Infraroodlamp
300W
Voor een diepe
zonebehandeling
Instelbare hoek

PR3120/00

Eﬀectieve* verlichting van pijn zonder medicijnen
Klinisch bewezen technologie*
Verlicht uw spier- en gewrichtspijn zonder medicijnen. Onze klinisch bewezen technologie verhoogt plaatselijk
de bloedcirculatie om uw spieren te helpen herstellen en uw spier- en gewrichtspijn te verminderen.
Eﬀectieve* verlichting van pijn
Pijnverlichting en verbeterde mobiliteit
Helpt het lichaam op een natuurlijke manier genezen
Bewezen gezondheidsvoordelen
Klinisch bewezen
Geclassiﬁceerd medisch apparaat
Zonebehandeling
Lokale verlichting van pijn

Infraroodlamp

PR3120/00

Kenmerken

Speciﬁcaties

Eﬀectieve* verlichting van pijn

Klinisch bewezen

Gebruiksvriendelijk
Instelbaarheid: 0-40 graden (naar achteren)
1 handvat + 1 handgreep
Mechanische timer
Speciﬁeke behandeling
Behandelingsgebied: 40 x 30 cm
Infrarood halogeenlamp: 300 W

Onze klinisch bewezen technologie biedt
verlichting van spier- en gewrichtspijn zonder
gebruik van medicijnen. De InfraCare PR3120
stimuleert de lokale bloedsomloop en verhoogt
de lokale toevoer van zuurstof voor een
eﬀectieve zonebehandeling. Deze inturn biedt
een ontspannende invloed op het getroﬀen
gebied en helpt bij het eﬀectieve* herstel van
pijn.

Betrouwbare technologie die wordt gebruikt
door professionals. Het is klinisch bewezen dat
deze technologie tot een meetbare verbetering
van de gewrichtsfuncties leidt*. InfraCare leidt
bewezen tot een aanzienlijke vermindering van
pijn bij 71% van patiënten met reumatoïde
artritis en bij 72% van patiënten met lage
rugpijn*.

Logistieke gegevens
Land van herkomst: Hongarije
Medische apparatuur
Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD):
2007/47/EC, MDD 93/42/EEC
Veiligheid
IEC-gecertiﬁceerd: IEC 60601-1, 3e editie
Automatische uitschakeling na 30 minuten

Geclassiﬁceerd medisch apparaat
Diepe infraroodstraling

Technische speciﬁcaties
Vermogen: 300 W
Voltage: 110 V of 220-230 volt
Frequentie: 50-60 Hz
Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
Levensduur van lamp: 500 uur
Snoerlengte: 250 cm

InfraCare is ontworpen om de krachtigste
infraroodgolven de diepste lagen van de huid
binnen te laten dringen. Infraroodwarmte
versnelt de lokale bloedsomloop, waardoor
metabolische eindproducten en kooldioxide
sneller uit het spierweefsel worden afgevoerd.

Een veilige en eﬀectieve manier voor het
behandelen van uw pijn. InfraCare voldoet aan
de standaard IEC 60601-1 3e editie voor
medische hulpmiddelen.

Gewicht en afmetingen
Afmetingen van het product: 18,0 x 20,6 x
31,6 cm
Gewicht van het product: 2 kg
Afmetingen F-doos: 22,3 x 24,9 x 33,4 cm

Instelbare hoek

De InfraCare 300 W lamp kan gemakkelijk
onder een hoek van 0 tot 40 graden worden
geplaatst om pijn op een comfortabele en een
eﬀectieve* manier te verlichten.
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* W. Siems, et al (2010): "Pain and mobility improvement
and MDA plasma levels in degenerative osteoarthritis,
low back pain, and rheumatoid arthritis after infrared
A-irradiation", Acta Biochimica Polonica 57(3), 313-319

