Iontoforese-Systeem
SUDORmed 1200
TOEPASSING MET CONSTANTE OF PULSERENDE
BEHANDELINGSSTROOM IN EEN SYSTEEM TEGEN HYPERHIDROSIS
(OVERMATIG ZWETEN)
Bij de iontoforese behandeling wordt een zwakke, ongevaarlijke behandelingsstroom via normaal
kraanwater, door betroffen handen, voeten of onder de oksels geleid. Het positiefe effect is in talrijke
medische studies aangetoond. Na ongeveer 10-15 behandelingen normaliseert de zweetafscheiding en
verminderen de klachten. De behandelingsduur bedraagt 1 maal per dag ca. 20 minuten.

PRODUCTSPECIFICATIES SUDORMED 1200
• Kwalitatief hoogwaardig en veilig iontoforese systeem
• Eenvoudige, zelfstandige bediening
• Basisuitrusting: Een besturingsapparaat met netvoeding, naar
keuze omschakelbaar op gelijk- of pulsstroom, 1 kunststof doos
met 2 deelbare bakken, verbindingskabel, elektrodenpaar
135x100 mm en 4 accu’s

• Therapiegeheugen is op te roepen, om de gecumuleerde therapieduur te kunnen zien

• De therapiestroom is op maximale waarden gelimiteerd, zodat er
geen veiligheidsrisico kan ontstaan.

• Bescherming voor onaangename elektrische schokken door een
indompelingsbescherming

• Besturingsapparaat met LCD display met keuze van de bedrijfsmodus puls- of gelijkstroom, stroomsterkte en timer

• Kleine, handige apparatuur maakt mobiel gebruik mogelijk
• Art. Nr.: 30035, EAN-Nr.: 4038962300353

ACCESSOIRES SUDORMED 1200
• Speciale elektroden-set met sponszakje, Art.Nr.: 35004, een set,
55 x 85 mm voor de medicijnen-iontoforese of voor gebruik bij
hyperdidrose onder de oksels

• Okselelektroden-set met sponszakje, Art.Nr.: 35009, een set,
voor gebruik onder de oksels

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting besturingsapparaat
(hxbxd):

130 x 72 x 30 mm

Gewicht besturingsapparaat:

265 Gramm

Gewicht van het systeem:

Ca. 1,3 kg

Constante gelijkstroom:

0 – 39 Volt, 0-20mA, traploos regelbaar

Pulsstroom:

0 – 60 Volt, 0-30mA, traploos regelbaar

AC/DC Adapter:

Input: AC 110-240 V 50/60 Hz, Output: 7,5 Volt
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