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وبوجه عام، تسمى األشعة ذات . األشعة تحت الحمراء البعيدة هي نوع من الموجات الكهرومغناطيسية
م1000~  4الطول الموجي بين  µ كما يسمى الطول الموجي . باألشعة تحت الحمراء البعيدة[ ميكرومتر] 

م14~  6بين  µ "ضوء الميالد"بـ    

 ما هي األشعة تحت الحمراء البعيدة؟
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من أشعة الشمس هي من األشعة % 42حوالي 

األشعة تحت الحمراء . تحت الحمراء البعيدة

البعيدة ال تضر جلدك مثل األشعة فوق 

وتستطيع األشعة تحت الحمراء . البنفسجية
(FIR)البعيدة  تنشيط وظائف الجسم لتحقيق  

.مجموعة متنوعة من اآلثار الصحية  

 

 (CO2)ومع ذلك، يمتص ثاني أكسيد الكربون 
ورطوبة الهواء األشعة تحت الحمراء البعيدة 

إلى حد كبير، وتقريًبا ال نحصل على أي 
.منها؛ فمالبسنا تمنعها  

 

وبالتالي، علينا السعي إلى مصادر أكثر مباشرة 

.ومالءمة وأماًنا لألشعة تحت الحمراء البعيدة  

 هل األشعة تحت الحمراء البعيدة آمنة؟
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 أساس العملية في األشعة تحت الحمراء البعيدة 

 يرتبط األساس في عملية األشعة تحت الحمراء البعيدة ارتباًطا وثيًقا بالدورة الدموية لإلنسان، 

(eNOS)ويكمن أهم عامل من عوامل األشعة تحت الحمراء البعيدة في تنشيط إنزيم حمض النتريك سينثاز 

.NO للجدر الداخلية لألوعية الدموية، واإلسراع في توليد أول أكسيد النيتروجين 

 

وأنه . وقد توصلت البحوث السريرية إلى أن أول أكسيد النيتروجين عنصر مهم في تنظيم الدورة الدموية

يصلح من الخاليا داخل الدم، ويعمل على االسترخاء وانخفاض ضغط الدم، وزيادة معدل تدفق الدم، 
.وتنظيف انسدادات األوعية الدموية  

 

، ُمنِحت جائزة نوبل في الطب لثالثة علماء أمريكيين  توصلوا إلى أهمية أول أكسيد 1998وفي عام 
. النيتروجين للدورة الدموية في أجسامنا  

Ting-Kai Leung et al, Biomed. Eng. Appl. 
Basis Commun. 21, 317 (2009). DOI: 
10.4015/S1016237209001404 
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 نموذج عملية األشعة تحت الحمراء البعيدة    

لنموذج عملية األشعة تحت الحمراء البعيدة أثر 
.حراري وأثر غير حراري  

 

األثر الحراري هو الظاهرة التي تستقبل فيها خاليا 

سطح الجسم الطاقة من األشعة تحت الحمراء 

القريبة، ومن ثم ُتولِّد الحرارة التي ُتشعرنا 
إنه ينتمي إلى اآلليات الفيزيائية. بالدفء  

 
األثر غير الحراري هو الظاهرة التي تمتص فيها 

خاليا الطبقة العميقة من الجسم األشعة تحت 

الحمراء البعيدة، ومن ثم تنشط الخاليا وتتحسن 

إنه . الدورة الدموية ويتحسن قيام الخاليا بوظائفها
.ينتمي إلى اآلليات النفسية  

 
وفي الديناميكا الحرارية، ينتمي األثر الحراري إلى 

التوصيل، وينتمي األثر غير الحراري إلى 
.اإلشعاع  
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 * تطبيقات األشعة تحت الحمراء البعيدة

 مساعدة النباتات الغضة على النمو
 منع ضرر الحشرات

 المحافظة على دفء صغار الحيوان

 رفع المناعة

 إطالة عمر الزهور
 منع ضرر الحشرات

 التسخين، التجفيف
 التمليط

 التدفئة، التجديد

 تحسين رائحة الطعام

 رفع المناعة

 تحسين النشاط

 العالجات التجميلية الطبية
 عالج الناسور

 التخفيف من كافة أشكال األلم

 رفع كفاءة األيض
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 صناعة حديقة ماشية زراعة

 الرعاية الصحية  الطبية الحيوانات األليفة  حياة



 * المواد الخام لألشعة تحت الحمراء البعيدة
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 صناعية

معالجة المواد العضوية بدرجة ◀   

فحم الخيزران: حرارة عالية، مثل  

األساس هو تغيير ترتيب الجزيئات من أجل زيادة قوة  ◀
 إشعاع األشعة تحت الحمراء البعيدة

بخلط المواد مع األلياف والحصول على نسيج قماش  ◀
فقط%2~1بنسبة   

وسوف يخف أثر األشعة تحت الحمراء البعيدة مع  ◀

مرور الوقت، مع وجود مستوى أدنى من األشعة 

ومستوى أعلى من األشعة )تحت الحمراء البعيدة 
(تحت الحمراء القريبة  

 طبيعية

مواد حجب األشعة تحت الحمراء البعيدة من معادن طبيعية ◀  

تؤثر في القوة . مصادر المعادن، وأساليب الحجب، ونسبة التركيبات، وتكنولوجيا العملية، إلخ ◀
   اإلشعاعية لألشعة تحت الحمراء البعيدة

