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Effektiv smertelindring

Dyb, gennemtrængende infrarød varme
Philips InfraCare giver effektiv smertelindring til muskler og led. Dens infrarøde varme 
(650W) er utroligt behagelig og trænger dybt ned i huden, forbedrer blodcirkulationen 
og giver derved en effektiv lindring på kropsområder på 60 x 40 cm.

Effektiv smertelindring
• Dyb gennemtrængende infrarød varme

Halvkrops-behandling
• 650 watt Infrarød halogenlampe

Nem at bruge
• Justérbar vinkel med rotation

Behandlingskontrol
• Digital timer med auto-sluk

Personlig varmeindstilling
• Dæmper med 3 varmeindstillinger
 



 Dyb gennemtrængende infrarød varme

Det er bevist, at infrarødt lys er en effektiv 
metode til lindring af muskelsmerter og stive 
led. Den behagelige varme, som det infrarøde 
lys giver, trænger dybt ind i huden, forøger 
blodcirkulationen og varmer musklerne op. 
Når musklerne lindres, slapper de automatisk 
af og løsner op. Samtidig hjælper den øgede 
blodcirkulation kroppen med at komme af med 
affaldsstoffer og sender hurtigt iltet blod til 
stressede eller ømme muskler, hvilket giver en 
effektiv smertelindring.

650 watt Infrarød halogenlampe

Philips InfraCare HP 3643 er optimeret til 
effektiv smertebehandling af kropszoner på 60 
x 40 cm, f.eks. hele ryggen, begge skuldre + 
nakken eller lår. InfraCare indeholder 
innovativ, infrarød halogenlampe-teknologi. 
Specialoptikken, filteret og den kraftige 
halogenlampe på 650 W er optimeret, så du 
kan behandle halvdelen af kroppen (60 x 40 
cm) og nu med en meget mere behagelig 

varme, da den infrarøde varme fordeles mere 
ligeligt over hele behandlingsområdet.

Justérbar vinkel med rotation

InfraCare HP 3643 er nem at anvende til halv-
kropsbehandling og i forskellige situationer 
(f.eks. liggende på en seng/sofa) pga. dens 
maksimale fleksibilitet. Udover 
højdejusteringen kan lampekabinettet nemt 
placeres til optimal behandling af den ønskede 
kropszone ved at dreje lampekabinettet i 
vandret eller lodret position (venstre/højre 90 
grader) og ved at vippe det op eller ned (45 
grader).

Digital timer med auto-sluk

Det er nemt at kontrollere behandlingstiden 
ved at indstille det anbefalede eller foretrukne 
antal minutter. Den digitale timer tæller 
automatisk ned og slukker automatisk, når 
behandlingen er slut.

Dæmper med 3 varmeindstillinger

Den infrarøde varme, som InfraCare giver, kan 
nemt justeres til ens personlige behov. Der kan 
vælges mellem tre forskellige 
varmeintensiteter, hvilket gør behandlingen så 
behagelig som muligt.

Understøttet af det europæiske direktiv 
om medicinsk udstyr (MDD)

Denne enhed har beviste helbredsmæssige 
fordele i overensstemmelse med 
certificeringen i det europæiske direktiv om 
medicinsk udstyr (MDD).
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Tekniske specifikationer
• Strøm: 650 W
• Spænding: 230 V
• Frekvens: 50/60 Hz
• Lampelevetid: 500 h
• Ledningslængde: 3 m
• Isolering: Klasse II (dobbelt isoleret)

Mål og vægt
• Produktmål: 29,0 x 63,5 x 29,0 (L x H x B) cm
• Produktvægt: 5,5 kg
• F-boksens mål (=A-boks): 33,9 x 80,0 x 36,5 (L x H 

x B) cm
• F-boksens vægt (=A-boks): 6,5 kg
• Antal på Euro-palle: 18 stk.

Logistiske data
• CTV-kode: 884364101000
• Oprindelsesland: Tyskland

Sikkerhed
• IEC-certificeret: Overholder IEC 60601 og 60335

Nem at bruge
• 2 håndtag: til nem transport og placering

• Højdejustering: 45 - 80 cm
• Nem indstillelig lampe: 90 ° (venstre/højre), 45 ° 

(op/ned)
• Digitalt brugerpanel: for feedback på tid og 

varmeintensitet
• On/off-knap (tænd/sluk)

Medicinsk apparat
• Beviste helbredsmæssige fordele: understøttet af 

Medical Device Directive-certifikat

Effektiv smertelindring
• Dyb gennemtrængende varme
• Ensartet varmefordeling: Nu op til 3 gange mere 

behagelig varme

Halvkrops-behandling
• Behandlingsområde: 60x40 cm
• Infrarød halogenlampe: 650 W

Behandlingskontrol
• Dæmper med 3 varmeindstillinger
• Digital timer: med auto-sluk
• Pausefunktion
•
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