Vücut ve Zihnin Birlikteliği

Yararları

Çok sayıda bilimsel çalışmalar beden ve zihin
arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu
göstermiştir. Beden ve zihin arasında bağlantıyı
kuran parasempatik ("fren") ve sempatik
("hızlandırıcı") sistemlerden oluşan vejetatif sinir
sistemimizdir.

Qiu Alman doktorlar tarafindan yoğun araştırma
sonucunda kalp ve beyin arasındaki etkileşimin
artırılması için geliştirilmiş biofeedback sistemidir.
Qiu ile en gelişmiş son tıbbi keşifleri rahat güvenilir
ve sürdürülebilir şekilde kendiniz için
kullanabilirsiniz. Bir bakışta avantajlar:
Tüm, artan bir sağlık riski (yüksek kan basıncı, kalp
hastalığı, depresyon …) gösteren azalmış bir kalp hızı
değişkenliği sahip kişiler.

Zihin

İyi hissetme

HRV-Biofeedback

Vücudun kendi kendine iyileşmesini ve yenilenmesini
etkinleştirmek isteyenler için (cerrahi tedavi sonrası
destek, travma, hastalık, ...)

Vücut

Mental baskıya maruz kalanlar (Sporcular,
çalışanlar, anneler, öğrenciler…)
İç huzur, kendi kendine iyileşme ve yenilenme
çalışan ve aktif bir parasempatik sinir sistemi
gerektirir. Bu "iç fren" eğitilebilir. HRV ne kadar
yüksek ise, otonom sinir sistemi (bkz. Şekil) o kadar
sağlıklıdır. Kalp hızı değişkenliği de denilen (HRV)
aracılığıyla parasempatik sinir sistemi ölçülebilir.



Parasempatik sinir sistemi
geliştirilmesinihedefleyen eğitim
(vejetatif sinir sistemi, "İç fren")
 Almanya geliştirilmiş ve üretilmiş
 Dermatolojik test edilmiş malzemeden

 Doktorlar ve terapistler tarafından önerilir

Servis
Kalp frekansı

Doktorunuzla veya terapistinizle Qiu yu konuşun. Size
Qiu nun nasıl yardımcı olacağını anlatacaktır. Uygun
fiyatı size şimdiden tıbbın geleceğine kavuşmanızı
kolaylaştıracaktır.
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Qiu nasıl çalışır?

Yenilikçi
ürün

Qiu Alman doktorlar tarafından yıllar süren araştırma
sonucunda geliştirilen, yenilikçi KHD ( Kalp hızı
değişkenliği) biofeedback sistemidir.Qiu, kalp ve beyin
arasındaki hayati bağlantıyı ifade eden kalp hızı
değişkenliğini (KHD) ölçer. Mevcut fonksiyonu (yeşil /
kırmızı) renk kodlu geribildirim olarak görüntülenmiştir.
Kullanıcıda, biofeedback etkisi ile kalp–beyin ekseninin
(Kalp hızı değişkenliği) güçlenmesi ile vucut ve zihin
olumlu değişikliklere ulaşır.

Qiu kimler için yararlıdır?
Düşük kalp hızı değişkenliği (KHD) belirgin bir şekilde
artmış bir sağlık sorunu ve ölüm riskini göstermektedir.
HRV biofeedback ile iyileşmiş bir KHD, tıp da kalp
hastalığı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, depresyon
gibi yaygın hastalıkları önlemede ve tedavi desteğinde
yeni bir yaklaşımdır. Biofeedback etkisi ruhsal
durumunu güçlendirir ve emosyonal stresi azaltır.
Sporcular, çalışanlar, veliler ve okul çocukları Qiu
uygulamasından yararlanmaktadırlar.

Qiu nasıl kullanılır?
Qiu pil ile çalışır. Kalp hızı değişkenliğinin ölçümü için
Qiu ele yerleştirilir. Dahili optik nabız sensörü
yardımı ile Qiu eldeki veya parmaklardaki nabzı ölçer
- kablolama gerekli değildir. Nabzı yakalayıp analiz
ettikten sonra Qiu, bu biofeedback sonucunu kırmızı
ya da yeşil ışık ile topun üst yarısında gösterir.
Ayarlanabilen, mavi LED sinyalleri ile, yeşil
biofeedback almaya çalışacağınız nefes hızınızı
belirler.

Nabız ölçümü
için optik sensör

USB-Bağlantısı ve
extern nabız
sensörü için
bağlantı yeri

Üst kapak:
Biofeedback
(kırmızı/yeşil);
mavi LED ler:
Nefes hızı ayarı