.ويمكن ضبط تأثير االنبعاثات الخالصة طويلة المدى، والطول الموجي عن طريق نسب التركيبات ◀  



 * فئات منتجات األشعة تحت الحمراء البعيدة
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األشعة تحت الحمراء البعيدة 

الكربون أو الجرمانيوم ) Ge )

 لحماية معدات النسيج

سوف تشع بلورات الملح، أو 

الكريستال أو التيتانيوم األشعة 

تحت الحمراء البعيدة منخفضة 

 الطاقة



• على سبيل المثال، يستطيع الميكروويف تسخين األغذية بفضل الطول الموجي للموجات الصادرة عنه التي  

تستطيع ضرب جزيئات الماء داخل األطعمة، وعلى المستهلكين أن يتحققوا فقط من قوة اإلشعاع عندما 

ليس من الضروري القلق بشأن قدرة ميكروويف على تسخين الطعام من . يرغبون في شراء فرن ميكروويف
.عدمها، ألن هناك بالفعل الكثير من اإلثباتات العلمية تؤكد ذلك  

وقد أثبتت األبحاث الطبية وظيفة*   

األشعة تحت الحمراء البعيدة   

• عاًما، كما أن  30ذلك أنها مستخدمة في العالج ألكثر من 

.هناك كثيًرا من الدراسات التي أثبتت تأثيراتها البيولوجية  

• ترتبط األشعة تحت الحمراء البعيدة بمدى محدد من األطوال 

الموجية للضوء، واآللية التي تتفاعل بها مع أجسامنا هي 

ويعتمد أثر األشعة تحت الحمراء البعيدة على . آلية فيزيائية

.كثافتها وطولها الموجي  

• أما العقاقير، فيختلف تكوينها وبنيتها الجزيئية حتى تلك 

كما تحتاج العقاقير إلى . العقاقير التي تحمل االسم نفسه

.تجارب سريرية مستقلة للتحقق من فعاليتها وآثارها الجانبية  
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استعراض األبحاث الطبية التطبيقية*   

السريرية متعددة الجنسيات لألشعة تحت الحمراء البعيدة   
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.  لقد اسُتخِدمت األشعة تحت الحمراء البعيدة في العيادات منذ عقود 

وقد أظهر عدد من األبحاث في اليابان، والواليات المتحدة، 

وألمانيا، وتايوان األثر الكبير لألشعة تحت الحمراء البعيدة في 

ومع عدم وجود دراسات سريرية لألعراض غير . أعراض كثيرة

المذكورة بالقائمة أدناه، فإن األشعة تحت الحمراء البعيدة ال تزال 

.خياًرا متاًحا في العالج  

أمراض القلب 

مضادات األكسدة 

مضادات االلتهابات 

الوقاية من التأكسد 

فقدان الشهية العصبي 

ارتفاع ضغط الدم 

انسداد الشرايين 

صحة المرأة 

فقدان الوزن 

تسكين األلم 

تجاعيد الجلد 

أمراض الكلى 

التئام الجروح 

الشلل الدماغي 

حساسية األنف 

قصور القلب المزمن 

الداء الرئوي المسد المزمن 

متالزمة التعب المزمن 

األلم المزمن 

األمراض المزمنة 

االكتئاب 

ومظاهر الشيخوخة 

السكري 

السرطان 

التهاب المفاصل 

 متالزمة األلم العضلي  

 المتفشي

غير ذلك 



• األشعة تحت الحمراء البعيدة من النوع المعلق هي ثورة في االبتكارات، ألن أجهزة العالج باألشعة تحت 

الحمراء البعيدة في األبحاث السريرية السابقة كانت معظمها من منتجات النوع اإلشعاعي، إلى جانب وصول 

.آثارها العالجية إلى طريق مسدودة  

• إن منتجات األشعة تحت الحمراء البعيدة الخاصة بنا من النوع المعلق ال تغير اآللية البيولوجية لألشعة تحت 

وقد ساعد هذا كثيًرا في تحسين قوة . الحمراء البعيدة، فما فعلناه هو هدم الطريقة التقليدية في العمل ليس غير

.ميكرون، وقد أثبت الطب فائدة ذلك للجسم البشري 14إلى  6إشعاع األشعة تحت الحمراء البعيدة من   

آفاق المستقبل*    

لألبحاث الطبية التطبيقية السريرية في األشعة تحت الحمراء البعيدة   

• وأملنا أن يفيد جميع الخبراء والعلماء 

الذين يريدون إجراء األبحاث السريرية 

على األشعة تحت الحمراء من منتجات 

األشعة تحت الحمراء البعيدة من النوع 

ومن دواعي سرورنا البالغ أن . المعلق

ال . نقدم مزيًدا من المساعدة عند الحاجة

تترددوا في االتصال بنا عبر البريد 

.اإللكتروني  
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 * تطبيقات األشعة تحت الحمراء البعيدة في الرعاية الطبية 
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إعادة التأهيل( أ)  
تعجل األشعة تحت الحمراء البعيدة بتوليد أول أكسيد 

في خاليا الجدران الداخلية باألوعية الدموية،  NOالنيتروجين 
كما يساعد تأثيرها المقاوم لاللتهابات في تخفيف االلتهاب وآالم 

