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Bedre helse med infrarøde klær  
Infrarød stråling er gunstig for blodsirkulasjonen, blodtrykket og 
oksygentilførselen til muskler og hjerne. Slike stråler dreper bakterier, hemmer 
betennelsesprosesser, reduserer smerter, gir bedre søvn og reduserer 
konsentrasjonen av melkesyre i blod og muskler. Flere typer teknologi anvendes for 
å stimulere med slikt lys, og det er utviklet et eget fiber som brukes i klær, 
støttebandasjer og sengetøy.  

En viktig andel av solas energi avgis som infrarød stråling (IR), hvorav en viss andel har 
bølgelengder i området 4-14 mikrometer. Disse er ofte omtalt som ”livets stråler” fordi alt liv er 
avhengig av dem for å eksistere. Man kan ikke se infrarød stråling, da frekvensene ligger utenfor 
synlig lys. Infrarød stråling fører til oppvarming når de blir absorbert av et materiale. Studier har vist 
at optimal fysiologisk effekt ved bruk av bølgelengder i IR-C-spekteret oppnås ved bølgelengder 
rundt 9 mikrometer. 

  

Den japanske forskeren Takio Komura arbeidet i mange år for å finne et materiale som kunne avgi 
infrarød stråling innen dette spekteret. Det viste seg at en blanding av titan, aluminium, og platina 
avgir infrarød stråling i spekteret 4-14 mikrometer, som i dag er patentert i Japan (nr. 1563858). 
Denne sammensetningen ble kalt fotonplatina (eng. photon platinum, PP). Når fotonplatina ble 
eksponert for vår kroppstemperatur (37 grader C), viste deg seg at den sendte ut stråling på 9-11 
mikrometer, dvs. lik den som har optimal fysiologisk effekt. 
  
I dag blandes fotoplatina med fibrer av polyuretan og/eller bomull, og av dette materialet framstilles 
ulike tekstiler og helseprodukter. Fotoplatinafiberet markedsføres under navnet Nexus (Nexus-fiber), 
og produktene som finnes på det norske markedet har navnet Vivitex. Oppfinnelsen ble presentert på 
verdenskongressen for leger i Italia i mars 2004 av forskeren Mariani Gian Carlo. 
  
I Italia selges produktene på apotek, sykehus og legekontorer i tillegg til i direkte salg. De ble lansert 
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i Norge i mai 2004, og per desember 2007 var det 30.000 brukere i vårt land. 
  
En norsk ildsjel 
For å finne mer informasjon om Nexus-fiber og Vivitex søkte vi i sentrale forskningdatabaser (ISI, 
Pubmed) på stikkord som ”Vivitex”, ”Nexus”, ”Nexus Energy Source” og ”Photon Platinum” uten å 
finne relevante treff. Takket være innsatsen til cand.mag. Liv Opstvedt fra Bergen har vi likevel fått 
oversikt over mye bakgrunnsinformasjon. Hun har positive erfaringer med Vivitex og har satt seg 
inn i forskning på infrarød stråling. Fordi en stor del av forskingen foreligger på spansk, japansk og 
portugisisk, har Opstvedt ønsket å få lagd en norsk oversikt. I tillegg til litteraturstudier har hun hatt 
flere samtaler med spanske terapeuter og deres klienter om deres erfaring med behandling og bruk av 
slike produkter. Videre har den nordiske importøren av Vivitex, Bia Design i Drøbak, tilrettelagt 
omfattende utenlandsk informasjon. 

  

Opstvedts gjennomgang viser at stråling i IR-C-spekteret er gunstig for blodsirkulasjon og 
oksygentilførsel til muskler og hjerne, hemmer betennelsesprosesser og reduserer nivået 
avmelkesyre i kroppen. Kliniske tester har vist markert gunstige virkninger mot revmatisme, 
postpoliosyndrom og Raynauds sykdom (kalde hender og føtter), mens kreftceller ikke påvirkes. 

