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Inframerah Jauh merupakan salah satu jenis gelombang 
elektromagnetik. Biasanya sinar dengan panjang gelombang 
antara 4~1000 µm disebut sinar inframerah, dan panjang 
gelombang antara 6~14µm disebut “cahaya kehidupan”. 
  

Apa itu Inframerah Jauh? 
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 42 % sinar matahari adalah 

Inframerah Jauh (IJ). Inframerah 
Jauh tidak akan merusak kulit anda, 
tidak seperti sinar ultraviolet. 

 Namun, Sebagian besar IJ diserap 
oleh CO2 dan uap di udara, dan kita 
hampir tidak menerima IJ karena 
terhalang oleh baju. 

 Oleh karena itu, kita harus mencari 
sumber IJ yang lebih dekat ke kita, 
lebih nyaman, dan aman.  
 

Apakah Inframerah Jauh Aman? 

02 



*  Prinsip Kerja Inframerah Jauh 
Prinsip kerja Inframerah Jauh sangat berhubungan dengan sistem 
sirkulasi darah tubuh kita. Faktor paling penting dari Inframerah Jauh 
adalah untuk mengaktifkan enzim (eNOS) dari dinding dalam pembuluh 
darah dan mempercepat produksi Nitric mono-oxide (NO). 
 
Riset klinik menemukan bahwa NO adalah elemen penting untuk 
mengatur sirkulasi darah. NO dapat memperbaiki sell pembuluh darah 
bagian dalam, menurunkan tekanan darah, meningkatkan volume aliran 
darah, dan membersihkan penyumbatan pembuluh darah kita. 
 
Pada tahun 1998, penghargaan Nobel untuk Physiological Medication 
diberikan kepada tiga ilmuwan Amerika atas penemuan pentingnya NO 
untuk sirkulasi darah kita. 

Ting-Kai Leung et al, Biomed. Eng. Appl. 
Basis Commun. 21, 317 (2009). DOI: 
10.4015/S1016237209001404 
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http://scitechvista.most.gov.tw/zh-tw/jqc/2623/ArticlesImg.htm?keepThis=true&TB_iframe=true&height=470&width=610


*  Model Kerja Inframerah Jauh 

Ada efek panas dan efek non panas pada 
model kerja Inframerah Jauh. 
 
Efek panas adalah fenomena ketika sell 
permukaan tubuh kita menerima energi dari 
Infremerah Dekat dan menghasilkan panas 
yang membuat kita merasa hangat. Fenomena 
itu termasuk dalam mekanisme fisik. 
 
Efek non panas adalah fenomena ketika sell 
tubuh lapisan bagian dalam menyerap 
Inframerah Jauh dan mengaktifkan  sell untuk 
mempercepat sirkulasi dan meningkatkan 
fungsinya. Fenomena ini termasuk mekanisme 
psikologis. 
 
Dalam Termodinamika, efek panas ini disebut 
konduksi, dan  efek non panas disebut radiasi. 
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* Aplikasi Inframerah Jauh 

          Pertanian                 Peternakan                      Kebun                         Industri 

 

 

 

 

 

 

          Kehidupan            Hewan Peliharaan               Medis               Perawan Kesehatan  

• Membantu pertumbuhan  
   tanaman 
• mencegah hama  

• Menjaga ternak tetap hangat 
• Meningkatkan Imunitas 

• memperpanjang periode bunga 
• mencegah serangga 

• pemanasan, pengeringan 
• penyemenan 

• Hangat, relaksasi 
• meningkatkan aroma manakan 

• meningkatkan imunitas 
• meningkatkan aktivitas 

• perawatan kecantikan 
• perawatan Fistula 

• Meringankan rasa sakit 
• Memperbaiki metabolisme 
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 *  Bahan Dasar Inframerah Jauh 
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Buatan 

 Memproses bahan organik dengan 
temperatur tinggi. Contoh : arang bambu. 

 Prinsipnya adalah untuk mengganti 
susunan molekul untuk meningkatkan emisi 
Inframerah Jauh. 

 Mencampur material dengan serat dan 
dijadikan kain dengan rasio hanya 1-2%. 

 Efek Inframerah Jauh akan memudar 
setelah dipakai beberapa waktu dan juga 
mengandung radiasi Inframerah Dekat. 

