
Effektiv och 
läkemedelsfri lindring  
av ryggsmärta
Philips BlueTouch

Smärtlindring från Philips
Så påverkar smärta din livskvalitet

Vi vill alla kunna utföra våra vardagliga aktiviteter utan smärta. När 
man upplever smärta är dock den instinktiva reaktionen att minska 
sin aktivitetsnivå för att undvika detta. Som ett resultat blir man i 
sämre form och mindre förmögen att göra det man vill. Det är ingen 
överdrift att säga att det är viktigt att hålla sig aktiv.

Ta itu med dina behov
Philips produkter för smärtlindring erbjuder ett unikt och holistiskt 
sätt att lindra smärta och stimulera vardaglig aktivitet. De går 
bortom symtomlindring för att hjälpa dig att förbättra din förståelse 
för din fysiska förmåga, stimulera aktivitet och få ett mer aktivt liv. 
Våra produkter har genomgått omfattande undersökningar och 
tester för att erbjuda dig kliniskt bevisad* smärtlindring utan de 
biverkningar som förknippas med smärtstillande medel.

*  TensRelief – Source: M. Johnson, M. Martinson (2007). Efficacy of electrical nerve stimulation for 
chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomised controlled trials. Pain 130, 157-165. 
BlueTouch – Source: Prof. Dr. Hubert J. Bardenheuer (Universitätsklinikum Heidelberg), Vortrag 
Frankfurt, 7. März 2013 re the use of BlueTouch for chronic musculoskeletal back pain. 
InfraCare – Source: R. Brenke W. Siems: Infrarotstrahlung eine moderne Form der 
Wärmetherapie. NaturaMed 21 2006:32-37.

www.philips.com/pain-relief
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Kväveoxid 
frigörs från 
huden av 
blått ljus

Kväveoxid 
transporteras
av blodkärl

Blått ljus Värme

1

1

2

Omedelbar värmesensation

Kväveoxid frigörs

Kväveoxid

Intensitetsnivå Varaktighet Maximal anv. per dag

1) låg  30 min 2

2) mellan 20 min 2

3) hög 15 min 2

För behandling av:

Mild till måttlig muskelvärk i ryggen
Philips BlueTouch
Philips BlueTouch är resultatet av flera års intensiv forskning 
och kombinerar innovation och enkel användning för att 
hantera ryggsmärta. Med hjälp av sin egen teknik har Philips 
utvecklat BlueTouch, med en matris av blå LED-lampor 
(lysdioder).

Vad är blått LED-ljus?

Ljusenergi är väl etablerat inom behandling av smärta, men 
det är först på senare tid som blått ljus har identifierats för sin 
förmåga att aktivera kroppens egna, naturliga läkningsprocess. 
Philips har gått i bräschen för denna innovation med 
utvecklingen av BlueTouch, som är ett spännande genombrott i 
behandling av ryggsmärta.

Så här fungerar det

Det blå ljuset hjälper till att stimulera kroppens naturliga 
frigörelse av kväveoxid i huden. Kväveoxidinducerade 
signalvägar orsakar vasodilation genom att verka avslappnande 
på vaskulära glatta muskelceller, vilket främjar blodcirkulationen 
och ökar tillförseln av syre och näring. Detta har en omedelbar 
avslappnande effekt på spända muskler.

Produktöversikt

För de som lider av mild till måttlig muskulär ryggsmärta, 
inklusive axlar och/eller ländrygg 
•	Philips	BlueTouch	är	en	innovativ	behandling	med	blått	
 ljus  som har dubbel effekt. Behandlingen ger lindrande 
 värme och stimulerar frigörandet av kroppens kväveoxid för 
 att öka det lokala blodflödet och stödja kroppens naturliga 
 återhämtningsprocesser 
•	Hjälper	till	att	mildra	smärta	på	ett	naturligt	sätt	utan	
 läkemedel 
•	Justerbar	rem	för	övre	eller	nedre	delen	av	ryggen	
 (en storlek passar alla) och utformat att sitta bekvämt 
 och diskret under  kläder 
•	Kontrollera	din	behandling	via	din	iOS-	eller	Androidenhet		
•	Korta	behandlingstider	med	tre	intensitetsnivåer 
•	Rekommenderad	användning:	två	gånger	om	
 dagen i upp till 30 minuter. 
 Känn resultat inom en till två veckor

Philips BlueTouch is certified as a medical device by DEKRA in line with European standards 
(IEC 60601)

BlueTouch smärtlindringsplatta

Diskret, bekvämt och flexibelt

Platta för den övre eller nedre delen av ryggen för användning 
med Philips BlueTouch smärtlindringsplatta. En storlek passar 
alla. Utformad att sitta bekvämt och diskret under kläder så att 
användaren enkelt kan integrera BlueTouch i sitt vardagliga liv 
och njuta av aktiviteter.

Kliniskt bevisad* smärtlindring

Produkten har en kliniskt bevisad smärtlindrande effekt*. 
Dessutom producerar BlueTouch en välgörande värme som  
 får musklerna att slappna av och  
ger användaren en känsla av  

välbefinnande. 

Naturligt effektiv

Philips BlueTouch använder  
värme och aktiverar naturliga  
läkande processer med blått  
ljus för att lindra rygg- 
smärtor utan läkemedel.

Rem för nedre delen av ryggen
En storlek passar alla

Praktiska remmar 
•	Bekväm	hållare	för	BlueTouch-platta
•	Diskret	och	enkel	att	ha	på	sig
•	En	storlek	passar	alla	–	flexibel	utformning
•	Enkel	att	rengöra

*  Source: Prof.  Dr.  Hubert J. Bardenheuer (University Clinic Heidelberg, Germany), 24th Interdisciplinary Congress on 
Pain Therapy and Palliative Care, Frankfurt/Main, Germany, lecture 7 March 2013 re the use of BlueTouch for chronic 
musculoskeletal back pain.

Korta behandlingstider med 
tre intensitetsnivåer :

Rem för övre delen av ryggen
En storlek passar alla


