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Laserpäät / Laserdiodit

Jauhemaala�ua alumiinia
Merkkivalo

Irradia MIDCARE lääke�eteellinen laser on tarkoite�u lihasten, 
nivelten ja jänteiden hoitoon. Laservalo kohdistetaan kudokseen, 
se vähentää kipua sekä tulehdusta ja edistää paranemista.

MIDCARE on kehite�y erityises� ko�käy�öön. Se on turvallinen 
itsehoitomuoto. Lasersäteily käynnistyy vain silloin, kun laite koske�aa 
ihoa kevyellä paineella. 
Midcare laser on suunniteltu ergonomiseksi, sen kulmikas tartuntapää 
mahdollistaa useita eri kosketusvaihtoehtoja ja siten se helpo�aa 
kehon eri osien hoitoa. Lai�een materiaalit ovat korkealaatuisia ja 
ne on vali�u huollellises�. 

1. Laserdiodit on sijoite�u kaaren muotoon, joka parantaa laserdiodien 
    kosketusta iholle. Näin laite mahdollistaa laservalon op�maalisen 
    tunkeutumisen kudoksiin.

2. Jauhemaala�u alumiininen etuosa ja heijastuksenestoaineella 
    käsitellyt linssit takaavat lai�een pitkäikäisen käytön. 
    Linssit on myös helppo puhdistaa vahingoi�ama�a niiden pintaa. 

3. Kun laservalo on toiminnassa sy�yy osi�ain läpinäkyvä rengas 
    sinisenä valona. Myös äänmerkki kertoo milloin on anne�u rii�ävän 
    paljon laservaloa ja on aika siirtyä uuteen käsi�elypisteeseen. 

4. Laserlai�een rungossa oleva kovera ura tekee lai�eesta käteensopivan 
    ja helpo�aa kiinnipitämistä.

5. MIDCARE-laserlai�een virtalähteenä on kuusi AAA-paristoa, 
    jotka kestävät noin kolme hoitotun�a. 
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TEKNISET TIEDOT  MIDCARE 635 MIDCARE 904

AALLONPITUUS 637 nm 904 nm

VALON TYYPPI Näkyvä, punainen Infrapuna

LASERDIODIEN MÄÄRÄ 2 2

ULOSTULON KESKIVOIMAKKUUS EKT 2 x 50 mW 2 x 30 mW

ULOSTULON KOKONAISVOIMAKKUUS 100 mW 60 mW

MAKSIMITEHO 450 mW 20 000 mW

VALON MUOTO Laajentuva Laajentuva

PARISTOJEN KÄYTTÖAIKA 3 tun�a 3 tun�a

PARISTOT 6 st LR03 AAA 1.5 V 6 st LR03 AAA 1.5 V 

LASERLUOKKA  3R  1

TUOTENUMERO. MIDCARE 635 MIDCARE 904

MIDCARE LASER

MIDCARE 635 MIDCARE 904

 – kaksi näkyvää punaista 635 nm laservaloa haavoihin, iholle ja pieniin vammoihin

MIDCARE 904  – kaksi superpulssa�ua 904 nm laservaloa nivelten, jänteiden ja lihasten hoitoon

MIDCARE 635
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Tmi Ismo Haapanen 

Irradia laserlai�eiden edustaja Suomessa.

puh. +358 400 358 888
haapanen.ismo@gmail.com
www.horsewell.fi

Paina virtapainike�a käynnistääksesi 
laserlaiteen.
Merkkivalo osoi�aa, e�ä laite on
valmius�lassa. Paina laserdiodit ihoa vasten

ak�voidaksesi lai�een.

Sininen valo osoi�aa, 
e�ä laser on ak�ivinen.

60:n sekunnin kulu�ua hoidon aloituksesta
lai�een etuosassa oleva valo vilkkuu
ja äänimerkki kuuluu. Tämä tarkoi�aa, 
e�ä on aika siirtää laserlaite�a iholla uuteen kohtaan.

Sammuta laite painamalla ON / OFF-painike�a.
Kun lamppu ei pala, laite on sammute�u.

Löysää ruuvi ruuvimeisselillä.
(Varmista ensin, e�ä laite on
on pois päältä.)

Vaihda paristot.
Symbolit osoi�avat, miten
paristot on sijoite�ava.

Laatu ja turvallisuus on tarkaste�u standardien mukaises�.
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