Alami 

 Mencari bahan yang memancarkan radiasi Inframerah Jauh dari tambang. 

 Sumber tambang, metode pencarian, kombinasi formula, teknologi pemprosesan, 
dll, akan mempengaruhi hasil emisi Inframerah Jauh.  

 Murni, emisi Inframerah Jauh lebih tahan lama dan panjang gelombangnya dapat 
diatur dengan kombinasi formula. 



      * Produk Komersial Inframerah Jauh 
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Lampu Halogen dengan 

filter Inframerah Dekat 
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Memanaskan keramik sampai 

temperatur tinggi  (>200) 

untuk menghasilkan IJ 
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Menggunakan pemanas 

IJ untuk Industri di rumah 
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Menambah material inframerah 

jauh (Karbon atau Ge) ke dalam 

serat untuk membuat pakaian. 
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Menambah sedikit (<1% ) 

material IJ (Karbon or Ge) ke 

kain untuk aksesoris terapi 

Kristal garam, kristal atau 

titanium akan menghasilkan 

radiasi IJ dengan level rendah 



• Mari kita ambil contoh microwave, kita semua tahu microwave dapat 
memanaskan makanan karena panjang gelombang microwave dapat beresonansi 
dengan molekul air yang terkandung dalam makanan. Konsumen hanya perlu 
mengecek daya radiasi ketika mereka ingin membeli oven microwave. Tidak perlu 
khawatir tentang apakah microwave dapat memanaskan makanan atau tidak, 
karena sudah banyak bukti ilmiah yang membuktikannya. 

         *  Fungsi Inframerah Jauh Sudah 

• Inframerah Jauh sudah diterapkan pada 
pengobatan selama lebih dari 30 tahun. Banyak 
studi yang sudah membuktikan efek biologisnya. 

• Inframerah jauh berhubungan dengan jarak 
tertentu panjang gelombang cahaya. 
Mekanisme untuk bereaksi terhadap tubuh 
adalah secara fisika, dan efeknya tergantung 
pada intensitas dan panjang gelombang.  

• Namun untuk obat, komposisi dan struktur 
molekul mungkin berbeda meskipun nama obat 
sama. Sehingga ujicoba klinis independen 
diperlukan untuk memverifikasi khasiat dan efek 
sampingnya. 
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      Dibuktikan Oleh Riset Medis 



         *  Review of Multinational Clinical  

           Medical Research on FIR 
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Inframerah Jauh sudah diterapkan di klinik selama 
beberapa dekade. Ada sejumlah penelitian di Jepang, 
Amerika, Jerman dan Taiwan menunjukkan efek yang 
signifikan pada banyak penyakit. Meskipun tidak ada 
studi klinis untuk penyakit selain di bawah ini, namun 
terapi Inframerah jauh masih bisa dicoba. 

Penyakit Jantung 
Anti Oksidan 
Anti Inflamasi  
Perlindungan Melawan 

Stres Oksidatif  
Anorexia Nervosa  
Darah Tinggi 
Pembuluh Arteri 
Kesehatan Perempuan 
Penurunan berat badan 

Meringankan rasa sakit 
Penyakit Ginjal 
Menghilangkan Luka 
Cerebral Palsy 
Allergic Rhinitis 
Sakit Jantung Kronis 
COPD  
Kelelahan kronis  
Rasa sakit kronis 

Penyakit Kronis 
Depresi 
Kriput dan penuaan 
Diabetes 
Kanker 
Radang Sendi 
Fibromyalgia 
Dll 



• Produk inframerah jauh tipe tempel adalah sebuah revolusi inovasi, karena produk 
terapi inframerah jauh yang dahulu berupa tipe radiasi dan efek terapinya sudah tidak 
bisa dikembangkan lagi.  

• Produk inframerah jauh kami tidak merubah mekanisme biologis dari inframerah jauh, 
kami hanya mengganti metode operasi tradisional dan sudah terbukti meningkatkan 
daya radiasi untuk inframerah dengan panjang gelombang 6-14 mikron, yang mana 
sudah dibuktikan secara medis mempunyai manfaat untuk tubuh kita.  

