
 

 

dermalight
®
 3000 

Kabina do naświetlań promieniami UVA/UVB 
 

Parametry 

• Ekonomiczne urządzenie o wysokiej 

wydajności 

• Elektroniczne przetwornice wydłużają 

żywotność promienników UVA/UVB 

• Kompaktowa konstrukcja 

• Mozliwożliwość mocowania drzwi z obu 

stron  

• Licznik czasu i dawek naświetlania 

• Zasilaine ze zwykłej sieci 

• Osobny wyłącznik zasialaina 

•Wbudowane bezpieczniki 

• Wyłącznik awaryjny dla pacjenta 

• Licznik przepracowanych godzin 

• 4 lata gwarancji (nie dotyczy promienników 
UVA / UVB) 

 

 

 



 

 

 

 

Kompaktowa budowa  

Dzięki kompaktowej konstrukcji kabina zajmuje 

niewiele miejsca , dzięki czemu zmieści się w 

każdym pomieszczeniu. Dermalight® 3000 jest 

zatem idealna do klinik dermatologicznych, 

gabinetów lekarskich oraz ośrodków leczniczych. 

 

Indywidualnie dopasowane lampy- dostosowane  

do Twoich potrzeb terapeutycznych 

Kabina oferuje możliwość przeprowadzenia 

monoterapii z wykorzystaniem 

wąskozakresowych lamp UVB/311nm oraz lamp 

UVA. Możliwe jest również wykorzystanie 

kombinacji lamp UVA oraz UVB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwyższą skuteczność działania dermalight® 

3000 osiągniemy podaczas leczenia 

· Łuszczycy 

· Neurodermatoz 

· Bielactwa  

itp. 

dermalight
®
 3000 swoją najwyższą skuteczność 

osiąga dzięki możliwości stosowania różnego 

rodzaju terapii: 

· Foto-i Fotochemioterapii 

· PUVA 

· PUVA- kąpielowa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyłącznik bezpieczeństwa dla pacejnta  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Możliwość podglądu pacjenta podczas terapii (okno 
zabezpieczone specjalnym filtrem UV) 
 

 
Klamka zewnętrzna i wewnętrzna  
 
 
Każdorazowe otwarcie drzwi kabiny powoduje 
automatyczne wyłączanie promienników UVA / UVB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wszystko w zasięgu wzroku: 

Intuicyjny układ sterowania, układ sterowaina 
przymocowany z boku urządzenia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dermalight
®
 3000 

Kabina do naświetlań promieniami UV 

dermalight®3000 jest systemem terapeutycznym  

o wysokiej wydajności służącym do wykonania 

naświetlań promieniami UV całego ciala. 

Zróżnicowane lampy o różnym spektrum pozwalają 

na przeprowadzenie szerokiego wachlarza działań 

terapeutycznych, zależnie od zalecenia.. 

 

Dzięki kompaktowej konstrukcji kabina zajmuje 

niewiele miejsca, dzięki czemu mieści się w każdym 

pomieszczeniu. dermalight®3000 jest zatem idealna 

do klinikdermatologicznych, gabinetów lekarskich oraz 

ośrodków leczniczych. 

Efektywne napromieniowanie całego ciala 

Budowa kabiny zaprojektowana jest w sposób 

optymalny, tak aby podczas terapii pacjen 

napromieniowany został w sposób równomierny  

i intensywny. Pozwala to na maksymalne 

skrócenie czasu terapii. 

Urządzenie posiada zaprogramowane 

ograniczenie maksymalnej dawki promieniowania  

Cicha praca- przyjemna terapia dla personelu oraz 
pacjenta 

Dzięki specjalnie zaprojektowanemu kabinie 

istnieje możliwość wyłączenia wentylatorów  

i redukcji hałasu oraz szumów do minimum.  

 

 



dermalight
®
 3000 

Kabina do naświetlań promieniami UV 

Indywidualnie dobierana moc promieniowania 
dostosowywana do Państwa wymagań 
 
Możliwa monoterapia z zastosowaniem promienników: 
· wąskozakresowych -UV-B/311nm 
· lub UV-A 320-400 nm 
A także jednoczesna terapia z promiennikami  
UV-A i wąskozakresowymi-UV-B/311nm 
 
wyboru zakresu promieniowania w sposób 
niezależny. Istnieje możliwość zmiany ilości i 
konfiguracji promienników. 
 
Urządzenie jest dostarczane z miernikiem 
natężenia promieniowania 
 

 

 

 

 

 

 

Wyposażenie lampy 
Terapia mono 

28 x 100W – UV-B/311nm  

Terapia kombinowana 

16 x 100W – UV-A oraz 

12 x 100W – UV-B/311nm  

Dane techniczne 
Wymiary zewnętrzne: 1000x850x1950 mm 

Wymiary wewnętrzne: 650x650x1950 mm 

Źródło zasilania: 230V/50Hz   
Pobór mocy: 3000 W przy włączonych wszystkich lampach 

Bezpieczniki: wbudowany przerywnik obwodu, 16A 

Całkowita waga kabiny: około 190 kg 

Podlega zmianom technicznym  

Opcjonalnie urządzenie może być 
wyposażone w płyty akrylowe 
oddzielające pacjenta od źródeł 
promieniowania UVA / UVB 



 

Dr. K. Hönle Medizintechnik GmbH 

Viktor-Frankl-Straße 20 86916 Kaufering 

Telefon: 0 81 91/3 05 55-0 Telefax: 0 81 91/3 05 55 -50 

E-Mail: medizin@drhoenle.de Internet: www.drhoenle.de 

Producent 

Wyłączny dystrybutor w Polsce 

Ultra-viol sp.j. Pietras, Purgał, Słowiński, Wójcik 
ul. Stępowizna 34 
95-100 Zgierz 
 
Tel. 042 717 11 76  
Fax. 042 717 11 76 wew. 23 lub 24 
e-mail biuro@ultraviol.pl 
http://www.ultraviol.pl 
http://www.ultraviolsklep.pl 
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