
O sursă de căldură
confortabilă pentru
musculatura
dumneavoastră
InfraRoşu Medical Incandescent

Lămpile cu infraroşu de la Philips pentru utilizare în îngrijirea sănătăţii şi îngrijire

corporală sunt proiectate pentru tratarea durerilor musculare statornicite şi leziunilor

sportive. Aceste lămpi reflectoare cu incandescenţă sunt o soluţie excelentă pentru

asigurarea tratamentului localizat în vederea calmării durerii musculare. Acestea pot

fi folosite şi în tratarea durerilor reumatice. De asemenea, s-a demonstrat că această

formă de terapie prin căldură accelerează vindecarea diferitelor tipuri de leziuni,

precum leziunile sportive şi rănile neinfectate, în multe cazuri asigurând o calmare

rapidă şi eficientă a durerii. Avantajele acestei forme de terapie prin căldură se

bazează pe îmbunătăţirea locală a circulaţiei sângelui în piele, cauzată de efectul

vasodilatator. Rezultatul este o viteză sporită de transportare a metaboliţilor şi a

altor compuşi biochimici esenţiali. Pot exista avantaje suplimentare prin penetrarea

mai profundă a căldurii, care oferă un efect blând, plăcut de încălzire.

Beneficii
• Penetrare optimă a pielii şi musculaturii pentru calmarea la maximum a durerii

musculare

• 90 % din energie transmisă sub formă de căldură infraroşie

• Sursă de căldură radiantă instantanee, controlabilă cu precizie
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Caracteristici
• Forma de reflector permite aplicarea căldurii concentrare acolo unde este necesar.

• PAR38 are un reflector intern 100 % din aluminiu, ceea ce înseamnă că 100 % din

căldură iese prin partea din faţă.

• PAR38 are un filament mic, rotund, care contribuie, de asemenea, la obţinerea

unei călduri mai concentrate în fascicul.

• Echilibru bun între durata de viaţă şi căldura generată

• Lămpi colorate în roşu pentru a reduce emisia de lumină vizuală şi efectul de

orbire

Cerere
• Asigură calmarea durerilor musculare şi a celor provocate de reumatisme,

lumbago, nevralgii şi răceli etc.

• Accelerează recuperarea în urma rănirii

• Asigură confort şi îngrijire cosmetică

Versions

LPPR IRINPHI E27 PAR38

Cote

C
1

D

C

Product D C (max) C1 (max)

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