         *  Prospek Kedepan Riset Medis pada   

                             Inframerah Jauh 

• Harapan kami bahwa semua ahli dan 
cendekiawan yang ingin melalukan uji 
klinis untuk inframerah jauh dapat 
mengambil keuntungan dari produk 
inframerah jauh tipe tempel. 
Merupakan kebahagiaan kami untuk 
menyediakan informasi lebih lanjut. 
Mohon kontak kami melalui email jika 
ingin mengetahui lebih lanjut tentang 
produk kami. 

10 



          * Inframerah Jauh pada Perawatan Medis 
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(A) Rehabilitasi 

▶ Inframerah Jauh dapat mendorong dinding sel 
pembuluh darah dalam untuk menghasilkan 
NO yang mempunyai efek anti-inflammatori. 
Dapat menghilangkan rasa sakit pada tendon 
dan persendian. 

▶ JI dapat meningkatkan relaksasi otot dan 
menguragi kram. 

▶ IJ dapat melegakan syaraf untuk relaksasi dan 
menghilangkan rasa sakit. 

▶ Memperkuat otot, meningkatkan fleksibilitas 
sendi. 

▶ Meningkatkan sirkulasi darah, mempercepat 
perbaikan jaringan. 

▶ Melegakan rasa sakit, imflamasi, bengkak. 
▶ Melegakan kejang otot 

J Altern Complement Med. 2012 Feb;18(2):175-9. doi: 10.1089/acm.2010.0815. 
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(B) Penyakit Ginjal 
 

▶ IJ dapat meningkatkan produksi NO pada 
dinding dalam pembuluh darah, sehingga 
meningkatkan aliran darah pada fistula 
dan mencegah pengerasan fistula, hal ini 
akan mengurangi operasi karena occlusi 
fistula.  

▶ Terapi IJ membutuhkan periode lama. 
Terapi dalam periode singkat 
mempunyai sedikit efek. Cara terbaik 
adalah menggunakannya tiap hari, atau 
membawanya. 

▶ Energi IJ kecil, sangat mudah terhalang 
oleh pakaian atau uap air,  lebih baik 
ditempelkan langsung ke tubuh. 

▶ IJ dapat menguragi gatal-gatal pada kulit 
kering pasien sakit ginjal. 

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. 

          * Inframerah Jauh pada Perawatan Medis 
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(C) Perawatan Prostat 
 
▶ Banyak laki-laki menderita prostat 

hypertrophy atau inflamasi prostat. Hal 
ini karena prostat disekeliling uretra. 
Ketika membesar dan terjadi inflamasi, 
akan memberikan tekanan pada uretra 
sehingga menyebabkan sering kencing, 
nocturia, dan  kesulitan kencing. 
 

▶ IJ dapat meningkatkan produksi NO 
pada dinding dalam pembuluh darah, 
sehingga dapat menekan inflamasi dan 
menghaluskan otot sekitar prostat.  Hal 
ini dapat menguragi tekanan ke uretra, 
dan meningkatkan volume urin, 
menghilangkan gejala-gejala yang ada. 

          * Inframerah Jauh pada Perawatan Medis 



14 

(D) Sakit dan perawatan setelah operasi 

 
▶ Menurut riset klinis, IJ dapat 

membatu regenerasi jaringan sel 
yang terluka dan mempercepat 
penyembuhan. IJ dapat diterapkan 
setelah operasi atau luka untuk 
membantu penyembuhan dan 
mencegah infeksi. 
 

▶ IJ dapat meningkatkan produksi NO 
pada dinding dalam pembuluh 
darah, yang akan mengurangi rasa 
sakit dari luka dan gejala lainnya. 

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

          * Inframerah Jauh pada Perawatan Medis 



(E) Menghilangkan sell penyakit 
 
▶ Karena vascular congestion pada jaringan tumor, panas dengan mudah 

terakumulasi. Hal ini menyebabkan sell kanker sangat sensitif pada 
temperatur tinggi. Saat temperatur mencapai 40-43 derajad, sebagian besar 
sell kanker akan berangsur-angsur mati. 

▶ Terapi panas biasa hanya dapat membuat permukaan kulit panas, tidak 
dapat masuk ke dalam jaringan tumor. Tetapi IJ dapat masuk ke dalam 
jaringan tubuh dan menghasilkan efek panas. Hal ini dapat menghalangi sell 
kanker yang tidak tahan terhadap temperatur tinggi.  