  

Ifølge Opstvedt tyder mye på at produkter med fotonplatinafibre kan være et godt alternativ for ikke-
steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs). Dette er medikamenter som brukes mye mot 
revmatiske lidelser, selv om bivirkningsprofilen etter hvert har gjort dem meget omdiskuterte (se 
M&H nr. 8/2006). Det gjelder for eksempel Vioxx og Celebra. Ethvert bivirkningsfritt alternativ til 
slike medikamenter er derfor velkomment. 

  

Vi skal i det etterfølgende se på noen utvalgte eksempler på forskning på og erfaring med produkter 
som inneholder fotonplatina. 
  
Idrett og friluftsliv  
Spanske forskere har undersøkt effekten av fotonplatina på melkesyre i muskulaturen hos 24 
profesjonelle syklister i alderen 16-35 år fordelt på to grupper. Den ene gruppa hadde på seg 
fotonplatinafiber nærmest kroppen, mens den andre hadde på et ordinært materiale uten slike fibre. 
De som hadde på seg klær av fotonplatinafiber, produserte 20 prosent mindre melkesyre enn 
kontrollgruppen. Forskerne antok dette skyldtes bedret oksygentilgang til cellene og derved økt 
nedbrytning av pyrodruesyre i Krebs syklus som følge av bedre blodgjennomstrømning og med det 
mindre opphopning av melkesyre. Dette ble også antatt å ha gunstig effekt på andre viktige stoffer 
for cellenes stoffomsetning. Effekten av dette kan oppleves som mindre smerter i muskler og ledd. 

  

Den unge norske syklisten Ole Kristian Bøen (se M&H nr. 8/2008) var innom messa Helse 2008 i 
vinter. Da fikk han holde fotonplatinafibre mellom hendene, og han kjente straks at det kriblet. 
Syklisten begynte etter det å bruke en buff lagd av slike fibre på hodet(under hjelmen) når han 
sykler. – Jeg føler meg mindre sløv og slapp i hodet når jeg sykler med den på. Jeg er fokusert selv 
om jeg blir sliten, uttalte han til Mat&Helse i våres. En buff er et tynt halstørkle som mange 
idrettsutøvere bruker rundt halsen eller på hodet når de er i aktivitet. 
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Amerikaneren Joby Ogwyn ble den yngste fjellklatrer som nådde toppen av Mount Everest i 1999. I 
2000 ble han den yngste klatreren som hadde vært oppe på alle de ”sju fjelltoppene”, dvs. de høyeste 
toppene på sju kontinenter. I 2004 satte han verdensrekord ved å klatre opp på verdens sjette høyeste 
fjell, Cho Oyu i Himalaya, på åtte timer. Ogwyn er kjent som en av de sterkeste høydeklatrerne i 
verden og en av USAs mest profilerte eventyrere. Også han bruker klær med fotonplatinafibre. Han 
har prøvd mange typer klær i løpet av sin karriere og mener klær med fotonplatinafibre er noe av det 
beste han har vært borti. Ogwyn lærte om dette materialet gjennom sin venn Simone Moro. 

  

Det er angitt at produktene med fotonplatina brukes av 30 prosent av elitefotballspillere i Portugal. I 
Italia er fotballklubben Atlanta Calcio sponset med slike produkter. Grunnet økt interesse fra ulike 
idrettsmiljøer er det viktig at effekten av fotonplatinafibre ikke slår ut på dopingtester. De er 
analysert og testet i Italia, og produktene er klarert i dopingsammenheng. 
  