 العضالت والمفاصل

يمكن أن تحسن األشعة تحت الحمراء البعيدة من استرخاء 

.العضالت وتحد من تأثير التشنج  

يمكن أن تقلل األشعة تحت الحمراء البعيدة العصبية لدينا  

 للوصول إلى الهدوء وتخفيف اآلالم

.تقوية العضالت وزيادة مرونة المفاصل  

 تحسين الدورة الدموية، وزيادة سرعة تعافي األنسجة

 تخفيف األلم وااللتهاب والتورم

 تخفيف تشنج العضالت

J Altern Complement Med. 2012 Feb;18(2):175-9. doi: 10.1089/acm.2010.0815. 
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أمراض الكلى( ب)   

يمكن استخدام األشعة تحت الحمراء البعيدة   في تعجيل  

في خاليا الجدران  NOتوليد أول أكسيد النيتروجين 
الداخلية في األوعية الدموية، وتحسين تدفق الدم في 

الناسور ومنع تصلب الناسور، وبالتالي تقليل فرص 

.إعادة الجراحة الناجمة عن انسداد الناسور  

ويحتاج العالج باألشعة تحت الحمراء البعيدة إلى فترة 

طويلة من االستخدام، فقصر مدة العالج ال يترك سوى 

وأفضل طريقة هي االستخدام كل يوم، إما . آثار محدودة

.في المنزل أو بالحمل معك  

إن األشعة تحت الحمراء البعيدة منخفضة الطاقة، ومن 

السهل أن تحجبها المالبس أو بخار الماء، ولذلك فمن 

.األفضل أن ُتعلق على الجسم أثناء االستخدام  

كما يمكن أن تقلل األشعة تحت الحمراء البعيدة حكة  

.الجلد الجاف بين مرضى الكلى  

Am J Kidney Dis. 2013 Aug;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. 
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رعاية البروستاتا( ج)   
. يعاني كثير من الرجال من تضخم البروستاتا أو التهابها

ألن البروستاتا تحيط بمجرى البول، فعندما تصاب بالتضخم 

أو االلتهاب، فإنها تسبب الضغط على مجرى البول، وينجم 

عن ذلك تكرار التبول، والتبول الليلي، واإللحاح على 

.التبول، وصعوبة التبول  

تعجل األشعة تحت الحمراء البعيدة بتوليد أول أكسيد 
في خاليا الجدران الداخلية باألوعية  NOالنيتروجين 
الدموية، مما يقضي على االلتهاب، ويعمل على تليين 

وسوف يقلل ذلك كثيًرا من . العضالت حول البروستاتا

الضغط على مجرى البول، ويعمل على تحسين معدل 

.التبول، ويخفف األعراض المرتبطة به  
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التعافي من آالم ما بعد الجراحة( د)  
وفًقا لألبحاث السريرية، تعمل األشعة تحت 

الحمراء البعيدة على تجديد خاليا أنسجة الجلد 

ويمكن استخدامها . المتضررة وتعجيل التعافي

بعد الجراحة أو اإلصابة للمساعدة في التعافي 

ا، وكذلك للوقاية من العدوى .جزئي ً  

تعجل األشعة تحت الحمراء البعيدة بتوليد أول 
في خاليا الجدران  NOأكسيد النيتروجين 

 الداخلية باألوعية الدموية، مما يعمل على تقليل

 الشعور بآالم جروح
.األعضاء وعدم الراحة المصاحبة لها  

Yonsei Med J. 2006 Aug 31;47(4):485-90. 
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القضاء على خاليا األمراض(  ه)  
بسبب االحتقان الشديد لألوعية الدموية في األنسجة السرطانية، يمكن اختزان الحرارة  

وعندما . وهذا يسبب حساسية الخاليا السرطانية بشكل مفرط الرتفاع درجة الحرارة. بسهولة

ا 43~  40تصل درجة الحرارة إلى  .درجة، تموت معظم الخاليا السرطانية تدريجي ً  

ال يتمكن العالج العادي بالحرارة إال من تسخين السطح، وهو غير قادر على اختراق أنسجة 

لكن األشعة تحت الحمراء البعيدة تستطيع االختراق والوصول إلى الطبقة العميقة من . الورم

ا عميًقا .إنها تثبط الخاليا السرطانية ضعيفة المقاومة للحرارة. جسم اإلنسان وتترك أثًرا حراري ً  

Thermal Medicine (Japanese Journal of Hyperthermic 
Oncology), Vol. 22, pp.239-245 (2006) . 
Med Oncol. 2008;25(2):229-37. Epub 2007 Oct 30. 
Anticancer Res. 1999 May-Jun;19(3A):1797-800. 
Anticancer Res. 1999 Sep-Oct;19(5B):4125-30. 
Am J Chin Med. 2002;30(4):495-505. 
Journal of Medical and Biological Engineering, Vol 29, No 1 
(2009) 
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 * تطبيقات األشعة تحت الحمراء البعيدة في الرعاية الطبية 

التجميل الطبي( و)  

يمكن أن تحقق األشعة تحت الحمراء البعيدة تأثيًرا فسيولوجًيا فريًدا في جسم اإلنسان، فهي تستطيع 

وفي مجال الرعاية الطبية . تحسين الدورة الدموية، وتسريع معدل األيض، وتحسين نشاط الخاليا

التجميلية، يمكن أن تحسن األشعة تحت الحمراء البعيدة من صفات الجلد، وتقلل التجاعيد، وتزيل البقع 

