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inisch bewezen technologie*
rlicht uw pijn met comfortabele warmte. Onze klinisch bewezen verhoogt plaatselijk 
 bloedcirculatie en de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen, wat uw spieren helpt 
rstellen en gewrichtspijn vermindert.

Bewezen gezondheidsvoordelen
• Klinisch bewezen
• Geclassificeerd medisch apparaat

Gerichte behandeling
• Lokale verlichting van pijn

Effectieve* verlichting van pijn
• Pijnverlichting en verbeterde mobiliteit
• Helpt het lichaam op een natuurlijke manier genezen



 Effectieve* verlichting van pijn
De InfraCare PR3110 biedt een effectieve, gerichte 
behandeling door de lokale bloedsomloop te 
stimuleren om uw lichaam te mobiliseren tegen pijn. 
De verwarmde spieren worden los en ontspannen. 
Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, 
worden uw gewrichten flexibeler en minder stijf.

Gerichte infraroodwarmte
InfraCare stelt het lichaam in staat op een natuurlijke 
manier te genezen. De PR3110 InfraCare biedt 
pijnverlichting door gerichte behandeling, die 
bewezen voor een betere mobiliteit zorgt.

Klinisch bewezen
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*.

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

Instelbare hoek
De InfraCare 150 W lamp kan gemakkelijk onder 
een hoek van 0 tot 40 graden worden geplaatst om 
pijn in kleinere lichaamsdelen zoals heupen, armen 
en knieën, op een comfortabele en een effectieve 
manier te verlichten.
PR3110/00
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Zonebehandeling
• Behandelingsgebied: diameter van 20 cm
• PAR38 gloeilamp: 150W

Technische specificaties
• Snoerlengte: 250 m
• Vermogen: 150 W
• Spanning: 220 - 240 volt
• Frequentie: 50-60 Hz
• Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
• Lifetime of lamp: 300 uur

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van het product: 21,2 x 16,0 x 21,5 cm
• Gewicht van het product: 1 kg
• Afmetingen F-doos: 16,3 x 22,4 x 22,0 cm

Logistieke gegevens
• Land van herkomst: Hongarije

Veiligheid
• IEC certified: IEC 60601-1, 3e editie
• Automatische uitschakeling na 30 minuten

Gebruiksvriendelijk
• Instelbaarheid: 0-40 graden (naar achteren)
• 1 handgreep
• Mechanische timer

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

EC, MDD 93/42/EEC
•

Specificaties
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