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Uzak kızılötesi bir çeşit elektromanyetik dalgadır. Genel olarak 
4~1000 µm arası dalga boyuna uzak kızılötesi diyoruz. Ve 6 ~ 14µm 
arası dalgaboyuna "doğum ışığı" diyoruz. 

Uzak Kızılötesi Nedir? 
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 Güneş ışığının yaklaşık %42'si uzak 

kızılötesidir. Uzak kızılötesi, ultraviyole 
ışık gibi cildinize zarar vermez. Uzak 
Kızılötesi vücudumuzun bazı 
fonksiyonlarını aktif hale getirebilir ve bu 
sayede çeşitli sağlık etkileri 
gerçekleştirilebilir. 

 Ancak Uzak Kızılötesi büyük seviyede 
havada bulunan CO2 ve nem tarafından 
absorbe edilir ve elbiselerimiz tarafından 
absorbasyon sonrasında neredeyse hiç 
Uzak Kızılötesi alımımız olmaz. 

 Bu nedenle daha doğrudan daha rahat ve 
daha güvenli Uzak Kızılötesi kaynakları 
aramaktayız.  

Uzak Kızılötesi Güvenli Midir? 
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*  Uzak Kızılötesinin Çalışma Prensibi 

Uzak Kızılötesi'ın çalışma prensibi, sirkülasyonumuz ile yakından ilişkilidir, 
Uzak Kızılötesi'ın en önemli faktörü kan damarının iç duvarının enzimini 
aktive etmesi ve NO üretimini hızlandırmasıdır. 
 
Klinik araştırmalar, Nitrik mono oksitin kan dolaşımını regüle etmede 
önemli bir element olduğunu göstermiştir. Bu, iç kan hücrelerimizi tamir 
edebilir, kan basıncımızı rahatlatıp düşürebilir, kan akış hızını arttırıp kan 
damarlarımızdaki tıkanıklığı temizleyebilir. 
 
1998 yılında Fizyolojik İlaç Nobel Ö dülü, vücudumuzdaki dolaşımda 
NO'nun önemini keşfettikleri için üç Amerikan bilim adamına verilmiştir.  

Ting-Kai Leung ve ark, Biomed. Müh. Uyg. 
Temel Top. 21,  317 (2009). DOI: 
10.4015/S1016237209001404 
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*  Uzak Kızılötesinin Çalışma Modeli 

Uzak Kızılötesi çalışma modeli için termal etkiler 
ve termal-olmayan etkiler söz konusudur. 
 
Termal etki, vücut yüzeyindeki hücrelerin yakın 
kızılötesi ile enerji alması ve oluşan bu ısınma ile 
ısınmış hissetmemizdir. Bu, fiziksel 
mekanizmaya aittir. 
 
Termal-olmayan etki ise, vücudun derin 
tabakalarının Uzak Kızılötesi absorbe etmesi ve 
hücrenin sirkülasyonu hızlandırması ve çalışma 
fonksiyonlarını iyileştirmesi yönünde aktive 
edilmesidir. Bu fizyolojik mekanizmaya aittir. 
 
Termodinamikte, termal etki iletime 
dayanmakta olup termal-olmayan etki 
radyasyona dayanmaktadır. 
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* Uzak Kızılötesinin Uygulamaları 

      Tarımsal                     Besicilik                      Bahçe                    Endüstrisi 

 

 

 

 

 

 

            Evsel                     Hayvanlar                   Tıbbi                  Sağlık Bakımı 

• Genç bitkilerin büyümesine 
yardımcı olma 

• Böceklerden zarar görmeyi 
engelleme  

•  Yavruların sıcak tutulması 
•  Bağışıklığı arttırma 

• Çiçek süresinin uzatılması 
•  Böceklerden zarar görmeyi 

engelleme 

• Isıtma, kurutma 
• Sementasyon 

• Sıcak, yenileme 
• Yiyeceklerin iyi kokularını 

iyileştirme 

• Bağışıklığı arttırma 
• Aktivite arttırma 

• Tıbbi güzellik-bakım 
• Fiskül bakımı 

•  Her türlü ağrıyı azaltma 
•  Metabolizmaya destek 

olma 
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 *  Uzak Kızılötesinin Ham Maddeleri 
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Yapay 

 Organik malzemeyi yüksek sıcaklıkla   
tedavi etme, örn: bambu kömürüyle 

 Burada prensip, moleküllerin dizilimini 
değiştirerek Uzak Kızılötesi emisyonunu 
arttırmaktır 

 Malzemeyi fiberle karıştırıp yalnızca %1~2 
oranında içeriğe sahip kumaş bez yapmak 

 Uzak Kızılötesi etkisi zamanla azalacaktır 
ve daha düşük seviyelerde kızılötesi 
içerecektir (daha yüksek seviyelerde yakın 
kızılötesi) 

Doğal 

 Uzak Kızılötesi radyasyon malzemesi doğal madenlerden elenerek hazırlanır 

 Maden kaynakları, eleme metodları, formülasyon oranları, işleme teknolojisi 
vb. Uzak Kızılötesi emisyonunu etkileyecektir  

 Saf, uzun süre etkili emisyon etkisi ve dalga boyu, formül oranı yardımıyla 
ayarlanabilir. 