وهي مناسبة لجميع أنواع البشرة. الداكنة  

وتعمل األشعة تحت الحمراء البعيدة على التئام الجروح، لذا يمكن استخدامها في التعجيل بااللتئام، 

 ويمكن أن تستخدم كذلك في جراحة التجميل لمنع العدوى

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

16 



 * تطبيقات األشعة تحت الحمراء البعيدة في الرعاية الصحية  
تخفيف الوجع واأللم(  أ)  

في الحقيقة، ينشأ الشعور باأللم من الدماغ ال 

فأعصابنا مسؤولة عن نقل الرسالة ليس . األعصاب

غير، في حين يعزى الشعور باأللم في النهاية إلى 

ومع ذلك، كثيًرا ما يسيئ الدماغ تقدير . تقدير الدماغ

األلم، وأفضل مثال لذلك هو الصداع عند تناول 

.المثلجات  

وعادة ما يكمن سبب األلم أو الوجع طويل المدى في 

اضطراب الجهاز العصبي المستقل الذي يدفع الدماغ 

.إلى الخطأ والشعور باأللم  

يمكن أن يصل دفء األشعة تحت الحمراء البعيدة 

إلى العمق، كما يمكنها تحسين الدورة الدموية، 

ويمكنها أن تقلل األلم . واضطراب األعصاب المستقلة

بعد التمرين أو األلم طويل المدى الناجم عن دمور 

.العضالت أو األربطة  

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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 * تطبيقات األشعة تحت الحمراء البعيدة في الرعاية الصحية 

تخفيف  آالم الحيض( ب)  
وينتج عن التقلص المفرط للرحم إقفار . أثناء فترة الحيض، يتقلص الرحم لطرد بطانته 

تعجل األشعة تحت الحمراء البعيدة بتوليد أول أكسيد النيتروجين . العضالت مع آالم الحيض
NO  في خاليا الجدران الداخلية باألوعية الدموية، مما يعمل على تهدئة عضالت الرحم لتقليل

.عدم الراحة الناجم عن آالم الحيض  

J Altern Complement Med. 2011 Dec;17(12):1133-40. doi: 10.1089/acm.2010.0635. Epub 2011 Nov 21. 
Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:240314. doi: 10.1155/2012/240314. Epub 2012 Dec 18. 
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 * تطبيقات األشعة تحت الحمراء البعيدة في الرعاية الصحية 

زيادة منسوب األكسجين داخل الجسم( ج)  
تعجل األشعة تحت الحمراء . تعتمد الخاليا في أجسامنا على الدورة الدموية لنقل األكسجين والمواد الغذائية 

في خاليا الجدران الداخلية باألوعية الدموية، كما تعمل على  NOالبعيدة بتوليد أول أكسيد النيتروجين 
. مما يترك أطيب األثر بزيادة األكسجين في الدم، وزيادة قوة العضالت وتحملها. توسيع األوعية الدموية

.ويشعرك كذلك بالحيوية، ويحميك من المرض والشيخوخة  

Exp Biol Med (Maywood). 2003 Nov;228(10):1245-9. 
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 * تطبيقات األشعة تحت الحمراء البعيدة في الرعاية الصحية 

تحسين الدورة الدموية(  د)   

يعاني أناس كثيرون من برودة اليدين والقدمين في 

فصل الشتاء، وهذا ينجم في األساس عن ضعف 

إن وظائف األوعية الدقيقة هي . الدورة الدموية

توفير األكسجين والمواد الغذائية لخاليا الجسم 

.وطرح النفايات الخارجة منها  

تزيد األشعة تحت الحمراء البعيدة من درجة 

حرارة الجلد عند الطبقة العميقة، وتعجل بتوليد 
في خاليا الجدران  NOأول أكسيد النيتروجين 

كما تعمل على تحسين . الداخلية باألوعية الدموية

 الدورة الدموية، لتمنحك إحساًسا أفضل في الشتاء

J Cardiol. 2012 Mar;59(2):117-22. doi: 10.1016/j.jjcc.2011.12.006. Epub 2012 Feb 16. 
J Cardiol. 2011 Jan;57(1):100-6. doi: 10.1016/j.jjcc.2010.08.005. Epub 2010 Sep 29. 
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زيادة معدل األيض (  ه)  

تعجل األشعة تحت الحمراء البعيدة بتوليد أول أكسيد النيتروجين   NO  في خاليا الجدران الداخلية
إنها مفيدة جًدا . باألوعية الدموية، مما يجعل الشرايين أكثر مرونة عند االتساع واالنقباض

ألنسجة أغشية الشرايين، وتحمي األوعية الدموية من التصلب، وتحد من مشكالت الدورة 
.الدموية الناجمة عن متالزمة األيض  

Exp Biol Med (Maywood). 2003 Nov;228(10):1245-9. 
Diabetes Technol Ther. 2007 Dec;9(6):535-44. 
Canadian Journal of Diabetes Volume 34, Issue 2 , Pages 113-118, 2010 
Volume 34, Issue 2 , Pages 113-118, 2010 Canadian Journal of Diabetes 
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توازن درجة الحموضة (  و) PH (و )بالجسم  

تعمل األشعة تحت الحمراء البعيدة على توسيع األوعية الدموية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي لمنع 

