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Photizo Vetcare lille, effektiv 

og enkel. En hurtig metode til 

bedre helse for dine dyr



2

Innhold:

Innledning                                                   ! ! ! !  3
Hva kan jeg behandle med Photizo® Vetcare ! ! ! !  3
Forholdsregler ! ! ! ! ! ! ! !  4
Forberedelse til behandling ! ! ! ! ! !  6
Hvordan administrerer jeg behandling? ! ! ! ! !  6
Hvordan fungerer Photizo® Vetcare bistå i smertelindring, 
healing og immunstimulering? ! ! ! ! !            7
Vilkår og behandlinger ! ! ! ! ! ! ! 8
Muskel, sene, fascia og ligament problemer ! ! ! ! 9
Sår, abscesser, blåmerker, acral slikke granulomata, etc !           10
Felles problemer, bein blåmerker, tretthetsbrudd, bruskskade             10
Deep tissue blåmerker og hematomer                                                   10
Postoperativ                               ! ! ! ! ! ! 10
Behandling av en kvalifisert veterinær ! ! ! ! ! 11
Betjening av Photizo® Vetcare ! ! ! ! ! ! 11
Feilsøking ! ! ! ! ! ! ! ! ! 12
Spesifikasjoner ! ! ! ! ! ! ! ! 12
Standard tilbehør ! ! ! ! ! ! ! ! 13
Kontaktdetaljer! ! ! ! ! ! ! ! 13

3
3
4
6
6

7
8
9

10
10
10
10
11
11
12
12
13
13



3

Takk og gratulerer med kjøpet!

Du er nå den stolte eier av en Photizo® Vetcare.
Du kan forvente deg flere år med problemfri og optimal drift av Photizo® Vetcare.

Stor innsats, tanker, engasjement og forskning  har blitt lagt ned for å kunne tilby deg 
denne fantastiske, høykvalitets enhet.
Vi håper at dette apparat vil hjelpe deg i ditt dyrs behandling, smertelindring og 
generell helse, som mange andre har opplevd. Vi er stolte av å være din
ny partner på veien til velvære.
Vennligst besøk vår hjemmeside for mer informasjon: www.photizo.net. 

Introduksjon
Gjennom tidene (som den tidligste form for lysbehandling) har sollys vært kjent for å 
ha både helende og velgjørende egenskaper. Lys er energi, og energi opprettholder 
livet - det kan ikke bli ødelagt, men det kan også bli forvandlet til andre former.

Photizo® Vetcare er en LED-enhet som avgir rødt og infrarødt lys som trenger 
gjennom huden for å stimulere energiproduksjon og andre metabolske prosesser i 
aktuelle områder. Infrarødt lys er en av de få fysiske behandlinger som fungerer for å 
skape en helbredende effekt.
 Celler som er skadet kan faktisk bli forynget av lys.
Light Emitting Diodes (LED) leverer ikke nok kraft til å skade vev, men de leverer 
nok energi til å fremme naturlig selvhelbredende og smertelindring. Med sin kraft er 
den optimalisert for å være meget effektive.
LED-enheten er praktiske anordninger for fremstilling av lys ved spesifikke 
bølgelengder, og flere studier har  fastslått at det er selve lyset ved bestemte 
bølgelengder som bl.a er det  terapeutiske i naturen. 
Alle biologiske systemer har en unik absorpsjonsspektrum som bestemmer hvilke 
bølgelengder av stråling som vil bli absorbert for å produsere en gitt terapeutisk 
effekt. De synlige røde og usynlige infrarøde er deler av spekteret som har vist seg å 
ha meget absorberende og unike terapeutiske effekter på levende vev.

LED enheten tillater også lysstrålen å spre seg ut istedet for å være en smal lysstråle. 
Vidvinkel diffusjon av LED gjør den enklere å bruke, fordi lysutslippene derved er i 
stand til å trenge gjennom et bredere overflateareal, og dette resulterer i en raskere 
behandlingstid for det bestemte område. 

Photizo® Vetcare har one-touch, forhåndsprogrammerte, effektive doser av nær 
infrarød LED lys for behandling av smerter og ulike betennelsestilstander. 
Photizo® Vetcare sikrer  presis og enkel leving av den rette mengden joules / doser 
for angitte område.

