Incandescente para
aquecimento
Infravermelho em
Healthcare
PAR38 IR 150W E27 125-130V Red 1CT
As lâmpadas de infravermelho para aplicações nas áreas de saúde
foram projetadas para tratar dores musculares profundas e lesões
esportivas. Essas lâmpadas incandescentes refletoras são uma
excelente solução para o tratamento com calor para aliviar a dor
muscular. Também podem ser utilizadas para tratar dores reumáticas.
Essa forma de terapia com calor também se mostrou eficaz no
tratamento de vários tipos de ferimentos, como lesões esportivas e
feridas não infeccionadas, em muitos casos, proporcionando um
rápido e eficaz alívio da dor. Os benefícios dessa forma de terapia com
calor são resultantes da melhora na circulação sanguínea na pele
causada pela resposta vasodilatadora. Ela, por sua vez, aumenta a taxa
de transporte de metabólitos e outros compostos bioquímicos
essenciais. Ainda há os benefícios decorrentes da profunda penetração
do calor, que tem um efeito de aquecimento suave e agradável.

Dados do produto
• Características Gerais
Base
Bulbo
Material do Bulbo
Acabamento do
bulbo
Posição de Funcionamento
Aplicação Principal
Nominal Lifetime
Vida útil nominal
(horas)

E27
PAR38 [PAR 4,75 polegadas/121 mm]
Vidro Duro
Vermelho
qualquer uma [Qualquer ou universal
(U)]
Infravermelho na saúde
300 hr
300 hr

• Características Elétricas
Wattagem da
lâmpada
Tensão
Diâmetro [polegadas]

150 W
125-130 V
Sim

• Dimensões do Produto
Comprimento Total
C

136 (max) mm

Comprimento Total
Rim C1
Diâmetro D

124 (max) mm
121 mm

• Dados do Produto
Código do produto
Código Local
Nome do Produto
Nome do pedido do
produto
Peças por embalagem
Configuração da
embalagem
Embalagens por caixa
coletiva
Código de barras do
produto N
Código de barras da
caixa coletiva N
eop_12nc
Peso líquido por peça
N

923806635606
INFRAPHIL-127V
PAR38 IR 150W E27 125-130V Red
1CT
PAR38 IR 150W E27 125-130V Red
1CT/12
1
12
12
8711500575357
8727900207378
923806635606
308.000 gr
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