األلم في المفاصل ومنع النقرس الذي يسببه ارتفاع حمض اليوريك بالدم أو غيره من المركبات 

.الحمضية  

Clin Rheumatol. 2009 Jan;28(1):29-34. Epub 2008 Aug 7. 
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 الفرق بين العالج باألشعة تحت الحمراء البعيدة والعالج العادي بالتدفئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يعمل العالج بالتدفئة، مؤقًتا فقط، على تقليل أعراض عدم الراحة، في حين تعمل األشعة تحت الحمراء البعيدة 

.أساًسا على تحسين الدورة الدموية لتقليل تكرار كافة أنواع أعراض عدم الراحة  

 العالج باألشعة تحت الحمراء البعيدة العالج بالتدفئة العنصر

 اإلشعاع باألشعة تحت الحمراء البعيدة أو النوع المعلق النوع المعلق التدفئة الفئة

 التكييف واإلشعاع التوصيل االنتقال

سم من سطح الجسم 1فقط حتى  العمق سم تحت سطح الجسم 5يمكن أن تخترق ألكثر من    

تأثير غير التدفئة  تأثير التدفئة األساس  

دقيقة في كل مرة بحد أقصى 40~  30 الفترة الزمنية  بال قيد 

احتراق الجلد أو جفافه  المخاطر  ال 

 األثر
 التخفيف فقط  األعراض، مثل

 تخفيف األلم وزيادة حركة المفاصل

:تحسين الطبقة العميقة، مثل   

 تحسين الدورة الدموية، والتئام الجروح
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 * المعارف الجديدة عن األشعة تحت الحمراء البعيدة

 نوع المنتج
 المسافة

(سم)  
الكثافة   

(2سم/ ملي واط)  

 45 0.3 المعلق

 20 10 اإلشعاع

 2.2 30 اإلشعاع

 أثر العالج باألشعة تحت الحمراء البعيدة مقابل المسافة

24 

 العالقة بين كثافة العالج ومسافة األشعة تحت الحمراء البعيدة

  األشعة تحت الحمراء البعيدة هي نوع من الموجات الضوئية تتناسب كثافة إشعاعها عكسًيا مع المسافة

  يحقق العالج باألشعة تحت الحمراء البعيدة أثًرا أفضل عندما تقترب من الجسم

 .بسبب ارتفاع درجة الحرارة والشكل الخارجي، ال يمكن استخدام المنتجات من نوع اإلشعاع بالتعليق بالجسم   

 سم، في حين يتصل المنتج من نوع التعليق بالجسم مباشرة 30~  20تتطلب المنتجات من نوع اإلشعاع مسافة   



 ويتعين كشف موضع العالج أثناء استخدام منتج األشعة تحت 

ولكن النوع المعلق يمكن . الحمراء البعيدة من نوع اإلشعاع

تعليقه على الجسم مباشرة، وال يتطلب خلع المالبس، وهو أكثر 

. فعالية، وخصوصية، وراحة  

25 

قدرة األشعة تحت الحمراء البعيدة على االختراق   

  لألشعة تحت الحمراء البعيدة طول موجي أطول، وبالتالي فإنها تحتوي على طاقة أقل

  يمكن أن تحجب كافة أنواع المالبس األشعة تحت الحمراء البعيدة أو تمتصها بسهولة بالغة

 مم فقط يمكن أن يمنع األشعة  1وتأتي المالبس القطنية على رأس قائمة المالبس من حيث االمتصاص، فسمك 

.تحت الحمراء البعيدة تماًما  

 

 

األشعة تحت 

 الحمراء البعيدة
(السقوط)  الحائل 

األشعة تحت 

 الحمراء البعيدة
(االنتقال)  



 * المعارف الجديدة عن األشعة تحت الحمراء البعيدة

0 5 10 15 20 25 30 35 

المنتجات المحتوية على 

األشعة تحت الحمراء القريبة 

ميكرومتر 3>بطول موجي   

الطول الموجي لإلشعاع  

الطبي من األشعة تحت 

.الحمراء البعيدة  

3 

 طيف اإلشعاع

26 

الفرق بين األشعة تحت الحمراء البعيدة واألشعة تحت الحمراء القريبة  

 ميكرومتر، ويمكنه تنشيط الخاليا وتحسين  14~  6الطول الموجي المفيد لألشعة تحت الحمراء هو 

 الدورة الدموية لدينا

 ميكرومتر هو الطول الموجي لألشعة تحت الحمراء القريبة، التي  3الطول الموجي الذي يقل عن  

 تستطيع فقط تسخين سطح الجسم وال يمكنها الوصول إلى العمق

 3> )وهناك نسبة عالية من األشعة تحت الحمراء القريبة   μ في بعض منتجات التجزئة، فاحذر عند ( مم

 اختيار المنتجات

 



 لماذا ال تنتشر األشعة تحت الحمراء البعيدة في الرعاية الطبية؟

 غير ملحوظا األثر أو ال تخضع لألسس العلمية: مخالفة الصواب  

 انخفاض معدل االنبعاث أو سرعة التالشي، أو عدم شعور المستخدم بها: التأثير الضعيف   

 الموقع المحدود واألساليب المحدودة، عدم القدرة على استخدامها لفترة طويلة: عدم المالءمة   

 ال يرضى عنها المستخدمون: ارتفاع األسعار   

 

 

