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Euroscalemed sp. z o. o. jest wyłącznym 
przedstawicielem firmy Waldmann GmbH na Polskę.

Oferuje pełny serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, 
a także dostawę części zamiennych.

NOWOCZESNE SYSTEMY FOTOTERAPII UV 7001

Zalety

System czujników UV

Automatyczne przeliczanie dawki na czas naświetlania

Drzwi łatwe do otwarcia od wewnątrz

Chłodzone wnętrze kabiny zapewniające komfort pacjentowi

Specjalna geometria reflektorów gwarantująca równomierne naświetlanie

Krótkie czasy terapii

Intuicyjny panel sterowania

Konfiguracja lamp

Monoterapia: 40 x PUVA 100 W

  40 x TL10R 100 W

  40 x UV 6 100 W

  40 x UVB 311 nm 100 W

Terapia łączona: 27 x PUVA 100 W / 13 x UV 21 100 W 

  20 x PUVA 100 W / 20 x UVB 311 nm 100 W 

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.): 1286 x 1990 x 1240 mm

Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x głęb.): 890 x 1870 x 890 mm

Waga:    ok. 230 kg (bez opakowania)

Zużycie mocy:   ok. 5.0 kW, cos φ ~1

Przewód zasilający:   długość ok. 5 m

Klasa ochronności:   IIa 

UV 7001

Kabina do światłoterapii z serii UV 7001 to najpopularniejsze urządzenie wykorzystywane w terapiach całego ciała. 

Kabina wyróżnia się wysoką jakością wykonania, prostotą obsługi oraz niezawodnością. Urządzenie pracuje 

w niezliczonej ilości klinik dermatologicznych na całym świecie. 

Na sukces systemu UV 7001 składa się między innymi odpowiedni kształt kabiny, który w połączeniu ze specjalną 

geometrią zwierciadeł zapewnia równomierne naświetlanie powierzchni ciała pacjenta. Dodatkowo wysokie 

natężenie naświetlania, dzięki zastosowaniu 40 lamp, znacznie skraca czas poszczególnych zabiegów, wpływając 

pozytywnie na komfort pacjenta. Kabina dedykowana jest do prowadzenia monoterapii oraz terapii łączonej 

UVA + UVB.

Dwa niezależne czujniki promieniowania UVA i UVB stale mierzą jego natężenie w trakcie terapii. Dzięki temu 

system bezbłędnie przelicza zadaną dawkę promieniowania na odpowiedni czas naświetlania. 
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