
Cum să alegem dispozitivul laser? 

(Fără a deveni victimă a fraudei) 

 

Când este vorba despre sănătatea noastră sau a unei persoane iubite, suferim de o 

boală dureroasă, ne agățăm de orice speranță care poate reprezenta o șansă la 

vindecare.  În asemenea cazuri, omul devine mai vulnerabil, este dornic să se 

sacrifice peste puterile sale sau să achiziționeze produse la care în altă situație nici 

nu s-ar gândi. 

În apărarea consumatorilor “vulnerabili”, autoritățile competente în domeniul sănătății 

și al protecției consumatorilor au stabilit reguli serioase care trebuie respectate de toți 

producătorii de dispozitive medicale și de tehnică medicală. 

Din nefericire, există tot mai multe firme pe piață care induc în eroare și profită de pe 

urma stării de ¨căutare a speranței¨ și fără a poseda autorizațiile necesare 

comercializeză diferite dispozitive ( adesea la prețuri ireale). 

De ce este periculoasă (mai ales la prezentările de produse pentru pensionari) 

achiziționarea acestor produse? 

- Nici o companie de certificare nu a examinat eficacitatea produsului 

- Nu a fost examinat dacă prezintă pericol pentru sănătate  

- Nu prezintă seriozitate, vând produse ineficiente, incomode, la un preț ridicat 

- Comercializează produse fără fundal de garanție și service, peste câteva luni sunt 

de negăsit  

Cum pot să mă asigur dacă achiziționez un dispozitiv certificat și eficient? 

 Toate societățile de tehnică medicală sunt verificate de către o societate 

certificată și împuternicită, și li se atribuie marcajul de conformitate „CE”. Pe 

lângă acest marcaj apare și numărul de înregistrare al firmei format din 4 cifre. 

Ex. CE2409.  

 Dacă, doar marcajul, fără numere este prezent, puteți fi siguri că nu este vorba 

despre un dispozitiv medical certificat. Mulți producători din Orient utilizează 

marcajul CE pe produsele comercializate, dar acesta nu este similar cu 

marcajul de conformitate, ci cu logo-ul „China Export”   

 Solicitați distribuitorului să prezinte certificatul CE al produsului, care trebuie 

să includă numele, numărul de tip al produsului, numele și adresa 

producătorului, datele de contact ale certificatorului. Acest certificat trebuie 

inclus în manualul de utilizare, într-un format lizibil. 

 Verificați dacă pe produs este înscripționat numele producătorului și datele de 

contact al acestuia ( telefon, adresă de e-mail, pagină web). 



 Instrucțiunile de utilizare trebuie să indice tipurile de tratamente pentru care 

produsul a fost certificat și autorizat (cercul de indicații). Certificatorul a 

verificat ce tipuri de boli vindecă eficient dispozitivul și acestea sunt trecute în 

manualul de utilizare. 

 Nu vă lăsați păcăliți de reducerile imense instantanee! Deseori vi se oferă 

reduceri ireale în cazul în care achitați un avans pentru produs sau îl achitați 

în totalitate. Scopul acestor vânzări este, să nu aveți timp să cugetați asupra 

achiziției și să nu aveți șansa de a verifica sursa produsului. 

 

Dacă aveți îndoieli, sunați producătorul. Verificați dacă aparatul este listat în gama 

producătorului. Din nefericire, mulți abuzează de brandul Safe Laser și de 

numele Dr. Rózsa Károly și promovează dispozitive pe care nu le-am dezvoltat, 

licențiat și fabricat.  

În plus, aceste dispozitive vor avea un randament între 1 și 10% din performanța 
dispozitivelor  originale Safe Laser! 
 
 
Cumpărați numai dispozitive medicale certificate! 
 
 
 

Echipa de dezvoltare: Safe Laser 

 