 * المعارف الجديدة عن األشعة تحت الحمراء البعيدة

كيفية اختيار منتج األشعة تحت الحمراء البعيدة الجيد؟   

 الطبيعية هي األفضل ويجب أن تسمح بالشعور : المواد 

 بها ولمسها

 يجب أن ُيصاَدق على معدل االنبعاثات، وأن : األثر 

 يشعر المستخدمون باألثر سريًعا

 يجب أن تكون آمنة، ومريحة، وثابتة، : التكنولوجيا 

 ومستقرة، إلخ
 سعر معقول للمستخدمين: السعر   
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 المواد الخام

 اختيار مواد األشعة تحت الحمراء البعيدة عالية 

 االنبعاث من المعادن الطبيعية

 عملية تكسير عالية التقنية تصل بالقدرة إلى فئة  

 النانو

 تكرار التجارب والضبط إليجاد أفضل تركيبة   

 تثبت تجارب المختبر أن معدل االنبعاثات حوالي 

℃34في % 85  

 ، يزيد معدل االنبعاثات ℃60وعند التسخين إلى 

%90عن   

 ة وال إشعاع ضار  بدون مواد سام   

 * خصائص األشعة تحت الحمراء البعيدة من النوع المعلق  
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 تكنولوجيا الدهان

مركب مسحوق نانو سراميك األشعة تحت  

الحمراء البعيدة والِجل الناعم المحتمل في 

ارتفاع درجة الحرارة وغير السام في مواد 

شرائح األشعة تحت الحمراء البعيدة ذات 

إنه ناعم ومرن، . العالمة التجارية الجديدة

ويمكن أن يدهن مناطق مختلفة من السطح أو 

.يُعلق على الجسم  

 * خصائص األشعة تحت الحمراء البعيدة من النوع المعلق 
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 تكنولوجيا مبتكرة للتسخين

 يمكن أن يحسن التسخين معدل انبعاثات األشعة تحت الحمراء 

 البعيدة

 شريحة تسخين نانو كربون ناعمة مبتكرة   

 تسخين سريع، في مقابل انخفاض استهالك الطاقة   

 يمكن أن يدخل دمج شريحة األشعة تحت الحمراء البعيدة المرنة  

 الخاصة بنا في لوح العالج المعلق

 30 * خصائص األشعة تحت الحمراء البعيدة من النوع المعلق 



Taiwan TRI 
℃ 34: درجة الحرارة   

%85: االنبعاثات  

Taiwan ITRI 
℃ 60: درجة الحرارة   

%92: االنبعاثات  

Korean KCL 
℃ 60: درجة الحرارة   

2سم/ملي واط 45: القدرة  

 معدل انبعاثات مرتفع قدرة اإلشعاع                         

 

 * خصائص األشعة تحت الحمراء البعيدة من النوع المعلق 
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 شامل وسهل االستخدام

 * خصائص األشعة تحت الحمراء البعيدة من النوع المعلق 
32 

 المشي العمل القيادة

 ممارسة الرياضة النوم  االستجمام



 * منتج األشعة تحت الحمراء البعيدة من النوع المعلق

 الطراز

 االستخدام المنزلي
التمريض الشخصي   

 االستخدام المهني
 المستشفيات والعيادات

 خاص
بغسيل الكلى   

 AVFجهاز   (L)سهولة البطانة (S)سهولة البطانة (L)سهولة االرتداء (S) سهولة االرتداء 

 الصورة

FIR 
Pad 

مم  3×  75×  130  مم  3×  100×  200   مم  5×  360×  250   مم  5×  360×  250   مم  3×  100×  200    

 الحجم
سم 35×  9   

سم  55×  9   
 12 x 120  سم سم  1×  37×  26   سم  1×  61×  26   سم  10×  30×  15    

 الطاقة
فولت 5التيار المستمر 

واط 3/   
 5التيار المستمر 

واط 5/ فولت   
 24التيار المستمر  

واط  45/فولت   
 24التيار المستمر  

واط  72/فولت   
 7.5التيار المستمر   

واط  15/فولت   

مناسب 
 لـ 

الرأس، والرقبة، 
 واألطراف

الكتف والظهر 
 والخصر والعقب 

الرأس، والرقبة، 
 واألطراف

الكتف والظهر 
 والخصر والعقب 

الناسور الشرياني  
 الوريدي
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 * منتج األشعة تحت الحمراء البعيدة من النوع المعلق

االستخدام المنزلي التمريض الشخصي   

تيبس الرقبة   •  

 التهاب مفصل المرفق•

• متالزمة النفق الرسغي   

• فصال الركبة   

 النقرس•

 التهاب المفاصل الروماتويدي•

• التهاب اللفافة   

 توسع األوردة•

 برودة اليدين والقدمين•

 اإلجهاد وااللتواء•

 سهولة االرتداء 

معدات حماية حصرية اختيارية   

 الكاحل الركبة المعصم المِرفق الرقبة

 يحتوي على
,( مس 7.5x13) جحة عالول   

لسھ، (ديلألی)داء ترالل اسھ  
صلة، و(لجرلأل)داء ترالا  
نلشاح، ااقةطلا  
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 * منتج األشعة تحت الحمراء البعيدة من النوع المعلق

التمريض الشخصي/ االستخدام المنزلي  
الكتف المتجمدة    •  

 الجنف•

 متالزمة الرقبة التنكسية•

• آالم أسفل الظهر   

 المهماز•

 عرق النسا•

• آالم الحيض   

• التهاب البروستاتا   

 تضخم البروستاتا الحميد•

 اإلجهاد وااللتواء•

 