* Uzak Kızılötesi Ü rünlerinin Kategorileri 
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Kumaş koruma 

ekipmanlarına az miktarda 

(<%1) kızılötesi malzeme 

(karbon veya Ge) eklemek 

Tuz kristal, kristal veya 

titanyum düşük güçte uzak 

kızılötesi radyasyonu 

gerçekleştirecektir 



• Örneğin, mikrodalga, gıdaları ısıtabilir çünkü mikrodalga gıdaların içerisindeki su 
molekülleri ile rezonansa girebilir, bu yüzden müşteriler bir mikrodalga fırın almak 
istediklerinde radyasyon güçlerini kontrol etmeleri yeterli olacaktır. Mikrodalganın 
gıda maddelerini ısıtabilip ısıtamayacağı hakkında endişelenmeye gerek yoktur, 
çünkü bu konuda zaten pek çok bilimsel kanıt mevcuttur. 

         *  Uzak Kızılötesi Işığın İşlevi   

           Tıbbi Araştırmalarla Kanıtlanmıştır 

• Tıbbi çalışmalarda uzak kızılötesi 30 yıldan 
uzun süredir uygulanmakta olup, biyolojik 
etkilerini ortaya koyan pekçok çalışma söz 
konusudur. 

• Uzak Kızılötesi, belirli bir dalgaboyu aralığında 
ışık ile ilişkili olup, vücudumuza olan etkisi 
fizikseldir ve etkisi yoğunluğa ve dalgaboyuna 
bağlıdır.  

• İlaçlar için ise, aynı ilaç ismi için bile 
kompozisyon ve moleküler yapı farklı olabilir, 
bu yüzden etkinliği ve yan etkilerini 
doğrulamak için bağımsız klinik çalışmaları 
gereklidir.  
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       *  Uzak Kızılötesi İle İlgili Ç ok Uluslu Klinik   

          Tıbbi Uygulama Araştırmasının İncelenmesi 
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Uzak Kızılötesi klinik uygulamalarda birkaç onyıldır 
uygulanmaktadır. Japonya'da, Amerika'da, Almanya'da ve 
Tayvan'da Uzak Kızıl Ö tesi'nin pekçok semptoma önemli 
etkiler sağlayabildiğini gösteren araştırmalar mevcuttur. 
Aşağıdaki listede belirtilenlerden başka semptomlar için 
herhangi bir araştırma mevcut olmasa da, uzak kızıl ötesi 
tedavi başka semptomlar için de denenebilir bir 
seçenektir. 

 Kalp Hastalıkları 
 Anti Oksidasyon 
 Ateş Düşürme  
 Oksidatif Strese Karşı 

Koruma  
 Anoreksiya Nervoza  
 Yüksek tansiyon 
 Tıkalı arterler 
 Kadın Sağlığı 
 Kilo Kaybı 

 Ağrı Giderme 
 Böbrek Hastalıkları 
 Yara İyileştirme 
 Serebral Palsi 
 Alerjik Rinit 
 Kronik Kalp Yetmezliği 
 KOAH  
 Kronik yorgunluk 

sendromu 
 Kronik Ağrı 

 Kronik Hastalıklar 
 Depresyon 
 Cilt kırışıklıkları ve 

Foto Yaşlanma 
 Diyabet 
 Kanser 
 Artrit 
 Fibromiyalji 
 Diğerleri 



• Temas-tipi uzak kızılötesi, devrim niteliğinde bir yeniliktir, çünkü önceki klinik 
araştırmalardaki uzak kızılötesi terapi cihazları çoğunlukla ışıma tipinde ürünler 
olup, bunun tedavi etkisi bir darboğaza gelmiş haldedir.  

• Bizim temas-tipi uzak kızılötesi ürünlerimiz uzak kızılötesinin biyolojik 
mekanizmasını değiştirmemiş olup, sadece geleneksel uygulama metodunda çığır 
açan bir değişim ortaya koymuştur. Ayrıca ürünlerimiz, tıbbi olarak insan vücuduna 
faydası kanıtlanmış 6-14 mikronluk uzak kızılötesi radyasyon gücünü iyileştirmiştir.  

  *  Uzak Kızılötesi İle İlgili Çok Uluslu Klinik   

      Tıbbi Uygulama Araştırmasının Gelecek Vaadi 

• Umudumuz, uzak kızılötesi 
klinik araştırması yapan tüm 
uzmanların ve otoritelerin 
temas-tipi uzak kızılötesi 
ürünlerden yararlanmasıdır. 
İstenmesi durumunda daha 
ileri yardım sağlamaktan 
mutluluk duyarız. Lütfen 
bizimle e-posta üzerinden 
iletişime geçmekten 
çekinmeyin. 
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* Tıbbi Bakımda Uzak Kızılötesi 
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(A) Rehabilitasyon 
Uzak Kızılötesi radyasyon, kan damarlarının iç 
hücre duvarlarında NO üretimini hızlandırır, 
anti-inflamatuar etkisi ateş, kas ağrısı ve eklem 
ağrısı rehabilitasyonu sağlar 
Uzak Kızılötesi kas rahatlaması ve alt spazm 
etkisini arttırır. 
Uzak Kızılötesi sinirleri rahatlatarak sakinlik ve 
ağrı azaltma etkilerini oluşturur 
Kasları güçlendirir, eklemlerin esnekliğini 
arttırır. 
Sirkülasyonu arttırır, doku tamirini hızlandırır 
Ağrı, ateş ve şişmeyi giderir 
Kas spazmı olgusunu giderir 

J Altern Tamamlayıcı Tıp. 2012 Şub;18(2):175-9. doi: 10.1089/acm.2010.0815. 