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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          * Inframerah Jauh pada Perawatan Medis 



(F) Kecantikan 
▶ Inframerah Jauh dapat membawa efek psikologis unik pada tubuh manusia, 

yang dapat meningkatkan sirkulasi darah, mempercepat metabolisme, 
meningkatkan aktifitas sell. Untuk  kecantikan, IJ dapat meningkatkan 
kualitas kulit, mengurangi keriput, flek hitam, dan cocok untuk semua tipe 
kulit. 

▶ IJ dapat mempercepat penyembuhan luka, dapat diterapkan pada operasi 
plastik untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah infeksi. 

Yonsei Med J. 2006 Aug 31;47(4):485-90. 
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          * Inframerah Jauh pada Perawatan Medis 



(A) Meringankan Nyeri atau Sakit 
▶ Faktanya, rasa sakit dihasilkan oleh otak 

daripada oleh syaraf. Syaraf kita hanya bertugas 
untuk mengirim pesan ke otak, sementara rasa 
sakit ditentukan oleh otak. Bagaimanapun, otak 
kita sering salah menentukan rasa sakit. 
Contohnya adalah sakit kepala ketika makan es. 

▶ Sakit atau nyeri dalam periode lama biasanya 
disebabkan oleh kerusakan syaraf otonomik, 
yang menyebabkan otak salah menerjemahkan 
rasa sakit. 

▶ IJ dapat menembus dalam ke jaringan dan 
memperbaiki sirkulasi darah, memperbaiki 
kerusakan syaraf otonomik. IJ dapat 
mengurangi sakit setelah olahraga, sakit periode 
lama karena kerusakan otot. 

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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         * Inframerah Jauh pada Perawatan Kesehatan 



(B) Meringankan Sakit Menstruasi 
Selama periode menstruasi, uterus akan berkontraksi untuk 
mengeluarkan endometrium. Kontraksi uterus yang berlebihan akan 
menghasilkan iskhemia otot dan menyebabkan sakit menstruasi. 
Inframerah Jauh dapat mendorong sel pembuluh darah dalam untuk 
memproduksi NO, dimana dapat menghaluskan kontraksi uterus 
sehingga mengurasi sakit karena menstruasi. 

 

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. 

18 

         * Inframerah Jauh pada Perawatan Kesehatan 



(C) Meningkatkan kadar oksigen pada tubuh 

Sel tubuh kita bergantung pada sirkulasi darah untuk mengantarkan oksigen 
dan nutrisi. IJ dapat mendorong sel pembuluh darah dalam untuk 
memproduksi NO, dimana dapat mempercepat sirkulasi dan meningkatkan 
oksigen darah, sehingga memberi energi pada sel tubuh, dan menyebabkan 
kita bersemangat. Dengan demikian dapat meningkatkan kekebalan terhadap 
penyakit dan penuaan. 
. 

Exp Biol Med (Maywood). 2003 Nov;228(10):1245-9. 
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         * Inframerah Jauh pada Perawatan Kesehatan 



(D) Meningkatkan Sirkulasi Darah 
 
▶ Banyak orang menderita kaki dan tangan 

dingin ketika musim dingin, hal ini 
disebabkan karena buruknya sirkulasi 
darah. 
 

▶ Inframerah Jauh dapat meningkatkan 
temperatur kulit dalam jaringan, dan 
mendorong sel pembuluh darah untuk 
menghasilkan NO. Inframerah Jauh dapat 
mempercepat sirkulasi darah, membantu 
anda merasa lebih baik saat musim dingin 

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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         * Inframerah Jauh pada Perawatan Kesehatan 



(E) Meningkatkan Metabolisme 

IJ dapat mendorong sel pembuluh darah dalam untuk menghasilkan NO, 
dimana membuat pembuluh arteri menjadi lebih elastis.  Sangat membantu 
jaringan endotelium dan melindungi pembuluh darah dari arterioklerosis atau 
memperbaiki sirkulasi yang disebabkan oleh buruknya metabolisme. 

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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         * Inframerah Jauh pada Perawatan Kesehatan 



(F) Menyeimbangkan PH tubuh. 

Inframerah Jauh dapat mendorong metabolisme untuk mencegah sakit 
persendian atau asam urat yang disebabkan oleh tingginya asam urat darah. 

