
TIA HỒNG NGOẠI ĐỐI  VỚI CUỘC  SỐNG CỦA CON NGƯỜI

Tia hồng
ngoại là
một loại
sóng điện
từ có bước
sóng dài
hơn tia
sáng bình
thường.Tia
hồng ngoại
mang nhiệt
lượng lớn
và được cơ
thể hấp
thụ vì vậy nó được sử dụng rộng rãi trong việc chữa trị
bằng y học hiện đại.

Chức năng:
1.Giảm đau cơ, đau dây thần kinh và tăng cường trao đổi

chất.
2.Kích thích vòng tuần hoàn máu và làm thư giãn các cơ

xương, đặc biệt là rất tốt cho những người luôn phải
làm việc ở tư thế khong trao đổi trong thời gian dài.
Loại bỏ chứng mỏi và đau dây thần kinh, đau khớp, các
vùng sưng tấy.

Những chú ý quan trọng:
Chỉ sử dụng đúng mục đích như sách hướng dẫn. Sẽ
không bảo hành nếu sử dụng sai mục đích.Không sử dụng
thiết bị nếu dây hay  phích cắm bị hỏng, tránh để dây điện
gần bề mặt nóng. Không tự sửa, không dùng thiết bị cho
mục đính thương mại. Phải luôn chú ý theo dõi thiết bị khi
sử dụng. Để đèn hồng ngoại xa những đồ vật dễ cháy nổ
như: vải , cốc thuỷ tinh.Giữ thiết bị nơi khô ráo, không
dùng khi ở những nơi ẩm ướt. Tránh để thiết bị rơi hay
rung sóc. Chú ý bị bỏng khi dùng:Bóng hồng ngoại rất
nóng, không chạm tay khi vào bóng đèn, luôn rút phích
cắm để nguội bóng rồi mới được chạm vào bóng đèn, luôn
tắt thiết bị khi sủ dụng xong, tránh xa tầm tay trẻ em.

Lợi ích của tia hồng ngoại

Tía hồng ngoại là tia không có khả năng đâm xuyên
với tần số xung 5.6 micromet và được chia thành cận
hồng ngoại, trung hồng ngoại và tiểu hồng ngoại. Nó
có một ảnh hưởng tích cực đối với cơ thể con người
truyền sâu vào cơ thể và tạo nên những phản hồi kích
hoạt các tế bào trao đổi chất protein và các chất khác.
Nếu điều kiện tế bào của tế bào hoạt động tích cực và
phát triển lớn mạnh thì chúng ta sẽ thấy sống động
hơn, có sức chịu đựng tốt hơn. Nó tạo thành những
chất trong  cơ thể với protein và các chất khác sau khi
đã chiếu tia hồng ngoại. Khi đó nó sẽ giúp quá trình
trao đổi chất cũng như chất độc được tiết ra nhanh
hơn, giúp cho cơ thể loại bỏ được nhũng chất chưa
làm cơ thể được gọn gàng hay săn chắc cơ bắp hơn

Tia hồng ngoại hoạt động như thế nào?
Hơi nóng hỗ trợ làm lành và kích thích sự lưu thông
máu, đèn hồng ngoại phát ra cường độ tia đưa vào
từng phần của cơ thể dưới dạng ánh sáng. Tia sáng
này thấu xuống phần sâu nhất dưới da sự toả nhiệt này
sẽ được biến đổi tập chung hơi nóng lúc này cực kỳ
hiệu quả trong tế bào cơ thể. Hơi nóng phát ra làm mở
rộng mạch máu, kích thích sự lưu thông máu và trao
đổi chất giảm đau hiệu quả. Sự toả nhiệt của đèn hồng
ngoại cũng rất phù hợp cho việc trị liệu và làm đẹp
thẩm mĩ.
Các lĩnh vực áp dụng chữa
bệnh của đèn hồng ngoại
IRL. Điều trị bệnh, làm đẹp
da mặt, cảm lạnh, tình trạng
căng thẳng, chứng chuột rút,
đau cơ, thấp khớp, đều trị
tai, mũi , họng.
Với việc àm đẹp da mặt hiệu
quả hồng ngoại làm nở các
lỗ chân lông dưới, sẽ tốt hơn khi bạn dùng kem dưỡng
da nhờ thế da mặt sẽ được hấp thụ lượng kem tốt nhất.



