
Μια πηγή θερμότητας
που ανακουφίζει τους
μύες σας
InfraRed Healthcare Heat Incandescent

Οι λαμπτήρες υπερύθρων της Philips για εφαρμογές φροντίδας υγείας και σώματος έχουν
σχεδιαστεί για τη θεραπεία μη επιφανειακών μυϊκών παθήσεων και τραυματισμών από
άθληση. Αυτοί οι λαμπτήρες πυράκτωσης με καθρέπτη αποτελούν εξαιρετική λύση για την
παροχή εντοπισμένης εφαρμογής θερμότητας για την ανακούφιση των μυϊκών πόνων.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ρευματικών παθήσεων. Αυτή η
μορφή θεραπείας με θερμότητα έχει αποδειχθεί ότι επιταχύνει επίσης την ανάρρωση από
διάφορους τύπους τραυματισμών, όπως οι τραυματισμοί από άθληση και τα μη μολυσμένα
τραύματα, και σε πολλές περιπτώσεις παρέχει ταχεία και αποτελεσματική ανακούφιση από
τον πόνο. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μορφής θεραπείας με θερμότητα βασίζονται στην
τοπικά αυξημένη κυκλοφορία του αίματος στην επιδερμίδα, που προκαλείται από την
αγγειοδιασταλτική απόκριση. Αυτή συνεπάγεται έναν αυξημένο ρυθμό μεταφοράς
προϊόντων μεταβολισμού και άλλων βασικών βιοχημικών ενώσεων. Τα πλεονεκτήματα
επίσης επιτυγχάνονται από τη βαθύτερη διείσδυση της θερμότητας, η οποία παρέχει μια
ήπια, ευχάριστη αίσθηση θέρμανσης.

Οφέλη
• Βέλτιστη διείσδυση στην επιδερμίδα και τους μύες για απόλυτη ανακούφιση από το μυϊκό
πόνο

• 90% της ενέργειας μεταφέρεται ως υπέρυθρη θερμότητα
• Άμεση, ελεγχόμενη με ακρίβεια πηγή θερμότητας από ακτινοβολία
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Χαρακτηριστικά
• Το σχήμα του καθρέπτη κάνει δυνατή την εφαρμογή εστιασμένης θερμότητας ακριβώς
όπου απαιτείται.

• Ο PAR38 έχει έναν εσωτερικό καθρέπτη με επίστρωση 100% αλουμινίου, γεγονός που
συνεπάγεται ότι 100% της θερμότητας μεταφέρεται μέσω του εμπρός μέρους.

• Ο PAR38 έχει ένα μικρό, στρογγυλό νήμα πυράκτωσης, το οποίο επίσης συμβάλλει στη
μεγαλύτερη συγκέντρωση της θερμότητας στη δέσμη.

• Καλή ισορροπία μεταξύ διάρκειας ζωής και εκπομπής θερμότητας
• Λαμπτήρες κόκκινου χρώματος για μείωσης της εκπομπής ορατού φωτός και της
θάμβωσης

Εφαρμογή
• Παρέχει ανακούφιση από μυϊκούς πόνους και ασθένειες, όπως οι ρευματισμοί, η
οσφυαλγία, η νευραλγία και τα κρυολογήματα, κλπ.

• Επιταχύνει την ανάρρωση από τραυματισμούς
• Παρέχει αίσθηση άνεσης και κοσμητική φροντίδα

Versions

LPPR IRINPHI E27 PAR38

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

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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