Szerződés szám:

Terméktájékoztató – Bioptron Medolight fényterápia
A BIOPTRON Medolight egy fényterápiás orvostechnikai eszköz, melynek működése az elektrolumineszcens diódák (LED) által
kibocsátott vörös-és infravörös tartományú fényen alapszik.
TERMÉKLEÍRÁS
A BIOPTRON Medolight – új harmadik generációs fényterápiás készülék a legkorszerűbb technológiával. A Medolight-ban használt
diódák jelentősen különböznek a hagyományos izzóktól vagy a jelző LED-ektől. Más a hullámhosszú, így a legintenzívebb gyógyító
hatással bíró fényt bocsátják ki (vörös- és infravörös tartományban levő fény). Hagyományos izzók jelentős mennyiségű hőt
termelnek, a fénykibocsátó diódák viszont „hideg” fényt generálnak, aminek köszönhetően jóval hatékonyabbak, ugyanis az általuk
generált energia nagy része a látható fénytartományban sugárzik ki . Különleges konstrukció: egy lencse fókuszálja a fénysugarakat,
így a fény 30 fokos szögben terjed (a hagyományos izzók 360 fokos szögben sugározzák a fényt).
KEZELÉS
A kezeléséhez a használati utasításnak megfelelően kell történnie, melyet részletesen a termék vásárlásakor a csomagoláshoz
tartozó termékismertető tartalmaz. A Medolight készülékkel végezhető terápiás lehetőségek kibővíthetők és személyre szabhatók,
ha a betegséggel sújtott területektől távol eső területen, a megfelelő biológiailag aktív pontokon alkalmazzuk a kezelést
a tájékoztatóban leírtak szerint.
A Medolight kezelésnek nincsenek ismert mellékhatásai, és az alábbi problémák esetén nyújthat segítséget:

1. Csökkent ellenállóképesség
2. Influenza előtt (influenza megelőzése)
3. Stressz
4. Sporthúzódások
5. Végtagfájdalmak
6. Fejfájás
7. Isiász
8. Hasi fájdalom, bélgörcs
9. Vesegörcs
10. Deréktáji fájdalom
11. Hörghurut
12. Influenza, megfázás
13. Vérömleny a szemhéjon
14. Szürkehályog (kezdeti stádium)
15. Műtét után (szürkehályog, zöldhályog műtét után)
16. Árpa
17. Vegetatív-érrendszeri rendellenességek
18. Háromosztatú ideg neuralgiás fájdalma
19. Gerincvelő-gyökerek gyulladása
20. Alvászavarok
21. Ízületi gyulladás, hipertrófiás ízületi gyulladás
22. Nyáktömlő gyulladás
23. Vérömlenyek, zúzódások
24. Sarjszövetek (gyógyuló sebeknél)
25. Akut és krónikus ínhüvelygyulladás
26. Izmok és inak húzódása vagy szakadása
27. Izzadmányos ízületi hártya gyulladása
28. Furunkulus
29. Visszeres lábszár, trombózis, visszérgyulladás
30. Aranyér
31. Krónikus sebek (harapások, cukorbetegséggel összefüggő
sebek, üszkösödés)
32. Égési sebek, fagyási sérülések, áramütéssel kapcsolatos
sérülések

33. Törött csontok
34. Injekció által okozott vérömleny
35. Műtét utáni sebek
36. Felfekvések
37. Lábszárfekély
38. Ínygyulladás
39. Hurutos herpesz és övsömör
40. Fogfájás, duzzanat a szájüregben
41. Szájüreg akut gyulladása
42. Szájüregben végrehajtott fagyasztásos kezelés
(cryodestruction) után
43. Krónikus fogínygyulladás akut állapotban
44. Duzzanatok az állkapcson
45. Prosztatagyulladás
46. Lecsökkent tejkiválasztás
47. Hüvelygyulladás
48. Tejpangás az emlőmirigyekben
49. Szoptatáskor fellépő emlőgyulladás
50. Emlőgyulladás megelőzésére
51. Kisebesedett mellbimbók
52. Gyomorhurut
53. Köldök sebének elfertőződése újszülötteknél, kidörzsölt,
kipirosodott bőr
54. Allergiás kiütések vagy csalánkiütés
55. Pattanások, mitesszerek
56. Műtét után (lézeres, fagyasztásos beavatkozás,
hagyományos sebészi beavatkozás, plasztikai sebészeti
beavatkozás)
57. Rovarcsípések
58. Ráncok az arcon
59. Öregedési foltok a bőrön
60. Bőr ellenállásának javítása a környezeti hatásokkal szemben