 * Tıbbi Bakımda Uzak Kızılötesi 
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(B) Böbrek Hastalıkları 
Uzak kızılötesi, kan damarlarının iç hücre 
duvarlarında NO üretimini hızlandırabilir ve 
bu durum fiskül kan dolaşımını arttırır ve 
fiskül sertleşmesini önler ve bu yolla fiskül 
tıkanıklığı nedeniyle meydana gelebilecek 
yeniden ameliyat gereksinimini ortadan 
kaldırır.  
Uzak kızılötesi tedavisi uzun süreli 
uygulanmalıdır, kısa dönem uygulamalar 
yalnızca sınırlı etkiler oluşturur. En iyi yol, her 
gün evde veya taşıyarak uygulamadır. 
Kızılötesinin enerjisi düşüktür, elbiseler veya 
su buharı ile engellenmesi kolaydır, bu 
nedenle kullanım sırasında vücudunuza 
dayamanız daha iyi olur. 
Uzak Kızılötesi ayrıca böbrek hastalıklarına 
sahip hastalarda görülen kuru cilt 
kaşınmasını azaltabilir. 

Ben Böbrek Has. 2013 Ağus;62(2):304-11. doi: 0.1053/j.ajkd.2013.01.015. Epub 2013 Mar 6. 
J Chin Med Assoc. 2009 Mar;72(3):109-16. doi: 10.1016/S1726-4901(09)70035-8. 



 * Tıbbi Bakımda Uzak Kızılötesi 
13 

(C) Prostat bakımı 
Pekçok erkek prostat hipertrofisi veya 
prostat iltihabı yaşar. Bunun nedeni 
prostatın idrar yolunu çevrelemesidir ve 
bunun büyümesi veya yanması 
durumunda, idrar yoluna basınç 
uygulayacaktır ve bu durum sık idrar 
ihtiyacı, noktüri, idrar sırasında sıkışma 
ve zorluk durumlarına yol açar. 
Uzak Kızılötesi, kan damarlarının iç hücre 
duvarlarında NO üretimini hızlandırır, bu 
durum yanma hissini azaltıp prostat 
çevresindeki kasların düzleşmesini 
sağlar. Bu durum idrar yolundaki basıncı 
önemli ölçüde düşürecektir ve idrar 
oranı ve idrar çıkışını arttırarak ilgili 
semptomları iyileştirecektir. 



 * Tıbbi Bakımda Uzak Kızılötesi 
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(D) Ağrı ve ameliyat-sonrası bakım 

 
Klinik araştırmaya göre, Uzak 
Kızılötesi doku hücrelerinin 
yenilenmesini ve tedavisinin 
hızlanmasını sağlayabilir. Ameliyat 
veya yaralanma sonrasında kısmi 
iyileşme veya enfeksiyonu önleme 
için uygulanabilir. 
Uzak Kızılötesi, kan damarlarının iç 
hücre duvarlarında NO üretimini 
hızlandırır, bu durum yaralanmış 
kısımlarda  ağrı ve ilgili rahatsızlıkları 
azaltır. 

Yonsei Med J. 2006 Ağu 31;47(4):485-90. 



 * Tıbbi Bakımda Uzak Kızılötesi 

(E) Hastalık Hücrelerini Ortadan Kaldırmak 
Tümör dokularındaki dağınık damar tıkanıklığı nedeniyle ısı kolayca birikir. 
Bu durum kanser hücrelerinin yüksek sıcaklıklara karşı çok hassas olmasını 
ortaya çıkarır. Sıcaklık 40~43 dereceye çıktığında çoğu kanser hücresi 
aşamalı olarak ölür. 
Normal ısı terapisi yalnızca yüzeyi ısıtabilmekte, tümör dokusuna 
penetrasyonu mümkün olmamaktadır. Ancak uzak kızılötesi insan 
vücudunun derin tabakalarına penetre edebilir ve derin bir ısınma etkisi 
oluşturabilir. Bu, düşük sıcaklık dayanım kapasitesine sahip kanser 
hücrelerini inhibe edebilir. 