Astma og immunforsvar 
Det er gjennomført et forsøk med fotonplatinafibre på astma hos barn. Fibrene reduserte akutte 
astmaanfall, behovet for astmamedikamenter (bronkiedilatorer) og gjorde det i noen tilfeller mulig å 
slutte med medikamenter. I tillegg økte søvnkvaliteten. Studien ble utformet av den britiske biologen 
Roger Coghill og utført under ledelse av denukrainske forskeren Sergei Gerasimov fra Lviv. Denne 
byen ligger nær kjernekraftverket i Tsjernobyl, og befolkningen følges regelmessig opp etter ulykken 
i 1986. I denne regionen har mange barn utviklet astma etter ulykken. Til studien ble det produsert 
60 t-skjorter med fotonplatinafibre og 60 tilsvarende t-skjorter av bomull. De to typene var helt like å 
se på, og ingen visste hvem som fikk hvilken type t-skjorte til hvilken tid. Den ene halvparten 
avbarna hadde på én type t-skjorte i tre måneder, og deretter fikk de den andre typen t-skjorte, mens 
den andre halvparten gjorde motsatt. Vanlig medisinsk behandling av barnas astma fortsatte som før. 
Når barna hadde brukt t-skjorter med fotonplatinafibre, bedret tilstanden seg med 22 prosent mot 11 
prosent hos de som brukte t-skjorte av bomull. 
  
Stor italiensk studie 
Det er også gjennomført en stor undersøkelse ved et sykehus i Italia. Den er basert på brukernes egne 
uttalelser i samråd med leger og gjennomført av den italienske forskeren Gian Carlo Mariani. 
Forsøkspersonene hadde benyttet produkter med fotonplatinafibre kontinuerlig fra én til tre måneder. 
Dette er kun en foreløpig studie der forsøkspersonene sammenliknes med seg selv før bruk av 
fotonplatinafibre. 

  

Studien omfatter 5250 personer i aldersgruppen 6-91 år. 45 prosent av dem har hatt en eller flere 
sykdommer, 33 prosent av dem er idrettsutøvere (både amatører og profesjonelle), og 38 prosent er i 
alderen 65-91 år. Resultatene er ikke mindre enn imponerende. Samlet sett forsvant ulike problemer 
hos 66 prosent av forsøkspersonene, 28 prosent merket bedring og hos seks prosent var det ingen 
forandring. 
  
Næringstilgang og avgiftning  
Kroppens vannmolekyler er aktive bærere av næringsstoffer som kommer fra tarmen. Disse 
transporteres til cellene, og vannet drenerer avfallsstoffer og giftige stoffer. Forutsetningen for at 
dette fungerer skikkelig er at vannmolekylene er frie. Hvis de derimot har klaset seg sammen, klarer 
ikke vannklasene å komme gjennom celleveggene. Dermed når ikke næringsstoffene som de er 
bærere av, inn til cellene. Ved stor grad av sammenklasing av vannmolekyler vil derfor cellene over 
tid få tilført mindre næring enn de trenger for å fungere normalt. Selve sammenklasingen av vann 
skyldes elektrostatiske krefter mellomvannmolekyler, såkalte dipolbindinger. Noen forskere har lurt 
på om økt grad av sammenklasing av vann blant annet skyldes den kjemiske forurensningen vi alle 
utsettes for i moderne tid, men dette er ikke avklart. 
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Infrarød stråling fra fotonplatinafibre får klasene av vannmolekyler til å vibrere, slik at de 
omorganiserer seg til mindre og mer funksjonelle enheter. De mindre enhetene består av tre og tre 
vannmolekyler i hver klase, som for eksempel er den sammensetningen man finner i rent kildevann. 
Med dette blir blodet mer tyntflytende, og næringen kommer lettere inn i cellene og avfallsstoffer ut 
av cellene via våre dreneringsorganer. Dette øker gradvis vårt fysiske velvære. Mennesker som 
bruker uliketyper symptomdempende medikamenter, vil etter hvert merke at de virker bedre, slik at 
man etter hvert kan klare seg med mindre doseringer. Erfaringsmessig kan flere mennesker slutte 
med medikamenter etter bruk av fotonplatinafibre. 

  

Et annet aspekt er at kroppens celler har diametre på rundt 10-20 mikrometer. Bølger med samme 
lengde vil derved vibrere dem (skaper resonans), og det er nettopp denne bølgelengden de infrarøde 
strålene frafotonplatinafibrene har. Alle celler omgis av en cellemembran, og alt som skal inn i og ut 
av cellen, må passere gjennom membranen. Når de infrarøde strålene får cellene til å vibrere, 
medfører det at næring lettere trenger inn og avfallsstoffer lettere kommer ut gjennom 
cellemembranen. 
  
