidades.
12.
Nunca aplique os eletrodos condutores diretamente
sobre a pele, aplique sobre uma camada na de gel e gaze
umedecida com solução siológica.
13.
Não durma com o aparelho conectado ao corpo, caso
a gaze que seca poderá causar queimadura elétrica e cicatriz na
pele. Mesmo que desligado, desconecte do corpo.
14.
Evite cadeira de metal e pés descalços no chão, por se
tratar de frequência, não aconselhamos.
15.
Em hipótese alguma, deixe partes do corpo submersa
em água enquanto faz uso do aparelho. Risco de choque!!
EK - ELETRONIC KILLER
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DICAS PARA O SUCESSO AO UTILIZAR O APARELHO

Esse aparelho não é uma panaceia, apesar de poder ser usado
como coadjuvante em praticamente todas as alterações da saúde
humana, inclusive pode ser muito útil para a prevenção de patologias graves!

1. As contraindicações absolutas para o seu uso são: portadores de marca-passo, cardiopatas muito graves, pessoas muito
sensíveis às radiações eletromagnéticas e iônicas, as contraindicações relativas seriam gestantes e lactantes, antes do terceiro mês e
três meses antes do parto.

2. Devemos ter sempre a mente aberta, pois pequenas mudanças no protocolo inicial, podem trazer enormes benefícios para ao
paciente.

UNIDADE COMPLETA DO EK - ELETRONIC KILLER
Você acaba de receber seu E.K.:
- 1x Aparelho
- 1x Fonte
- 1x Cabo duplo
- 2x Eletrodos
condutores
- 2x Fixadores
de velcro
- 1x Gel
- 1x Case
- 1x Manual
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FUNCIONAMENTO DO EK - ELETRONIC KILLER
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1 - Ligue o conector no local
indicado na foto pelo número 1 –
CONECTOR DA FONTE, em seguida
ligue a fonte de alimentação na
tomada. O mesmo fará ascender o
Led vermelho POWER e o Led amarelo 100uA.
Sobre a pele do braço ou perna,
aplique uma camada na de gel
condutor, em seguida gaze umedecida com solução siológica.

2

1 - Conector da fonte
2 - Conector do cabo
3 - Seletor de voltagem
4 - Botão de Start
(liga o aparelho)
5 - Pause / Restart

Foto 2
2 - Conecte a entrada preta do cabo no local indicado na foto
pelo número 2 – CONECTOR DO CABO. Ligue cada um dos pinos
vermelho e preto, em um eletrodo condutor. Cada eletrodo deve ser
aplicado sobre a gaze como indicado na Foto 2 e preso com os
xadores de velcro.
3 - Seleção de voltagem no local indicado pelo número 3 –
SELETOR DE VOLTAGEM. O aparelho já vem programado na voltagem 100uA e ainda apresenta a voltagem de 200uA mais forte, se
necessário.
4 - Pressione o botão START indicado pelo número 4 – para ligar
o aparelho. O Led vermelho POWER vai piscar durante 60 segundos.
Estando tudo em ordem, ele voltará a car aceso constantemente e
o Led verde RUNNING ascenderá, dando início ao tratamento.
EK - ELETRONIC KILLER
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5 - Caso necessite se ausentar, pressione o botão indicado na
foto pelo número 5 - PAUSE/ RESTART e o Led amarelo PAUSED vai
ascender indicando que o tratamento foi pausado. Mantenha o
aparelho ligado, assim poderá retomar o tratamento do mesmo
ponto de onde parou, tudo que precisará fazer é pressionar novamente o botão RESTART apagando o Led amarelo. Se o aparelho
por algum motivo desligar, retornará ao passo inicial.
6 - As frequências vão passar durante 104 minutos, ao m desse
tempo o Led vermelho POWER vai piscar, juntamente com o sinal
sonoro, indicando o m do tratamento.
7 - Pressione o botão START uma vez para desligar ou desconecte
a fonte da tomada.

