
Lysbeskyttende spesialfilm for Erytropoietisk protoporfyri
(EPP) og Congenital erytropoietisk porfyri (CEP)

 Velegnet beskyttelse for personer med sykdommene EPP og CEP. Filtrerer
bort den blåfiolette delen av lysspekteret (350 – 450 nm) som gir
hudsymptomene og -skadene ved disse porfyrisykdommene. Resten av
lysspekteret (>470 nm) slippes gjennom.

 Beregnet for permanent montering på glass, for eksempel vinduene i hus,
bilruter (relativt flate).

 Kan også brukes på annen måte (rullegardin-løsninger, visir-løsninger). På
grunn av filmens fysiske egenskaper vil denne slites med bruk og uten
glassmontering må en derfor regne med utskifting etter en tid.  

Illustrasjon av filmens egenskaper
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Hvilke bølgelengder i lyset som slippes gjennom filteret
Hvilke bølgelengder i lyset som utløser symptomer ved EPP og CEP



Leverandør: Ganta Trading, Boks 39 Sentrum, 0101 Oslo
Tlf: +47 23232270
Kontaktperson: Hans Henriksen, hans@ganta.no

Betegnelse: Sun stop gul EPP film / 122 (Vare nr. 29140)

Mål: Rull på 120 cm bredde

Pris: Ferdig montert på flatt glass:  NOK 760 / m2 (eks mva)
Uten montering: NOK 494 / m2 (eks mva)

Dekning av utgifter: Ut fra Folketrygdlovens bestemmelser om hjelpemidler (§10-6), skal
det kunne gis tilskudd/dekning av utgifter til innkjøp og montering av en slik lysbeskyttende
spesialfilm. Det må benyttes egne søknadsskjema for hjelpemidler (ergoterapeutene i
kommunen har vanligvis disse). Viktig at en sakkyndig instans (NAPOS) dokumenterer
behovet i hvert enkelt tilfelle og at denne dokumentasjonen legges ved søknaden. Uttalelse fra
fastlege regnes vanligvis ikke som tilstrekkelig dokumentasjon. 

NAPOS ønsker tilbakemelding på effekten ved bruk
• Skriv en mail og fortell hva du har erfart: atle.brun@helse-bergen.no
• Ta gjerne et digitalbilde av din personlige variant av ”visir-løsning” eller andre løsninger

som du sender til oss

Atle Brun, Overlege
Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer
Laboratorium for klinisk biokjemi
Haukeland Universitetssykehus
N-5021 Bergen 
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