Antibakteriell effekt  
Fotonplatinafibre har god antibakteriell effekt. Tester utført av det amerikanske legemiddelverket 
(Food and Drug Administration, FDA) viser at 99,5 prosent av de uønskede bakteriene forsvinner 
innen 24 timer. Dette gjelder blant annet Salmonella, Staphylococcus aureus, en tarmbakterie som E. 
coli og mugg- og gjærsopp. 

  

I Japan brukes fotonplatinafibre i plast og papir til innpakning av fersk mat. Fordi fiberen hemmer 
bakterievekst, holder maten seg frisk lengre.  Den norske importøren Bia Design satser nå stort på 
slik bruk, som både er godkjent av det amerikanske legemiddelverket (FDA) og EU. I øyeblikket 
pågår et prøveprosjekt med behandling av torsk hos Aker Seafoods i Melbu, Vesterålen. Folie med 
fotonplatinafibre blir pakket rundt fisken og plassert i is, som også er behandlet med infrarødt lys fra 
slike fibre. Prøver av denne fisken og ubehandlet fisk (kontroll) ble frosset og sendt til bakteriologisk 
og kjemisk testing ved et offentlig laboratorium på produksjonsdagen og etter sju dagers lagringved 
4 oC. Resultatene viste at sju dager gammel fisk som var behandlet med fotonplatinafibre, var like 
”fersk” som 1,5 dag gammel fisk, og de mikrobiologiske prøvene viste også redusert bakteriemengde 
i førstenevnte gruppe.  
  
Produktsertifisering  
Klesplagg med fotonplatinafibrene er analysert og godkjent av det amerikanske legemiddelverket 
(FDA), som er den viktigste organisasjonen for å sertifisere produkter i USA. 
  
Slike produkter anbefales  
Produkter basert på infrarød stråling virker lovende. I motsetning til syntetiske medikamenter som 
kun demper symptomer og ofte har plagsomme bivirkninger, styrker infrarødt lys kroppens 
selvhelbredende prosesser. Dermed vil kroppen bli friskere og bedre i stand til å takle de belastninger 
et moderne liv fører med seg. Bruk av infrarød stråling er en del av den lovende medisinske 
teknologien som baserer seg på biofysikk. Slik teknologi kommer vi garantert til å høre mer om i 
kommende år. 

  

Mat&Helse har hatt en rekke oppslag de siste årene om svak stråling som kan være skadelig for vår 
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helse. Det gjelder særlig mikrobølger og annen form for radiofrekvent stråling. Dette viser at svak 
stråling både kan representere belastninger og ha helsefremmende effekter. Selv om 
mobiltelefonbruken gjerne får mange til å assosiere svak stråling med noe negativt, skal vi huske at 
stadig flere energimedisinske terapier og teknologi hjelper mennesker med mange typer plager. For 
de som måtte ønske å lese mer, vises blant annet til nr. 10/2004 (se matoghelse.no). 

Bilsetetrekk  
I Italia har fem bilmerker fått fotonplatinafibre i setetrekkene i førersetet for at bilføreren skal være 
mer opplagt. 
  
  
  
Det elektromagnetiske spekteret  
  
Vi omgir oss med et stort spekter av stråler i forskjellige bølgelengder. De fleste av disse observeres 
ikke av våre netthinner og er derfor ikke synlige. Dette gjelder kortere bølger, som ultrafiolette 
stråler (UV; 0,2-0,4 mikrometer), røntgenstråler (0,1-0,2 mikrometer) og gammastråler (mindre enn 
0,1 mikrometer). 

  

Det synlige lyset har bølgelengder i intervallet 0,4-0,7 mikrometer. I større bølgelengder finnes 
infrarøde stråler (IR; 0,7-1000 mikrometer) og mikro- og radiobølger (større enn 1000 mikrometer). 
  