Termal Tıp (Japanese Journal of Hyperthermic Oncology), 
Vol. 22, pp.239-245 (2006) . 
Tıbbi Onk. 2008;25(2):229-37. Epub 2007 Oct 30. 
Antikanser Res. 1999 May-Haz;19(3A):1797-800. 
Antikanser Res. 1999 Eyl-Eki;19(5B):4125-30. 
Am J Chin Med. 2002;30(4):495-505. 
Journal of Medical and Biological Engineering (Tıbbi ve 
Biyolojik Mühendislik Dergisi), Vol 29, No 1 (2009) 

15 



* Tıbbi Bakımda Uzak Kızılötesi 

(F) Medikal Güzellik 
Uzak kızılötesi, insan vücudunda benzersiz fizyolojik etkiler oluşturabilir ve 
bu durum kan dolaşımını iyileştirir, metabolizmayı hızlandırır, hücre 
aktivitesini geliştirir. Tıbbi güzellik bakımı için, uzak kızılötesi cilt kalitesini 
arttırır, kırışıklıkları azaltır, siyah noktaları giderir ve tüm cilt tipleri için 
uygundur 
Uzak kızılötesi yara iyileşmesini hızlandırabilir, yara iyileşmesini hızlandırmak 
ve kozmetik ameliyat için uygulanarak enfeksiyon önlenebilir 

Yonsei Med J. 2006 Ağu 31;47(4):485-90. 
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*  Sağlık Bakımda Uzak Kızılötesi 

(A) Ağrı ve Acı Giderme 
Aslında ağrı duygusu sinirlerde değil beyinde 
algılanan bir histir. Sinirlerimiz yalnızca mesaj 
iletiminden sorumlu iken ağrı hissi beyin 
tarafından algılanır. Ancak, beynimiz çoğu zaman 
ağrıyı yanlış yorumlar, bunun en iyi örneği buz 
yerken oluşan baş ağrısıdır. 
Uzun süreli ağrı ve acılar genellikle otonom sinir 
sistemindeki bozuklukların beyin tarafından 
yanlış yorumlanması ve acı hissetmesi sebebiyle 
gerçekleşir. 
Uzak kızılötesi derin ısıtma ve sirkülasyonu 
hızlandırma gerçekleştirebilir ve otonom sinir 
sistemi bozukluklarında iyileşmeler yapabilir. 
Egzersiz sonrasında veya kas veya bağ hasarı 
sebebiyle oluşan uzun-dönem ağrılarını 
azaltabilir. 

Psychother Psychosom. 2005;74(5):288-94. 
Arch Phys Med Rehabil. 2003 Mar;84(3):335-42. 
Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2009;2009:1589-91. doi: 
10.1109/IEMBS.2009.5334124. 
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*  Sağlık Bakımda Uzak Kızılötesi 

(B) Adet Ağrısının Giderilmesi 
Adet dönemi sırasında, endometriyumu dışarı atmak için rahim kasılır. 
Aşırı rahim kasılması kas iskemisi oluşturur ve adet ağrısına neden olur. 
Uzak Kızılötesi, kan damarlarının iç hücre duvarlarında NO üretimini 
hızlandırır, bu durum rahim kaslarının rahatlamasına ve adet ağrısıyla 
oluşan rahatsızlığın azaltılmasına yol açar. 

J Altern Tamamlayıcı Tıp. 2011 Aralık;17(12):1133-40. doi: 10.1089/acm.2010.0635. Epub 2011 Kasım 21. 
Evid Tabanlı Tamamlayıcı Alternatif Tıp. 2012;2012:240314. doi: 10.1155/2012/240314. Epub 2012 Aralık 18. 
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*  Sağlık Bakımda Uzak Kızılötesi 

(C) Vücudumuzda Oksijenin Arttırılması 
Vücut hücrelerimiz, oksijen ve besin iletiminde kan dolaşımına dayalıdır. Uzak 
Kızılötesi, kan damarlarının iç hücre duvarlarında NO üretimini hızlandırır ve kan 
damarlarının genişlemesine yol açar. Bu durum kan oksijeninin arttırılması, kas 
gücü ve dayanıklılığının arttırılması sonuçlarını ortaya çıkarır. Bu durum ayrıca 
kişinin kendisini enerjik hissetmesine neden olup hastalıklardan ve yaşlanmadan 
bireyi korur. 

Exp Biol Med (Maywood). 2003 Kas;228(10):1245-9. 
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*  Sağlık Bakımda Uzak Kızılötesi 

(D) Dolaşımın İyileştirilmesi 
Çoğu kişi kışın soğuk el ve soğuk ayak 
şikayetlerine sahiptir ve bu durum 
genellikle kötü kan dolaşımından 
kaynaklanır. Kılcal damarlarımızın 
fonksiyonları oksijen ve besin sağlayıp 
vücut hücrelerimizde oluşan atıkları dışarı 
atmaktır. 
Uzak Kızılötesi derin dokuda cilt 
sıcaklığını arttırabilir ve kan damarlarının 
iç hücre duvarlarında NO üretimini sağlar. 
Kan dolaşımını hızlandırarak kış aylarında 
daha iyi hissetmenize yardımcı olur 

J Cardiol. 2012 Mar;59(2):117-22. doi: 10.1016/j.jjcc.2011.12.006. Epub 2012 Şub 16. 
J Cardiol. 2011 Ocak;57(1):100-6. doi: 10.1016/j.jjcc.2010.08.005. Epub 2010 Eyl 29. 
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(E) Metabolizmayı Arttırmak 

Uzak Kızılötesi, kan damarlarının iç hücre duvarlarında NO üretimini hızlandırır 
ve bu, arterlerin daha elastik esneme ve kasılmasını mümkün kılar. Bu özellikle 
arteriyel endotelyal dokusu için faydalı olup, bu sayede kan damarlarını 
aterosklerozdan korumaya yardımcı olup metabolik sendromlarla kaynaklanan 
dolaşım problemlerinin iyileşmesine yardımcı olur. 

