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Effectieve verzachting van pijn
• Diep doordringende infraroodwarmte



 Diep doordringende infraroodwarmte

Onderzoek heeft aangetoond dat infraroodlicht 
spierpijn en andere pijnen veroorzaakt door stijve 
gewrichten effectief verzacht. De aangename 
warmte die het infraroodlicht genereert, dringt diep 
door in uw huid, en helpt de bloedcirculatie 
stimuleren en uw spieren verwarmen. Hierdoor 
worden uw spieren zachter en ontspannen zij zich. 
Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, 
worden uw gewrichten flexibeler en voelt u zich 
minder stijf.
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Gebruiksvriendelijk
• Instelbaarheid: 0-40 graden (naar achteren)
• Aan/uitschakelaar
• Zachte handgreep: voor gemakkelijke plaatsing en 

vervoer

Specifieke behandeling
• Behandelingsgebied: 20 x 30 cm
• Infrarood halogeenlamp: 200 W

Veiligheid
• IEC certified: Voldoet aan IEC 60601 en 60335

Effectieve verzachting van pijn
• Diep doordringende warmte

Technische specificaties
• Snoerlengte: 200 m
• Vermogen: 200 W
• Spanning: 110 of 220-230 V
• Frequentie: 50/60 Hz
• Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
• Levensduur van lampen: 500 hr

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van het product: 20 x 30,9 x 17,2 (W 

x H x D) cm
• Afmetingen A-doos: 29 x 40,4 x 74,5 (B x H x 

D) cm
• Gewicht van het product: 1,2 kg
• Gewicht F-doos: 1,6 kg
• Gewicht A-doos: 4,8 kg
• Aantal F-dozen in A-doos: 3 pcs
• Aant. op Europallet: 60 pcs
• Afmetingen F-doos: 28 x 38,6 x 24,5 (B x H x 

D) cm

Logistieke gegevens
• Land van herkomst: Duitsland
• CTV-code: 884362101000

Medische apparatuur
• Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD): 2007/47/

EG, MDD 93/42/EG
•

Specificaties
InfraCare-infraroodlamp
200W Gerichte behandeling van bepaald gebied
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