
Thông tin chung

Model:                                                      V3000 (3.XX) 

Cường độ bước sóng :                            20 μW.cm  .nm   @ 40cm

Cường độ bước sóng: (Tăng cường)      40 μW.cm  .nm   @ 40cm                

Đỉnh bước sóng:                                      450 - 455 nm 

Phần da được chiếu:                               75%

Màn hình hiển thị các thông số 

Thời gian điều trị 

Tổng thời gian sử dụng (Tuổi thọ) 

Tổng thời gian sử dụng chế độ tăng cường (Tuổi thọ)

Yêu cầu 

Yêu cầu về nguồn điện:             
Nguồn AC: 220V AC 10%, 47 - 63 Hz           Tối đa 40 watt 

Yêu cầu về khí:
Không có

Yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 13485: 2003; IEC 60601-2-50-2003

Kích thước và trọng lượng

Chiều cao: 182 cm                 Chiều rộng: 84cm

Cân nặng: 23 kg                     Trọng lượng đóng gói: 30kg

Đặc điểm về điện

Chân cắm 3 chân một chân tiếp đất an toàn

Cầu chì bảo vệ điện

Màn hình hiển thị LED 

Người dùng có thể lựa chọn chế độ hoạt động “tăng cường” hoặc “tiêu chuẩn”

Đặc điểm khác

Tương thích với giường sưởi của MTTS

Để biết thêm thông tin hoặc đặt hàng, hãy liên hệ 
với chúng tôi theo:   

E-mail:  assistance@mtts-asia.com
Điện thoại:  +84 43766 6521
Website:  http://mtts-asia.com
Địa chỉ:  Số 26 Ngõ 41 An Dương Vương  
  Phú Thượng, Tây Hồ
  Hà Nội

Nhà phân phối: 
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TÌM KIẾM GIẢI PHÁP TỐT NHẤT CHO BẠN
Giải pháp công nghệ phù hợp trong y tế

ISO 13485: 2003

MTTS Phototherapy V3000
Đèn chiếu vàng da V3000 MTTS 
Đèn chiếu LED điều trị bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh



Những đặc điểm quan trọng

- Dàn đèn LED 42 bóng công suất cao hiệu Philips LUXEON

- Tiết kiệm điện năng

- Dùng quang phổ ánh sáng điều trị vàng da là tối ưu nhất

- Đỉnh quang phổ ánh sáng 450 đến 455 nm

- Bước sóng ánh sáng

 Tiêu chuẩn: 20 μW.cm  .nm   tại 40cm 

             Tăng cường: 40 μW.cm  .nm  tại 40cm 

-Phần da được chiếu: 75% của cơ thể

-Có video và sách hướng dẫn sử dụng

-Tuổi thọ: Xấp xỉ 50.000 giờ

- Độ cao có thể điều chỉnh
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Đèn chiếu vàng da y tế chất lượng 
dành cho điều trị vàng da sơ sinh

® ® 

Phụ kiện 

Băng mắt (S)

Băng mắt (M)

Băng mắt (L)

Rèm che

Đồng hồ đo bước 
sóng đèn chiếu

Hướng dẫn sử dụng

Sản phẩm chính

Sản phẩm PT V3000

Số đặt hàng sản phẩm

PT3-1011

PT3-1012

PT3-1013

PT3-1020

PT3-1030

PT3-1041

Số đặt hàng sản phẩm

PT3-1000

cỡ nhỏ

cỡ vừa

cỡ lớn

Tiếng Việt

Sản phẩm chính

Thông tin đặt hàng và dịch vụ

Bảo hành

Tiêu chuẩn bảo hành:  1 năm  (Theo chính sách của MTTS)     

Một mặt cắt ngang của đèn chiếu V3000 cho thấy đèn Philips Lux-
eon LED công suất cao được đặt sao cho bệnh nhân nhận được 
hiệu quả chiếu đèn trên 75% bề mặt da. 

Giường 
bệnh nhân

Đặc điểm thiết kế góc cạnh duy nhất ở V3000 
đảm bảo da được chiếu ở mức tối đa 