Clin Rheumatol. 2009 Jan;28(1):29-34. Epub 2008 Aug 7. 
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         * Inframerah Jauh pada Perawatan Kesehatan 



Perbedaan terapi Inframerah Jauh dengan terapi panas biasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapi panas biasa hanya dapat mengurangi keluhan sementara, sementara 
Inframerah Jauh dapat meningkatkan sirkulasi darah dan  mengurangi frekuensi 
keluhan untuk semua jenis penyakit. 

Item Terapi Panas Terapi Inframerah Jauh 

Kategori Pemanasan tipe tempel FIR radiation or attachment type 

Transmisi Konduksi Konduksi dan radiasi 

Kedalaman Hanya 1 cm dari permukaan tubuh 
Dapat menembus lebih dari 5 cm ke dalam 

jaringan tubuh 

Prinsip Efek panas Efek non-panas 

Periode Maksimum 30-40 menit setiap kali terapi Tidak ada batas 

Resiko Terbakar atau kulit kering Tidak ada 

Efek 
Hanya melegakan gejala, seperti misalnya 
melegakan rasa sakit dan meningkatkan 

pergerakan sendi 

Perbaikan lapisan dalam tubuh, seperti 
misalnya : meningkatkan sirkulasi darah, 

perbaikan jaringan kulit yang luka 
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Tipe Produk 
Jarak 
(cm) 

Intensitas  
(MW/cm2) 

Tempel 0.3 45 

Radiasi 10 20 

Radiasi 30 2.2 

Efek terapi IJ vs. Jarak 
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Hubungan intensitas terapi dan jarak dari Inframerah Jauh 

▶ Inframerah jauh merupakan salah satu jenis gelombang cahaya dimana intensitas 
radiasi berbanding terbalik dengan jarak.  

▶ Inframerah Jauh mempunyai efek yang lebih baik jika dekat dengan tubuh.  

▶ Karena temperatur yang tinggi dan memiliki bentuk luar yang tidak fleksibel,  
produk tipe radiasi tidak dapat ditempelkan ke tubuh. 

▶ Produk tipe radiasi membutuhkan jarak antara 20-30 cm, Radiation type products 
require distance of 20~30 cm, produk tipe tempel dapat langsung bersentuhan 
dengan tubuh kita. 



 Pada produk tipe radiasi, diperlukan untuk 

membuka baju/penutup daerah yang akan 

diterapi. Produk tipe tempel dapat secara 

langsung digunakan tanpa harus melepas 

pakaian, lebih nyaman, privasi terjaga dan 

efektif.  FIR 
(Incident) 

Blocker 

FIR 
(Transit) 
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Kekuatan Menembus Inframerah Jauh 

 IJ membawa panjang gelombang yang lebih panjang, sehingga mengandung energi 

yang lebih rendah. 

 IJ sangat mudah terhalangi dan diserap oleh semua jenis pakaian. 

 Bahan katun merupakan bahan yang paling menyerap IJ dibandingkan dengan jenis 

bahan lain, hanya 1 mm ketebalan dapat menghalangi seluruh IJ. 

 



0 5 10 15 20 25 30 35 

Produk yang mengandung 
Inframerah Dekat <3μm 

Panjang gelombang  
Inframerah Jauh 
medis. 

3 

Spektrum Radiasi 
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Perbedaan Inframerah Jauh dan Inframerah Dekat 

▶ Panjang gelombang yang berkhasiat pada Inframerah Jauh adalah 6-14 μm, 
Panjang gelombang ini dapat mengaktifkan sel tubuh dan meningkatkan 
sirkulasi darah. 

▶ Panjang gelombang lebih pendek dari 3μm adalah Inframerah Dekat. 
Inframerah Dekat hanya akan memanaskan permukaan tubuh kita dan tidak 
dapat menembus jaringan dalam. 

▶ Ada rasio Inframerah Dekat yang tinggi terkandung pada beberapa produk 
pasaran, hati-hati ketika akan memilih produk.  

 

 



Mengapa IJ tidak populer pada perawatan medis? 

 Palsu: Tidak ada efek yang signifikan, atau tidak mengikuti dasar hukum ilmiah 

 Efek yang rendah: Tingkat emisi yang rendah, mudah pudar, efek tidak terasa 

 Tidak nyaman: Lokasi dan metode terapi sangat terbatas, tidak dapat 
digunakan dalam periode yang lama. 