Lerke Nordum
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Hva kan jeg behandle med PHOTIZO® VETCARE?
Photizo® Vetcare er ment å behandle:
• Husdyr -hunder og katter
• Stor Oppdrett - storfe, sauer, geiter, griser, etc.
• Hester

Photizo® Vetcare lindrer smerte, stimulerer cellene til å reparere og helbrede, 
redusere hevelse og betennelse, samt stimulere immunsystemet i akutte traumatisk 
forhold. Photizo® Vetcare er effektiv i behandling av kroniske smerter og 
betennelsestilstander forbundet med leddgikt og belastningsskader. Photizo® Vetcare 
stimulerer helbredelse, lindrer smerte, hevelse og betennelse, reduserer 
muskelspasmer, og  øker omfanget i blod- og lymfeårer, for å sikre utskilling av 
avfallsprodukter og tilføring av oksygen, næringsstoffer og konsentrasjoner av 
medisiner i området som behandles.

Hudsykdommer: f.eks
Sår, rifter, hyaloma flåttbitt nekrose, hot-spots, byller, sadel sår, habronema, dødkjøtt, 
kroniske slikke sår, blåmerker, øre infeksjon, pyoderma ( bakterie infeksjoner), 
pododermatitis (pote infeskjon), hud allergier, eksem, etc.

Muskel- og skjelettplager: f.eks
Leddgikt, senebetennelse, myositt ( muskel infeksjon), leddbånd / sener forstuing / 
belastning, blåmerker, brudd, nakke og ryggsmerter, splinter, belastningsskader, 
synovitt (led hinne betennelse), ødem, hematomer, muskelskader, muskelkramper, 
triggerpunkter, seromas, mastitt (jurbettenelse), etc.

Post-op: 
Alle områder som har vœrt behandles kirurgisk, inkludert hud transplantasjon
.
Annet:
Hornhinnen magesår, viral / herpes-relaterte forhold, bihulebetennelse, retro-orbikuler 
traumer.

Les retningslinjer og bruksanvisningen nøye før behandling og bruk av Photizo® 
Vetcare for å sikre optimal og riktig bruk.



5

FORHOLDSREGLER
Vær oppmerksom på at Photizo® Vetcare må ses som supplerende behandling,  og 
kan brukes i forbindelse med medisinsk behandling, leverandør og distributører av 
Photizo® Vetcare vil alltid anbefalle bruk av enheten i samråd med terepaut.
Photizo® Vetcare er ikke ment som en erstatning for vanlige medisinskt behandling, 
medisiner og / eller behandling. Produsent, leverandør og distributører av Photizo® 
Vetcare kan på ingen måte bli holdt ansvarlig for eventuelle skader, tap eller 
ødeleggelser, pådratt  ved bruk av  enheten utenfor de anbefalte retningslinjer og 
protokoll behandlinger. Vær også oppmerksom på at ikke alle tilstander vil ha samme 
effekt av lysterapi. Ikke bruk utelukkende Photizo® Vetcare om det er behov for 
medisiner, antibiotika eller soppdrepende behandlinger. Men ved bruk av Photizo® 
Vetcare i sammenheng med medisink behandling, vil vœre meget positivt, da 
virkningen av medisiner vil bli bedre.
Kreft: 
Lysterapi  hverken kurere eller forårsaker kreft. Ikke bruk lysterapi på noen kreft eller 
mistanke om kreft masse. Lysterapi kan ikke forårsake kreft - ingen mutasjons 
effekter er påvist for LED-baserte lys terapi enheter i noen medisinsk eller 
vitenskapelig litteratur til dags dato. Det lyset som produseres av Photizo® Vetcare er 
infrarød og nær-infrarød, ikke-ioniserende lys og er i motsatt ende av lysspekteret til 
skadelig ultrafiolett (UV) lys. Denne Photizo® Vetcare kan imidlertid  vœre nyttig 
ved behandling av mange av de bivirkningene ved kreftbehandling, som mukositt, en 
smertefull bivirkning av strålebehandling.

Graviditet: 
Lys terapi behandling er en trygg og effektiv behandling under svangerskapet/
drektighet. Virkningene av rødt eller infrarødt lys terapi har ikke blitt testet i 
svangerskapet. Fosteret kan ikke bli negativt påvirket av lys, vil vi ikke anbefale å 
bruke Photizo® Vetcare på områder direkte over fosteret.

Epilepsi: 
Noen studier tyder på at pulserene synlig lys ved frekvenser i 5-10 Hz spredningen 
kan indusere anfall. Photizo® Vetcare gir ikke puls i 5-10 Hz serien, men alle med 
anfallslidelser bør unngå å se direkte på lysstråle fra sonden som et forebyggende 
tiltak.