Exp Biol Med (Maywood). 2003 Kas;228(10):1245-9. 
Diyabetik Tekn Ter. 2007 Aralık;9(6):535-44. 
Kanada Diyabet Dergisi Cilt 34, Sayı 2, Sayfa 113-118, 2010 
Cilt 34, Sayı 2, Sayfa 113-118, 2010 Kanada Diyabet Dergisi 

*  Sağlık Bakımda Uzak Kızılötesi 
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(F) Vücudumuzda PH dengelemesi 

Uzak kızılötesi kan damarlarının genişlemesine yardımcı olur ve metabolizmayı 
geliştirerek eklem ağrılarının veya yüksek kan ürik asit değeri veya diğer asit 
bileşenleri sebebiyle ortaya çıkan gut ağrılarının engellenmesinde katkı sağlar. 

Clin Rheumatol. 2009 Ocak;28(1):29-34. Epub 2008 Ağu 7. 

*  Sağlık Bakımda Uzak Kızılötesi 
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Uzak Kızılötesi terapisi ve normal ısıtma terapisi arasındaki fark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isıtma terapisi yalnızca geçici olarak rahatsızlığın semptomlarını azaltabilirken Uzak 
Kızılötesi temelde tüm rahatsızlık semptomlarının sıklığını azaltacak şekilde dolaşımı 
iyileştirmektedir. 

Öğe Isıtma terapisi Uzak Kızılötesi terapisi 

Kategori Yapıştırma-tipi ısıtma Uzak Kızılötesi radyasyon veya yapıştırma tipi 

Transmisyon İletim Durum ve radyasyon 

Derinlik Vücut yüzeyinden yalnızca 1 cm 
Vücut yüzeyinde 5cm seviyesinin üzerinde 

derinliklerde penetrasyon 

Prensip Isıtma etkisi Isıtma-olmayan etki 

Periyot Her seferinde maksimum 30~40 dakika Sınırlama yok 

Risk Yanmış veya kuru cilt Yok 

Etki 
Yalnızca semptomlarda rahatlama, örneğin  

 ağrı giderme ve eklemlerin hareketlerinin artması gibi 
Derin tabaka iyileştirme, örneğin: 

dolaşımın iyileştirilmesi, yara iyileştirmeye katkı 
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*  Uzak Kızılötesi İle İlgili Yeni Bilgiler 

Ü rün Tipi 
Uzaklık 

(cm) 
Yoğunluk  

(MW/cm2) 

Değdirme 0.3 45 

Radyasyon 10 20 

Radyasyon 30 2.2 

Uzak Kızılötesi tedavi etkisi ve Mesafe 

24 

Terapi yoğunluğu ve Uzak Kızılötesinin mesafesinin ilişkisi 

 Uzak Kızılötesi ışığının yoğunluğu, mesafenin tersi ile orantılıdır 

 Uzak Kızılötesi vücudumuza daha yakın olduğunda daha iyi tedavi etkisi 
elde edilir 

 Yüksek sıcaklık ve dış şekil nedeniyle radyasyon tipi ürünler vücuda 
değdirilemez 

 Radyasyon tipi ürünler 20~30 cm mesafe gerektirmekte olup, 
değdirilebilir ürünler doğrudan vücuda değdirilebilir 



 Radyasyon tipi Uzak Kızılötesi ürününü 

kullanırken tedavi pozisyonunu açık hale 

getirmek gerekmektedir. Ancak temas tipi, 

doğrudan vücuda temas ile kullanılabilir, bu 

durumda elbiselerin çıkarılması gerekmez ve 

bu yol çok daha kolay, özel ve etkilidir.  Uzak Kızılötesi 
(Gelen) 

Engelleyici 

Uzak Kızılötesi 
(İletim) 
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Uzak Kızıl Ö tesinin Geçiş Gücü yayılım gücü 

 Uzak Kızılötesi daha uzun dalga boyu taşır ve bu nedenle daha düşük enerjiye sahiptir 

 Uzak Kızılötesi her türlü elbise tarafından kolayca bloklanabilir veya absorbe edilebilir 

 Tüm giyisiler arasında pamuklu elbiseler en yüksek soğurumu gerçekleştirmektedir, 

yalnızca 1 mm kalınlık tüm Uzak Kızılötesi ışığın soğrulmasına yol açabilir 

 



*  Uzak Kızılötesi İle İlgili Yeni Bilgiler 

0 5 10 15 20 25 30 35 

<3μm dalgaboyuna 
sahip yakın kızılötesi 
içeren ürünler 

Tıbbi Uzak Kızılötesi 
radyasyon dalga boyu. 

3 

Radyasyon spektrumu 

26 

Uzak kızılötesi ve yakın kızılötesi arasındaki fark 

 Kızılötesinin faydalı dalga boyu 6~14 μm arasında olup bu ışık 
hücrelerimizi aktive edip dolaşımımızın iyileşmesine katkıda bulunabilir 

 3μm seviyesinin altındaki dalga boyları yakın kızılötesi olup yalnızca 
vücudumuzun yüzeyini ısıtacak ve derinlere erişemeyecektir 

 Piyasada bulunan bazı ürünlerde yüksek oranda yakın kızılötesi (<3μm) 
bulunmaktadır, bu nedenle ürününüzü seçerken bunun farkında olmanızı 
tavsiye ederiz 



Uzak Kızılötesi tıbbi bakımda neden popüler değil? 