 Harga tinggi: tidak terjangkau oleh pengguna 

 

 Bagaimana memilih produk IJ yang bagus? 
 Material: Bahan alami lebih baik dan harus 

dapat disentuh atau dipegang. 
 Effek: Harus mempunyai sertifikat tingkat 

emisi, dan dapat merasakan efeknya dalam 
waktu singkat  

 Teknologi: Harus aman, nyaman, tahan lama, 
stabil, dll 

 Harga: Dapat diterima olah pengguna 
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Bahan Dasar 

▶ Dipilih dari material tambang alami 
yang mempunyai emisi Inframerah 
tinggi 

▶ Proses pemecahan teknologi tinggi 
menjadi partikel  berukuran nano 

▶ Tes dan pengaturan berkali-kali untuk 
mendapatkan hasil terbaik  

▶ Hasil uji emisi laboratorium  berkisar 
85% at 34℃ 

▶ Ketika dipanaskan sampai 60℃, 
Tingkat emisinya lebih dari 90% 

▶ Material tidak beracun, tidak ada 
radiasi berbahaya. 

*   Karakteristik IJ Tipe Tempel 
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Teknologi Pelapisan 

Campuran antara bubuk keramik IJ 
bertoleransi temperatur tinggi, 
dengan gel khusus menjadi material 
baru IJ. Material ini lunak dan 
fleksibel, dapat dilapiskan pada 
bermacam permukaan. 
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*   Karakteristik IJ Tipe Tempel 



Teknologi inovatif Elemen Pemanas 

 Pemanasan dapat meningkatkan tingkat emisi IJ 

 Elemen pemanas nano-karbon yang inovatif 

 Pemanasan cepat, hemat energi. 

 Dikombinasikan dengan lapisan IJ yang fleksibel, 
dapat menghasilkan Bantalan Terapi tipe Tempel 
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*   Karakteristik IJ Tipe Tempel 



Taiwan ITRI 
Temperatur: 34 ℃ 
Emisi: 85% 

Taiwan ITRI 
Temperatur: 60 ℃ 
Emisi: 92% 

Korean KCL 
Temperatur: 60 ℃ 
Power: 45 mW/cm2 

                         Tingkat Emisi Tinggi                        Daya Emisi 
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*   Karakteristik IJ Tipe Tempel 



Komprehensif dan mudah untuk digunakan 

         Berkendara                             Bekerja                              Berjalan 

          Bersantai                                Tidur                                 Olahraga 
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*   Karakteristik IJ Tipe Tempel 



*   Produk Inframerah Jauh Tipe Tempel 

Model 

Penggunaan Rumah 
Perawat Pribadi 

Penggunaan Profesional 
Rumah sakit dan Klinik 

Khusus untuk 
Hemodialisis 

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

Gambar 

IJ Pad 130x75x3 mm 
200x100x3 

mm 
250x360x5 mm 250x60mx5 mm 200x100x3 mm 

Ukuran 
9x35 cm 
9x55 cm 

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

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

Penggu-
naan 

Kepala, Leher, 
Lengan 

Bahu, 
punggung, 
Pinggang, 

Pantat 

Kepala, Leher, 
Lengan 

Bahu, 
Punggung, 
Pinggang, 

Pantat 

Arteriovenous 
Fistula 
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Penggunaan rumah/Perawat Pribadi 

•  Leher kaku 
•  Siku tenis 
•  Carpal tunnel syndrome  
•  Osteoarthritis lutut  

•  Encok  
•  Rheumatoid Arthritis  
•  Sakit Tumit 
•  Varises  

•  Tangan & Kaki dingin 
•  Keseleo 

Easy Wear 
(S) 

Pilihan eksklusif protective gears 

Leher Siku Pergelangan 
Tangan 

Lutut Pergelangan 
Kaki 

Isi 
Pad Terapi(7.5x13cm), Easy 
Wear (tangan), Easy Wear 
(kaki), kabel, Charger 
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*   Produk IJ Tipe Tempel 



•   Bahu kaku 
•   Skoliosis  
• Degenerative cervical                                   

syndrome  

•   Sakit punggung bawah 
•   Tumit 
•   Linu pinggul 
•   Sakit karena menstruasi 

•   Inflamasi prostat 
•   Prostatism  
•   Keseleo 
 

Easy Wear 
(L) 

Bahu Punggung Pinggang Pantat 

Isi 
Pad terapi (10x20cm), Easy Wear (L), kabel, Charger 
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*   Produk IJ Tipe Tempel 

Penggunaan rumah/Perawat Pribadi 



Penggunaan Profesional / Rumah sakit & Klinik 

Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 Lembut dan nyaman, 
cocok untuk setiap 
bagian tubu  

 Langsung menempel 
pada tubuh, efek 
yang dihasilkan 
signifikan. 

