EMISSOR PORTÁTIL MULTIFREQUENCIAL
TOXIC METAL CLEANER

HISTÓRICO: Em 1888, em Nebraska, Estados Unidos da América, nasceu Royal
Raymond Rife, um cientista talentoso e criativo, com uma percepção interdisciplinar muito
ampla, tendo aprendido a construir instrumentos a partir de treinamento recebido em
companhias ópticas alemãs. Ele seguiu um caminho que ligava a tecnologia da época
com a ciência médica. E foi desenvolvendo aparelhos diagnósticos e terapêuticos, como o
microscópio que ampliava as imagens e as projetava em uma tela grande na parede, o que
era altamente inovador para a época (1920). Ele definiu uma linha de pesquisa sobre
freqüência oscilatória, ondas contínuas, ondas amortecedoras, tubos a vácuo de Oudin
reformulados, criando um novo tipo de terapia, a terapia bio-elétrica. Na década de 30,
recebeu prêmios, condecorações e um doutorado honorário da Universidade de
Heidelberg, por suas contribuições à ciência. (1940) Desenvolveu uma teoria frequencial
sobre as doenças, onde cada patologia era causada pela alteração de uma determinada
freqüência de onda. E construiu aparelhos que detectavam essas freqüências e, por
ressonância, através de um gerador de rádio freqüência, destruía bactérias, vírus, fungos,
corrigindo as doenças apresentadas. Com esse invento totalmente testado, apresentou um
grande número de casos de cura, inclusive, por outros terapeutas e médicos que passaram
a utilizar seus inventos. Nessa época, a medicina ortodoxa oficial passou a boicotar,
perseguir e até proibir que ele continuasse seu trabalho, pois ameaçava os grandes lucros
dos laboratórios de medicamentos. Faleceu em 1971. A partir da metade da década de 80
essa terapia ressurgiu, e diversas empresas de bio-eletroterapia ou de eletroeletrônica,
passaram a desenvolver aparelhos terapêuticos utilizando os princípios do aparelho do
Rife.

EMISSOR PORTÁTIL MULTIFREQUENCIAL
TOXIC METAL CLEANER
Esse aparelho tem tecnologia fundamentada na física quântica, baseada nos
estudos de RIFE, e na máxima de que tudo no Universo vibra e oscila. É
composto por uma unidade portátil, previamente gravado com as freqüências
desejadas, AMALGAMAS, LIGAS E 35 METAIS TÓXICOS com duas placas
condutoras, clipes, conectados na unidade, criando um campo fechado de
energia ao serem colocados em contato com as extremidades do paciente. Por
esse campo de energia, passa uma corrente eletromagnética (que se
transforma em corrente iônica ao entrar em contato com a pele do paciente)

que vibra nas freqüências estabelecidas por Rife, em seus trabalhos. A respeito
dos metais tóxicos, o aparelho atua com os princípios da biorressonância,
inicialmente, identificando no organismo do paciente a presença daquela
freqüência específica de cada metal, é emitida uma onda invertida, por
cataforese, que expele metais pesados de dentro do organismo para uma gaze
colocada nos clipes, que podem ser utilizadas nos braços nas pernas, etc.
Quando usamos a polaridade negativa por cataforese, colocamos uma onda
virtual freqüência invertida, daquelas freqüências escolhidas que nos
propusemos a retirar, melhorando assim a saúde, doenças e sintomas.
Devemos usar gazes umedecidas em soro fisiológico em contato com a pele do
paciente, entre a pele e as placas condutoras. Devemos ainda manter as gases
sempre bem úmidas.

OBSERVAÇÕES:
a) Quando se elimina os metais tóxicos, esses concentram-se nas gazes,
b) Devemos lembrar que essas toxinas vão ser eliminadas também pela urina,
por suor e fezes.
c) É preciso, ao termino da aplicação limpar a pele com gaze e álcool,
posteriormente lavar com água corrente e sabão.
d) Sempre que concluir será preciso suplementar com minerais, aminoácidos e
vitaminas.

ORIENTAÇÕES PARA O USO:
Esse aparelho pode ser utilizado em domicílio, em consultórios ou clínicas, 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 especificamente 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, um médico ou um terapeuta é
indispensável para as corretas indicações. E o conhecimento das freqüências e
das possibilidades terapêuticas devem ser objetos de profundos estudos.
1. 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, que deverá ficar em outra sala de preferência.
2. Sugerimos que o paciente não esteja de estômago cheio, e que beba 01 a
02 copos de água antes e, novamente, beba água logo após cada sessão.
Estar bem hidratado ajudará na eliminação das toxinas que poderão se
formar a partir da aniquilação da retirada de toxinas ambientais,
endógenas e metais tóxicos.
3. O tempo de cada sessão é de aproximadamente 65 minutos. Para efetiva
retirada de metais tóxicos, será preciso fazer 3 (três) sessões.
4. A recomendação é de fazer as sessões diariamente, porém, na maior
parte dos pacientes, isso não é possível. A sugestão é fazer 02 a 03
sessões por semana, não se pode fazer as sessões no mesmo dia.
5. As gazes usadas devem ser umedecidas com soro fisiológico. Sugere-se
que sejam umedecidas no decorrer do tratamento, pelo menos 2 vezes,
para um melhor resultado.

