Infrarood Thermobodyscan
Meridiaan onderzoek met behulp
van
Digital Infrarood Camera

Rangkuti in Koog aan de Zaan heeft de beschikking over geavanceerde nieuwe technologie om blokkades in het
meridiaansysteem zichtbaar te maken met behulp van het fotograferen met een infrarood camera: “De koude
stagnatie of warme, hitte stagnatie” volgens de Chinese Geneeswijze.
De infrarood camera maakt digitale foto’s. Dit apparaat legt alleen de warmte vast die u zelf uitstraalt. De
warmtefoto helpt bij het vaststellen van diagnose en laat zien of door de behandeling uw klachten
verminderen.
Deze technologie geeft een betere kwaliteit voor analyse en het in kaart brengen van behandelingsresultaten.
Deze technologie heet ‘ Digital Infrared Thermal Imaging®’( D.I.T.I. ®)
Een screening door de infrarood camera biedt aanvullende informatie aan diverse klinische en paramedische
verwijzers zoals; huisartsen, reumatologen, neurologen, fysiotherapeuten, kinderartsen, sportgeneeskundigen,
orthopeden, psychologen en acupuncturisten.
Deze technologie is erkend als een aanvullende methode ter ondersteuning van diagnoses door o.a. “AMA Council
of Scientific Affairs”en de “ACA Council on Diagnostic Imaging”, de “Congress of Neuro Surgeons”in door de
“American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation”.

Infrarood camera foto is bedoeld voor:
Personen die pijn hebben en niet weten wat de oorzaak is.
Personen die hun pijn in kaart willen brengen om hun behandelaar te assisteren bij hun behandeling.
Personen die al enige tijd onder behandeling staan en weinig of geen vooruitgang ervaren.
Personen die een second opinion willen.
Personen die liever eerst voor een ongevaarlijke screeningsmethode kiezen, voordat zij een eventueel ingrijpender
vervolgonderzoek laten doen.
Personen die geen gezondheidsklachten hebben, maar een preventieve”health check” willen laten doen. Een
warmtefoto laat zien of er lichaamsdelen zijn die in tempratuur afwijken. Dit kan mogelijk duiden op beginnende
gezondheidsproblemen.
Doel:
Het doel is om de gezondheid in kaart te brengen en fysiologische afwijkingen in een zo vroeg mogelijk stadium te detecteren aan de
hand van de infrarood camera. Hoe eerder een afwijking met behulp van de infrarood camera foto wordt gedetecteerd, hoe sneller
en gerichter deze behandeld en/of gevolgd kan worden.
Toepassingen:
Medische thermografie kan toegepast worden bij ziektes, blessures of aandoeningen die invloed hebben op de tempratuur en/of d e
doorbloeding van het aangedane lichaamsdeel.
Infrarood camera is een niet – invasieve diagnostische hulp- techniek die veranderingen in de temperatuur van de huidoppervlakte
zichtbaar en meetbaar maakt. Een infraroodscanner zet de warmtestraling van de huid om in elektrische impulsen, deze worden
vervolgens omgezet in een afbeelding op een computerscherm. Op deze afbeelding ( Thermo Body Scan of thermogram ) is het
temperatuurverloop op het lichaamsoppervlak grafisch en in kleur weergegeven.
Regels voor de foto:
Om de infrarood camera foto vlot, goed en gemakkelijk te laten verlopen is het belangrijk dat de patiënt de volgende regels in
acht neemt voorafgaand op de foto. Er wordt de patiënt dan ook gevraagd:
Voorafgaande op de foto 30 min eerder in de kliniek aanwezig te zijn om te kunnen acclimatiseren.
Het lichaam vrij te houden van sieraden ( ringen, oorbellen, armbanden ) en piercings.
Geen make-up, bodylotion en deodorant te gebruiken voorafgaand op de foto.
Geen strakke ondergoed, bh los maken 30 min vaarafgaand op de foto.
Niet actief te hebben gesport 3 dagen voorafgaand de foto.
Niet zonnebaden ( in de zon of onder een zonnebank ) 3 dagen voorafgaand de foto.
Een haarband of –klep mee te nemen om het haar vast te maken tijdens de foto.
Niet te roken, kauwgom kauwen, koffie, alcohol of energiedrank ( bijv. Redbull ) te gebruiken, 3 uur voorafgaand de
foto.

Onderzoeken die wij bieden zijn:
1. Standaard onderzoek: foto’s van het hoofd, de romp, de benen en
incl. GDVscreening.
2. BA onderzoek: foto’s van de buik, hals/keel en schouders.
3. Borstonderzoek: foto’s van de borsten.
4. Long/Hart onderzoek: foto’s van de rug en borst.
5. Nekonderzoek: foto’s van de nek, armen en handen.
6. Specifiek onderzoek: foto’s in opdracht van de therapeut.
7. Totale bodyscan: foto’s van het totale lichaam.

Informatie:
Voor een afspraak voor een infrarood foto in combinatie met een behandeling of vragen kunt u terecht bij Acupunctuurkliniek
Rangkuti in Koog aan de Zaan.

Contactgegevens:
Acupunctuurkliniek Rangkuti
Raadhuisstraat 86
NL-1541 JE KOOG AAN DE ZAAN
Tel. +31 (0)75 612 77 77 (09.00 tot 15.00 uur)
Fax: +31 (0)75 612 77 76
E-mail: receptie@rangkuti.nl

