Op veler verzoek:

Eindejaarsaanbieding

Bestel 2 fototherapiesystemen
en ontvang een Light Meter
Hierbij ontvangt u een prachtige aanbieding voor onze fototherapiesystemen. Indien u besluit om 2 systemen te kopen,
ontvangt u een gratis Bili Light meter. Daarnaast ontvangt u eveneens een goede korting bij de aanschaf van 2 units.
Voor deze actie kunt u bij een aanschaf van 2 units een korting hanteren van 25% op de listprijs. Daarnaast ontvangt u bij
een order van 2 units de Bili Light meter gratis (waarde € 1.410,-). Welke 2 units u aanschaft, bepaalt u helemaal zelf.
De aangeboden prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage, installatiekosten en BTW. Maximaal 1x gratis Bilil Light meter per klant.

Bent u geïnteresseerd, neem dan snel contact met ons op. Deze aanbieding is geldig t/m 19 december 2014.
Wij maken graag een passende offerte voor u.

Tijdelijke actie t/m 19 december 2014
Kies 2 fototherapiesystemen
(alle combinaties zijn mogelijk)


BiliSoft LED

Lullaby LED

Giraffe Blue Spot PT
En ontvang een gratis Light Meter

Indien u 2 fototherapiesystemen bestelt,
ontvangt u 1 BiliBlanket Light Meter (t.w.v. € 1.410,-).
Deze aanbieding is geldig t/m 19 december 2014.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met:
Frank Hueben
M: 06-53847429
E: frank.hueben@ge.com
© 2014 General Electric Company - Alle rechten voorbehouden.

GE Healthcare.nl

General Electric Company behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de specificaties en features
van dit product aan te brengen of te stoppen met het product, op ieder gewenst moment, zonder
aankondiging of verplichting.
GE, het GE Monogram en producten met een asterisk (*) zijn handelsmerken van General Electric
Company.

Om welke fototherapie systemen gaat het:

Lullaby* LED - Fototherapie
LED lamp kan bovenop de couveuse worden gepositioneerd, maar ook op een verrijdbaar statief.
Optimale 458-nm golflengte
De LED lampen focussen op een optimale golflengte (450-465nm) voor een goede bilirubine
metabolisme. Met een hoge straling van 45 μw/cm2/nm en een lage straling van 22 μw/cm2/nm,
kunt u met de lullaby LED maatwerk leveren op basis van de behoefte van de patiënt.
Uniforme licht distributie
Het optische ontwerp zorgt voor een uniforme lichtdistributie over het lichaamsoppervlak van de
patiënt.
Whisper-quiet
Ontworpen zonder ventilator en/of andere mechanisch bewegende delen. Het functioneert op
een niveau van 22.4 dB(A).
Duurzaamheid
Onze LED heeft 50.000 branduren te bieden. Daardoor een reductie in vervangingskosten.

Giraffe* Blue Spot PT LED
De Giraffe Blue Spot PT kan rechtstreeks gekoppeld waren aan de Giraffe couveuses, maar ook
worden gebruikt op een verrijdbaar statief.
Nauwe bandbreedte
De Giraffe Blue Spot PT biedt een nauwe bandbreedte van (430-490nm) voor een goede
bilirubine metabolisme. Met een afstand van 38cm van spot tot de patiënt, levert de unit een
straling van 45 μw/cm2/nm.
Uniforme lichtdistributie
Een uitstekende uniforme lichtdistributie over het lichaamsoppervlak van de patiënt.
Focus
Het licht kan gefocust worden op de patiënt met minimale belasting voor de zorgverleners of
patiënten in de omgeving.
Duurzaamheid
De Giraffe Blue Spot PT heeft 10.000 branduren te bieden.

Bilisoft* LED fototherapie
De Bilisoft LED fototherapielamp heeft een matrasje in de maten Large (25x30cm) en Small
(15x30cm) en is voorzien van een tweetal type covers: de rechte cover en de cover in de vorm
van een nestje. Door het grote formaat van het matrasje kunt u veel cm2 patiëntenoppervlak
belichten. De Bilisoft LED is verkrijgbaar op een verrijdbaar statief maar kan ook los op een
plankje worden geplaatst. Eventueel ook rechtstreeks te koppelen aan een Giraffe couveuse.
Nauwe bandbreedte
De Bilisoft LED heeft een nauwe bandbreedte van (430-490nm) voor een goede bilirubine
metabolisme. Middels de fibertechniek wordt een goede straling aangeboden.
De maat Large levert een straling van 35 μw/cm2/nm. De maat Small: 50 μw/cm2/nm.
Beide waarden in combinatie met een cover.
Flexibiliteit
De fototherapie middels Bilisoft, kan worden aangeboden in een couveuse, open tafel en
ook in de armen van de zorgverleners en/of ouders.
Duurzaamheid
De Bilisoft LED biedt 8.000 – 10.000 branduren.

**) Prijzen exclusief btw. Raadpleeg de volledige productspecificaties. GE Healthcare’s standaard verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbieding.
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