 سهولة االرتداء

 العقب الخصر الظهر الكتف

 يحتوي على

 ، وصلة الطاقة، الشاحنسهولة االرتداء(L) ،(سم10x20) لوحة عالج
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(L) 



 * منتج األشعة تحت الحمراء البعيدة من النوع المعلق

المستشفيات والعيادات/ االستخدام المهني   
 استخدام المختصين

 

 

 

 

 

 

 

 ناعم ومريح ومالئم لكل

 أجزاء الجسم

 يعلق مباشرة على  

الجسم، ذو تأثير كبير في 

.الوضع العالجي  

سالمة عالية   

 

 

 

 

 

 

  ،طاقة التيار المستمر

آمنة وتخلو من الموجات 

 الكهرومغناطيسية

 حماية من فرط  

الحرارة والحمل الزائد، 

أداة ذكية للتحكم في 

 درجة الحرارة

 بدون عدوى
 

 

 

 

 

 

 

  يمكن إزالة السترة

للغسل أو استخدام 

الشرائح مرة واحدة 

لمنع العدوى التفاعلية، 

وهو مناسب لجميع 

 الوحدات الطبية

 سهل ومريح

 

 

 

 

 

 

  سهل التشغيل، وال

يحتاج إلى تدريب مهني 

 خاص

 يمكن تجميعه لتوفير  

 مساحة في غرفة العالج

  سهولة البطانة
(S) و (L) 
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 يحتوي على
,سترة  شاحن  ,( مس 25x36)  سهولة البطانة(S): لوحة عالج
,سترة شاحن  ,( مس 25x60) لوحة عالج:(L)سهولة البطانة 

 



 * منتج األشعة تحت الحمراء البعيدة من النوع المعلق

غسيل الكلى/االستخدام الخاص   
 

 

 

 

 

 

 

 
تصميم مفتوح  •  

 زاوية قابلة للتعديل•

 

 

 

 

 

 
 

 

• شرائح لالستخدام مرة واحدة  

 في المستشفيات والعيادات

 

 

 

 

 

 

 

 
 لوحة عالج يمكن فصلها •

• يمكنه عالج أجزاء أخرى   

 

 

 

 

 

 

 

 

درجات للتحكم في التسخين 9  •  

• مؤقت أو مستمر   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

• واط بحد أقصى 15   

 موفر للطاقة•
 

 

 

 

 

 

 
 

• قصير األبعاد   

 سهل التثبيت•

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 يمكن استخدامه مع معدات الوقاية•

• ال داعي للتعري من أجل العالج   

 

 

 

 

 

 

 
طاقة األشعة تحت الحمراء البعيدة •

مرات أكبر من منتجات اإلشعاع 5  

جهاز عالج  

 الناسور

10)لوحة العالج : يحتوي على x20 ، وحدة عالج (سم AVF شاحن ،  
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فوارق التأثير بين منتجات األشعة تحت الحمراء البعيدة من * 

 النوع المعلق والمنتجات التجارية
• عي أن يمكن عام، بشكل  تذكر ال -تقريًبا -لكنها ،"االبتعاثية" التجارية البعيدة الحمراء تحت األشعة منتجات تدَّ

 أن ويصعب للغاية، منخفضة بالسوق الموجودة المنتجات تلك إشعاع قوة ألن ذلك .اإلطالق على "اإلشعاع قوة"

 "بتعاثيةالا" قيمة تعد فبينما واحًدا، مفهوًما "اإلشعاع قوة" و "بتعاثيةالا" مفهوما وليس .عالجي تأثير أي تترك

.مطلقة قيمة "اإلشعاع قوة" قيمة فإن لنسبة، قيمة  

•  الكلي والقدر الحجم عامل الحسبان في تضع وال النظرية، بالقيمة فقط تقاَرن نسبة قيمة هي "بتعاثيةالا" وقيمة

 بأقصى حتى الممتازة الرياضية السيارة على التفوق الصغيرة السيارة تستطيع ال المثال، سبيل على .لإلشعاع
  .لها سرعة

•  األكثر العامل هي "اإلشعاع قوة" فإن وهكذا، 

 األشعة من نتلقاه الذي القدر في يؤثر الذي أهمية

 األشعة منتجات أثبتت وقد .البعيدة الحمراء تحت

 الخاصة المعلق النوع من البعيدة الحمراء تحت

 5 تفوق إشعاعها قوة أن المختبرات بتجارب بنا

 بالسوق الموجودة المنتجات إشعاع قوة مرات

 البيولوجية آثارها تختلف وبالتالي الحالية،
.لذلك تبًعا كبيًرا اختالًفا  
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•  مصابيح السيراميك

 * المقارنة بالمنتجات التجارية

بواسطة تسخين قطعة سيراميك: األساس   

 يبدأ إشعاع األشعة تحت الحمراء البعيدة

تسويق أعلى، مستخدمون أكثر: اإليجابيات   

سم أثناء االستخدام، 30يجب أن يبعد : السلبيات   

. بسبب ارتفاع درجة الحرارة   

.دقيقة 60ال يمكن استخدامه أكثر من    

.بعض المنتجات تحتوي على األشعة تحت الحمراء القريبة   

 

