
 

 

Philips
BlueControl Advance

Behandling på 15 minutter
Bærbar lysterapi med blått lys
Klinisk dokumentert effekt
Uten kjemikalier eller kortison

PSK2103
Lysbehandling med blått LED-lys.

Endrer opplevelsen av psoriasisbehandling.
Møt bærbar lysterapi med blått LED-lys for behandling av mild til moderat plakkpsoriasis. 
Philips BlueControl Advance* er skånsom og UV-fri. Oppdag den klinisk beviste effekten 
med vår 90-dagers pengene tilbake-garanti.*

Oppnå gode resultater uten å ta deg fri fra vanlige gjøremål
• Praktisk. Oppnå gode resultater uten å ta deg fri fra vanlige gjøremål.

Vær snill mot huden når du behandler psoriasisplagene.
• Skånsom. Vær snill mot huden når du behandler psoriasisplagene.

Opplev en ny og endret psoriasisbehandling
• Effektiv. Opplev en ny og endret psoriasisbehandling.



 Effektiv.

Få kontroll på psoriasisen med denne nyskapende 
enheten. Behandle plakkutslettene i 15 minutter hver 
dag i minst fire uker, og du vil merke stor bedring.* 
Lysterapi med blått LED-lys ved hjelp av Philips 
BlueControl Advance hjelper hudens 
fornyelsesprosess ved å bremse den økte 
produksjonen av hudceller.* Philips BlueControl 
Advance stimulerer naturlige lindrende prosesser i 
huden og forbedrer dermed plakksymptomer som 
flassing og rødhet. Effekten er klinisk bevist.*

Skånsom.

Lysterapi med blått LED-lys er UV-fri og trygg å 
bruke på huden.* Dette skånsomme alternativet gir 

effektiv lindring uten behov for salver eller 
medisiner. Det blå LED-lyset på Philips BlueControl 
Advance setter i gang de naturlige hudprosessene. 
Det bidrar til å kontrollere betennelser og den raske 
celledelingen i huden, samt hjelper huden å fornyes i 
normalt tempo – noe som har positiv effekt på 
psoriasisutslett som rødhet, flassing og skorper.* 
BlueControl Advance er UV-fri og helt uten 
kjemikalier – studier viser at det blå LED-lyset i 
BlueControl Advance ikke er skadelig for huden.*

Praktisk.

Takket være den innovative designen på den lille 
batteridrevne enheten kan du dra nytte av klinisk 
bevist lysterapi med blått LED-lys mens du følger 
dine vanlige daglige rutiner.* Bare følg tre enkle trinn 
og lev som vanlig: Fest BlueControl Advance til 
armen eller benet med tekstilstroppen. Trykk på 
knappen for å starte behandlingen. Ta en behandling 
i 15 minutter hver dag per plakk. Prøv lysbehandling 
med blått LED-lys, og se de positive effektene på 
psoriasisutslett som rødhet, flassing og skorper – 
helt uten kjemiske stoffer eller den potensielle 
risikoen ved ultrafiolett stråling.*
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Spesifikasjoner
Tilbehør
• USB-kabel: Lading
• Ladeadapter: Lading
• Stropp: Sikker festing
• Lader: Med støpsler for EU og Storbritannia
• Oppbevaringsalternativ: Bæreveske som kan 

vaskes

Tekniske spesifikasjoner
• Frekvens: 50–60 Hz
• Type lamper: LED
• Spenning: 100–240 V
• Effektforbruk: 5 W
• Batteri: Oppladbar
• Batteritype: Litium-ION
• Driftstid (full til tom): Opptil syv behandlinger

Sikkerhet og forskrifter
• CE 0344-sertifisert
• UV-fri
• Klassifisering for optisk stråling: Risikogruppe 1 

(EN 60601-2-57 )
• Medisinsk enhet, klasse IIa
• MDD 93/42/EØS
• Maksimal daglig dose: 45 J/cm² per utslett
• Innstrålingstetthet: 40 mW/cm² (gjennomsnittlig), 

600 mW/cm² (topp)

Logistiske data
• Opprinnelsesland: Nederland

Kliniske tester
• Påvist effekt i tester: Klinisk bevist

Bærbar
• Oppladbart batteri
• Strømadaptere (EU og Storbritannia)
• Liten, kompakt design

Mål og vekt
• Produktmål: B/H/L: 77 x 23 x 125 mm
• Produktvekt: 165 g

Utforming
• Farge, enhet: Perlehvit
• Stroppedesign: Svart og blå

Lett å bruke
• Behandlingstimer

Ytelse
• Klinisk bevist
• Behandlingstid: 15 minutter per psoriasisutslett

Service
• 90-dagers pengene tilbake-garanti
• Garanti: 2 års begrenset garanti
•

* 15 minutters daglig behandling i minst fire uker bør ha positiv effekt 
på psoriasisutslett – Krings L, Liebmann J, M Born, Leverkus M, 
Felbert von V. Data på fil, juli 2017

* Blått lys brukt i Philips BlueControl er ikke skadelig for huden – 
Awakowicz P et al. Artikkel i Plasma Physics. 2009; 49 (9): 641–647

* Blått lys bidrar til å kontrollere betennelse og den raske celledelingen 
i huden – Liebmann J, Born M, Kolb-Bachofen MV. Journal of 
Investigative Dermatology. 2010; 130: 259–269. – Fischer Metal. 
Experimental Dermatology. 2013; 22: 554–563

* Effekten av lysterapi med blått lys er klinisk bevist i tre forskjellige 
tester – psoriasisutslettene ble bedre. – Weinstabl A et al. 
Dermatology. 2011; 223 (3): 251–9 – Pfaff S et al. Dermatology 2015; 
231: 24–34 – Krings L, Liebmann J, M Born, Leverkus M, Felbert von 
V. Data på fil, 20. juli

* Philips BlueControl Advance er en EU CE-merket medisinsk enhet i 
klasse IIa for behandling av mild psoriasis vulgaris. Den er ikke 
tilgjengelig utenfor EU. Før man endrer reseptbelagte legemidler 
eller bruker enheten, må pasienter snakke med legen sin og lese 
nøye gjennom brukerhåndboken. Oktober 2017.
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