Ellenjavallatok:
Ne alkalmazzon fényterápiát epilepszia vagy fényallergia esetén, valamint rákos megbetegedések és pajzsmirigy problémák esetén.
Ne alkalmazzon fényterápiát az alábbi betegségek esetén: fényallergia, porfíria (hemoglobin felépítés zavara minden típusa),
aktinikus retikulózis (reticulum sejtek működési zavarával kapcsolatos bőrbetegség), cheilitis exfoliativa actinica (krónikus
ajakgyulladás napfény hatására), eritéma exszudatívum multiforme (vörös, foltszerű duzzanatokkal járó bőrbetegség), szisztémás
lupus erythematosus*(bőrkiütéssel járó, több szervet érintő autoimmun gyulladásos megbetegedés), herpes solaris (napfény által
kiváltott herpesz), hydroa vacciniformis (krónikus napallergia), fotodermatozis (fény okozta bőrmegbetegedés), xeroderma
pigmentosum (extrém UV-érzékenység), szemgyulladás*, retinabetegség, mellékhatásként fényérzékenységet okozó gyógyszerek,
vagy gyógynövények szedése esetén.
A csillaggal * jelölt ellenjavallatok esetében a felelős kezelőorvos dönthet úgy, hogy a Medolight fényterápia mégis alkalmazható.
Műszaki adatok, jótállás:
azonosító megnevezés

leírás
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jótállás

Z4L

A Bioptron MedoLight fényterápiás
készülék 108 elektrolumineszcens diódával
rendelkezik, amelyek gallium-alumíniumarzenid félvezetőkből készülnek. Ezek
vörös és az infravörös fénytartományba eső
elektromágneses hullámokat generálnak.
Hálózati csatlakozás nélkül működtethető,
újratölthető kivitel.

Bemeneti feszétség:
230 V, 50 Hz
Akku: 3,7 V, 1700 mAh
Töltési idő: kb. 3 óra
Üzemidő egy töltéssel:
kb. 60 perc
Kibocsátott hullámhossz:
infra 880±30 nm,
vörös 640±30 nm
Súly készülék/töltő:
200 g/130 g

1 év kötelező

Bioptron
Medolight
fényterápiás
készülék

+ 1 év gyártói

Tájékoztatás a Bioptron Medolight készülékek gyártója által vállalt garancia vevőre történő átszállásáról.
A Zepter International Poland Sp. gyártó a 2017. május 30-a után kötött szerződésekkel értékesített Medolight (Z4L) készülékre 1 év
kötelező- és 1 év gyártói jótállást (a gyártó szóhasználata szerint garanciát) vállal. A gyártó az általa vállalt jótállás- a továbbiakban:
garancia- feltételeit a termékhez csomagolt nyilatkozatában részletezi. Ebben a gyártó garantálja, hogy a termék alapanyagai és
kivitelezése hibáktól mentes. Ha a garanciális időszakban a készülék anyag vagy a nem megfelelő gyártás következtében hibásnak
bizonyulna garanciális igényét a garancialevélben foglaltak szerint a Zepter Ungarn Kft. forgalmazóval szemben érvényesítheti.
Minőségi kifogását a Zepter szerviz- és a Termékreklamációs Osztálynál személyesen vagy írásban, a hibás termék egyidejű átadása
illetve megküldése mellett jelenti be. Tájékoztatjuk, hogy a 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet 1. §(4) bekezdése szerint a gyár által
vállalt garanciából eredő jogok a vevővel kötött szerződésünk teljesítésének időpontjában szállnak át a vevőre. A gyártó által vállalt
garancia nem érinti a vevőnek a jogszabályból eredő jogait.
Ezen terméktájékoztató 2017. május 30. napjától visszavonásig érvényes.
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