Overbehandling; 
Det vil ikke resultere i hurtigere helbredelse eller lindring av smerte. Overdreven 
daglig bruk kan føre til overstimulering og forsinket heling (hemmende effekt).
Hos noen pasienter med kroniske tilstander, kan initial behandling med lysterapi føre 
til små ubehag. Dette er på grunn av kroppens respons på  oppstart av 
helbredelsesprosessen. Dette er ikke en årsak til bekymring, og behandlingen bør 
fortsette.
Ingen øyebeskyttelse er nødvendig, men siden  lyset er svært lyst, ikke se direkte inn i 
lystrålen.

Vennligst ta hensyn til at etter behandling, kan dyret kjenne en falskt bilde av 
berdring, på grunn av den smertestillende virkning. Ikke overbelast  det behandlede 
området. Ved skade enbefalles behandling etter aktivitet, ikke før.
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Det er trygt å bruke Photizo® Vetcare på:
Vekstplager i unge dyr.
Pasienter med metallimplantater.

Forberedelse til behandling
Rengjøring, vedlikehold og lagring
Photizo® Vetcare skal rengjøres før og etter bruk ved hjelp av en ren klut og 
kirurgiske sprit eller kirurgisk alkohol hvis nødvendig. Photizo® Vetcare skal alltid 
oppbevares på et trygt og tørt sted, fortrinnsvis i oppbevaringsposen. Forsiktighet bør 
tas når du arbeider med enheten, og den må ikke brukes eller legges i vann.
Photizo® Vetcare har omfattende produkt service og vedlikehold garanti. Photizo® 
LED dioder kan utføre opptil 50 000 timer uten en betydelig tap av kraft.

Rens/barber huden/pels før påføring av behandlingen, da urenheter/pels og smuss kan 
blokkere lyset. Det er lurt å barbere det berørte området,pels kan også hindre 
inntrengning av lys. Rengjør sonden som anvist før behandlingen starter.
Du kan beskytte sonden mot forurensning ved å dekke den med gjennomsiktig plast.

Starte behandling:
Plasser sonden i direkte kontakt med huden/pelsen, på området som skal behandles, 
og trykk på strømknappen. Enheten vil pipe to ganger.
Hold sonden i  samme posisjon til enheten piper to ganger igjen. Den slår seg av 
automatisk. Dette indikerer en dose. Hvis doble eller triple doser er nødvendig (se 
tabell nedenfor), holde sonden i samme posisjon og gjenta dosen som anvist.
Forskyve sonden til neste sted. Trykk på strømknappen igjen.
Gjenta til hele berørte området er dekket. 

Hvordan fungerer PHOTIZO® VETCARE ved smertelindring, 
healing og immunstimulering?
Akutte skader:
Photizo® Vetcare stimulerer energiproduksjon (ATP) inne i cellen, opp til 250x, og 
dermed stimuleres cellene til å fungere på  et optimalt nivå. Det ytterligere stimulerer 
og regulerer DNA og RNA syntesen - programmene inne i cellen - å følge korrekt 
helbredelsesprosessen, og regulerer  dannelsen av arrvev / dødkjøtt formasjon. 
Dette øker den naturlige helbredelsesprosessen med opp til 30-40%, og reduserer 
sannsynligheten for overskytende arrvev-dannelse og komplikasjoner. Photizo® 
Vetcare stimulerer endorfin og serotonin produksjonen. Dette er kroppens egen smerte 
og avslappende "medisiner". Photizo® Vetcare reduserer effektivt den 
inflammatoriske prosessen som er forårsaket av skade, ødeleggelser eller overtrening 
og reduserer muskelkramper og triggerpunkter. Photizo® Vetcare bistår i å redusere 
hevelse ved å øke blodårer og lymfe aktivitet, for å fjerne overflødig avfallsprodukter 
fra den skadde eller betente området. Dette reduserer trykk og irritasjon på nerveender 
som ellers kan føre til mer smerter, men øker blodstrømmen inn til området, slik at 
vevet kan absorbere mer næringsstoffer og oksygen. Dette bidrar også til å redusere 
overskytende sår, og redusere risikoen av sekundære bakterielle infeksjoner.
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Den økte blodtilførsel til området, sikrer høyere konsentrasjoner av lokal og 
systemisk medisiner levert til det berørte området. Photizo® Vetcare stimulerer 
immunceller, til å reagere mot infeksjoner.
 Photizo® Vetcare stimulerer optimal celle tilstand (hud, bein, nerve, kapsel, brusk og 
muskelvev) for å opprettholde friskt vev. Dette kan bidra til å hindre degenerasjon av 
vev, som nerver, bein / ledd og blodkar.

