Huden husker!

-gør solskadet
hud synlig

Huden tager skade..
Når du er i solen bliver din hud påvirket af UV-stråling. Din hud rødmer
og du føler en smerte, forårsaget af den kraftige UV-påvirkning.
Det der sker i huden er at pigmentet ikke kan følge med den kraftige
dosis af UV-stråling og du bliver forbrændt. Det pigment, der ikke kan
følge med den kraftige stråling, er melanin, eller det stof der gør at vi
bliver brune når vi solbader. Jo mere sol jo brunere bliver vi. Dette kan
være nok så attraktivt at se på, men faktum er at en solbrændthed er
beskadigelse af vores DNA materiale i huden og kan på længere sigt
føre til kræft.

Det, du ser i spejlet er et billede af din
hud i det synlige område og her ser du
ikke de skader der er i huden, som følge af
UV påvirkningen.
Solens stråler indeholder hele
det synlige område, men også
det skadelige UV område.

Sollys
UVA
stråler

Hudskader ses..
Med et UV kamera kan vi se 2-3 mm i underhuden og synliggøre de skader, der
er i huden. Det er en teknik der har været anvendt i mange år og i løbet af de
sidste 30 år er det blevet mere enkelt at påvise påvirkningen af UV stråling i
huden med digital billedoptagelse.
Vi bruger digitale kameraer og UV teknikker til billedoptagelse af huden for at
sikre en grundig dokumentation.

UV kameraet er enkelt at anvende og
kræver ikke fotografisk expertise.
Systemet sørger selv for fokus og den
rette belysning, du skal blot få personen
til at anbringe ansigtet i billedfeltet. Dertil
er systemet forsynet med en hagestøtte,
der sørger for den rigtige afstand til
kameraet

UV-lys

Vi tilbyder en samlet løsning med
et transportabelt system
Hele UV-kamerasystemet er pakket i en flightcase der tåler
lidt af hver. Vi har optimeret systemet med henblik på mange billedoptagelser og gjort det let at gå til. Hele setup’et er
inkluderet i flightcasen, inklusiv en A6 format fotoprinter.
Alle nødvendige kabler og lamper er inkluderet. Du skal bare
installere softwaren på din pc, så er du klar. Til den mere
enkle fotosession behøves ikke engang en pc. Du kan printe
direkte fra kamera til fotoprinter.

Faktorpræparater virker..
Med UV kameraet er det let at vise virkningen af faktorpræparater.
Den enkleste test er at smøre halvdelen af ansigtet ind i produktet
og tage et billede. Det er overbevisende.

Hvad får du ud af det..
Foruden det transportable system, tilbyder vi en stationær
løsning med det hele integreret i et rullebord, klar til brug.
Systemet, som er baseret på et Canon digital kamera med
mere end 10 Megapixels og professionelle UV-flash, efterlader
en testperson fuldstændig overbevist og oplyst om hudens
sårbarhed.
Det stationære system kan med fordel opstilles og bruges:

•
•
•
•

I supermarkeders afdeling for hudpræparater
Hudklinikker
Offentlig demoer i storcentre
Apoteker

Hvis du vil prøve systemet...
Skal du blot sende en e-mail til pop@unit-one.dk eller ringe på 48 14 16 70
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