Luôn giám sát khi sử dụng cho những người tàn tật.
Lời khuyên quan trọng vì sức khoẻ của bạn:

Điều trị với đèn hồng ngoại IRL của Medisana không thể
thay thế phương thức điều trị của bác sỹ, chỉ có thể điều
trị vết thương vết mổ dưới sự dám sát chỉ dẫn của bác sĩ,
thiết bị không phù hợp cho những người nhạy cảm với hơi
nóng.
Không sử dụng ở nhũng vùng bỏng, trượt da, bị thương
hoặc các điểm nhạy cảm khác...
Khoảng cách khi dùng cách xa 40cm để tránh cường độ
của tia quá cao cảm giác như bị bỏng khó chịu.
Khi chiếu ở vùng mặt bạn nên nhắm mắt để tránh tia hồng
ngoại vào mắt làm thương võng mạc.
Không sử dụng đèn quá 15 phút . Hoạt động:

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng khi sử dụng.

Kiểm tra dây cắm (2). Đặt thiết bị lên trên bề mặt cố định
(3) bằng phẳng. Bóng đèn hồng ngoại (4) vặn chặt, bạn có
thể điều chỉnh thân đèn (1) có mức gập lên xuống 00 đến
450 cho phép thay đổi vị trí phù hợp. Ảnh hưởng của tia
hồng ngoại từ
khoảng cách
ngắn là rất lớn ,
hãy sử dụng
với khoảng
cách nào phù
hợp nhất,
nhưng không
gần hơn 40cm,
thời gian kéo
dài điều trị là
15 phút.
Rút phích cắm
ra khỏi nguồn
điện khi sử dụng khi đã điều trị xong
Lưu ý quan trọng: thời gian kéo dài sử dụng từ 5-10phút,
một hoặc hai lần / ngày. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng
không điều trị quá 15 phút.

Bảo dưỡng và lau chùi: trước khi lau và thay thế bóng
đèn hồng ngoại,
hãy rút thiết bị ra
khỏi nguồn điện,
lau thiết bị khi đã
nguội không sử
dụng hoá chất để
lau thiết bị, không
để thiết bị ngậm
trong nứơc và bảo
quản nơi khô ráo.
Bóng đèn không
được sử dụng điện
áp vượt quá điện áp đã quy định gắn ở phía dưới bóng
đèn. Bạn có thể mua bóng đèn thay thế ở những cửa
hàng bán thiết bị, khi thay thế bóng đèn bạn phải sử
dụng loai bóng  GE
PAR38 IR 150w hoặc
bóng Philip PAR 38E
150w.
Trong trường hợp bóng
đèn bị vỡ rút phích ngay
lập tức, bóng đèn không
phải là phần được bảo
hành, bạn phải trả phí
khi mua bóng.

Thông số kỹ thuật:
Tên model: Đèn hồng ngoại IRL 150W

Nguồn điện: 230 V ~ / 50 Hz
Công suất tiêu thụ: 150 W

SẢN PHẨM BẢO HÀNH 03 NĂM TOÀN CẦU

Điều kiện bảo hành và sửa chữa: Trong trường hợp có lỗi
khi sử dụng máy thì nên thông tin với nhà cung cấp.
Những điều kiện bảo hành được áp dụng trong những trường
hợp này: Medisana đưa ra bảo hành thay đổi các sản phẩm
của Hãng 03 năm kể từ ngày mua thiết bị. Bằng chứng ngày
mua sẽ được ghi tại Phiếu Bảo Hành. Khi kỹ thuật viên của
Hãng kiểm tra sản phẩm lỗi do nhà sản xuất sẽ có cách sửa
chữa không mất phí trong vòng 03 năm bảo hành, với động
cơ máy.
Phần lỗi sản phẩm không nằm trong điều kiện được bảo
hành: Tất cả hỏng hóc do không sử dụng đúng mục đích của
máy, như không xem kỹ hướng dẫn sử dụng, dẫn đến sử
dụng sai. Sản phẩm bị người sử dụng tự ý sửa chữa, không
bảo hành phụ kiện, cũng như vật tư tiêu hao hoặc bóng đèn
cũng không nằm trong mục đựơc bảo hành.

www.medisana.de