 Sahte: Kayda değer bir etki yok veya bilimsel prensiplere uygun değil 

 Düşük Etki: Düşük emisyon hızı veya hızla bozunum, kullanıcının herhangi birşey 
hissetmemesi 

 Pratik Değil: Konum ve metodlar sınırlı, uzun periyotlarla kullanılamaz 

 Yüksek Fiyat: Kullanıcılar tarafından kabul edilebilir değil 

 

 

*  Uzak Kızılötesi İle İlgili Yeni Bilgiler 

İyi Uzak Kızılötesi ürünlerini nasıl seçersiniz? 
 Malzeme: Hissedip dokunmaya uygun olan 

doğal malzemeler daha iyidir 
 Etki: Emisyon oranı için sertifikasyona sahip 

olmalıdır ve kısa sürede etki hissedilebilmelidir 
 Teknoloji: Güvenli, rahat, sağlam, kararlı vb. 

olmalıdır 
 Fiyat: Kullanıcılar için uygun fiyat 
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Ham Madde 

 Doğal madenlerden yüksek Uzak 
Kızılötesi emisyonlu malzeme seçimi 

 Yüksek-tekn. öğütme prosesi ile 
nano-seviyede toz haline getirme 

 En iyi formülü belirlemek için 
tekrarlanan testler ve ayarlamalar 

 Laboratuvar, 34℃ seviyesinde %85 
emisyon hızını kanıtlar 

 60℃ seviyesine ısıtıldığında, 
emisyon hızı %90'ın üzerindedir 

 Toksik-olmayan malzemeden 
yapılmıştır, zararlı radyasyon 
barındırmaz 

*   Temas-tipi Uzak Kızılötesi Ö zellikleri 
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Kaplama Teknolojisi 

Kompozit Uzak Kızılötesi seramik 
nano-toz ve yüksek sıcaklık 
toleranslı, toksik olmayan yumuşak 
jelde birleştirilip, yepyeni Uzak 
Kızılötesi film malzemelerinde 
biraraya getirilmiştir. Yumuşak ve 
esnektir ve çeşitli yüzeylere 
kaplanabilir ve vücuda temas 
ettirilebilir. 

*   Temas-tipi Uzak Kızılötesi Ö zellikleri 
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Yenilikçi Isıtma Teknolojisi 

 Isıtma Uzak Kızılötesi emisyon oranını artırabilir 

 Yenilikçi yumuşak nano-karbon ısıtma filmi 

 Hızlı ısıtma ve eşit seviyede, düşük güç tüketimi 

 Esnek Uzak Kızılötesi filmimizle kombine edilebilir 
temas tipi terapi pedi 

*   Temas-tipi Uzak Kızılötesi Ö zellikleri 
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Tayvan TRI 
Sıcaklık: 34 ℃ 
Emisyon: %85 

Tayvan ITRI 
Sıcaklık: 60 ℃ 
Emisyon: %92 

Kore KCL 
Sıcaklık: 60 ℃ 
Güç: 45 mW/cm2 

                        Yüksek Emisyon Hızı        Emisyon Gücü 

*   Temas-tipi Uzak Kızılötesi Ö zellikleri 
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Kapsamlı ve kullanımı kolay 

       Sürüş Sırasında                        Çalışma                               Yürüme 

       Serbest zaman                         Uyuma                                  Spor 

*   Temas-tipi Uzak Kızılötesi Ö zellikleri 
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*   Temas-tipi Uzak Kızılötesi Ü rünü 

Model 

Ev kullanımı 
Kişisel Tedavi 

Profesyonel kullanım 
Hastane ve Klinik 

Hemodiyaliz için 
Ö zel 

Easy Wear (S) Easy Wear (L) Easy Pad (S) Easy Pad (L) AVF Makinesi 

Resim 

Uzak 
Kızılötesi 

Pedi 
130x75x3 mm 200x100x3 mm 250x360x5 mm 250x60mx5 mm 200x100x3 mm 

Boyutu 
9x35 cm 
9x55 cm 

12 x120 cm 26x37x1 cm 26x61x1 cm 15x30x10 cm 

Güç DC 5V / 3W DC 5V / 5W DC 24V / 45W DC 24V / 72W DC 7.5V / 15W 

Uygun 
kullanım 

Baş, boyun, 
bacaklar 

Omuz, sırt, bel, 
kalça 

Baş, boyun, 
bacaklar 

Omuz, sırt, bel, 
kalça 

Arteriovenöz 
Fistül 

33 



*   Temas-tipi Uzak Kızılötesi Ü rünü 

Evde Kullanım Kişisel Tedavi 

• Boyun tutulması  
• Tenisçi Dirseği  
• Karpal Tünel Sendromu  
• Diz osteoartriti  

 

• Gut  
• Romatoid Artrit  
• Plantar fasiit  
• Varis  

 