DICAS PARA O SUCESSO AO UTILIZAR O APARELHO:
Esse aparelho não é uma panacéia, a pesar de poder ser usado como
coadjuvante em praticamente todas as alterações da saúde humana, inclusive
pode ser muito útil para a prevenção de todas as patologias graves!
1. As contra-indicações absolutas para o seu uso são: portadores de marcapasso cardíaco, cardiopatas muito graves, pessoas muito sensíveis às
radiações eletromagnéticas e iônicas, e o uso de acupuntura no mesmo
dia da sessão. As contra-indicações relativas seriam gestantes e
lactantes.
2. Pessoas com imunodeficiência importante, ou sistema imunológico muito
débil, deverão fazer suporte nutricional e fortalecimento do sistema
imunológico antes e durante toda a terapia.
3. Devemos ter sempre a mente aberta, pois pequenas mudanças no
protocolo inicial, pode fazer enormes benefícios para ao paciente.
4. Sempre iniciar qualquer tipo de terapia com a desintoxicação dos metais
tóxicos. Por que é inacreditável o número de alterações da saúde, ou
mesmo doenças, nas quais há intoxicações intracelulares de metais
pesados, SENDO MUITO INTERFERENTES.

FUNCIONAMENTO DO
TOXIC METAL CLEANER
CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
TIPO: RIFE
MODELO: RIFE CLEANER
FREQUÊNCIA MINIMA DE SAÍDA: 0,01Hz
FREQUÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA: 30KHz
TENSÃO MINIMA DE SAÍDA: 5 Volts (Selecionável em dois níveis 5 e 10 Volts).
TENSÃO MÁXIMA DE SAÍDA:10 Volts (Selecionável em dois níveis 5 e 10 Volts).
TOLERÂNCIA DE TENSÃO: +- 10%
CORRENTE DE SAÍDA: 500uA/-1mA
FORMA DE ONDA DE SAÍDA: Onda quadrada simétrica com duty cicle de 50%
FUNCIONAMENTO:
FEEDBACK TÁTIL: AUDIVEL ATRAVÉS DE BUZZER.
SINALIZAÇÃO: ATRAVÉS DE LEDS IDENTIFICADOS NO PAINEL.
IDENTIFICAÇÃO: ATRAVÉS DE LEDS NUM TOTAL DE 5 (CINCO) SENDO ELES:
POWER: TEM DUPLA FINALIDADE:
A) INDICA QUE O APARELHO ESTÁ ENERGIZADO E PRONTO PARA USO.
B) NA OCORRÊNCIA DE UM START, OU SEJA, ÍNICIO DO TRATAMENTO, O
APARELHO FARÁ UM AUTO-CHECK, OCASIÃO EM QUE O LED DE POWER FICARÁ
PISCANDO POR 15 SEGUNDOS,
C) ESTANDO TUDO EM ORDEM ESTE VOLTARÁ A FICAR ACESO CONSTANTE E
ACENDERÁ O LED DE RUNNING, DANDO INÍCIO AO TRATAMENTO, CASO
CONTRÁRIO ESTE IRÁ FICAR APAGADO.

START: ESTE LED TEM POR FINALIDADE INDICAR O ÍNICIO E O TÉRMINO DO
TRATAMENTO:
A) ACESO CONTINUAMENTE INDICA QUE O APARELHO ESTÁ REALIZANDO O
TRATAMENTO.
B) PISCANDO, INDICA O FIM DO TRATAMENTO EM CONJUNTO COM A
SINALIZAÇÃO SONORA.
C) APAGADO, APARELHO EM STANDBY.
OBSERVAÇÃO: PARA INTERROMPER O TRATAMENTO, BASTA APERTAR
NOVAMENTE O BOTÃO DE START QUE DAR SE Á, A INTERRUPÇÃO.
PAUSED:
A) ACESO, INDICA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PAUSADO, APERTANDO
NOVAMENTE O RESTART SE INICIARÁ O FUNCIONAMENTO DE ONDE PAROU.

METAIS TÓXICOS QUE SÃO RETIRADOS
AMALGAMAS:
(Hg / Pb), (Hg / Ni), (Hg / Cd), (Hg / Al),(Hg / Ag),(Hg / S).
LIGAS:
(Al / Zn), (Ni / Fe), (Pt / Se), (U / Se), (F / I), (Ba / Li),
(Ni / Cr), (As / S), (Au / Pd), (Al / Mo), (S / Cu), (S / Pd),
(S / Ag),(S / Au),(S / Pt),(S / Pb),(S / Ni),(S / Cd),( S / Ti),
(S / Ir).
METAIS TÓXICOS:
Si, Nb, Cl, At, Br, Co, Ba, Ti, Cs, Pt, Ir, Os, Pd, Cd, Hg, Pb,
Al, As, Be, Bi, Sr, Rb, Th, Au, Ag, Cu, Mn, Tl, V, Sb, Sn, Ni,
F, U e Mo = 35 METAIS.
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