
Pohodlný zdroj tepla
pre vaše svaly
InfraRed zdravotnícke výhrevné žiarovky

Infračervené svetelné zdroje od spoločnosti Philips pre zdravotnícke aplikácie a

aplikácie v oblasti starostlivosti o telo sú určené na liečbu hĺbkových bolestí svalov a

športových úrazov. Tieto reflektorové žiarovky sú skvelým riešením pre lokalizovanú

liečbu teplom na odstránenie bolesti svalov. Možno ich použiť aj na liečbu

reumatických ťažkostí. Ukázalo sa, že táto forma liečby urýchľuje aj liečenie rôznych

typov úrazov, napríklad športových úrazov a neinfikovaných rán, a v mnohých

prípadoch poskytuje rýchlu a účinnú úľavu od bolesti. Výhody tejto formy liečby

teplom vychádzajú z lokálnej podpory krvného obehu v koži v dôsledku

vazodilatačnej reakcie. To vedie k zvýšenej úrovni transportu metabolytov a iných

dôležitých biochemických zlúčenín. Prospešný je aj hlbší prienik tepla, ktoré vytvára

mierny, príjemný hrejivý účinok.

Výhody
• Optimálny prienik do kože a svalov, výrazná úľava od bolesti svalov

• 90 % energie sa prenáša ako infračervené teplo.

• Okamžitý, presne ovládateľný zdroj sálavého tepla

Vlastnosti
• Tvar reflektora umožňuje nasmerovanie koncentrovaného tepla tam, kde je to

potrebné.

• Svetelný zdroj PAR38 má vnútorný reflektor so 100 % povrchu potiahnutými

hliníkom, čo znamená, že 100 % tepla vychádza prednou časťou.

• Svetelný zdroj PAR38 má malú okrúhlu katódu, ktorá takisto prispieva k vyššej

koncentrácii tepla v lúči.

• Dobrá rovnováha medzi životnosťou a tepelným výkonom

• Červené svetelné zdroje na zníženie emisií viditeľného svetla a oslnenia
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Aplikácie
• Poskytuje úľavu od bolesti svalov a ťažkostí spojených s reumou, bolesťami v

krížoch, neuralgiou, nachladnutím atď.

• Podporuje zotavovanie po úrazoch.

• Poskytuje pohodlie a kozmetickú starostlivosť.

Versions

LPPR IRINPHI E27 PAR38

Rozmerový obrázok
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Product D C (max) C1 (max)

PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12 121 mm 136 mm 124 mm

InfraRed zdravotnícke výhrevné žiarovky
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