• Soğuk el ve ayaklar  
• Burkulmalar, incinmeler 

Easy Wear 
(S) 

İsteğe bağlı özel koruyucu ekipmanlar 

Boyun Dirsek El bileği Diz Ayak bileği 

İçerik 
Terapi Pedi (7,5x13cm),  
Easy Wear (El), Easy Wear(Bacak),  
Kablo, Şarj Cihazı 
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*   Temas-tipi Uzak Kızılötesi Ü rünü 

Evde Kullanım / Kişisel Tedavi 
• Donmuş omuz  
• Skolyoz  
• Dejeneratif servikal 

sendromu  
 
 

• Alt bel ağrısı  
• Spur  
• Siyatik  
• Adet sancısı  

 
 

• Prostat yanması  
• Prostatizm  
• Burkulmalar, incinmeler 
 

Easy Wear 
(L) 

Omuz Ö nceki Bel Kalça 

İçerik 
Terapi Pedi (10x20cm), Easy Wear (L), Kablo, Şarj Cihazı 
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*   Temas-tipi Uzak Kızılötesi Ü rünü 

Profesyonel kullanım / Hastane & Klinik 
Etkili Uygulama 

 

 

 

 

 

 

 
 Yumuşak ve rahat, 

vücudun her kısmına 
uygun  

 Doğrudan vücuda 
temas, tedavi 
pozisyonunda 
önemli etki. 

Yüksek seviyede 

Güvenli 

 

 

 

 

 
 

 DC güç, güvenlik ve 
hiçbir EM dalga söz 
konusu değil 

 Aşırı ısıtma ve aşırı 
yükleme koruması, akıllı 
sıcaklık kontrolü 

Enfeksiyonsuz 
 

 

 

 

 

 

 

  Ceket yıkanmak için 
çıkarılabilir ve tek 
kullanımlık film 
kullanımıyla interaktif 
enfeksiyon önleme, 
tüm medikal birimler 
için uygulanabilir 

 

Kolay & Kullanışlı 

 

 

 

 

 

 
 Kullanımı kolay, hiçbir 

mesleki eğitim 
gerektirmez 

 Tedavi odası alanı 
gereksinimini ortadan 
kaldırmak için 
kullanılabilir 

Easy Pad 
 (S) & (L) 

İçerik 
Easy Pad (S): Terapi Pedi(25x36cm), Ceket (S), Şarj Cihazı 
Easy Pad (L): Terapi Pedi(25x60cm), Ceket (L), Şarj Cihazı 
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*   Temas-tipi Uzak Kızılötesi Ü rünü 

Özel kullanım / Hemodiyaliz 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Açık-uçlu tasarım 
• Ayarlanabilir açı 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hastane ve klinik 
kullanımı için tek 
kullanımlık film 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ayrılabilir terapi pedi 
• Diğer kısımlara tedavi 

için uygun 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 9 adımlı ısıtma kontrolü 
• Zamanlayıcılı veya sürekli 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Maksimum 15W 
• Güç tasarrufu 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Küçük boyutlar 
• Kurulumu kolay 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Koruma ekipmanı ile birlikte 
kullanılabilir 

• Tedavi için soyunma 
gerektirmez 

 

 

 

 

 

 

 

• Radyasyon ürününden 5 kat 
daha fazla Uzak Kızılötesi gücü 

Fistula  
Treatment  
Machine 

İçerik: Terapi Pedi(10x20cm), AVF Tedavi Ü nitesi, Şarj Cihazı 
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* Temas-tipi ve Ticari Uzak Kızılötesi Ü rünlerinin 

Etkileri Arasındaki Farklar  

• Genellikle ticari uzak kızılötesi ürünler "emisyonları" hakkında bilgi sağlarken, "ışıma gücü" 
hakkında çoğu zaman herhangi bir bilgi sağlamazlar. Bunun nedeni, şu anda piyasada mevcut 
olan ürünlerin yalnızca çok düşük ışıma gücü sağlaması ve bu nedenle çok düşük seviyede terapi 
etkisi oluşturmasıdır. "Emisyon" ve "radyasyon gücü" aynı konsept değildir, "emisyon" bir oran 
değeri iken "radyasyon değeri" mutlak bir değerdir.  
 

• "Emisyon" yalnızca teorik değerle karşılaştırılan bir oran değeri olup, bunun içinde boyut faktörü 
ve toplam radyasyon miktarı ele alınmaz. Ö rnek olarak anlatmak gerekirse, bir küçük arabanın 
tam güçte iken bile bir süper spor arabayı alt etmesi söz konusu olamaz.  

• Bu nedenle, "radyasyon gücü" faktörü, 
bize ulaşan uzak kızılötesi miktarını 
belirleyen en önemli faktördür. Bizim 
temas-tipi uzak kızılötesi ürünümüzün 
radyasyon gücünün mevcut piyasa 
ürünlerinden 5 kat daha fazla olduğu ve 
buna bağlı olarak biyolojik etkisinin çok 
farklı olduğu laboratuvarda doğrulanmış 
haldedir. 
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• Seramik Lamba 

*  Ticari Ürünlerle Karşılaştırma 

Prensip: Uzak Kızılötesi radyasyonu yayması için 
seramik  parçayı ısıtarak 

Artıları: Uzun süredir piyasada, daha fazla kullanıcı 
Eksileri: Kullanırken 30 cm mesafede olmalı,  
                yüksek sıcaklık nedeniyle.                   
                60 dakikanın üzerinde kullanılamaz. 
                Bazı ürünler yakın kızılötesi içerir. 
          