  
  
Infrarød stråling i medisinen  

Infrarød stråling er en viktig del av solstrålene, men kan også lages av kunstige kilder. Solas gunstige 
virkning på helsa har vært kjent og brukt i tradisjonell kinesisk medisin i over 5000 år. I moderne 
fysikalsk behandling er det ofte brukt varmelamper på 500-1500 W, med og uten lys. Infrarødt lys 
må bli absorbert for å kunne påvirke og endre tilstander i kroppen. Effekten av lyset er avhengig av 
hvor dypt i huden det trenger - jo dypere, desto større effekt. 

Infrarød stråling fra varmelamper antas å virke gjennom oppvarming av huden. Den fører til 
fysiologiske endringer som økt blodsirkulasjon og økt nerve- og celleaktivitet. Tidligere antok man 
at slike endringer kun skjedde lokalt og ikke påvirket dypere strukturer i kroppen. Når kroppen 
utsettes for infrarød stråling, kan man ikke måle noen endring i kjernetemperaturen eller blodtrykket. 
Like fullt er det observert at infrarøde stråler med bølgelengde 0,7-1,4 mikrometer (IR-A) kan 
redusere smerter, muskelkramper, ødemer og stivhet i ledd, bedre sirkulasjon og tilheling og virke 
gunstig ved enkelte hudlidelser. 

Bruken av IR-A i behandlingen av medisinske tilstander begynte midt på 1900-tallet, bl.a. i 
behandlingen av tuberkulose og visse hudlidelser.  Senere er slike stråler brukt i fysikalsk behandling 
av smerter og stivhet, for å øke mobiliteten i muskler og ledd og behandle noen typer hudlidelser. 
Etter hvert har bruken av infrarød stråling i klinisk praksis avtatt. Den er delvis avløst av ultralyd og 
laserbehandling. 

  

  
Dette må man passe på  
  
Når man tar i bruk produkter med fotonplatinafibre for første gang, vil gift- og avfallsstoffer forlate 
cellene i løpet av kort tid. Når disse kommer over i blodbanen, kan det gi ubehag. Noen får hodepine, 
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andre hudkløe. Man kan få mørk urin eller misfarget avføring, oppleve svettetokter eller fryseturer. 
Slike reaksjoner er ikke farlige og går over i løpet av noen dager. Avgiftningssymptomer vil særlig 
komme hvis man bruker mange medikamenter. Det anbefales å lytte til kroppen. Dersom det blir 
ubehagelig, bør man ta av seg produktene inntil symptomene forsvinner og så ta dem på igjen. 

  

Hvis man bruker livsnødvendige medikamenter, bør man ta en ekstra legesjekk etter noen uker. Med 
produkter med fotonplatinafibre på kroppen vil nemlig kroppen klare arbeidsoppgavene bedre, og 
det betyr at medikamentene kommer raskere og mer fullstendig inn i cellene der de skal utøve sin 
virkning. Dermed kan det hende man må redusere dosene. 

  

Noen opplever å bli verre i starten, særlig folk med betennelser. Det skyldes at kroppen må gjennom 
en viss prosess før problemet blir helt borte. Hvis det blir for vondt, skal man ta av plaggene i 
perioder, men jo mer av tiden man klarer å ha dem på, desto raskere vil forbedringer komme. Det 
anbefales også å være påpasselig med å drikke vann i denne prosessen, for eksempel vann som er 
påvirket av infrarød stråling. Det finnes en egen strømpe med fotonplatinafibre man kan ha rundt en 
flaske for å påvirke vannet. Mat&Helse har for øvrig omtalt flere andre former for ”teknologi” som 
påvirker vannkvaliteten i nr. 6 og 8/2006 (se matoghelse.no). 

  

Det er også angitt at man ved tre medisinske tilstander skal være forsiktig med infrarød stråling. Den 
første gjelder de som får antikoagulasjonsbehandling eller har akutte blødninger og åpne sår. 