Keamanan Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 Daya DC, aman dan 
tidak ada 
gelombang EM 

 Proteksi Over-heat 
dan overload, 
kontrol temperatur 
canggih 

Infection Free 
 

 

 

 

 

 

 

  Jaket dapat dilepas 
untuk dicuci atau 
dapat menggunakan 
lapisan sekali pakai, 
untuk mencegah 
infeksi antar pasien, 
cocok untuk semua 
unit medis. 

Easy & Convenient 

 

 

 

 

 

 

 Mudah digunakan, 
tidak perlu training 
profesional 

 Dapat digunakan, 
untuk menghemat 
tempat terapi 

Easy Pad 
 (S) & (L) 

Isi 
Easy Pad (S): Pad Terapi (25x36cm), Jaket (S), Charger 
Easy Pad (L): Pad Terapi (25x60cm), Jaket (L), Charger 
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*   Produk IJ Tipe Tempel 



Penggunaan khusus / Hemodialisis 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Desain ujung terbuka 
• Sudut dapat diatur  

 

 

 

 

 

 

 

• Lapisan sekali pakai 
untuk penggunaan 
rumah sakit atau klinik 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Terapi pad dapat dilepas 
• Dapat digunakan untuk 

terapi bagian tubuh lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kontrol temperatur 9 tingkat 
• Timer  atau nonstop 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Maksimum 15 W 
• Hemat energi  

 

 

 

 

 

 

 

• Ukuran kecil 
• Installasi mudah 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Dapat digunakan dengan 
therapy gear 

•  Tidak perlu telanjang untuk 
terapi 

 

 

 

 

 

 

 

• Daya IJ 5 kali lebih tinggi 
daripada produk tipe radiasi  

Mesin Terapi 
Fistula  

Isi: Pad terapi (10x20cm), Mesin terapi AVF , Charger 
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*   Produk IJ Tipe Tempel 



*  Perbedaan Efek antara Inframerah Jauh 

Tipe Tempel dan Produk Komersial 

• Pada umumnya, produk-produk yang tersedia di pasaran sekarang ini hanya dapat 
mengklaim “emisifitasnya”, tetapi tidak pernah menyebutkan “daya radiasinya”. Hal ini 
karena produk-produk yang sekarang tersedia di pasaran hanya membawa daya radiasi yang 
sangat rendah, sehingga tidak membawa efek terapi. "Emisivitas" dan "daya radiasi" adalah 
konsep yang berbeda. "Emisivitas" adalah nilai rasio dan "Daya radiasi" merupakan nilai 
absolut.  
 

• "Emisivitas" adalah nilai rasio dibandingkan dengan nilai teoritis saja, tidak mengambil 
memperhitungkan faktor ukuran dan jumlah total radiasi. Misalnya, kendaraan kecil tidak 
mampu mendahului mobil super sport bahkan dengan kekuatan penuh.  

• Dengan demikian, "Daya radiasi" adalah 
faktor yang paling penting 
mempengaruhi jumlah inframerah jauh 
yang kita terima. Produk inframerah 
jauh tipe tempel kami sudah dibuktikan 
secara laboratorium memiliki daya 
radiasi 5 kali lebih tinggi daripada 
produk-produk pasaran saat ini, dan 
efek biologisnya sangat berbeda.. 
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• Lampu Keramik 

 
Prinsip: Pemanasan lapisan keramik 
                untuk menghasilkan IJ 
Kelebihan: Pasar lebih luas, lebih  banyak pengguna 
Kekurangan: Jarak minimal 30 cm dari tubuh, ketika            
digunakan, Karena temperatur yang tinggi. Tidak 
dapat digunakan lebih dari 60 menit, Beberapa 
produk mengandung Inframerah Dekat 
 
