
אישור רישום בפנקס הציוד הרפואי

29570001ניתן בזאת אישור , כי בהתאם לבקשת רישום מס :
הציוד הרפואי (אביזרים / מכשירים רפואים ( אמ''ר )) הבא :

Rayocomp ריוקומפ שם הציוד הרפואי

1. Ps 10                    Ps 1000 Polar קבוצות

גלאים, כוס מדידה וכוס הגנה, טנסור, ריונטור, ערכות בדיקה ואמפולות, כרטיסי זיכרון, פדים לסורק, ריו  .1
מצ"ב בתיקייה 6 הקטלוג,אקווה

מוצרים נלווים

טיפול באמצעות תדרים- ביורזוננס יעוד הציוד הרפואי

1. אחר - המכשיר הרפואי ריוקומפ פי אס 10 וה פי אס 1000 הם מכשירים לטיפול בתדרים- ביורזוננס, לסיוע 
בהפחתת כאב במיוחד עם קשר לבעיות עמוד שדרה ולמיגרנות. השימוש במכשירים בתוך כלל שיטות נוספות של 

The medical device    טיפול מיועד בלבד לשמש כטיפול משלים לרפואה הקונבנציונלית ולטיפול רפואי
Rayocomp PS-10 is a bioresonance treatment device for reduction of pain especially in connection 

with cervical syndromes and migraines. The use of Rayocomp PS 10 within the scope of further 
.forms of treatment is only intended as a treatment complementary to conventional medical care

התויה

ריונקס ישראל בע"מ ; גורדון 6 לוד ; ישראל שם בעל הרישום 
וכתובתו

Rayonex Biomedical GmbH ; Saurland-Pyramiden 1  57368 Lennestadt-Meggen  ; GERMANY שם היצרן וכתובתו

Saurland-Pyramiden  - Saurland-Pyramiden 1  57368 Lennestadt-Meggen  - GERMANY .1 שם אתר היצור וכתובתו

נרשם בפנקס הציוד הרפואי (האמ"ר) במשרד הבריאות.
תוקף האישור לשיווק הציוד הרפואי (האמ''ר) הינו ליעודים ולהתוויות 

המתוארים לעיל בלבד
30/04/2018האישור בתוקף עד : 

הנחיות
TUV NORD :לפי הוראות היצרן שאושרו ע"י גוף המאשר  -

-  אישור בהתאם לאישור CE ומערכת איכות בתוקף. 
-  מאושר לשימוש בהתאם להוראות היצרן, כפי שאושרו ע"י הגוף המאשר. וע"פ המלצת רופא 

-  ינוהל מעקב אקטיבי ויוגש דו"ח  
-  הערות נוספות: המטובין הרשומים ישמשו אך ורק כמשלימים לרפואה קונבנציונאלית ואינם מחליפים בשום דרך שהיא בתייעצות עם 

רופא ! 
-  יש לעמוד בהנחיות לסימון ציוד רפואי המיועד למשתמש הביתי. 

-  בעל הרישום (או היבואן) לא יחזיק מלאים אלא יבצע יבוא בשיטת "גב אל גב" (back to back) ישירות אל מוסדות הרפואה. או אחסן 
הטובין הרשומים במחסני חברת ש.ז. פארמה מדיקל בפ"ת בלבד 

התניות לרישום זמני
-  הגבלות נוספות: לצורך הארכת תוקפו של רישום זה יש להציג למשרד הבריאות אישורים רגולטוריים חדשים עבור היצרן ודו"ח מעקב 

אחר שיווק של בעל הרישום (היבואן) בישראל 

התניות

משרד הבריאות
חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר

Ministry of Health
Medical Technology, Information and Research Division

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

Medical Devices Department אגף ציוד רפואי



חתימה

06/07/2017

תאריך חתימת האישור שם ותפקיד המאשר

מנהל אגף ציוד רפואי
ד"ר נדב שפר

משרד הבריאות
חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר

Ministry of Health
Medical Technology, Information and Research Division

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

Medical Devices Department אגף ציוד רפואי