  

Begrunnelsen er at fotonplatinafibre øker blodsirkulasjonen og gjør blodet mer tyntflytende. Den 
andre gjelder folksom har overaktivitet i skjoldkjertelen(hypertyreose) fordi fibrene øker energi 
omsetningen i kroppen. Den tredje gjelder lavt blodtrykk. Her skal man væreforsiktige fordi 
utvidelse av blodårene kan føre til blodtrykksfall med svimmelhet og hodepine som følge. I følge 
den italienske legen Mariani Gian Carlo bør man i tillegg være forsiktig med infrarødstråling hvis 
man bruker pacemaker.  
  
  
Ble kvitt hoftebetennelse  
  
- Jeg reiser aldri bort uten å ha med meg et Vivitex-plagg i veska eller kofferten, sier den 
engasjerte rosenterapeuten Anne Askjem (56) fra Skien, som er mye på farten i forbindelse 
med jobben.  
  
Anne har slitt med slitasje i ei hofte i en årrekke, og i juli 2007 fikk hun også en betennelse i hofta. 
Dette så hun tydelig på et MR-bilde (magnetresonans). – Jeg kom tilfeldigvis borti Marit Grendstad, 
som er forhandler av Vivitex-produkter, forteller Anne. – Jeg hadde hørt om at infrarødt lys kunne 
være gunstig for helsa, særlig for revmatikere, og hadde derfor lyst til å forsøke fibre som avgir slikt 
lys. 
  
Anne fikk med seg en liten dott med fotonplatinafibre (Nexus-fibre) som hun straks sydde inn i en 
liten tøypose. Den la hun inn på hofta, rett under trusekanten. 
  
– Etter noen timer kjente jeg en sitring og varm følelse i hofta, minnes Anne. Hun gikk med den dag 
og natt, og etter fire dager merket hun klar bedring. Blant annet sov hun mye bedre og lengre. Som 
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typisk for folk med slitasje og betennelser i hoftene hadde Anne mye nattsmerter og stivhet i hofta, 
så det var helt påfallende at hun nå fikk sove bedre. 
  
– Etter åtte-ti dager var jeg i praksis frisk. Betennelsen var borte, og jeg hadde mindre verk om dagen 
og var mindre stiv, forteller Anne. 
  
Begeistret bruker 
Anne er vilt begeistret over hva den lille dotten med fotonplatinafibre kunne gjøre for hennes 
hoftebetennelse. Hun har derfor skaffet seg flere plagg med slike fibre. I perioder går hun med et 
belte rundt hoftene, siden hun må leve med en slitt hofte. Anne har også en akillessene som har lett 
for å bli betent, og da setter hun på seg en ankelstøtte med fotonplatinafibre. 
  
- Jeg er en aktiv bruker av slike produkter og reiser ikke noe sted uten å ha dem med meg i bagasjen, 
forteller Anne. - Jeg anbefaler produktene til mange, særlig i forbindelse med aktive betennelser, for 
eksempel i hoftene. De fleste som prøver blir fornøyde, fortsetter hun. 
  
- Prøv først denne typen produkter hvis du sliter med betennelser i muskler og/eller ledd. Dette er 
mye bedre enn betennelseshemmende medikamenter, avslutter Anne Askjem. 
  
Produktene finner du på biadesign.no 
      
  
  
Infrarød badstue 
  
Infrarød stråling brukes også i badstuer. Det har en rekke gunstige effekter for helsa.  

  

I en rekke europeiske land har bruk av infrarød stråling fått stor utbredelse i behandlingen. Det 
gjelder ikke bare bruk av fotonplatinafibre i ulike tekstiler, men også i infrarøde badstuer. Slike 
badstuer brukes for eksempel på en rekke offisielle spanske helseklinikker, men også som 
supplement til vanlig fysikalsk behandling. Det er angitt at etter et opphold i en infrarød badstue har 
både pasient og massør en mer behagelig opplevelse av behandlingen. Pasienten opplever mindre 
smerter, og massasjen blir dypere og mer effektiv fordi badstua fører til mykere muskler og 
bindevev. Det er også utviklet små enmannsbadstuer med infrarødt lys. Det finnes en rekke infrarøde 
badstuer på det norske markedet (søk f.eks. på Google). Det er mer behagelig å oppholde seg i en 
infrarød badstue enn i en vanlig badstue. 

