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Het "Infraphil" apparaat kan worden gebruikt tegen
verkoudheden, influenza, verschillende ontstekingen,
steenpuisten, rheumatische aandoeningen, spit, jicht,
verstuikingen, wonden, kiespijn, winterhanden, gesprongen
huid, enz. Over het algemeen kan men het ' Infraphil'
apparaat gebruiken in die gevallen, waarbij genezing of
verlichting verkregen wordt door middel van warmte.
De stralen van het'Infraphil" apparaat dringen diep door
de opperhuid heen en verwarmen de dieper gelegen
weefsels, met als gevolg: een verwijding van de bloedvaten.
Dit betekent dat het bloed op de ontstoken plaats sneller
en beter zal circuleren, hetgeen de genezing gunstig
beïnvloedt.
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Het Philips "Infrapliil npparaat
wordt geheel klaar voor n«-l [»«'l>ruik
geleverd en geeft u\n heilzame
infrarode stralen zodni dr steker in
het stopcontact wordl gestoken,
vergewis LJ echter voonil. < l n l d<-

op de straler aangegeven x p i i i m i n g
klopt met de plaatselijke m l span
ning, daar de straler slecllls vcior
één netspanning ges< l i l k l is.

Licht ontvlambare artikelen en
vloeistoffen, onder andere ook kam-
men, brilmonturen e.d. van cellu-
loid, moeten uit de nabijheid van
de "Infraphil" worden gebracht.
Houd deze voorwerpen buiten de
stralenbundel. Bij het gebruik van
de straler in bed moet U reke-
ning houden met het gevaar van
schroeien van lakens, dekens en
kussens.



Het gebruik van pijnstillende en
andere verdovingsmiddelen vlak
voor de bestraling moet beslist
worden ontraden, aangezien de
mogelijkheid niet is uitgesloten, dat,
ten gevolge van plaatselijke ver-
doving, een te sterke verwarming
niet zon worden bemerkt, waardoor
kans op verbranding ontstaat.

De duur van de bestraling is af-
hankelijk van het ziektegeval en van
de gevoeligheid van de patiënt. De
tijd varieeit van 10 tot 30 minuten.
Als de huid zeer gevoelig is, moet
men deze na de bestraling even
invetten. In de meeste gevallen
kan de bestraling enkele malen per
dag worden herhaald.



Een doeltreffende bestraling ver-
krijgt men door de stialer zo dicht
mogelijk bij de te Lestralen plekte
brengen. De afstand moet zo-
danig zijn, dat men de warmte nog
goed kan verdragen en dat deze
weldadig aandoet, zonder dat de
huid pijn gaat doen. De afstand
van 25 cm wordt in het algemeen
goed verdragen.

Ga niet wild of ruw met de straler
om en zorg er vooral voor, dat geen
vocht of spatten de lamp raken
zolang deze nog heet is. Het is
duidelijk, dat op die manier het
glas zou kunnen springen. Bewaar
het apparaat op een droge plaats,
bij voorkeur niet in een badkamer.
Met een heetje zorg hebt U jaren-
lang plezier van het apparaat.
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Hoe dikwijls Lestraien ?

Iii de meeste gevallen is het voldoende zich één keer per
dag Ie bestralen. In hardnekkige gevallen is het dikwijls
wenselijk de bestraling enkele malen per dag te her-
halen. Het is echter duidelijk, dat het aantal bestralingen
per dag en net totale aantal bestralingen voor elk geval
verschillend z i jn en tevens afhangen van de graad van
gevoeligheid van de patiënt.

STEL IN ERNSTIGE GEVALLEN WET ZELF UW DIAGNOSE.
RAADPLEEG UW HUISARTS I
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