
Pain Relief Patch met bediening via de app

• Innovatieve blauwe LED-technologie
• Voor spierpijn in de rug
• Compatibel met iOS en Android
• Met een draagband voor de onderrug

PR3743/00

Natuurlijk spierpijn in de rug verlichten zonder
medicijnen
 

Klinisch bewezen* pijnverlichtende therapie met blauw licht

 
De Philips BlueTouch gebruikt innovatieve therapie met blauw licht met een dubbel effect. Het geeft rustgevende warmte af en

stimuleert de afgifte van stikstofmonoxide van het lichaam om plaatselijk de bloedsomloop te verhogen, waarbij de natuurlijke

herstelprocessen van het lichaam worden ondersteund.

Voordelen
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Innovatieve blauwe LED-technologie
• Maakt op een unieke manier gebruik van blauw LED-licht om de

bloedsomloop lokaal te stimuleren
• Ontspannende warmte voor verlichting van rugpijn
• Informatie over contra-indicaties in de gebruiksaanwijzing
 
Verbetert lokaal de bloedsomloop voor pijnverlichting
• Maakt gebruik van warmte en natuurlijke genezende werking van

blauw licht
• Behandeling zonder gebruik van medicijnen
 

Regel uw behandeling met een iOS-/Android-apparaat
• Gebruik de Treatment app voor volledige bediening met een mobiel

apparaat.
• Volg voortgang van uw behandelingen in dagboekoverzicht
 
Gebruik max. 30 min., 2x per dag voor verlichting in 1-2 weken
• Binnen één tot twee weken kunt u resultaat merken
• Korte behandeltijden, drie intensiteitsniveaus
• Probeer het nu: 30 dagen geld-teruggarantie
 

Kenmerken

40 geoptimaliseerde blauwe LED's

BlueTouch-patch bevat 40 blauwe LED's die therapeutisch licht uitstralen.
Blauw licht zorgt voor warmte en stimuleert de natuurlijke aanmaak van NO
door het lichaam, waardoor de bloedsomloop wordt gestimuleerd. Dit zorgt
weer voor toevoer van voedingsstoffen en zuurstof en afvoer van
metabolieten om het herstelproces van de spieren in de te behandelen
gebieden te ondersteunen.

Aangename warmte

BlueTouch produceert ook heilzame warmte die de spieren ontspant ter
verlichting van rugpijn en geeft de gebruiker een gevoel van welzijn.

Contra-indicaties
Gebruik geen BlueTouch als u een van de contra-indicaties hebt die zijn
vermeld in de gebruiksaanwijzing. U vindt het volledige overzicht in de
gebruiksaanwijzing. Enkele voorbeelden zijn: - Als u een bekende zonneallergie
hebt - Als u steroïden gebruikt. Deze geneesmiddelen maken de huid
ontvankelijker voor irritatie - als u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt
(schroef, enz.) in of in de buurt van het te behandelen gebied of een actief
implanteerbaar medisch hulpmiddel, zoals hartpacemaker, defibrillator,
neurostimulator, cochleair implantaat, actief implantaat voor de toediening van
medicijnen waar dan ook in het lichaam - als u zwanger bent

Verlichting van rugpijn zonder medicijnen
Philips BlueTouch maakt gebruik van de warmte en activeert natuurlijke
genezingsprocessen met blauw licht om rugpijn te verlichten zonder het
gebruik van medicijnen.

Natuurlijke verlichting van rugpijn
Het belangrijke voordeel van therapie met blauw LED-licht is de natuurlijke
aard. Het blauwe licht stimuleert de lichaamseigen processen. Wanneer het
blauwe LED-licht op de huid komt, komen de lichaamseigen
stikstofmonoxidemoleculen (NO) vrij en worden ze getransporteerd naar de

spier die de rugpijn veroorzaakt. Deze kleine molecule heeft een geweldig
effect: de rugpijn wordt op een natuurlijke manier verlicht.

