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ERCHONIA
EVL/EVRL

Kort om Lunula
Laserkulör

Röd och violett

Våglängd

635 nm och 405nm

FDA godkänd

2005

Antal FDA godkännanden

2

Utformning - roterande linjär laser

Linjär, ej roterande

Antal diodhuvud

1

Antal laserdioder

2

Behandlingstid

2-10 minuter

SNABB BEHANDLING

Behandlingstiden är
på 2-10 minuter.

Om EVRL
EVL/EVRL är den mest mångsidiga handhållna maskinen från Erchonia Inc.
Behandlingen är kliniskt godkänd och maskinen har flera FDA godkännanden, för både smärta och hudvård (acne).
Många Terapeuter uppskattar dess smidiga format och breda användningsområde och just EVL/EVRL maskinen
är mångas favorit och lämnar sällan terapeutens närhet. EVL/EVRL kan även monteras i ett golvstativ för avlastad
behandling av klienten.

Hur fungerar det?
Ljuset triggaren naturlig respons i dina celler, där den sekundära responsen på dentillfärdaenerginär biokemisk.
Din kropp kommer öka sin naturliga produktion av bl.a. väteperoxidoch kväveoxid vilket i sin tur leder till läkning.
Det violetta ljuset leder till väteperoxidochdet röda ljuset leder till kväveoxid vilket är kraftigt kärlutvidgande och
leder till en ökning avmikrocirkulation med upp till 75%. Denna ökning av blodflöde ger kroppen möjlighet
atthanterainflammationer och bekämpa patogener. Det är kombinationen mellan det röda ochviolett ljusets
samverkande effekter som gör behandlingsformen så effektiv.

Unika maskin fördelar
EVRL är programmerbar och har ett enkelt grafiskt gränssnitt med en touchdisplay.
Den har både ett rött och ett violettljus och du kan välja att köra enbart det violetta ljuset genom att slå av den

́

röda laserdioden. Detta ökar dina möjligheter som terapeut. Maskinen hantera frekvenser mellan 0-100 000hz.
Batteridriven, induktionsladdare medföljer och maskinen har ett utbytbart batteri.
EVL/EVRL går enkelt ner i fickan och är mycket enkelt att hantera och transportera för alla typer av behov.
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KAN MAN FÅ EN
DEMONSTRATION?

Är det inte farligt med kall laser?

Självklart, boka en
tid med oss!

Nej, idag finn inga rapporterade biverkningar med kall laser.

Vilka personer bör jag inte behandla?
Man behandlar inte barn, gravida och personer med pågående cancerbehandling.
För mer information om kontraindikationer, kontakta oss.

Vilka passar denna maskinen för?
Alla typer av kroppsterapeuter, såsom Kiropraktorer, naprapater, massageterapeuter, idrottsmedicin, elitidrott,
läkare, hudvårdskliniker ortopeder och vårdcentraler.

Vad kostar en EVL/EVRL?
På vår hemsida ser du aktuell pris. Vi erbjuder både kontantbetalning och leasing. Vid ytterligare frågor om
betalningsalternativ, kontakta 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.

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).
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