OBSERVAÇÕES GERAIS DE SUMA IMPORTÂNCIA:
1 - É terminantemente proibido encostar os ELETRODOS DE
BORRACHA ao fazer uso do E.K, ou usar outro tipo de equipamento durante seu uso.
2 - É preciso ao término da aplicação, limpar a pele com
gaze umedecida com álcool e lavar com água e sabão. Hidrate
o local após o termino de cada sessão.
3 - Para peles sensíveis a indicação é alternar diariamente
braços ou pernas e manter a voltagem em 100uA.
4 - A gaze deve cobrir completamente o local onde o
eletrodo condutor vai ser aplicado e deve ser umedecida com
solução siológica, vericar se a gaze permanece úmida
durante o tratamento.
5 - Alterne sempre os membros e o lado de aplicação, entre
braços e pernas para evitar alergia de contato. Caso tenha
alguma reação, troque o local de aplicação no decorrer do
tratamento cerca de 50 minutos após o início do tratamento.
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FREQUÊNCIAS CONTIDAS NO EK - ELETRONIC KILLER

- Desintoxicação - Intoxicação por
inseticidas, cosméticos, formol,
benzeno, fungicida, hormônio,
antibióticos, remédios, produtos de
putrefação intestinal
- Cândida Sistêmica,
todas fungoses e vírus
- Epstein Barr
- Tumores em Geral
- Limpeza da Acidose do Corpo
- Neumatoides (vermes longos,
ascaris, tricocefalos, etc.)
- Ameba
- Entamoeba Histolística
- Enterobus Vermiculares
- Faciola Hepática
- Teníase
- Giardia Lamblia
- Klebisiela Pneumonie
- Elimina Entamoeba Histolística, Coli,
Buschlli, Giardia Lambia, Verminoses e
Alinha os Chakras
- Vacina Rife - Parasitas, Doença Lyme,
Cândida, Gripe Comum, H. Pylori,
Estalocócos, Difteria, Rubeula,
Tuberculose, E. Coli, Estreptococos,
Herpes, Tifoide, Sarcoma, Carcinoma,
Artrite
- Lyme
- Eurytrema Pancreaticum
(come ilhotas do pâncreas)
- Barreira Intermente
EK - ELETRONIC KILLER

- Asbestos
- Clamidia Tracomatis
- Toxoplasmose
- Citomegalovírus – CMV
- Mycrobacterium Leprae
- Parasitas Figado e Cólon
- Estimulação Funcionamento do Cólon
- Tônico Intestino Grosso
- Parasitas do Fígado
- Parasitas e Constipação do Intestino
- Parasita Intestinal Fasciolopsis
Buski Adulto
- Inuenzinum Tóxico
- Enterovirus
- Clostridium Botulinum
- Faciolops Burke
- Leishman /Donavan /Brasiliensis/
Donovani /Mexicana /Tópica
vírus new – old
- Shistosoma Japonicum Acinetobacter Baumannii
- Ancylostomo Duodenale e
Ascari Lumbricoides
- Strogyloides Stercorales e
Trychocefalus Ttrchiurus
- Mico Toxina do Amendoim
- Clamídia
- Trypanosoma Cruzi – (Brain Tissue)
- Resistencia Insulínica
- Peróxido
- Procaína
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO: Baseado no modelo RIFE, com frequências préprogramadas, conforme a descrição abaixo.
MODELO: EK ELETRONIC KILLER.
- Forma de onda na saída: quadrada simétrica.
- Polaridade: unipolar.
- Tipo de saída: Corrente.
- Valor da corrente (Selecionável): +100uA/+200uA.
- Excursão máxima de tensão em aberto: +5Volts.
- Frequência de trabalho: 0.01Hz á 30KHz.
- Alimentação: 90 a 240Vca.
- Consumo: 12Watts.
FUNCIONAMENTO:
- FEEDBACK TÁTIL: AUDÍVEL ATRAVÉS DE BUZZER.
- SINALIZAÇÃO: ATRAVÉS DE LEDS IDENTIFICADOS NO PAINEL.
- IDENTIFICAÇÃO: ATRAVÉS DE LEDS NUM TOTAL DE 5 (CINCO).

NOTA:
Agradecemos por adquirir nossos equipamentos e conança.
Estamos sempre a disposição.
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GARANTIA E REPAROS

GARANTIA
O ELETRONIC KILLER possui garantia de
12 meses contra defeitos de fabricação,
a partir da data de entrega do aparelho.
A garantia é anulada se o defeito for causado por
quedas negligência ou mau uso na operação do mesmo.

REPAROS
Gentileza entrar em contato com o
fornecedor ou fabricante para obter
informações sobre políticas de envio/reenvio
do aparelho em caso de manutenção.

EK - ELETRONIC KILLER
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