Belastningsskader og kroniske tilstander:
Helbredende faser av vev skjer i tre faser, nemlig betennelse, spredning og 
organiserings fase. Kroniske "skader" eller overforbruk og betennelsesreaksjoner 
oppstår når vevet ikke fullfører denne syklusen. Vevet forblir i den inflammatoriske 
fase og  får ikke utvikle seg inn i proliferasjon (selve helbredelse av celler og vev) 
eller organisasjon fase. For at disse  "skadene" skal kunne helbredes, trenger kroppen 
stimulering i cellens programmer (DNA og RNA), f.eks ferdigstille betennelse fase og 
gå til den virkelige helbredelsesfasen. Når inflammasjonsprosessen organiserer i 
arrvev formasjon, fører det til sammenvoksninger som hemmer normal "gliding" av 
muskel og vev fiber, forårsaker irritasjon, og ytterligere betennelse, starten på en ond 
sirkel. Photizo® Vetcare vil avlaste muskelspasmer, stimulere smertefulle 
triggerpunkter, redusere betennelsesprosesser og lindre smerter, og dermed
bryte den onde sirkel, gi vevet muligheten til å starte helbredelsesprosessen hvis 
mulig, eller i kroniske lidelser, smertefrie perioder. Vær oppmerksom på at 
behandlingen med Photizo® Vetcare vil ikke kunne bryte ned sammenvoksninger, 
men skal styre de inflammatoriske prosesser og ubehag, og redusere risikoen for mer 
arrvevs formasjonen. Start med å behandle så raskt som mulig når problemet starter, 
da dette vil bidra til å forhindre kroniske problemer. 
Kroniske muskelkramper og triggerpunkter er vanligvis et resultat av langvarig 
overforbruk eller reaksjonell muskel beskyttelse i muskelgruppene,  dette hindrer 
naturlig restitusjon og utskilling av avfall, og hindrer tilførsel av  viktige 
næringsstoffer og oksygen.

Kronisk smerte: 
Alle typer leddgikt og irreversibel leddskader, kroniske muskelspasmer, trigger / 
akupunkturpunkter
Photizo® Vetcare stimulerer endorfin og serotonin produksjon. Dette er kroppens 
egen smerte og avslappende "medisiner". 
Effektivt redusere betennelsesprosessen som er forårsaket av skade eller overforbruk. 
Redusere og myke opp muskelkramper og slipper trange triggerpunkter. Bidra til å 
redusere hevelse ved å øke blodårer og lymfe størrelse for å fjerne overflødig 
avfallsprodukter fra det aktuelle området. Dette reduserer trykk og irritasjon på 
nerveender som forårsaker mer smerte. Økt blodstrøm inn i området, sikrer at vevet 
kan absorbere flere næringsstoffer og oksygen.

Behandling på akupunkturpunkter har gode behandlingsresultater.
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Vilkår og behandling:

Vennligst ta hensyn til følgende:
For effektiv behandling, små dyr og husdyr trenger ulike doser.
Photizo® Vetcare er programmert til å gi én gang dose. For  best resultat på ulike 
typer dyr, må du følge retningslinjer for behandling nedenfor:

Problem Husdyr Storfe og hester

Hud problem 1 dose 1 dose
Overflatisk
muskel / sene / ligament

1 dose 2 doser

Dype
muskel / sene / ligament

1 dose 3 dosee

Ledd og bein 1 dose 2 doser
Akupunkturpunkter 1 dose 1 dose

Se eget behandlingsskjema som ligger med i din Photizo Vetcare box.

Bløtvev problemer: muskler, sener og leddbånd:
Akutte skader:
Begynne å behandle de skadde og smertefulle området en gang (1) daglig, i ti (10) 
dager. Deretter hvis forholdene fortsatt hersker eller dyret fortsatt opplever ubehag, 
behandle to (2) til tre (3) ganger i uken. I tilfeller av akutt smerte, kan du behandle to 
ganger (2) daglig i to (2) til tre (3) dager, men  så gå tilbake til en gang (1) daglig i ti 
dager.
Hvis muskelspasmer og smertefulle triggerpunkt er til stede, inkludere disse 
områdene i behandlingen. Behandling av akupunkturpunkter er også anbefalt, og har 
gode behandlingsresultater.

