
 

ERCHONIA
LUNULA

SNABB BEHANDLING

En behandling tar 
12 minuter!

Kort om Lunula

Laserkulör

Våglängd

FDA godkänd

Antal FDA godkännanden

Utformning - roterande linjär laser

Antal diodhuvud

Antal laserdioder

Behandlingstid
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Röd och violett

635 nm och 405nm
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Hur fungerar det?

Lunula triggar en naturlig respons i dina celler, där den sekundära responsen på den tillförda energin är biokemisk. 

Din kropp kommer öka sin naturliga produktion av bl.a. väteperoxid och kväveoxid vilket i sin tur leder till läkning. 

Det violetta ljuset leder till väteperoxid som försvagar svampens immunförsvar och lämnar den sårbar för kroppens

attack. 

Det röda ljuset leder till kväveoxid vilket är kraftigt kärlutvidgande och leder till en ökning av mikrocirkulation med upp

till 75%. Denna ökning av blodflöde ger kroppen möjlighet att hantera och avlägsna svampinfektionen. Det är

kombinationen mellan det röda och violett ljusets samverkande effekter som gör behandlingsformen så effektiv. 

Kliniska studier påvisar ett resultat om 89% ren ny nagelutväxt.

Fungera det på alla sorters svamp?

Ja. Maskinen bryr sig inte om skadans natur eller svampsort då den triggar kroppens egna försvar. Lasern i sig självt

bränner eller dödar inte en specifik svampsort. Lasern är ett transportsystem av energi till dina celler – som sedan gör

jobbet.

Om Lunula

Lunula behandlar snabbt och effektivt envisa svampinfektioner på både händer och fötter. Behandlingen är medicinskt

godkänd, smärt- och beröringsfri utan biverkningar. En behandling tar 12 minuter per fot eller hand. Rekommenderat

behandlingsintervall är 1 vecka.



KAN MAN FÅ EN
DEMONSTRATION?

Självklart, boka en
tid med oss!

Vad ingår i priset? Utbildning? 

Maskinen, stark transportlåda samt utbildning. Maskinen har 24m tillverkningsgaranti och det medföljer en

maskinmanual.

Vi brukar lägga en halvdag på utbildningen där vi går igenom teori och praktik. Efter utförd utbildning blir du

certifierad.

Vilka passar denna maskinen för?

Medicinsk fotvård, podiater, hudvårdskliniker, ortopeder och vårdcentraler.
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Vad kostar en Lunula?

På vår hemsida ser du aktuell pris. Vi erbjuder både kontantbetalning och leasing. Vid ytterligare frågor om

betalningsalternativ, kontakta oss.

Vilka personer bör jag inte behandla?

Man behandlar inte barn, gravida och personer med pågående cancerbehandling. 

För mer information om kontraindikationer, kontakta oss.

Är det inte farligt med kall laser?

Nej. Idag finn inga rapporterade biverkningar med kall laser.

Finns det något förbrukningsmaterial?

Nej

Kan maskinen bli överhettad?

Nej. Då detta är en klass 2 så räknas det som en kall medicinsk laser (eng non-thermal ‘true’ low level lasers).



VILKA KLINIKER HAR
DET IDAG?

Titta in på vår
hemsida!

Hur lång tid tar det innan man ser resultat?

Med naglar är det alltid tålamod som gäller. Tränade medicinskt utbildad vårdpersonal, medicinska fotvårdare och

podiater kan ibland på så kort tid som ca 3 veckor se en ny ren vit kant som växer ut till att så småningom bli den nya

friska nageln. Normal nagelutväxt är ca 12-18månader. Behandlingen ökar nagelutväxttempot med upp till 30%.
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Kall laser vs tablettbehandling

När nagelsvamp finns under nagelbandet så får många ta en

tablettbehandling. 

Men för att få rätt tablettbehandling så måste man veta vilken nagelsvamp

det rör sig om. Att nageln är missfärgad, förtjockad och skör - eller har

lossnat helt, kan även vara tecken på nagelpsoriasis m.m.

Det är alltså 50% chans att du har svamp eller annan åkomma.

Ett PCR-prov kan göras men denna kan inte visa om svampen är död eller ej. 

Inget av detta behöver man göra med Lunula laser då ljuset tränger in och

behandlar allt.

Kan jag som klinik göra något för att få snabbare resultat på mina patienter?

Ibland kan en nagelolja smörja matrixen för enklare nagelutväxt. Inga andra preparat är nödvändiga för

svampbehandlingen då laser är högst i hierakin av svampbehandling.

Kall laser vs lackbehandling

Nagellacksbehandlingar eller liknande kan vara effektiva men det beror på vart svampen har angripit. Om förändringar

går upp i nagelbandet, vid själva nagelanlagen så fungerar inte lack eftersom den inte kan tränga upp där. Men det är

inget hinder för kan Lunula laser, som effektivt kan bota nagelsvamp oavsett vart den har spridit sig. 

Vill du veta mer?

Boka gärna ett webbmöte med vår produktspecialist som kan berätta mer! Läs mer; www.humanrecharge.com 