مزايا األشعة تحت الحمراء البعيدة من النوع المعلق   

 (1)تكنولوجيا تسخين طبية يمكن تعليقها على الجسم مباشرة
يمكن استخدامه في أي وقت، سهل الحمل  (2) 

األشعة تحت الحمراء البعيدة عالية االنبعاثات مصادق 

 (3)عليها
 (4)آمن، ال يحتوي على األشعة تحت الحمراء القريبة
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إضافة عامل تصفية إلى مصباح الهالوجين: األساس   

(تصفية األضواء غير األشعة تحت الحمراء البعيدة)   

سعر منخفض: اإليجابيات   

قصر عمر المصباح: السلبيات  

يحتوي على جرعة عالية من األشعة تحت الحمراء القريبة           

معدل إشعاع منخفضة لألشعة تحت الحمراء البعيدة            

مصباح مرتفع الحرارة     
 

مزايا األشعة تحت الحمراء البعيدة من النوع المعلق   

 (1)تأثير االنبعاثات طويل المدى
األمان، وانخفاض درجة الحرارة، بدون األشعة تحت الحمراء  

 (2)القريبة
 (3)األشعة تحت الحمراء البعيدة عالية االنبعاثات  مصادق عليها
 استهالك منخفض للطاقة، والخلو من الموجات الكهرومغناطيسية

(4) 

• غير األشعة تحت الحمراء )مصباح هالوجين  

( البعيدة  



•  حمام البخار

لوحات أو أنابيب تسخين باألشعة تحت الحمراء البعيدة: األساس   

سهل اإلنتاج، ذو مظهر جيد: اإليجابيات   

ارتفاع األسعار، وكبر الحجم والمساحة المطلوبة: السلبيات   

سخان بدون سالمة صناعية   

فترة تشغيل وأسلوب محدودان   

 

مزايا األشعة تحت الحمراء البعيدة من النوع المعلق   
 (1)سعر مناسب للمستهلك

يمكن استخدامه في أي وقت، سهل الحمل  (2) 
تكنولوجيا تسخين بشرائح نانو الكربون الطبية يمكن تعليقها على الجسم مباشرة   (3) 

ناعم ويمكن تعليقه على الجسم مباشرة  (4) 

 

 40 * المقارنة بالمنتجات التجارية

•  النسيج

إضافة الفحم أو الجرمانيوم: األساس   

في صناعة النسيج%( 1-2)  

إنتاج ضخم، سعر منخفض: اإليجابيات  

%(10> )معدل االنبعاثات منخفض : السلبيات  

تالشي انبعاثات األشعة تحت الحمراء البعيدة   

انخفاض تأثير الدفء   

 

مزايا األشعة تحت الحمراء البعيدة من النوع المعلق   

 (1) األشعة تحت الحمراء البعيدة عالية االنبعاثات مصادق عليها
تأثير طويل المدى، عدم التالشي بمرور الزمن  (2) 

 (3) تكنولوجيا تسخين طبية، تعجل بتأثير العالج
مواد خام طبيعية عالية الجودة مع انبعاثات مرتفعة لألشعة  

 (4) تحت الحمراء البعيدة



• معدات العالج   

 
مزيج من الكربون أو مسحوق المعادن: األساس   

استخدام السخانات التقليدية   

مريحة، ومنخفضة األسعار: اإليجابيات  

(تقريًبا ال شيء)انخفاض معدل انبعاثات األشعة تحت الحمراء البعيدة : السلبيات  

تحتاج إلى وحدة تحكم، تسبب االحتراق بسهولة   

تسخين تقليدي، ليس بالتساوي   

 

مزايا األشعة تحت الحمراء البعيدة من النوع المعلق   

 (1) األشعة تحت الحمراء البعيدة عالية االنبعاثات مصادق عليها
شريحة تسخين نانو كربون طبية   (2) 
التسخين بالتساوي، والتعليق بالجسم مباشرة  (3) 

 (4) استهالك منخفض للطاقة، والخلو من الموجات الكهرومغناطيسية

 * المقارنة بالمنتجات التجارية
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• الكريستال، بلورات الملح، )خام طبيعي 

(التيتانيوم  

 
الخام الذي تنبعث منه األشعة تحت الحمراء البعيدة: األساس   

جميل، يمكن أن يكون في صورة مجوهرات أو حلي: اإليجابيات   

ارتفاع األسعار، كبر الحجم، الثقل: السلبيات  

%(50> )معدل االنبعاث منخفض    

 االحتواء على عناصر مشعة ضارة

 

مزايا األشعة تحت الحمراء البعيدة من النوع المعلق   
 (1) السعر المعقول، وسهولة الحمل

 (2) األشعة تحت الحمراء البعيدة عالية االنبعاثات مصادق عليها
 (3) مواد خام آمنة، بدون إشعاع ضار

مواد خام األشعة تحت الحمراء البعيدة طبيعية وعالية الجودة مع (4) 

 ارتفاع انبعاثات األشعة تحت الحمراء البعيدة



 الثورة الطبية 

في األشعة تحت الحمراء البعيدة    

ممرضك الشخصي من األشعة تحت 

 الحمراء البعيدة

WINE-FONT INTERNATIONAL COMMERCE CORP. 
Fax: +886 2 26622769 

E-mail: wine.font@msa.hinet.net  
www.harukifir.com 