Kroniske og belastningsskader:
Behandle det berørte områdene en gang (1) daglig i fem (5) til sju (7) dager; deretter 
tilbake til behandling to (2) til tre (3) ganger i uken i opp til tre (3) uker. Hvis ubehag 
fremdeles er merkbart,  gå tilbake til behandling én gang (1) en uke. Hvis problemet 
vedvarer, må du revurdere tilstand, eller referere til en veterinær.

Mastitt/Jur bettenelse:
Ku: Behandle direkte over det berørte juret, med doble doser to (2) til tre (3) ganger i 
uken, til tilstanden forsvinner. Ikke slutt med lokale eller systemiske medisiner.
Husdyr: Behandle berørte området, én gang (1) daglig inntil tilstanden forsvinner.

Hudproblemer;
Akutte skader: Begynn behandling så snart som mulig for å stimulere celle 
reparasjon. Behandle alle akutte hudskader daglig til helbredet.
Som f.eks Sår, rifter, hyaloma flåttbitt nekrose, hot-spots, byller, saddle sår, 
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habronema, stolt kjøtt, acral slikke granulomas, blåmerker, otitis externa, pyoderma, 
pododermatitis, hud allergier, eksem, etc.

Kroniske hudproblemer: Behandle engang (1) daglig i fem (5) til sju (7) dager, 
deretter behandle to ganger (2) ukentlig. Man kan redusere behandling når forholdet 
stabiliserer seg til en gang (1) ukentlig, for å opprettholde sunn hud.
Infeksjonstilstander, f.eks abscesser, hot spots, habronema, Coryne bactereosis, etc .: 
Behandling med Photizo® Vetcare, er ikke en erstatning for antibiotika eller andre 
reseptbelagte medisiner, men vil bistå i helbredelsesprosessen ved å stimulere 
immunforsvaret, fremskynde helbredelses, og hjelpe medisiner som skal leveres til de 
berørte områdene. Kirurgisk drenering av abscesser er i noen tilfeller er anbefalt, før 
optimal behandling vil være effektiv.

Ledd problemer, stress frakturer og bruskskader:
Akutte skader: Begynn behandling så snart som mulig. Behandle hele 
forbindelseslinien eller  det skadede området. Behandle daglig i ti (10) dager, og gå 
tilbake til behandling tre (3) ganger i uken frem til helbredet.
Kroniske ledd tilstander som leddgikt, hofteleddsdysplasi: Behandle gang (1) 
daglig i fem (5) til sju (7) dager for å redusere betennelsesprosessen og kontroll 
smerte. Deretter behandle to (2) til tre (3) ganger i uken i to (2) uker. Redusere 
behandlingsfrekvensen når tilstanden stabiliserer seg til en gang (1) ukentlig. Dekk 
hele forbindelseslinien, front, sider og bak.

Dype blåmerker og hematomer:
Begynne å behandle så snart som mulig etter  at skaden har oppstår, og behandle hele 
det berørte området. I tilfeller hvor ødem er til stede, også behandle de nœrliggende 
lymfeknuter, for å sikre raskere drenering av avfall, og proteinforbindelser. Behandle 
daglig til det er helbredet.

Post-operative behandlinger:
Begynn behandlingen direkte etter operasjonen, spesielt kirurgi på hester. Behandling 
vil hjelpe til med å forebygge arrvev og dødkjøtt formasjon. Behandle daglig i fem (5) 
til ti (10) dager.
Behandlingen gir fordeler som smertelindring, raskere healing, mindre arrvev / 
dødkjøtt formasjon, immunstimulering og mindre fare for hevelser.

Annet: 
KUN anbefalt behandling av en kvalifisert veterinær!
Øyeskader, hornhinnen , viral / herpes-relaterte forhold, bihulebetennelse, retro-
orbicular traumer.
 
Øyeskader: 
Selv om Photizo® Vetcare lys er lys, vil det ikke skade øyet, og behandling av 
øyeskader vil forbedre helbredelse. Hvis dyret blir skremt av lyset, kan man utføre 
behandling fra siden av hodet, da lyset trenger igjennom benet. Behandle (1) gang 
daglig i fem (5) til sju (7) dager.
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Infeksjonstilstander:
Virale / herpes relaterte tilstander, bakterielle eller soppinfeksjoner:
Vennligst ikke avslutte medisinering. Behandle tre (3) til fem (5) ganger i uken i fire 
(4) uker, eller til tilstanden er blitt bra. Photizo® Vetcare stimulerer lokale og 
systemiske immunsystem, og kan føre til at kroppen til å danne antistoffer mot 
patogenet.

