
medisun®  UV-therapy
FÖR TERAPI I HEM OCH I LÄKARPRAKTIK
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Utgått  från produktion

Utgått  från produktion



medisun® Psori-kam tillåter riktad behandling av små 

hudområden, t.ex. på händerna, armbågarna, knäveck, etc. 

Kammraden används som distansavstånd och kan avlägsnas vid 

behov.

Omfattande tillbehör ingår
Medisun® Psori-kammen levereras i en vadderad transport-

låda, med detaljerade användningsinstruktioner, UV-

skyddsglasögon och en nedräkningstimer.

Den bifogade doseringstiden tillåter en reproducerbar dosering 

per sekund. Den externa stötsäkra kontakten leder till en 

mycket lätt och lätt hanterbart lampmodul för behandling av 

hårbotten.

medisun®  Psori comb
EFFEKTIV FOTOTERAPI FÖR SKALP- OCH SMÅ HUDOMRÅDEN

Den vadderade transportlådan 
är praktisk och bekväm.

UV range UV lamps Artikelnr.

UVA 1x9W 3810

UVB 1x9W 3756

UVB311 1x9W 3757

LAMP TYP

Product video under  
www.medisun.de/en 



Det kompakta delkroppssystemet medisun® 250 tillåter 

universell användning och ett stort antal 

behandlingsalternativ. Det mobila svängbara stativet 

tillåter mycket bekväma behandlingar när du ligger, står 

eller sitter.  

Exponerings tiden ställs in via en integrerad 

elektronisk timer via doseringstabellen. Det stora 

exponeringsfältet på 60 x 40 cm gör behandlingen lätt för väl 

tillgängliga hudområden, såväl som fötter och händer, 

eller till och med hårbotten.

  Variabel lamputrustning för olika behandlingar

  Behandling när du står, ligger och sitter

  Korta exponeringstider på grund av högpresterande lampor

  Elektronisk tidskontroll med doseringstidsbord

  Gastryckfjäder för enkel höjdjustering

  Platsbesparande mobilt stativ

  Tidsbegränsning och avstängning av säkerheten

  Användarvänlig operation

  Ergonomisk design

  Akrylskyddspaneler för att undvika beröring av lamporna

 Automatisk stopp i slutet av exponeringstiden

  Enkel rengöring

SPECIALFUNKTIONER:

medisun®  250
FLERA PARTIELLA KROPPBEHANDLINGAR

LAMP TYP

UV range UV lamps Artikelnr

PUVA 4x40W 5424

UVB311 4x20W 5425

PUVA 7x40W 5420

UVB311 7x20W 5427 Product video under  
www.medisun.de/en 



UVA UVB UVB311

medisun® UV-therapy
FOR THERAPY AT HOME AND IN DOCTOR‘S PRACTICES

medisun®   /250/Psori comb

TECHNICAL DATA

Exakt dosering
Den integrerade elektroniska timer (förutom Psori-kammen) 

gör det möjligt att ställa in behandlingstiden per sekund. 

Lamporna stängs av automatiskt efter slutet av den valda 

applikationstiden. Detta förhindrar säkert överdosering. När 

behandlingen avbryts sparas den återstående ansökningstiden.

Korta exponeringstider
Den höga UV-intensiteten hos medisun® högpresterande lampor 

garanterar korta behandlingstider. Patientens UV-skyddsglasögon 

ingår alltid i leveransomfånget.

Technical changes reserved.

Medisun 250 PSORI-KAMM

DIMENSIONER i cm L 72x D 52xH 10 L 27 x D 5.0 x H 5.2

VIKT ca. 25kg ca. 0,9 kg

ELANSLUTNING 230V/ 50Hz 230 V/ 50 Hz

UV lAMPS 4 / 7 x 20W/40W 1 x 9 W

cERTIFIcATION  0197  0197

WEEE-REG. NO. DE 91065138 DE 91065138
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