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Efektívna úľava od bolesti
Hlboko prenikajúce infračervené teplo

Philips InfraCare poskytuje efektívnu úľavu od bolesti pre svaly a kĺby. Jej 650 W

infračervené teplo je veľmi príjemné a prenikne hlboko do pokožky, zlepší

cirkuláciu krvi, čím zaistí efektívnu úľavu v oblastiach s veľkosťou 60 x 40 cm.

Efektívna úľava od bolesti

Hlboko prenikajúce infračervené teplo

Ošetrenie do pol tela

650 W infračervená halogénová lampa

Jednoduché používanie

Nastaviteľný uhol s otáčaním

Ovládanie liečby

Digitálny časovač s automatickým vypínaním

Pohodlie z prispôsobeného tepla

Stmievač s 3 nastaveniami tepla



Úľava od bolesti vďaka IR žiareniu HP3641/01

Hlavné prvky Technické údaje

Hlboko prenikajúce infračervené teplo

U infračerveného svetla sa preukázalo, že

umožňuje efektívnu úľavu od bolesti, ktorú

spôsobujú bolesti svalov a stuhnuté kĺby.

Príjemné teplo, ktoré vytvára infračervené

svetlo, preniká hlboko do pokožky, zvyšuje

cirkuláciu a zahrieva vaše svaly. Po upokojení

sa svaly automaticky rozohrejú a uvoľnia.

Súčasne zvýšená cirkulácia krvi pomáha

vášmu telu, aby sa zbavilo nečistôt a rýchlo

prepraví dobre okysličenú krv k preťaženým

alebo bolestivým svalom, čím zaistí efektívnu

úľavu od bolesti.

650 W infračervená halogénová lampa

Model Philips InfraCare HP 3643 bol

optimalizovaný pre efektívnu úľavu od bolesti v

oblastiach o veľkosti 60 x 40 cm ako celý

chrbát, obe ramená + krk alebo stehno.

Zariadenie InfraCare obsahuje inovatívnu

technológiu infračervenej halogénovej lampy.

Špeciálna optika, filter a výkonná 650 W

halogénová žiarivka boli optimalizované, aby

poskytli liečbu do pol tela (60 x 40 cm) a teraz

aj oveľa príjemnejšie teplo, pretože

infračervené teplo je rovnomernejšie

rozdeľované po oblasti liečby.

Nastaviteľný uhol s otáčaním

Model InfraCare HP 3643 sa vďaka svoje

flexibilite ľahko používa pri ošetrovaní do pol

tela a pri rôznych situáciách (napr. v ľahu na

posteli alebo gauči). Okrem nastavenia výšky

sa dá lampová skrinka jednoducho umiestniť

tak, aby optimálne pôsobila na správnu časť

tela - nastavením lampovej skrinky do

horizontálnej alebo vertikálnej polohy

(doľava/doprava 90 stupňov) a vyklopením

nahor alebo nadol (45 stupňov).

Digitálny časovač s automatickým vypínaním

Dobu ošetrovania možno jednoducho ovládať

nastavením odporúčaného alebo

preferovaného počtu minút. Digitálny časovač

automaticky odpočítava a na konci cyklu sa

automaticky vypne.

Stmievač s 3 nastaveniami tepla

Infračervené teplo vytvárané lampou InfraCare

možno jednoducho nastaviť podľa každého

osobných preferencií. Je možné zvoliť tri rôzne

úrovne intenzity tepla, takže liečenie bude tak

pohodlné, ako je len možné.

V súlade s normou o zdravotníckych

zariadeniach (MDD)

Toto zariadenie zaisťuje overené zdravotné

prínosy v súlade s certifikáciou podľa normy o

zdravotníckych zariadeniach (MDD).

Technické špecifikácie

Príkon: 650 W

Napätie: 230 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Životnosť žiariviek: 500 hodina(y)

Dĺžka kábla: 3 cm

Izolácia: Trieda II (dvojitá izolácia)

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu: 29,0 x 63,5 x 29,0 (Š x V

x H) cm

Hmotnosť produktu: 5,5 kg

Rozmery balenia F (= balenie A): 33,9 x 80,0

x

36,5 (Š x V x H) cm

Hmotnosť balenia F (= balenie A): 6.5 kg

Množstvo na europalete: 18 ks

Logistické údaje

CTV kód: 884364101000

Krajina pôvodu: Nemecko

Bezpečnosť

V súlade s certifikátom IEC: v súlade s

normou IEC 60601 a 60335

Jednoduché používanie

2 rukoväte: pre jednoduchú prepravu a

umiestnenie

Výškovo rozťažiteľný: 45-80 cm

Digitálne používateľské rozhranie: pre spätnú

väzbu o čase a intenzite tepla

Prepínač zapnuté/vypnuté

Ľahko polohovateľná lampová skrinka

(vľavo/vpravo): 90

Ľahko polohovateľná lampová skrinka

(hore/dole): 45

Lekársky prístroj

Overené zdravotné prínosy: v súlade s

certifikátom normy o zdravotníckych

zariadeniach

Efektívna úľava od bolesti

Hlboko prenikajúce teplo

Rovnomerné šírenie tepla: Teraz až o 3 x viac

príjemného tepla

Ošetrenie do pol tela

Oblasť ošetrovania: 60 x 40 cm

Infračervená halogénová žiarivka: 650 W

Ovládanie liečby

Stmievač s 3 nastaveniami tepla

Digitálny časovač: s automatickým vypínaním

Funkcia pozastavenia
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