OPPLADNING FØRSTE GANG;  

LADE OPP OVER NATTEN, LADES MIN 4 timer om den går helt tom. Bør gå 
tom en gang i blandt for lengre holdbarhet på batteriet. Batteriet får maksimal 
kapasitet etter 2-3 ganger med fullladning over natten ( eller mer enn 4 timer)
Photizo® Vetcare fungerer på batteri eller nettstrøm.
For å slå på, trykk på strømknappen. Indikasjon lyset kommer på og enheten piper to 
ganger.
Når behandlingssyklus er ferdig, vil det pipe to ganger og slå seg av automatisk.
For å slå av enheten i løpet av behandlingssyklus, trykk og hold strømknappen i 1 
sekund.
Når enheten kjører på batteri, vil indikasjon lyset vise grønt, oransje eller rød.  Når 
batteriet er tomt, vil den slå seg av automatisk og piper to ganger. Enheten vil ikke 
være i stand til å slå på igjen før den er koblet til strømledningen. Er man midt i en 
behandling kan man fint fullføre dette med tilknytning til strømledning. Enheten bør 
etter å ha gått helt tom lades min 4 timer.
Når du plugger i strøm, vil det pipe en gang, og etter en 3 sekunders forsinkelse vil 
indikasjonlyset begynner å blinke. Hvis batteriet er flatt, vil det begynne å blinke rødt, 
deretter oransje og deretter grønt ettersom batteriet lades. Når batteriet er fulladet, vil 
indikasjon lyset slutter å blinke, og være på permanent grønt, min 4 timer før det er 
fulladet selv om det i den grønne lampen i noen tilfeller lyser tidligere.
Når du tar ut strømen, vil enheten pipe en gang og ladesignallampen slukker.

Feilsøking:

Problem Løsning
Enheten slår seg ikke på Batteriet må lades
Enheten lader ikke Er laderen kobles til enheten / 

plugget inn på elektrisk forsyning 
og slått på?  Alle tilkoblinger sitter 
som de skal?

2 store LED ionene ser ikke ut til å 
være på / til å fungere

Disse LED bølgelengde ligger 
innenfor det usynlige område og 
dermed vil ikke bli sett med det 
blotte øye
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Spesifikasjoner:
Enheten har light emitting diode (LED) med høy effektive røde og infrarøde 
lysdioder.

Effekt: 1 300 mW
Rekkevidde: 4.7cm2
Bølgelengder: 633nm rød, 850nm infrarød

Nett: 100 ~ 240VAC
Batteri Spenning: 7.2V DC
Batterilader: 12V, 1A
Vekt: 280 gram
Lading: 3 - 4 timer
Sykluser per lading: 100 -130

Standard tilbehør:
Strømledning
Bruksanvisning
Oppbevaringspose

Photizo® Vetcare ble utviklet av et team av fysioterapeuter, biologer, veterinærer, og 
ingeniører for å gi et forenklet, brukervennlig system. Vi er stolte over at dette 
produktet er laget etter de høyeste standarder, og laget kun med komponenter av 
ypperste kvalitet. Vær oppmerksom på at PHOTIZO® VETCARE ikke er en 
erstatning for medisinske råd eller behandling, men er en  hjelpende 
behandlingsenhet. Ikke anta at alle forhold er egnet for behandling med lysterapi.

PHOTIZO® VETCARE ER IKKE et diagnostisk verktøy, og er ikke ment å erstatte 
medisinsk behandling.

KONTAKT
Caball Consulting
Tlf: +45 2815 5673

E-post: info@caball.biz
Nettsted: www.caball.biz

ADVARSEL!
Bare bruke PHOTIZO® BATTERILADER  som følger med enheten for å lade 
batteriene. Annen lader vil skade batteriene eller PHOTIZO® VETCARE

GARANTI
Dette produktet kommer med en 1-års innlevering garanti fra kjøpsdato, og 2 års 
reklamsjonsrett, forut for at opprinnelige kjøpsbevis er presentert. INGEN garantikrav 
som stammer fra ondsinnet skade, batterilekkasje, utilsiktet slippe, vannskader, eller 
organisk skade løsemiddel vil bli underholdt. Batterier er uttrykkelig unntatt under 
denne garantien. Vær oppmerksom på at spesifikasjoner kan variere fra de presentert i 
denne manualen.
Hvis du trenger hjelp eller erfaring produktfeil, ta kontakt med din nærmeste 
forhandler eller mail Caball Consulting på info@caball.biz .

Lerke Nordum
post@caball.biz
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