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Natuurlijke verlichting van rugpijn
Innovatieve pijntherapie met blauw LED-licht

Met de Philips BlueTouch kunt u rugpijn op een natuurlijke manier verlichten. De blauwe LED-lamp stimuleert het

zelfherstellende vermogen van het lichaam en de pijn zal merkbaar afnemen. De Philips BlueTouch is zonder

recept verkrijgbaar in apotheken.

Primeur tegen rugpijn

Unieke pijntherapie met blauw LED-licht

Nieuwe benaderingen van therapie met alternatief voor medicijnen

Kalmerend effect: warmte en lichaamseigen processen

Gebruik: snel, eenvoudig en discreet

Rugbanden voor een hoog comfort

Korte behandeltijden, drie intensiteitsniveaus

Mobiel en discreet - past in uw dagelijkse routine

Eerste resultaten van pijnverlichting ervaren na 5 behandelingen

Voor het dagelijks leven: veilig en duurzaam

Veilig in gebruik

Eenvoudig reinigen

Alleen verkrijgbaar in de myshop

Zonder recept verkrijgbaar in apotheken

Probeer het nu: 30 dagen geld-teruggarantie
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Kenmerken

Primeur

Het gebruik van blauw LED-licht voor de

behandeling van rugpijn is een ongekende

nieuwe benadering van therapie. Met de

Philips BlueTouch wordt pijn op een volledig

natuurlijke manier verlicht: het blauwe LED-

licht stimuleert de lichaamseigen processen

voor de verzachting van pijn. De BlueTouch is

speciaal ontwikkeld voor gebruik op de boven-

en onderrug. Dankzij de natuurlijke manier van

werken is deze oplossing een prima alternatief

voor medicijnen. Philips is BlueTouch zonder

recept verkrijgbaar in apotheken.

30 dagen geld-teruggarantie

Ervaar het zelf en probeer de Philips

BlueTouch! Als u niet tevreden bent, ontvangt u

het geld binnen 30 dagen na de

aankoopdatum terug.

Alternatief voor medicijnen

Het belangrijke voordeel van therapie met

blauw LED-licht is de natuurlijke aard. Het

blauwe licht stimuleert de lichaamseigen

processen. Wanneer het blauwe LED-licht op

de huid komt, komen de lichaamseigen

stikstofmonoxidemoleculen (NO) vrij en worden

ze getransporteerd naar de spier die de pijn

veroorzaakt. Deze kleine molecule heeft een

geweldig effect: de rugpijn wordt op een

natuurlijke manier verlicht. Bijwerkingen, die

kunnen optreden bij behandelingen met

medicijnen, zijn er daarom niet.

Warmte en stikstofmonoxide

Naast de merkbaar kalmerende warmte

stimuleert het blauwe LED-licht ook de

productie van stikstofmonoxide (NO) in het

lichaam, dat de circulatie bevordert. Dit

verhoogt de voorraad zuurstof en

voedingsmiddelen naar de spier en vermindert

tegelijkertijd de pijntransmissie. De spieren

kunnen zich ontspannen en de pijn wordt

verlicht. NO zou beschikken over

antioxiderende, celbeschermende en

ontstekingswerende eigenschappen. Het kan

dus spieren en zenuwen beschermen tegen

schade en verder letsel voorkomen. De Philips

BlueTouch verzacht dus niet alleen de pijn,

maar werkt ook preventief.

Rugbanden

Dankzij de aangename, afzonderlijk

verstelbare rugbanden kunt u de Philips

BlueTouch discreet onder uw kleren dragen. De

banden zijn gemaakt van hoogwaardig textiel

en zijn speciaal ontwikkeld voor de boven- en

onderrug. Schuif de BlueTouch in de opening

van de rugband. Plaats dan de rugband tegen

het lichaam en bevestig de band met het

klittenband. Hierdoor zit de BlueTouch altijd en

overal comfortabel.

Duur van behandeling

De Philips BlueTouch kan tweemaal per dag

worden opgebruikt. De duur van elke

behandeling hangt af van het geselecteerde

intensiteitsniveau. In stand 1 (laag) kunt u het

apparaat maximaal 30 minuten gebruiken, in

stand 2 (medium) maximaal 20 minuten en in

stand 3 (hoog) maximaal 15 minuten. U

selecteert zelf het gewenste intensiteitsniveau.

De lichtintensiteit en temperatuur verschillen

per niveau. Door de manier waarop het blauwe

LED-licht werkt, draagt de BlueTouch bij

dagelijks gebruik effectief bij aan

pijnverlichting.

Mobiel en discreet

Dagelijkse rugpijntherapie met de Philips

BlueTouch kan gemakkelijk worden

opgenomen in uw dagelijkse routine. Het

apparaat werkt op batterijen, zodat kabels niet

nodig zijn. U kunt daarom vrij bewegen tijdens

de behandeling. Dankzij het compacte formaat

kunt u de BlueTouch ook discreet onder uw

kleding dragen. Tijdens de behandeling kunt u

gewoon werken, het huishouden doen of de

boodschappen halen.
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Specificaties

Natuurlijke pijntherapie

BlueTouch tegen rugpijn: Merkbare verzachting

van pijn

Innovatieve LED-patch: 40 geavanceerde

blauwe LED's

Volkomen natuurlijk: Geen medicijnen

Toepassing

Voor rugpijn: matig, chronisch, spieren

Onderrug: Ruggengraat en lenden

Bovenrug: Nek en schouders

Gebruiksvriendelijk

Korte behandeltijd: 15 tot 30 min. twee keer

per dag

Stand 1 (laag): 30 min. twee keer per dag

Stand 2 (medium): 20 min. twee keer per dag

Stand 3 (hoog): 15 min. twee keer per dag

Specificaties

Gemiddeld voltage: 100 - 240 V

Nominale frequentie: 50 - 60 Hz

Gemiddeld ingangsvermogen: 15W

Klasse: Medische hulpmiddel klasse IIa

Classificatie: Risicogroep 1

Waterbestendigheid: IP22

Maximale dagelijkse hoeveelheid: < 90 J/cm²

Batterijtype: Lithium-Ion

Golflengte blauw LED-licht: 453 nm

Aansluitingen

Adapter voor stopcontact: 100 - 240 V

Stopcontacten

Micro USB: Opladen met 12 volt adapter en

Micro-USB-kabel (meegeleverd)

Bediening

Relatieve vochtigheid: 30% tot 90%

Temperatuur: van +10 °C tot +35 °C

Opbergen

Relatieve vochtigheid: 30% tot 90% (geen

condens)

Temperatuur: van -20 °C tot +35 °C

Gewicht en afmetingen

Gewicht BlueTouch: 0,168 kg

Afmetingen patch (B x H x D): 353 x 229 x 66

mm

Afmetingen banden (B x H x D): 229 x 179 x

30 mm

Veiligheid

BlueTouch: CE-gecertificeerd en veilig

Energiezuinige modus: Bij contact met lucht

Oververhittingssensor: Automatische

uitschakeling

Uitschakelen na behandeling: Automatisch
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