Kelebihan Inframerah Jauh Tipe Tempel 
(1) Teknologi pemanas untuk medis, dapat langsung 

ditempelkan di tubuh. 
(2) Dapat digunakan kapanpun, bisa dibawa 

kemanapun 
(3) Bersertifikat emisi IJ yang tinggi 
(4) Aman, tidak ada Inframerah Dekat 
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Prinsip: Memasang filter pada lampu halogen.   
                (memfilter cahaya non Inframerah Jauh) 
Kelebihan: Harga murah 
Kekurangan: Umur pakai lampu yang terbatas, 
                          Mengandung Inframerah Dekat, 
                          Radiasi IJ yang rendah, 
                          Temperatur lampu yang tinggi, 
 
Kelebihan Inframerah Jauh Tipe Tempel 
(1)  Efek emisifitas IJ yang tahan lama 
(2)  Aman, temperatur rendah, tidak ada Inframerah  
       dekat 
(3)  Bersertifikat Emisifitas IJ yang tinggi 
(4)  Hemat energi, tidak ada gelombang EM 

• Lampu Halogen (Bukan IJ) 

*  Perbandingan Dengan Produk Komersial Lain  



• Rumah Sauna 
Prinsip: Elemen atau tabung pemanas IJ 
 
Kelebihan: mudah diproduksi, penampilan bagus 
Kekurangan: harga tinggi, membutuhkan  
                          ruangan yang besar. 
                          Pemanas industri yang tidak aman 
                          Periode terapi dan metode yang ketat 
 
Kelebihan Inframerah Jauh Tipe Tempel 
1) Harga dapat dijangkau oleh konsumen 
2) Dapat digunakan kapanpun dan dimanapun  
3) Elemen pemanas nano yang khusus untuk 

medis 
4) Lunak dan dapat langsung ditempelkan ke 

tubuh 
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• Tekstil 

 
Prinsip: Menambah arang atau germanium 
               (1-2%) ke kain 
Kelebihan: Produksi masal, harga murah 
Kekurangan: Emisi IJ yang rendah (<10%) 
                          Emisi IJ yang melemah 
                          Efek pemanasan yang rendah 
 
 
Kelebihan Inframerah Jauh Tipe Tempel 
1) Bersertifikat emisi IJ yang tinggi 
2) Tahan lama, emisi tidak akan menurun 

selama pemakaian 
3) Teknologi pemanas khusus medis, dapat 

meningkatkan efek terapi 
4) Material alami berkualitas tinggi, dengan 

emisifitas IJ yang tinggi 

*  Perbandingan Dengan Produk Komersial Lain  



• Therapy Gears 

 Prinsip: Campuran karbon atau serbuk tambang dan 
menggunakan pemanas konvensional.  
 
Kelebihan: Nyaman, harga terjangkau 
 
Kekukrangan: Emisi Inframerah jauh yang rendah  
(hampir tidak ada), membutuhkan kontroller. sangat 
mudah menyebabkan kulit terbakar, pemanas 
konvensional, tidak panas. 
 
Kelebihan Inframerah Jauh Tipe Tempel 
1) Bersertifikat emisi IJ yang tinggi 
2) Teknologi pemanas khusus medis 
3) Pemanasan berkelanjutan, langsung menempel ke 

tubuh. 
4) Konsumsi energi yang rendah, tidak ada 

gelombang EM 
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• Batuan alam (Kristal 
garam, Titanium) 

 
Prinsip: Batuan yang membawa Emisi Inframerah 
Jauh 
 
Kelebihan: Indah, berupa perhiasan atau ornamen 
 
Kekurangan: Harga mahal, Ukuran besar, berat, 
tingkat emisi inframerah jauh yang rendah (<50%), 
Mungkin mengandung radiasi berbahaya. 
 
 
Kelebihan Inframerah Jauh Tipe Tempel 
1) Harga terjangkau, dapat digunakan dimanapun 
2) emisifitas inframerah jauh yang tinggi 

(bersertifikat) 
3) Material aman, tidak ada radiasi berbahaya 
4) Bahan mentah alami berkualitas tinggi, memiliki 

emisifitas inframerah jauh yang tinggi 

*  Perbandingan Dengan Produk Komersial Lain  
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