Giới thiệu công ty
HUMETRON là công ty chuyên về thiết bị y tế. Với các sản phẩm sáng
tạo và công nghệ khác biệt, HUMETRON sẽ trở thành công ty hàng đầu
thế giới bằng sự đổi mới công nghệ và nghiên cứu và phát triển không
ngừng trong lĩnh vực thiết bị y tế. Ngoài ra, chúng tôi sẽ luôn đi đầu trong
việc tạo nên một xã hội lành mạnh với các sản phẩm chất lượng cao và
chức năng cao bằng cách đứng trên quan điểm của khách hàng để quản
lý chất lượng và đạo đức.

Thiết bị mở rộng khoang mũi

Snoring

Nhẹ nhàng đưa vào, hô hấp dễ dàng

Đặc điểm của HUMETRON SNORING
Hiệu quả đối với chứng ngưng thở khi ngủ
Ngưng thở khi ngủ là một bệnh có thể gây biến chứng tim mạch vì thiếu
oxy do ngừng hô hấp trong khi ngủ. Nó gây ra các rối loạn giấc ngủ như
ngáy nghiêm trọng và buồn ngủ ban ngày. Nhiều bệnh nhân bị ngưng
thở khi ngủ bắt đầu ở khoang mũi, nói cách khác khoang mũi bị thu hẹp
hoặc không gian bị giảm, dẫn đến các triệu chứng này.

Ngáy
Ngưng thở khi ngủ

!!
z
z

z

zz

Nghẹt mũi
Thở dễ dàng

Không lo vi khuẩn nhờ được phủ tia hồng ngoại bước sóng xa

Hiệu quả trong ngăn ngừa ngủ ngáy
Khi bạn ngủ, ngáy sẽ hạn chế lượng oxy đi vào não của bạn, gây ra thiếu
ngủ, mệt mỏi và khó chịu. Ngáy là do các mô xung quanh tạo ra sự rung
động của cổ họng và tạo ra tiếng ngáy. Nguyên nhân chính của ngáy là
do hẹp đường thở trong khi ngủ, xảy ra trong quá trình thở. Hãy sử dụng
vì người bạn yêu thương~

Hiệu quả ngăn ngừa ngủ gật khi lái xe
Khi bạn đeo Snoring, việc tăng lượng hô hấp sẽ giúp ngăn ngừa tình
trạng ngủ gật khi lái xe.

Hiệu quả tăng cường sức tập trung
Khi bạn đeo Snoring, lượng oxy lên não sẽ tăng lên do tăng lượng hô
hấp, giúp cải thiện sức tập trung.

Hiệu quả tăng chức năng (vận động) tim phổi
Việc chúng ta hô hấp bằng mũi là điều tự nhiên, nhưng nếu bạn đeo
Snoring trong cuộc sống hàng ngày và khi tập thể dục, dung tích phổi
của bạn sẽ tăng lên, giúp cải thiện chức năng tim phổi của bạn.

Nhà sản xuất : Humetron Corp.
Địa chỉ : Unit No302 125, OsongSaengmyeong 2-ro, Osong-eup,
Heungduk-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161 South Korea.
Điện thoại : +82-43-238-1523 Fax : +82-43-235-5385
Email : sam1523@hanmail.net & pepero530@hanmail.net

Snoring

Giảm ngủ ngáy!!

Humeetron đã được chứng minh với các thử nghiệm khác nhau
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Báo cáo thử nghiệm hồng ngoại xa

Báo cáo xét nghiệm chức năng kháng khuẩn

Bacteroa NO!!

Đeo nhẹ nhàng, giúp hô hấp dễ dàng.
HUMETRON SNORING ngày một thuận tiện hơn, thông minh hơn

89.3%

Tia hồng ngoại bước sóng xa là gì?
Tia có phạm vi bước sóng ánh sáng 3~1000μm. Nó có tác dụng nhiệt
mạnh hơn ánh sáng có thể nhìn thấy được. Năng lượng bức xạ được
truyền trực tiếp và truyền nhiệt tức thời giúp gia nhiệt nhanh và tiết kiệm
năng lượng lớn. Được sử dụng rộng rãi trong gia nhiệt khô, hệ thống
sưởi, điều trị nhiệt, chế biến thực phẩm, vật liệu nội thất xây dựng, đồ
dùng sinh hoạt và các hoạt động tác dụng đến cơ thể của động thực vật.

Thí nghiệm kháng khuẩn :
Ban đầu

<5385-301Phát xạ hồng ngoại xa>

Thí nghiệm kháng khuẩn :
Sau 24 giờ

<5385-301 Chức năng kháng khuẩn>

Nguồn : Hiệp hội tia hồng ngoại bước sóng dài Hàn Quốc
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Báo cáo kết quả thí nghiệm bước sóng não của HUMETRON SNORING
1.5㎛

tia tử ngoại

0.70㎛
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tia tử ngoại hạng trung

Sóng θ : Sóng mệt mỏi

Sóng θ : Sóng mệt mỏi

14

tia hồng ngoại

Sóng⍺waves : Sóng ổn định

Sóng⍺waves : Sóng ổn định

Sóng β : Sóng căng thẳng

1000㎛

Model : 5385-300

Sóng β : Sóng căng thẳng

Sóng Θ là sóng não xuất hiện mang tính chi phối trong trạng thái cơ thể
mệt mỏi, buồn ngủ. Điện não đồ được thực hiện bằng cách kết nối với
máy tính và đo ba loại sóng não của cơ thể trong thời gian thực. Bằng cách
hiển thị nhiều thông tin khác nhau qua màn hình, các phép đo điện não
đồ có thể được sử dụng để đánh giá trạng thái hiện tại của cơ thể người.

Thí nghiệm điện não đồ
Điện não đồ (EEG) có thể phát hiện và đo các sóng alpha, beta và theta
thông qua cảm biến bước sóng chạy trong não người. Sóng alpha được
gọi là 'sóng ổn định', là loại sóng xuất hiện mang tính chi phối khi cơ thể
con người ở trạng thái thoải mái và đầu óc minh mẫn nhất. Sóng beta
được gọi là 'sóng căng thẳng', là loại sóng xuất hiện mang tính chi phối
khi tâm trí bất an hoặc cơ thể không khỏe mạnh Mặc dù hành động có
thể nhanh nhẹn nhưng khả năng hoạt động của não bị suy giảm.
Nguồn : Hiệp hội tia hồng ngoại bước sóng dài Hàn Quốc

< Trước khi đeo nhẫn tuyết Hümetron>

<Sau khi mặc 5385-301>

Model : 5385-301