  

I den infrarøde badstuen er det oftest 40-65 oC, mens en tradisjonell badstue gjerne har 85-100oC. 
Mange orker derfor ikke å være lenger enn 10-15 minutter i en tradisjonell badstue, mens de kan sitte 
en time eller mer i en infrarødbadstue. Strålevarmen i en tradisjonell badstue trenger ikke så langt 
inn i huden som de infrarøde varmestrålene, og temperaturen i de dypere muskel- og hudlag 
oppvarmes derfor bedre i en infrarød badstue. Når kroppen varmes opp, forsøker den å forhindre at 
temperaturen stiger ved å oksygen til cellene, noe som blant annet fører til økt utskillelse av 
giftstoffer. 

Temperatur 
Alle objekter avgir infrarød stråling, og den optimale bølgelengden for menneskekroppen angis å 
ligge i intervallet 6-20 mikrometer. Menneskekroppen selv avgir infrarødstråling med en 
bølgelengde på 9,4 mikrometer. Det ideelle er at en badstues varmepaneler sender uten bølgelengde 
innen nevnte intervall og så nær 9,4 mikrometer som mulig. 
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I følge Wiens forskyvningslov er bølgelengden avhengig av temperaturen. Jo høyere temperaturen 
er, desto kortere er bølgelengden. Det kreves en temperatur på 35 oC for at badstuas varmeplater skal 
avgi infrarød stråling på 9,4 mikrometer. Hvis man hadde anvendt en så lav temperatur, ville man 
ikke fått fordelene av selve oppvarmingen av kroppen samt svetteeffekten. Ved å sette temperaturen 
litt høyere, for eksempel på 50 oC, avgis infrarødt lys medbølgelengden 9 mikrometer. 

  

  
EM-keramikk  
  
EM-keramikk finnes som små rør, hulsylindere og ringer og kan plasseres i vann, bl.a. i 
mugger (drikkevann), vannkokere, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, vannbeholderen på 
toalettet, akvarier og fuglebad i hagen. Poenget er å bedre vannkvaliteten. 

  

Effektive mikroorganismer (EM) er en samling naturlig forekommende, fordelaktige 
mikroorganismer som bakterier og sopp (M&H nr. 6-7/2006). Ved å brenne EM og leire ved høy 
temperatur dannes EM-keramikk, som bl.a. påvirker vann på gunstig måte (M&H nr. 8/2006). Dette 
skjer blant annet ved at keramikken sender ut infrarød stråling. EM-keramikk finnes også som pulver 
til bruk ved jordforbedring, til fermentering av matavfall og som tilsetning til byggematerialer, 
maling, tapetlim, sement og betong. I forbindelse med kompostering hevdes det at pulveret skaper 
gode miljøbetingelser for mikroorganismene, som omdanner organisk avfall til gjødsel av høy 
kvalitet. 

  

En tannlege bruker mikroskopiske mengder EM-keramikkpulver i porselensinnlegg, og det er 
rapportert at en overfølsom person etter utført innlegging nesten ikke hadde noen allergiplager av 
tannmaterialene. Det er også utviklet en rekke andre typer produkter med EM-keramikk: beskyttelse 
for å nøytralisere elektromagnetiske felt for eksempel til mobiltelefon (M&H nr. 12/2007), poser og 
bokser av plast med tilsatt keramikk (for å øke matens holdbarhet), blomsterkasser av plast med 
tilsatt keramikk (for å øke planters vekst og hindre oksidering av jorda) og halskjeder og armbånd. 

  

  
  

© 2008  

Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler. Utskriften er kun til privat bruk og kan 
ikke benyttes på annen måte. Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med 

rettighetshaver eller Kopinor.  
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