Gebruik met gratis Treatment app

Philips BlueTouch wordt bediend met onze speciaal ontworpen app die het
eenvoudig maakt uw pijnverlichtende behandeling te kiezen en zelf uit te
voeren. De Behandeling-app is beschikbaar voor smartphones en tablets, en is
compatibel met iOS 7 tot en met iOS 10 en met Android 4.4 KitKat tot en
met Android 7.

Behandelingsoverzicht in dagboek
Het behandeldagboek maakt deel uit van de Treatment app. Met één druk op
de dagboekknop krijgt u een volledig beeld van uw behandelgeschiedenis. U
kunt dit overzicht gebruiken om uw rugpijnbehandeling te optimaliseren.

Aanbevolen gebruik
Aanbevolen gebruik is twee keer per dag maximaal 30 minuten. Binnen één
tot twee weken kunt u resultaat merken.

Duur van behandeling

De Philips BlueTouch kan tweemaal per dag worden opgebruikt. De duur van
elke behandeling hangt af van het geselecteerde intensiteitsniveau. In stand 1
(laag) kunt u het apparaat maximaal 30 minuten gebruiken, in stand 2
(medium) maximaal 20 minuten en in stand 3 (hoog) maximaal 15 minuten per
behandeling. U selecteert zelf het gewenste intensiteitsniveau. De
lichtintensiteit en temperatuur verschillen per niveau. Door de manier waarop
het blauwe LED-licht werkt, draagt de BlueTouch bij dagelijks gebruik effectief
bij aan pijnverlichting.

30 dagen geld-teruggarantie
Ervaar het zelf en probeer de Philips BlueTouch! Probeer het apparaat ten
minste twee weken voor een optimaal effect. Als u niet tevreden bent,
ontvangt u het geld binnen 30 dagen na de aankoopdatum terug.
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Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Inclusief
BlueTouch pijnver-
lichtende patch

Ja

Draagband voor
onderrug

Ja

Adapter Ja

Toepassing
Voor spierpijn in de
rug

Ja

Onderrug Ja

Gebruik
Tot twee keer per
dag

Ja

Stand 1 (laag) 30 min. twee keer per dag
Stand 2 (medium) 20 min. twee keer per dag
Stand 3 (hoog) 15 min. twee keer per dag

Specificaties
Gemiddeld voltage 100 - 240 V
Nominale frequentie 50 - 60 Hz
Gemiddeld ingangs-
vermogen

15 W

Klasse Medische hulpmiddel klasse IIa
Classificatie Risicogroep 1
Waterbestendigheid IP22
Maximale dagelijkse
hoeveelheid

< 108,5 J/cm²

Batterijtype Li-ion
Golflengte blauw
LED-licht

453 nm

Gewicht en afmetingen
Gewicht BlueTouch 0,168 kg
Afmetingen patch (B
x H x D)

280 x 155 x 12,5 mm

Software
Compatibiliteit met
iPhone®

Versie iOS 7 tot iOS 10
iPhone® 4S en nieuwer

Compatibiliteit met
iPad®

Versie iOS 7 tot iOS 10
iPad® 3e generatie
iPad Air™
iPad mini™ en nieuwer

Compatibiliteit met
iPod®

Versie iOS 7 tot iOS 10
iPod touch® 5e generatie en nieuwer

Compatibiliteit met
Android

Android 4.4 KitKat tot en met
Android 7

Afmetingen van de verpakking
Hoogte 17,10 cm
Breedte 27,60 cm
Diepte 10,00 cm
Nettogewicht 0,50 kg
Brutogewicht 0,71 kg
EAN 08710103735090
Aantal producten 1
Land van herkomst RO
Harmonised Systems-
code

901890

Omdoos
Lengte 56,20 cm
Breedte 21,00 cm
Hoogte 18,50 cm
Brutogewicht 3,06 kg
EAN 18710103735097
Aantal consumenten-
verpakkingen

4

BlueTouch

* Prof. dr. Hubert J. Bardenheuer (universiteitskliniek Heidelberg, Duitsland), 24e interdisciplinaire congres over pijntherapie en palliatieve zorg, Frankfurt/Main, Duitsland,
lezing 7 maart 2013 over het gebruik van BlueTouch bij chronische musculoskeletale rugpijn.
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