Temas-tipi Uzak Kızılötesinin Avantajları 
(1) Medikal seviyede ısıtma teknolojisi ile 

doğrudan vücuda temas ve yapıştırma 
yapılabilir 

(2)   Herhangi bir zamanda kullanılabilir, taşınabilir 
(3)   Onaylı yüksek Uzak Kızılötesi emisyonu 
(4)   Güvenli, yakın kızılötesi içermez 
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Prensip: Halojen lambaya filtre eklenir 
               (Uzak Kızılötesi-olmayan ışıklar filtrelenir) 
Artıları: Düşük fiyat 
Eksileri: Lambanın ömrü sınırlı 
                Yüksek miktarda Yakın IR içerir 
                Düşük Uzak Kızılötesi radyasyon oranı 
                Yüksek sıcaklık lambası 
 
Temas-tipi Uzak Kızılötesinin Avantajları 
(1)  Uzun ömürlü emisyon etkisi 
(2)  Güvenli, düşük sıcaklıklı, yakın IR içermez 
(3)  Onaylı yüksek Uzak Kızılötesi emisyonu 
(4)  Düşük enerji tüketimi, EM dalgaları içermez 

• Halojen Lamba (Uzak 
Kızılötesi Değil) 



• Sauna Odası 

Prensip: Uzak Kızılötesi ısıtma plakaları veya tüpleri 
Artıları: Kolay üretim, hoş görüntü 
Eksileri: Yüksek fiyat, büyük hacim ve alan gerekli 
                Güvenlikli-olmayan endüstriyel ısıtıcı 
                Operasyon periyodu ve metodu kısıtlı 
 
Temas-tipi Uzak Kızılötesinin Avantajları 
(1)   Müşteri tarafından kabul edilebilir fiyat 
(2)   Herhangi bir zamanda kullanılabilir, taşınabilir 
(3) Medikal seviyede nano-karbon film ısıtma 

teknolojisi ile    doğrudan vücuda temas ve 
yapıştırma yapılabilir 

(4)   Yumuşak ve vücuda yakın teması mümkün 

*  Ticari Ürünlerle Karşılaştırma 
40 

• Doğal Maden (Kristal, Tuz 
kristali, Titanyum) 

Prensip: Kömür veya germanyum ekleKumaş 
beze (% 1-2)           

Artıları: Seri üretim, düşük fiyat 
Eksileri: Düşük emisyon oranı (<% 10) 
                Uzak Kızılötesi emisyon sınırlı  
                Düşük ısıtma etkisi 
 
Temas-tipi Uzak Kızılötesinin Avantajları 
(1) Onaylı yüksek Uzak Kızılötesi emisyonu 
(2) Uzun süren etkilidir ve zamanla emisyonu 

azalmaz 
(3) Medikal seviye ısıtma teknolojisi, tedavi 

etkilerini hızlandırabilir 
(4) Yüksek Uzak Kızılötesi emisyonuyla yüksek 

kalitede doğal ham madde 



• Terapi Elbiseleri 

 Prensip: Karbon veya maden tozunu karıştır ve   
                 geleneksel ısıtıcıları kullan 
Artıları: Kullanışlı, düşük fiyatlı 
Eksileri: Düşük Uzak Kızılötesi emisyon oranı 

(neredeyse sıfır) 
                Kontrol cihazı gerektirir, kolayca yanmaya 

sebep olabilir 
                Geleneksel ısıtıcılı, eşit ısıtmalı değil 
 
Temas-tipi Uzak Kızılötesi Avantajları 
(1)   Yüksek Uzak Kızılötesi emisyon sertifikası 
(2)  Medikal sınıfta nano-karbon film ısıtmalı 
(3)  Eşit ısıtma ve doğrudan vücuda temaslı 
(4)  Düşük enerji tüketimi, EM dalgaları içermez 

*  Ticari Ürünlerle Karşılaştırma 
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• Doğal Maden (Kristal, Tuz 
kristali, Titanyum) 

Prensip: Uzak Kızılötesi emisyonu özelliği 
taşıyan cevher 
Artıları: Güzel, takı veya süsler olabilir 
Eksileri: Fiyatı yüksek, boyutu büyük, ağır 
                Düşük emisyon oranı (<% 50) 
                Zararlı radyasyon elementleri içerebilir 
 
 
 
Temas-tipi Uzak Kızılötesi Avantajları 
(1)  Makul fiyat, taşınabilir 
(2)  Onaylı yüksek Uzak Kızılötesi emisyonu 
(3) Güvenli ham madde, zararlı radyasyon 

barındırmaz 
(4) Yüksek Uzak Kızılötesi emisyonuyla yüksek 

kalitede doğal Uzak Kızılötesi ham madde 



Uzak Kızılötesi Tıp Devrimi 

Kişisel Uzak Kızılötesi 
Terapiniz 
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